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Rozdział 1 

Wstęp 
 
 
 
1. Tertium comparationis, czyli co z czym zostało porównane? 
 
W książce porównuję pewne wyrażenia hebrajskie z pewnymi wyrażeniami polskimi. Powstaje więc 

pytanie, na jakiej podstawie dobieram w pary elementy dwóch języków w celu ich porównania. Otóż 
jednym z najważniejszych pojęć w analizie kontrastywnej języków jest tertium comparationis (por. Krze-
szowski 1990: 15–21; Koczerhan 2009: 65–68), czyli cecha wspólna pewnemu elementowi języka A oraz 
pewnemu elementowi języka B, która powoduje, że porównanie tych elementów ma sens. Wybór tertium 
comparationis zależy od charakteru zestawianych elementów. W kontrastywnych studiach fonetycznych 
czy fonologicznych zestawiane elementy to głoski i ich warianty pozycyjne, i wtedy tertium comparatio-
nis może wiązać się z miejscem i sposobem artykulacji czy z właściwościami akustycznymi głosek 
(Krzeszowski 1990: 52–59; Koczerhan 2009: 85). Na tej podstawie można w obu porównywanych języ-
kach wyróżnić wśród fonemów samogłoski i spółgłoski, a następnie badać możliwość łączenia spółgłosek 
w grupy nie zawierające samogłosek, czy możliwość sąsiadowania ze sobą samogłosek, co w języku pol-
skim jest częste (np. zaorać), w języku hebrajskim biblijnym wyjątkowe (np. חַ רּו ). Można też badać 
wpływ pozycji głoski w wyrazie na jej artykulację, i np. nie jest pozbawiona praktycznego znaczenia 
obserwacja, że w wygłosie w języku polskim następuje ubezdźwięcznienie spółgłoski normalnie 
dźwięcznej, które nie następuje w języku hebrajskim. W przypadku porównywania głosek dwóch języ-
ków znaczenie wyrazów, które tworzą te głoski, nie odgrywa żadnej roli w analizie kontrastywnej, tj. nie 
jest ono częścią tertium comparationis. 

Jeśli badane języki są ze sobą spokrewnione, tertium comparationis może być etymologiczne (por. 
Koczerhan 2009: 13). Tak więc pożyteczne jest porównanie funkcjonowania hebrajskiego przyimka do-
pełnienia bliższego, czyli את, z etymologicznym odpowiednikiem arabskim, czyli z iyyā (por. o pocho-
dzeniu obu form Wilmsen 2013). Takie porównanie funkcjonowania współczesnych kontynuantów jednej 
praformy nie mieści się w tradycyjnych celach gramatyki porównawczej, która dąży głównie do rekon-
strukcji praformy na podstawie współczesnych kontynuantów. Jeśli za tertium comparationis przyjąć 
w przypadku języków spokrewnionych wspólną etymologię, to w przypadku zestawiania leksemów 
oznacza to oparcie się także na znaczeniu, bo praforma miała jedno znaczenie. Etymologia jako tertium 
comparationis pozwala też na porównywanie elementów języka nie mających wspólnego znaczenia, bo 
nie mających żadnego znaczenia, np. można porównywać głoski kontynuujące tę samą głoskę prajęzyka. 

W niniejszej książce zajmuję się wyłącznie elementami języków polskiego i hebrajskiego wyodręb-
nionymi z leksykonu na podstawie znaczenia, zatem to znaczenie jest w niniejszej pracy jedynym tertium 
comparationis0F

1. Ale znaczenie wyrażeń językowych ma odmiany i składniki, dlatego często zestawiam 
w książce jedno wyrażenie hebrajskie z kilkoma polskimi przekładami, i wtedy każdy z kilku wariantów 
przekładowych w rozmaitym stopniu oddaje różne składniki i aspekty znaczenia jednego i tego samego 
wyrażenia oryginalnego. Zwykle jeden z wariantów polskiego tłumaczenia oddaje znaczenie pragmatycz-
ne zdania hebrajskiego, czyli najpewniej mógłby być użyty w przekładzie ekwiwalentnym dynamicznie, 
a zestawianie go z oryginałem oznacza, że tertium comparationis to znaczenie pragmatyczne tekstu. Dru-
gi wariant jest zwykle przekładem tak dosłownym, jak na to pozwala polska gramatyka, co wcale nie 
oznacza żadnego podobieństwa formalnego między zdaniem hebrajskim a jego przekładem dosłownym, 
a jedynie to, że właśnie ten wariant dosłowny ma strukturę gramatyczną podobną do struktury grama-
tycznej innego zdania polskiego, które mogłoby być pragmatycznym ekwiwalentem zdania hebrajskiego 
po jego modyfikacjach leksykalnych. Wyjaśnię to na przykładzie. W rozdziale 3, 5.10.1 omawiam dwa 
warianty, książkowy i neutralny, zdań hebrajskich, których pragmatycznie wierny polski przekład zawie-
ra czasownik mieć: לא היה בידי נשק 'nie miałem w ręku broni' ( 105חסות , מיכאל  ma w ręce' יש לו אזמל ביד ;(
dłuto' ( 183ארבעה , נבו ). Podaję też przekład dosłowny wariantu książkowego: 'w mojej ręce nie było bro-
ni', który łączy ze zdaniem לא היה בידי נשק nie żadne podobieństwo formalne, bo jego brak, lecz to, że 
                                                 
1 O zaletach semantycznego tertium comparationis por. Koczerhan 2009: 65–71. 
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zdanie 'w mojej ręce nie było broni' ma taką samą budowę, jak zdanie 'drugiego krzesła nie było w po-
koju', które może być pragmatycznie wiernym przekładem zdania hebrajskiego כיסא שני לא היה בחדר 
( 109עד , ראובני ), które z kolei ma taką samą budowę, jak zdanie לא היה בידי נשק. Tak więc w przypadku 
zestawiania hebrajskiego zdania לא היה בידי נשק z polskim 'w mojej ręce nie było broni' tertium compara-
tionis to także znaczenie, ale znaczenie zdania wynikające wyłącznie z jego budowy gramatycznej i zna-
czenia poszczególnych leksemów, bez uwzględnienia czynników frazeologicznych, które modyfikują 
znaczenie pragmatyczne bardziej idiomatycznych wyrażeń. Relację pomiędzy zdaniem oryginalnym 
a takim maksymalnie dosłownym, ale jednak gramatycznie poprawnym przekładem, teoretyk studiów 
kontrastywnych określa mianem semanto-syntactic equivalence i widzi w tego typu ekwiwalencji formal-
nej optymalne tertium comparationis w studiach kontrastywnych nad składnią (Krzeszowski 1990: 147–
168). O tym, że przekład dynamicznie ekwiwalentny nie zawsze jest dobrym materiałem porównawczym 
w kontrastywnych studiach nad składnią piszę dalej, w punkcie 4. 

Tak więc w niniejszej pracy tertium comparationis, które jest podstawą doboru zdań hebrajskich i pol-
skich w pary w celu ich porównania, to wyłącznie znaczenie tych zdań, zarówno pragmatyczne, jak 
i znaczenie wynikające wyłącznie z budowy gramatycznej i składu leksykalnego zdania, które to znacze-
nie wyraża przekład dosłowny dokonany bez dbałości o walory komunikacyjne czy wierność stylistyczną. 
Uwzględnienie obu znaczeń zdań hebrajskich wynika z dwojakiego celu niniejszej książki, którym jest 
zarówno podanie tłumaczeń ekwiwalentnych dynamicznie, jak i porównanie gramatycznych właściwości 
opisywanych konstrukcji hebrajskich i polskich. Dla zwięzłości posługuję się niekiedy wyrażeniem formal-
ne podobieństwo w odniesieniu do relacji pomiędzy zdaniem polskim a hebrajskim, ale zawsze oznacza to 
pewnego rodzaju ekwiwalencję przekładową, polegającą na tym, że np. hebrajskie zdanie o identycznej budo-
wie w innych kontekstach, czy o innym składzie leksykalnym, miałoby właśnie taki, dynamicznie ekwiwa-
lentny polski przekład, jak w podanym tu przykładzie zdań posesywnych i egzystencjalnych. 

Praca niniejsza dotyczy jednak nie zdań o takim czy innym znaczeniu, lecz zaimków osobowych, tj. 
na materiał językowy tu zanalizowany składają się zdania i wyrażenia hebrajskie i polskie, zawierające 
zaimki osobowe. Analizując zdania hebrajskie i polskie operuję w odniesieniu do obu języków tymi sa-
mymi terminami gramatycznymi odnoszącymi się do najważniejszego tu dla mnie składnika tych zdań, tj. 
takimi terminami, jak zaimek osobowy czy zaimek dzierżawczy. Powstaje więc pytanie, na jakiej podsta-
wie hebrajski leksem אני oraz polski leksem ja zestawiam ze sobą i określam tym samym mianem zaimka 
osobowego. Albo na jakiej podstawie zestawiam hebrajski sufiks rzeczownika ]י]בית  czy wyrażenie przy-
imkowe שלי z polskim przymiotnikiem odzaimkowym mój i wszystkie te elementy dwóch różnych języ-
ków określam tym samym mianem zaimka dzierżawczego. Także w tym przypadku tertium comparatio-
nis jest wyłącznie znaczeniowe, tj. racją zestawiania tych elementów jest ich wzajemna ekwiwalencja 
przekładowa. Oderwane od kontekstu leksemy nie podlegają tłumaczeniu, i w przypadku leksemów po-
chodzących z dwóch różnych języków ich wzajemna ekwiwalencja przekładowa oznacza tyle, że najbar-
dziej typowe i najczęstsze zdania zawierające te leksemy są wzajemnymi ekwiwalentami przekładowymi. 
Tak więc utożsamienie leksemu הוא oraz leksemu on opiera się na stwierdzeniu, że np. przekładem zdania 
jest zdanie 'to on dzwonił'1F זה הוא טילפן

2. Gdyby chcieć ustalić, czemu w języku polskim odpowiada zaimek 
 opierając się na mniej typowym (bo np. ograniczonym do 3. osoby) użyciu zaimka osobowego הוא
w funkcji łącznika, jak w zdaniu דויד הוא רופא 'Dawid jest lekarzem', to można by dojść do wniosku, że 
leksem הוא to łącznik i należy go zestawiać z polskim czasownikiem być w czasie teraźniejszym. Podob-
nie ma się rzecz z zaimkiem dzierżawczym. Utożsamienie podanych wcześniej form hebrajskich i pol-
skich i nazwanie ich tym samym mianem zaimka dzierżawczego opiera się na ekwiwalencji przekładowej 
typowych i częstych w obu językach zdań זה בית שלי/זה ביתי/to jest mój dom. Gdyby w poszukiwaniu od-
powiednika innojęzycznego oprzeć się na mniej typowym (bo np. ograniczonym do formy syntetycznej) 
użyciu hebrajskiego zaimka będącego określeniem rzeczownika odczasownikowego, jak w zdaniu חשתי את
 wyczuwałem przyjemność, jaką on zamierzał czerpać z samego' ההנאה שמתעתד הוא להפיק מעצם תפיסתי
                                                 
2 Senderska (2013: 10) dokonując kontrastywnej analizy dawnej i współczesnej polszczyzny za tertium comparatio-
nis przyjęła kategorie i reguły gramatyczne używane w opisach składniowych współczesnej polszczyzny, zatem ze-
stawia formy i struktury, które w opracowaniach językoznawczych są określane tymi samymi terminami. Gdybym 
postąpił podobnie, to stwierdziłbym, że porównuję polski leksem mój z hebrajskim sufiksem rzeczownikowym 

י]בית[  dlatego, że w napisanych po angielsku gramatykach języka polskiego oraz w gramatykach języka hebrajskie-
go oba elementy są określane tym samym mianem possessive pronoun. Uważam takie odwołanie się do metajęzyka 
za niedostateczne i niewystarczające w przypadkach mniej banalnych (np. celownika), poza tym najczęściej za ową 
uniwersalną terminologią stoi właśnie wzajemna ekwiwalencja przekładowa najbardziej typowych zdań zawierają-
cych formy określane tym samym terminem gramatycznym. 
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trzymania mnie' ( 164האיש , בן נר ), można by dojść do wniosku, że sufiks hebrajski odpowiada znaczenio-
wo polskiemu dopełniaczowi zaimka osobowego, i określić oba elementy tym samym mianem zaimka 
osobowego w przypadku zależnym. W analizie kontrastywnej języków niespokrewnionych, gdy jej 
przedmiotem nie są zdania, lecz np. grupy składniowe czy formy gramatyczne, także w ich przypadku 
tertium comparationis jest wyłącznie znaczeniowe, i jest ono związane z wzajemną przekładalnością, ale 
nie samych tych elementów, lecz typowych zdań je zawierających. W przypadku języków o morfologii 
tak całkowicie odmiennej jak języki słowiańskie z jednej, a semickie z drugiej strony, nawet w przypadku 
grup składniowych czy pojedynczych leksemów kryterium doboru odpowiednika innojęzycznego do 
celów analizy kontrastywnej opiera się zawsze na ekwiwalencji przekładowej, nie zaś na podobieństwie 
formalnym, którego po prostu nie ma. Tak więc słuszne i pożyteczne porównywanie semickiej konstruk-
cji złożonej z dwóch rzeczowników, zwanej po łacinie status constructus, po arabsku اإلضافة, po hebrajsku 
-z polską konstrukcją złożoną z rzeczownika i określającego go innego rzeczownika w bezprzyim ,סמיכות
kowym dopełniaczu, nie opiera się na żadnym podobieństwie formalnym, bo ono nie istnieje, jako że nie 
ma ściśle formalnego podobieństwa pomiędzy deklinacją polską a semicką. Zestawianie hebrajskiego 
wyrażenia בית דויד 'dom Dawida' z polskim wyrażeniem dom Dawida opiera się na fakcie, że najbardziej 
podstawowe, najmniej idiomatyczne i najczęstsze w tekstach znaczenie konstrukcji semickiej i polskiej 
jest to samo, mianowicie posiadanie, przynależność (samochód Anny itp.)2F

3. Na podstawie tej ekwiwalen-
cji przekładowej obserwowanej w przypadku użycia konstrukcji w ich najczęstszym znaczeniu można 
mówić o dopełniaczu w języku hebrajskim, oczywiście nie w sensie formy przypadkowej, lecz w sensie 
funkcji przydawkowej i porównywać tak zdefiniowany dopełniacz hebrajski z polską przydawką dopeł-
niaczową. Natomiast porównywanie hebrajskiego dopełniacza, czyli przydawki, z polskim dopełniaczem 
jako np. formą przypadkową dopełnienia (jak w zdaniu Nie widziałem Józefa) nie miałoby sensu. Gdyby 
próbować ustalić, czemu w języku polskim odpowiadają hebrajskie konstrukcje typu סמיכות wyrażające 
znaczenia, których w języku polskim zwykle dopełniaczem się nie wyraża, np. עוגת צימוקים 'ciasto z ro-
dzynkami/ciasto rodzynkowe', אף־מטפחת  'chusteczka do nosa' ( 160קירות , שחם ), zapewne nikt nie nazwałby 
hebrajskiej konstrukcji סמיכות konstrukcją dopełniaczową. Na podstawie kryterium znaczeniowego 'po-
siadacza' porównuję też w książce hebrajskie zaimki dzierżawcze, będące sufiksami rzeczownika bądź 
wyrażeniami przyimkowymi, z polskimi zaimkami dzierżawczymi, będącymi bądź to przymiotnikami 
(mój, twój, nasz, wasz, swój) bądź bezprzyimkowym dopełniaczem zaimka osobowego (jego, jej, ich). 
Podobnie postąpiła A. Wierzbicka, podając semantyczną definicję celownika, pozwalającą zidentyfiko-
wać go także w językach, w których funkcję składniową rzeczownika sygnalizuje nie końcówka fleksyj-
na, lecz przyimek. To semantyczne utożsamienie polskiego celownika i hebrajskiego przyimka ל-  wyko-
rzystałem w kontrastywnej analizie zdań mówiących o ciele ludzkim (por. rozdz. 3, 5), i jest ono też uza-
sadnieniem dla nazwania hebrajskiego wyrażenia z przyimkiem ל-  (będącego składnikiem pewnego typu 
zdań) celownikiem, co wcale nie znaczy, że hebrajski przyimek -zawsze jest tłumaczony na polski ce  -ל
lownik, bo tak nie jest: הלכתי לעבודה 'poszedłem do pracy'. Polską formę przypadkową wołacza można 
porównywać z hebrajskim rzeczownikiem odnoszącym się do adresata, a nie będącym częścią zdania, 
tylko na podstawie funkcji w wypowiedzeniu, bo żadne podobieństwa formalne nie łączą polskiego woła-
cza jako formy fleksyjnej z hebrajskim rzeczownikiem pojawiającym się w tłumaczeniu zdań polskich 
z wołaczem (por. rozdz. 3, 2.1.2.5).  

      
2. Formy i konstrukcje gramatyczne omówione w pracy 
 
W książce omawiam zagadnienia gramatyczne, stylistyczne i przekładowe związane z zaimkiem oso-

bowym we wszystkich jego formach fleksyjnych. Analizuję zdania, w których pojawia się zaimek oso-
bowy w którymkolwiek z dwóch porównywanych języków, zatem po pierwsze, zdania, w których obu 
wariantach językowych pojawia się zaimek osobowy, jak np. zdania z zanegowanym podmiotem zaim-
kowym: לא אני אמרתי זאת 'nie ja to powiedziałem', czy z dopełnieniem zaimkowym: ראיתיך 'widziałem cię'. 
Te właśnie zdania, w których obu wariantach językowych pojawiają się zaimki osobowe, ilustrują najbar-
dziej typowe użycia zaimka osobowego, i dlatego są podstawą utożsamienia leksemów języka polskiego 
(np. ja) i hebrajskiego (np. אני) i określenia ich wspólnym mianem zaimka osobowego. Po drugie, 
uwzględniam też takie konstrukcje, w których tylko jednej wersji językowej pojawia się zaimek osobowy, 

                                                 
3 Górska (2000: 31–32) wyjaśniając, dlaczego zestawia arabski status constructus z polską konstrukcją dopełnia-
czową, odwołuje się do ich przekładowej ekwiwalencji w przypadkach, gdy pomiędzy składnikami istnieje luźny 
związek semantyczny, co oznacza najbardziej typowe i najmniej idiomatyczne użycia dopełniacza. 
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gdy w przekładzie na drugi język zaimka osobowego brak. Są to konstrukcje mniej typowe dla zaimka 
osobowego, specyficzne tylko dla jednego z dwóch porównywanych języków. Ponieważ materiał języ-
kowy zanalizowany w książce został wyekscerpowany ze źródeł hebrajskich i porównany z dokonanym 
przeze mnie jego tłumaczeniem na język polski, w tej grupie zdań i wyrażeń przeważają takie, w których 
wersji hebrajskiej pojawia się zaimek osobowy, a brak go w wersji polskiej. Przykładem jest tu zdanie 
względne, w którego wersji hebrajskiej pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika, mająca formę 
zaimka osobowego, czemu w przekładzie na standardową polszczyznę odpowiada zaimek względny (któ-
ry, kto, co, jaki). Podobnie tylko w wersji hebrajskiej zdania pojawia się zaimek osobowy w funkcji łącz-
nika, np. ים הם יםהמ  'ta woda to (jest) morze/ta woda jest morzem' ( 12במו ידיו , שמיר ), natomiast w zdaniu 
polskim takiemu zaimkowi odpowiada funkcjonalnie łącznik w formie czasownika być w czasie teraź-
niejszym. Tylko w wersji hebrajskiej zdania typu הרים ראשו 'podniósł głowę' pojawia się zaimek dzier-
żawczy, ale jest to dostateczny powód, by zdanie takie uwzględnić, zwłaszcza, że w jego modyfikacjach 
zaimek dzierżawczy pojawia się także w wersji polskiej (הרים את ראשו הגדול 'podniósł swą wielką głowę'). 
Gdyby podstawą analizy kontrastywnej uczynić tylko zdania należące do tej drugiej grupy, tj. takie, 
w których tylko jednej wersji językowej pojawia się zaimek osobowy, zapewne nie zostałby on w ogóle 
przez osobę przeprowadzającą taką analizę nazwany zaimkiem osobowym i nie zostałby zestawiony 
z leksemami, które w drugim z analizowanych języków są określane tym mianem. 

Zaliczenie przymiotnika dzierżawczego mój, twój itd. do form zaimka osobowego i uwzględnienie go 
w pracy dotyczącej zaimka osobowego ma uzasadnienie na gruncie języka hebrajskiego, bo w języku tym 
zaimek osobowy określający rzeczownik jest w zasadzie identyczny z zaimkiem osobowym będącym 
dopełnieniem przyimka, a temu ostatniemu znaczeniowo odpowiada najczęściej forma przypadkowa pol-
skiego zaimka osobowego, z ewentualnym przyimkiem. Kto pisze gramatykę języka hebrajskiego nie 
sugerując się innymi językami, w których zaimki określające rzeczownik mają wyraźnie odmienną formę 
od zaimków określających przyimki, ten nie używa w niej terminu zaimek dzierżawczy, a jedynie wymie-
nia jako jedną z funkcji sufiksu zaimkowego funkcję przydawkową3F

4. 
W książce nie omawiam zaimka o odniesieniu zwrotnym, czyli do podmiotu zdania, mimo że w wersji 

hebrajskiej zdań może pojawić się w miejsce polskiego zaimka zwrotnego zaimek osobowy:  אני רואה מולי
) 'widzę przed sobą jej oczy' את העיניים שלה 198סיפור , עוז  'przynosi ze sobą zapachy' מביא אתו ריחות ;(
( 226רחוב , אקשטיין שבע רצון מהבדיחה שלו[...] היה  ;(  'był zadowolony ze swojego dowcipu' ( רחוב , אקשטיין
226). Zagadnienie to omówiłem już gdzie indziej (Piela 2012). Zdania z zaimkiem zwrotnym (w formie 
przymiotnika dzierżawczego swój lub celownika sobie) pojawiają się w niniejszym opracowaniu tylko 
w związku z ogólniejszym zagadnieniem zdań mówiących o działaniu na części ciała ludzkiego (rozdz. 3, 5). 

Ponieważ zaimek osobowy to nominalna część mowy, a zaimek 3. osoby pełni nie tylko funkcję deik-
tyczną, ale także anaforyczną, tj. zastępuje użyty w kontekście poprzedzającym rzeczownik, powstaje 
pytanie, czy w pracy poświęconej zaimkowi osobowemu należy rozpatrywać np. zdanie Widziałem go, 
skoro jest to wariant zdania Widziałem Piotra. Wybierając do analizy konstrukcje gramatyczne zawiera-
jące zaimek osobowy kierowałem się tu dwoma względami. Po pierwsze, wziąłem pod uwagę te kon-
strukcje, w których zaimek osobowy nie może być zastąpiony rzeczownikiem. Przykładem jest tu hebraj-
skie zdanie względne z anaforą zaimkową odnoszącą się do poprzednika lub zdanie ze składnikiem eks-
traponowanym, bądź zdanie z łącznikiem zaimkowym, czy też dopełniacz typu ביתו של דויד 'dom Dawida', 
w którym zaimek dzierżawczy syntetyczny nie może być zastąpiony rzeczownikiem. Po drugie, wziąłem 
pod uwagę te konstrukcje, które w istotny sposób różnią się właściwościami gramatycznymi zależnie od 
tego, czy ich składnikiem jest zaimek osobowy, czy też rzeczownik. Przykładem jest tu zdanie z dopeł-
nieniem bliższym zaimkowym, jako że w języku hebrajskim tylko dopełnienie bliższe zaimkowe, nie zaś 
rzeczownikowe, może mieć formę syntetyczną, która z kolei nie może być np. negowana czy przenoszona 
przed orzeczenie, gdy dopełnienie rzeczownikowe zawsze jest osobnym wyrazem i oczywiście może być 
negowane lub przenoszone przed orzeczenie, tak samo jak dopełnienie zaimkowe analityczne. Również 
w języku polskim dopełnienie bliższe zaimkowe różni się właściwościami od dopełnienia rzeczowniko-
wego, bo tylko w przypadku dopełnienia zaimkowego są do wyboru dwie jego formy: krótsza (widzę go) 
i dłuższa (jego widzę). Z tego powodu analiza zdania z dopełnieniem bliższym (Widziałem go; Widziałem 
jego i ją) powinna znaleźć się w książce o zaimku osobowym, w odróżnieniu od zdania z dopełnieniem 
dalszym (Rozmawiasz o nim), które ma dokładnie takie same właściwości gramatyczne, jak zdanie Roz-

                                                 
4 Tak właśnie, na formy samodzielne i sufigowane, dzieli arabskie zaimki osobowe Buckley (2004: 237–250), na-
tomiast Danecki (2007: 445), może pod wpływem języka polskiego, odróżnia zaimki dzierżawcze od dopełnienio-
wych, choć sam pisze, że zaimki dzierżawcze i dopełnieniowe mają taką samą formę. 
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mawiasz o Piotrze, z wyjątkiem jednej różnicy, mianowicie możliwości elipsy przyimka w razie koordy-
nacji dopełnienia: Rozmawiasz o Marii i (o) Piotrze, która jest w obu językach ograniczona, choć w róż-
nym stopniu, właśnie wtedy, gdy jednym ze składników szeregu jest zaimek osobowy: częściej Rozma-
wiasz o Marii i o mnie, zdecydowanie rzadziej Rozmawiasz o Marii i mnie. Ale to jest zagadnienie nie 
tyle dopełnienia dalszego, co koordynacji wyrażeń przyimkowych i elipsy powtarzających się składni-
ków, i to ostatnie zagadnienie omawiam w książce ze względu na wspomniane ograniczenia elipsy przy-
imka w szeregu zawierającym zaimek osobowy. W przypadku konstrukcji dopełniaczowej także można 
w obu językach zauważyć różnice gramatyczne pomiędzy grupami zawierającymi rzeczownik na drugiej 
pozycji ('dom ojca'), a grupami zawierającymi zaimek ('mój dom', 'część mnie'). Np. w języku hebrajskim 
zaimek dzierżawczy syntetyczny nie może być koordynowany z rzeczownikiem czy z innym zaimkiem 
dzierżawczym (jak w polskim wyrażeniu dziecko moje i Ewy, dziecko moje i twoje), choć w języku tym 
bez przeszkód mogą być koordynowane rzeczowniki w dopełniaczu ('dziecko Dawida i Ewy'). W języku 
polskim z kolei tylko w przypadku przymiotnika dzierżawczego (nie zaś rzeczownika w dopełniaczu) są 
do wyboru formy dłuższe (moje dzieci) i krótsze (me dzieci), ponadto polski przymiotnik dzierżawczy, 
inaczej niż rzeczownik w dopełniaczu, z trudem przyjmuje przydawki odnoszące się do 'posiadacza', tj. 
niekontrowersyjne zdanie To jest dom Piotra, tak lubianego przez wszystkich staje się kontrowersyjne, 
jeśli próbować zastąpić rzeczownik Piotr zaimkami ja lub ty: To jest dom mój, tak lubianego przez 
wszystkich. Kontrowersyjność tego zdania nie wynika jednak z tego, że zaimek osobowy nie może mieć 
przydawki przymiotnej, bo oczywiście może ją mieć: Widziałeś mnie, tak lubianego przez wszystkich, 
lecz z tego, że znaczenie 'posiadacza' wyraża w języku polskim przymiotnik mój, nie zaś dopełniacz mnie.  

Widać z tych przykładów, że w obu językach właściwości gramatyczne konstrukcji dopełniaczowej 
zależą od tego, czy jej drugi składnik to rzeczownik, czy też zaimek osobowy, i dlatego w książce po-
święconej zaimkowi osobowemu należy uwzględnić także zaimek osobowy jako określenie rzeczownika. 
Zaimek osobowy w funkcji orzecznika, pomijając zdania z zaimkiem zwrotnym Jestem sobą, którym 
w hebrajskim odpowiadają zdania z zaimkiem osobowym אני אני (por. Piela 2012: 183), nie różni się wła-
ściwościami od rzeczownika w funkcji orzecznika, dlatego zdaniom אני הייתי הספר והספר היה אני 'ja byłem 
książką, a książka była mną' ( 16ייפנו ז, רון פדר עמית ) nie poświęcam wiele uwagi. W jednym tylko wypad-
ku można zaobserwować różnicę między zdaniem z orzecznikiem rzeczownikowym a zdaniem z orzecz-
nikiem zaimkowym, mianowicie o ile w obu językach możliwe są zdania תלמיד היהא  'będę uczniem', o tyle 
tylko w języku polskim można zamiast rzeczownika uczeń użyć zaimka osobowego anaforycznie odno-
szącego się do rzeczownika uczeń: Jestem uczniem i będę nim. W języku hebrajskim w drugim zdaniu ko-
nieczna jest elipsa orzecznika lub powtórzenie rzeczownika: תלמיד(יד ואהיה אני תלמ( , nie ואהיה הוא. Takie zdania 
to powód, dla którego omawiam w książce także zaimek osobowy w funkcji orzecznika (por. rozdz. 2, 6). 

W książce przedstawiłem całość zagadnień wiążących się także pośrednio z zaimkiem osobowym. 
Tak więc ponieważ omawiam zdania typu הרים ראשו 'podniósł głowę', w których polskiej wersji brak jest 
zaimka dzierżawczego, a hebrajski zaimek dzierżawczy nie może być zastąpiony rzeczownikiem bez 
zmiany charakteru opisywanej czynności, zatem analizuję także inne zdania mówiące o częściach ludz-
kiego ciała, choć w przypadku niektórych z nich można by zaimek osobowy w nich się pojawiający za-
stąpić rzeczownikiem. Ponieważ omawiam zdanie względne, w którego wersji hebrajskiej pojawia się 
anafora odnosząca się do poprzednika, mająca postać zaimka osobowego, biorę pod uwagę także zdania 
względne, w których anafory brak lub w których anafora ma inną formę niż zaimek osobowy (np. ma 
formę rzeczownika, zaimka przysłownego lub wskazującego). 

 
3. Układ opracowania 
 
Podział opracowania na trzy główne części opiera się na formie, jaką w zdaniach w poszczególnych 

częściach książki omówionych przybiera polski zaimek, bo ten wykazuje większe zróżnicowanie formy 
niż jego przekładowy odpowiednik hebrajski, którym jest we wszystkich trzech rozdziałach pracy zaimek 
osobowy w dwóch formach: samodzielnej (אני itd.) oraz sufigowanej (לי 'dla mnie', ביתי 'mój dom', קטלני 
'zabił mnie'). Forma sufigowana wykazuje niewielkie zróżnicowanie zależnie od charakteru wyrazu, do 
którego jest dołączona, jednak nie jest ono tak duże, jak w przypadku polskich zaimków osobowych (ja, 
ciebie), przymiotników dzierżawczych (mój, twój, swój) i zaimków względnych (który, kto, co). Na grun-
cie języka hebrajskiego jest więc uzasadnione uwzględnienie w pracy polskich zdań zawierających formy 
przypadkowe zaimka osobowego, przymiotniki odzaimkowe dzierżawcze oraz zaimki względne, nato-
miast podział zagadnień na trzy główne tematy omówione w kolejnych rozdziałach ma uzasadnienie na 
gruncie języka polskiego. W rozdziale 2. omawiam zaimek osobowy w funkcji podmiotu, dopełnienia, 
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orzecznika i składnika okolicznika. W obu wersjach językowych zdań w tej części pracy analizowanych 
pojawia się zaimek osobowy, w zdaniach polskich jest to zaimek osobowy w różnych formach przypad-
kowych, w zdaniach hebrajskich jest to zaimek osobowy samodzielny lub sufiks przyimka bądź czasow-
nika. Dodatkowo w rozdziale 2. omawiam konstrukcje, które w języku polskim w praktyce lub w ogóle 
nie występują, tj. zdania z ekstrapozycją i z łącznikiem zaimkowym. Powodem umieszczenia tych zagad-
nień w rozdziale 2. jest fakt, że po pierwsze, zdania z łącznikiem zaimkowym są przez niektórych inter-
pretowane jako zdania z ekstrapozycją podmiotu, po drugie, gdyby zdania te pozbawić części ekstrapo-
nowanej, w ich polskim przekładzie pojawiłby się zaimek osobowy w różnych formach przypadkowych 
(jak w pozostałych zdaniach w rozdziale 2. analizowanych) albo też zaimek dzierżawczy, jednak nie mia-
łoby sensu omawianie osobno, w rozdziale dotyczącym zaimka dzierżawczego, hebrajskich zdań ze 
składnikiem ekstraponowanym, w których anafora odnosząca się do części ekstraponowanej to zaimek 
dzierżawczy. W rozdziale 2. omawiam też hebrajski zaimek osobowy jako składnik innych zaimków, 
których polskie odpowiedniki nie zawierają zaimka osobowego (np. מישהו 'ktoś'). Rozdział 3. dotyczy 
zaimka dzierżawczego, i wyróżnienie go spośród pozostałych form zaimka osobowego ma uzasadnienie 
tylko na gruncie języka polskiego, w którym zaimek określający rzeczownik, a wyrażający posiadacza, 
ma formę przymiotnika (mój itd.), znacznie różniącą się od form przypadkowych zaimka osobowego (ja, 
mnie itd.). W zdaniach hebrajskich omówionych w rozdziale 3. pojawia się zaimek osobowy jako sufiks 
rzeczownika lub przyimków ל ,של- . Tematem rozdziału 4. jest zaimek względny, i znowu tylko w języku 
polskim użycie terminu zaimek względny ma uzasadnienie w formie tego zaimka (który, kto itd.), całko-
wicie odmiennej od formy zaimka osobowego. W języku hebrajskim nie ma zaimka względnego, jest 
tylko spójnik względny, a w zdaniu względnym anafora odnosząca się do poprzednika ma formę zaimka 
osobowego, i to jest też powodem, dla którego w książce o zaimku osobowym znalazł się rozdział o zda-
niu względnym. W zdaniach hebrajskich omówionych w rozdziale 4. pojawia się zaimek osobowy zarówno 
w formie samodzielnej, jak i w formie sufiksu przyimka, rzeczownika, czasownika, w zdaniach polskich 
w najbardziej typowym wariancie pojawiają się zaimki względne, czyli homonimy zaimków pytajnych. 

 
4. Źródła danych językowych wykorzystanych w książce 
 
Bobrowski (2005: 34–35) wymienia dwa możliwe źródła danych językowych, na których podstawie 

można formułować tezy na temat gramatyki danego języka. Pierwsze to istniejące teksty, pisane lub mó-
wione, z którymi badacz gramatyki się zapoznaje, a drugie źródło to teksty tworzone przez badacza 
w trakcie badań nad gramatyką, na podstawie własnej kompetencji językowej. Jako zaletę pierwszego 
źródła danych językowych, często wskazywaną przez zwolenników metody korpusowej, wymienia Bo-
browski obiektywność danych, której można odmówić tekstom stworzonym przez badacza. Większa 
obiektywność danych korpusowych nad danymi pochodzącymi od badacza wynika z tego, że urozmaico-
ny korpus tekstów to zapis kompetencji językowej wielu osób, zatem np. w przypadku zaobserwowania 
danego zjawiska u 10 autorów bardziej prawdopodobne jest to, że zjawisko to faktycznie jest elementem 
gramatyki a nie idiosynkrazją, niż gdy zjawisko takie zaobserwuje badacz tylko w stworzonym przez 
siebie tekście4F

5. Jednak moim zdaniem metoda korpusowa ma jeszcze jedną, nawet ważniejszą przewagę 
nad metodą kompetencyjną. Obiektywność danych korpusowych pozwala nam tylko na stwierdzenie 
z większym prawdopodobieństwem niż w przypadku introspekcji badacza, że tak i tak można się wyrazić 
w danym języku, co istotnie jest przydatne, gdy rozważa się zdania mogące budzić wątpliwości co do 
swej akceptowalności. Jednak metoda korpusowa podsuwa badaczowi takie kombinacje znaczeń, których 
zwykle nie bierze on pod uwagę dokonując introspekcji, a to z powodu ich względnej rzadkości. Główna 
zaleta korpusu nie polega na tym, że dostarcza on bardziej obiektywnych danych niż introspekcja, lecz na 
tym, że jeśli jest on dostatecznie obszerny, to znajdują się w nim teksty wyrażające rzadsze kombinacje 
znaczeń, których wyrażenie wymaga użycia takich konstrukcji językowych, które rzadziej występują 
w praktyce komunikacyjnej, i z tego powodu nie przychodzą one na myśl badaczowi dokonującemu in-
trospekcji. Akceptowalność tych rzadko spotykanych konstrukcji jest często oczywista, więc korpus nie 
służy do bardziej obiektywnego niż introspekcja stwierdzenia, że są one akceptowalne, lecz do tego, by 

                                                 
5 O tym, jak zawodna bywa kompetencja językowa nawet rodzimego użytkownika języka, przekonałem się sam, 
najpierw publicznie, podczas konferencji hebraistycznej w roku 2011 w Poznaniu, stwierdzając nieistnienie w języ-
ku polskim zdań typu srogiej krytyce, na którą wiem, że forma mojej książki zasługuje (Orzeszkowa), potem znajdu-
jąc wiele ich przykładów w tekstach pisanych i w zasłyszanych wypowiedziach. Zdania te omawiam w rozdz. 4. 
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w ogóle zauważyć ich istnienie, które uchodzi uwagi badacza dokonującego introspekcji6. Aby korpus 
tekstów spełnił tę właśnie swoją funkcję, musi być obszerny, obszerniejszy, niż krótka pamięć dokonują-
cego introspekcji badacza lub jego informatora7. 

W niniejszej pracy hebrajski materiał językowy został zebrany głównie metodą korpusową. Wyjątko-
wo, gdy zawodził korpus, tworzyłem zdania hebrajskie na podstawie własnej kompetencji językowej, co 
jest praktykowane również wtedy, gdy badany język nie jest językiem ojczystym badacza, bo przecież 
poprzez kontakt z tekstami badacz może wyrobić sobie kompetencję nawet w zakresie języka martwego 
(por. Bobrowski 2005: 38). W pierwszej części wykazu tekstów źródłowych wymieniłem te dzieła lite-
rackie, które przeczytałem w całości w poszukiwaniu konstrukcji gramatycznych, natomiast w części 
drugiej wymieniłem te dzieła, w których znalazłem konstrukcje, których istnienia byłem pewien, korzy-
stając z wyszukiwarki google.books. Niekiedy podaję też wyrażenia właściwe stylowi niedbałemu, znale-
zione nie w tekstach literackich czy naukowych opublikowanych w formie książkowej, lecz w tekstach 
tworzonych w Internecie przez anonimowych użytkowników. Ponieważ cytaty te ilustrują styl niedbały, 
uważam Internet za wiarygodne źródło, z którego można czerpać jego okazy. Sporadycznie cytuję teksty 
hebrajskie tłumaczone z angielskiego, o ile według mojej oceny brzmią naturalnie w języku hebrajskim. 
Więcej przykładów zaczerpnąłem z tekstów hebrajskich tłumaczonych z jidysz, a to z tego powodu, że 
przekłady z jidysz, a także kalki z tego języka, którymi posługiwali się na co dzień mówiący po hebraj-
sku, przyczyniły się do zmian, jakie w 20 wieku zaszły w tym języku.  

Zdania hebrajskie znalezione w korpusie zostały porównane z ich polskimi przekładami, dokonanymi 
przeze mnie na podstawie mojej własnej kompetencji w zakresie języka polskiego, której potwierdzenia 
szukałem w korpusie google.books i w opracowaniach polonistycznych bądź poprawnościowych w przy-
padkach wątpliwych pod względem akceptowalności. Ponieważ celem moim jest porównanie właściwo-
ści gramatycznych elementów dwóch języków, a zarazem podanie najlepszych ekwiwalentów przekła-
dowych, wiele zdań hebrajskich tłumaczę na kilka wariantów polskich, z których część ma na celu uka-
zanie różnic we właściwościach gramatycznych omawianych tu konstrukcji polskich i hebrajskich, i te 
warianty stylistycznie czy komunikacyjnie pozostawiają często wiele do życzenia, jako że są dosłowne 
w takim zakresie, w jakim pozwala na to polska gramatyka. Jak już wspomniałem omawiając pojęcie 
tertium comparationis, przekłady dosłowne, które oddają w możliwie największym zakresie formę gra-
matyczną zdania oryginalnego, są odpowiednim materiałem językowym w badaniach kontrastywnych 
nad składnią, których nie można prowadzić na parach zdań o identycznym znaczeniu pragmatycznym, 
lecz o całkowicie odmiennej formie gramatycznej (por. Krzeszowski 1990: 18–20; 162–165; Koczerhan 
2009: 20). Podobieństwo formy językowej rozumiem tak, jak to już wyjaśniłem – jako ekwiwalencję 
przekładową dotyczącą innych kontekstów i użyć (zwykle najmniej idiomatycznych i najczęstszych) niż 
w porównywanych zdaniach. Prócz tych dosłownych przekładów, które służą jako materiał do badań nad 
składnią, podaję też warianty tłumaczeniowe, które mają na celu wyrażenie treści zdania hebrajskiego 
w sposób najnaturalniejszy w języku polskim i są to warianty, których można by użyć w przekładzie 
pragmatycznie ekwiwalentnym. Wariantów przekładowych pragmatycznie wiernych może być wiele 
i często faktycznie podaję kilka rozwiązań możliwych do zastosowania w praktyce tłumaczeniowej. Ta 
mnogość wariantów dynamicznie ekwiwalentnych jest widoczna zwłaszcza w rozdziale 4., jako że polska 
norma językowa jest stosunkowo mało ścisła w odniesieniu do szyku zdań względnych. Porównywanie 
tylko niedosłownych, dynamicznie ekwiwalentnych i stylistycznie optymalnych wariantów przekłado-
wych ze zdaniami hebrajskimi nie doprowadziłoby do wykrycia różnic między składnią hebrajską a pol-
ską, i stąd potrzeba tworzenia i analizowania również tych dosłownych, niezgrabnych, ale gramatycznie 
poprawnych i znaczeniowo wiernych tłumaczeń.  

W nielicznych wypadkach miałem okazję porównać zdania hebrajskie z ich polskimi przekładami po-
chodzącymi z opublikowanych cudzych tłumaczeń. Dotyczy to głównie Biblii oraz powieści Powrót 
z Indii. Te cudze przekłady, nie zawsze optymalne z punktu widzenia analizy kontrastywnej składni (gdyż 
np. zawierają inne konstrukcje gramatyczne niż oryginał) ani z punktu widzenia ekwiwalencji dynamicz-
nej, traktowałem nie jako źródło danych na temat sposobów wyrażania pewnych znaczeń w języku pol-
skim, lecz jako potwierdzenie moich intuicji dotyczących języka polskiego lub jako świadectwo pewnych 
                                                 
6 O niedostatkach gramatyk współczesnego hebrajskiego napisanych na podstawie introspekcji autorów lub ich 
informatorów pisałem w Piela 2011a. 
7 Świdziński (1992: 24–26) wypowiadając się przeciwko metodzie korpusowej, w istocie skrytykował wyłącznie 
badania z wykorzystaniem zbyt szczupłych korpusów, które tylko potwierdzają fakty językowe i tak oczywiste dla 
badacza dokonującego introspekcji, uznał natomiast wartość badań składniowych z wykorzystaniem słownika, który 
jest niczym innym, jak obszernym korpusem mającym formę ułatwiającą wyszukiwanie odpowiednich wyrażeń. 
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tendencji w niektórych rejestrach stylistycznych języka polskiego (np. tendencji do unikania zdań 
względnych złożonych w polszczyźnie nieliterackiej)8. 

Potrzebę odwołania się do własnej kompetencji językowej badacza, nawet jeśli czerpie on dane z kor-
pusu cudzych tekstów, wyjaśnia Bobrowski koniecznością pominięcia w analizie zdań, które co prawda 
wystąpiły w tekstach, ale są nieakceptowalne, bo przecież zdania takie zdarzają się nawet w tekstach pu-
blikowanych (Bobrowski 2005: 36). W przypadku współczesnego hebrajskiego badacz musi częściej 
nawet niż w przypadku innych języków odwoływać się do własnej kompetencji językowej w celu odsia-
nia ewidentnych błędów językowych, a to dlatego, że wśród mówiących po hebrajsku jest i było w ostat-
nich dziesięcioleciach więcej osób, dla których hebrajski jest drugim językiem, niż w przypadku języka 
polskiego. Hebrajska literatura piękna, będąc realistyczną, odzwierciedla charakterystyczne dla Izraela 
zjawisko, że wielu dorosłych mieszkańców tego kraju, mówiących na co dzień po hebrajsku, popełnia 
w tym języku rażące błędy spowodowane najczęściej kalkowaniem konstrukcji występujących w ich 
ojczystych językach. Nie mam tu na myśli tego, że np. ktoś taki wyda książkę pełną błędów językowych, 
bo temu zwykle zapobiega redakcja wydawnicza, lecz to, że pisarze celowo wprowadzają pewne charak-
terystyczne błędy do mowy bohaterów w celu ich zindywidualizowania i scharakteryzowania. Przykła-
dem może być zaimek מה 'co?/coś' używany w funkcji spójnika względnego 8F

9, na wzór polskiego To jest 
człowiek, co go lubię i żydowskiego Der jid vos trinkt dem tej iz majn xavǝr (Jacobs 2005: 234), z tym, że 
w niepoprawnej hebrajszczyźnie, inaczej niż w polskim czy w jidysz, מה pojawia się najczęściej razem 
z właściwym językowi hebrajskiemu spójnikiem względnym ש- : 

 
 jeszcze się nie urodził taki człowiek, który by zaszedł' עוד לא נולד הבנאדם מה שיגיע יותר רחוק מהיריקה שלו

dalej niż pluje' ( 437חדר , שמעוני ) 
) 'dlaczego nie ma chłopca, który by mnie kochał' למה אין בחור מה שאוהב אותי 103יום , מגד ) 
) 'i podzielić się tym, co mam, z bliźnim' ולחלק זה מה שיש לי עם השני 183כולל , הפנר ) 

 
Rzadziej po zaimku מה nie pojawia się spójnik ש- : 

 
אף אחד לא יודע, דברים מה אני יודעת עליך  'rzeczy, które ja o tobie wiem, nikt nie wie' ( 191לדעת , זעו ) 

ברזל בגב־אדם מה חולה מה אצלו החתיכות־לצעוק על בן  'krzyczeć na człowieka, co jest chory, co ma w plecach 
kawałki żelaza' ( 69ילדי , שמיר ) 
 
W niniejszej pracy uznałem, że taki sposób łączenia zdania względnego z głównym jest nieakcepto-

walny dla ogromnej większości mówiących po hebrajsku, ale aby taki błąd wychwycić nie można kiero-
wać się wyłącznie kryterium ilościowym, tj. nie wystarczy stwierdzić, że spójnik względny  מה jest rzadki 
w hebrajskim, trzeba też wziąć pod uwagę, w czyjej mowie się pojawia, i wtedy okaże się, że tylko 
w mowie osób popełniających też inne błędy językowe czy wyrażających się niechlujnie. Z drugiej stro-
ny, nawet jeśli dana konstrukcja pojawia się tylko jeden raz w korpusie, nie musi być od razu podejrzana 
o niepoprawność, np. uważam za akceptowalne zdanie względne, którego poprzednik to zaimek dzier-
żawczy syntetyczny: שהשעה משחקת להם, לידיהם  'do rąk tych/ich, którym sprzyja los' ( 62סיפורו , קפליוק ), 
mimo że udało mi się znaleźć tylko jeden jego przykład w tekstach współczesnych. Przekonanie o jego 
akceptowalności opieram na tym, że po pierwsze, w klasycznym hebrajskim możliwe było określenie 
zaimka dzierżawczego zdaniem względnym, po drugie, znalezione przeze mnie zdanie pochodzi z tekstu 
utrzymanego w stylu książkowym i wolnego od błędów językowych, po trzecie, nietypowa forma języ-
kowa wynika w tym przypadku z nietypowej treści, tj. z potrzeby określenia zdaniem względnym zaimka 
'oni' będącego przydawką rzeczownika. Tak więc za niepoprawne należy uznać raczej zdanie znalezione 
w korpusie, które wyraża banalną kombinację znaczeń, ale ma formę niespotykaną (jak np. zdania ze 
spójnikiem względnym מה ש- ), a nie zdanie, którego niespotykana forma jest uzasadniona potrzebą wyra-
żenia niespotykanej treści. 

Również zdanie względne מה שאגב אמרתי לך להפסיק עם, פחות היית מושכת בזוייות הפהאו ל  'albo przynaj-
mniej byś opuściła kąciki ust, czego, nawiasem, powiedziałem ci, abyś zaprzestała' ( 320סטודנטית , קציר ), 
mimo że znalezione zostało w korpusie, należy uznać za niepoprawne i pominąć w opisie gramatyki ję-
zyka hebrajskiego. Zdanie to wypowiada student anglistyki, i naśladuje on w nim dla żartu składnię an-
                                                 
8 O tym, że w analizie kontrastywnej składni nie należy się opierać wyłącznie na cudzych, opublikowanych przekła-
dach zob. Górska 2000: 23, której obserwacja potwierdza tezę Krzeszowskiego o nieprzydatności przekładów 
pragmatycznie wiernych, choć znacznie różniących się formą językową, w badaniach nad składnią (por. jego przy-
kład zaczerpnięty z tłumaczenia Pigmaliona dokonanego przez Sobieniowskiego, Krzeszowski 1990: 162, (56)). 
9 Glinert (2004: 551) określa to jako właściwość substandard Hebrew. 
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gielską, dopuszczającą w zdaniu względnym przyimek bez dopełnienia, jeśli dopełnieniem byłaby anafo-
ra odnosząca się do poprzednika, jak w zdaniu the man I am waiting for 'człowiek, na którego czekam'. 
Znów zdanie hebrajskie wyraża banalną treść, ale ma niespotykaną poza tym formę, i należy je uznać za 
niepoprawne oraz pominąć w opisie gramatyki języka hebrajskiego. Podobne względy przemawiają za 
odrzuceniem jako niepoprawnego zdania שתשמע אותי לשיר 'aby posłuchał, jak śpiewam' ( 137יום , מגד ), 
w którym mówiący naśladuje znaną z niektórych języków europejskich konstrukcję accusativus cum 
infinitivo. Zdanie ma banalną treść, nie uzasadniającą w żadnym razie dziwacznej formy językowej, którą 
to treść w języku hebrajskim wyraża się orzecznikiem okolicznikowym: היא שמעה אותי צוחק 'słyszała, jak 
się śmieję' ( 11כורסת , גפן ). 

Nie każda pojawiająca się we współczesnym języku hebrajskim kalka z innego języka jest błędem ję-
zykowym. W rozdziale 3, 5 omawiam wiele wariantów składniowych hebrajskich zdań mówiących 
o ciele ludzkim, z których część to z pewnością kalki z języków słowiańskich, z jidysz czy z niemieckie-
go. Mimo to kalki te pojawiają się obecnie w mowie ludzi, których pierwszym językiem jest hebrajski, 
i którzy nawet nie znają języków, z których kiedyś przekalkowano pewne konstrukcje. Skąd więc w ich 
mowie wpływy obce? Otóż pierwsi mówiący współczesnym hebrajskim nauczyli się go w dorosłym wie-
ku, i jak każdy uczący się drugiego języka, mieli skłonność do kalkowania składni i frazeologii swych 
ojczystych języków, po czym taki właśnie hebrajski już w naturalny sposób przekazali swym dzieciom. 
W ten sposób wpływy obce utrwaliły się (Rosén 1955: 109–110). 

Gramatyki oparte na kompetencji językowej informatorów zawierają błędy, np. Glinert (2004: 110) 
twierdzi, że תמיד 'zawsze' nie może być modyfikatorem przymiotnika, i jako zdanie nieakceptowalne po-
daje: יש לה תינוק תמיד עצבני 'ona ma zawsze nerwowe dziecko'. Tymczasem תמיד jako modyfikator przy-
miotnika jest spotykany w tekstach językowo raczej banalnych, ale też poprawnych, więc nie jest to ani 
błąd, ani dziwactwo językowe: 

 
התהדקו מעט[...] המלאות והמשורבבות תמיד , השפתיים  'wargi, zawsze pełne i wydęte [...] nieco się zacisnęły' 

( 14מחפשים , דנקנר ) 
ברגליים מזוהמות תמיד[...] איך את לא מתביישת להתהלך   'jak się nie wstydzisz chodzić [...] z nogami wiecznie 

brudnymi' ( 51שורשי , אלמוג ) 
) 'pas zawsze wilgotny i skąpany w wodzie fal' רצועת־הבנים הלחה תמיד והרוחצת במי הגלים 38אליקום , תמוז ) 

 
Widać więc, że błędna opinia Glinerta wzięła się stąd, że rozważał on tylko szyk preponowany mody-

fikatora 'zawsze' określającego przymiotnik, tymczasem wyrażenie staje się zupełnie akceptowalne, gdy 
modyfikator taki ma szyk postponowany. Gdyby Glinert oparł się na korpusie cudzych tekstów, nie 
uznałby, że 'zawsze' nie może być modyfikatorem przymiotnika, ale też nie uznałby grupy o szyku  תינוק
 .za akceptowalną תמיד עצבני

Gramatyki oparte na kompetencji czy to autora, czy jego informatorów zwykle opierają się na mniej-
szej ilości niezależnych źródeł, niż gramatyki oparte na korpusie. Glinert (2004: 6) podaje, że oparł się na 
próbkach języka pobranych od sześciu informatorów. Ja czerpałem materiał z około 250 książek po he-
brajsku w całości przeczytanych oraz ze znacznie większej ilości dzieł dostępnych w wyszukiwarce goo-
gle.books, których nie przeczytałem w całości, a tylko szukałem w nich potwierdzenia swojej intuicji 
w zakresie języka hebrajskiego. Z tego powodu, jeśli polemizuję z Glinertem, to należy wierzyć raczej 
moim niż jego danym, bo moje dane pochodzą z większej ilości niezależnych źródeł. 

Dwa porównywane w niniejszej książce języki zostały niejednakowo przeze mnie potraktowane, tj. 
hebrajskie dane językowe zebrałem zapoznając się z korpusem tekstów hebrajskich, natomiast polskie 
dane językowe to głównie zdania przeze mnie utworzone, będące przekładem znalezionych w korpusie 
zdań hebrajskich. Taki niesymetryczny sposób gromadzenia danych językowych ma uzasadnienie w do-
strzeżonych przeze mnie różnicach pomiędzy językiem hebrajskim a polskim. Po pierwsze, gdybym 
w obszernym rozdziale dotyczącym zdań względnych porównywał zdania względne znalezione w pol-
skich tekstach literackich z ich własnym przekładem na hebrajski, w analizie kontrastywnej w ogóle zo-
stałyby pominięte najważniejsze i najciekawsze przypadki, tj. hebrajskie zdania względne możliwe i fak-
tycznie występujące w praktyce komunikacyjnej, które z powodu zawiłej struktury, nieprzestawialności 
pewnych składników, koordynacji lub negacji anafory odnoszącej się do poprzednika albo wcale nie mają 
odpowiedników w języku polskim, albo te odpowiedniki są tak rzadkie, że mogłyby w zawsze przecież 
ograniczonym korpusie tekstów nie wystąpić. Po drugie, historia języka hebrajskiego spowodowała, że 
we współczesnej hebrajszczyźnie istnieje więcej wariantów stylistycznych form i konstrukcji gramatycz-
nych niż we współczesnej polszczyźnie. Gromadząc hebrajski materiał językowy i tłumacząc go na język 
polski siłą rzeczy dostrzega się to znaczne zróżnicowanie rozmaitych rejestrów stylistycznych współcze-
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snej hebrajszczyzny, choć nie zawsze udaje się oddanie go w przekładzie polskim. Postępując odwrotnie, 
tj. tłumacząc zdania polskie (mniej stylistycznie zróżnicowane niż zdania hebrajskie) na hebrajski, praw-
dopodobnie wybierałbym jako ekwiwalent przekładowy ten wariant hebrajski, który jest najbardziej roz-
powszechniony i znamienny dla stylu neutralnego, albowiem, jak zauważono, przekłady zwykle są języ-
kowo banalniejsze i bliższe najbardziej standardowej odmianie języka niż teksty oryginalne. To spowo-
dowałoby, że wiele wariantów hebrajskich w niniejszej książce omówionych przeoczyłbym w analizie 
kontrastywnej. 

Wyjaśnienia wymaga zakres czasowy korpusu. W badaniach kontrastywnych pożyteczne może być 
zestawianie ze sobą języków odległych w czasie, np. współczesnej polszczyzny i starożytnej greki. Tym 
samym pożyteczne może być zestawianie ze sobą konstrukcji pochodzących z różnych etapów rozwoju 
porównywanych języków i właśnie z tym mamy niekiedy do czynienia w niniejszej pracy10. Znaczna 
większość przykładów została zaczerpnięta ze współczesnych hebrajskich tekstów literackich i jest po-
równywana z moim ich tłumaczeniem na współczesną polszczyznę, zatem w dużej części praca dotyczy 
kontrastywnej analizy współczesnego hebrajskiego pisanego i współczesnej polszczyzny pisanej. Jeżeli 
dana konstrukcja trwa niezmieniona w języku hebrajskim od czasów biblijnych aż do dziś, podaję rów-
nież odpowiednie cytaty biblijne po to, aby zestawić je nie tylko z własnym ich przekładem na polski, ale 
też z cudzymi tłumaczeniami, a to jest możliwe głównie w przypadku Biblii. Ciekawsze konstrukcje bi-
blijne, które zanikły w hebrajskim pobiblijnym, uwzględniam z rzadka, np. omawiam zdanie względne 
określające zaimek osobowy będący sufiksem rzeczownika, a to dlatego, że w języku polskim, z powodu 
przymiotnikowej formy zaimka dzierżawczego, zdania takie nie występują, natomiast w hebrajskim bi-
blijnym nie stanowiły one żadnej osobliwości, bo zaimek sufigowany określający rzeczownik ma w języ-
ku hebrajskim niemal identyczną formę, co zaimek osobowy będący sufiksem przyimka. Ilekroć analizuję 
konstrukcje dziś nie występujące, zaznaczam, na jakim etapie rozwoju języka one istniały. Zdania hebraj-
skie znalezione w korpusie porównuję ze swymi własnymi ich przekładami na współczesną polszczyznę. 
Ponieważ jednak w wypadkach wątpliwych podaję przykłady znalezione w polskich tekstach literackich, 
to zdarzało się, że odpowiednią konstrukcję polską znalazłem w tekście dawnym, ale można takiego cyta-
tu z dawnego tekstu użyć jako argumentu, bo moja intuicja w zakresie współczesnego języka polskiego 
podpowiada mi, że i dziś tak samo można by się wyrazić. Drugim powodem, dla którego podaję również 
warianty właściwe starszej polszczyźnie, jest fakt, że zajmuję się literacką odmianą języka (zarówno he-
brajskiego, jak i polskiego), która wolniej ulega zmianom i dłużej zachowuje archaiczne cechy niż od-
miana mówiona i teksty pisane o charakterze naukowym, publicystycznym bądź urzędowym, jako że 
literaci są często obyci z dorobkiem literackim dawnych wieków, który oddziałuje na ich własny język.   

 
5. Cele pracy i stan badań 
 
W książce rozpatruję i porównuję zdania hebrajskie i polskie zarówno z punktu widzenia gramatyki, 

jak i stylistyki oraz pragmatyki, a to dlatego, że celem moim jest nie tylko zbadanie podobieństw i różnic 
gramatycznych pomiędzy omawianymi elementami i konstrukcjami dwóch języków, ale też podanie 
ekwiwalentów możliwych do wykorzystania w praktyce przekładowej, wraz z określeniem kontekstów, 
w jakich należy użyć poszczególnych wariantów przekładowych, co jest celem kontrastywnej analizy 
funkcjonalnej (Górska 2000: 16.22; Koczerhan 2009: 17–19). Oba te cele, tj. porównanie właściwości 
gramatycznych form i konstrukcji hebrajskich i polskich oraz podanie stylistycznie wiernych ekwiwalen-
tów przekładowych, nie są jednakowo ważne w przypadku każdego z omawianych tu zagadnień. Gdy 
piszę o zdaniach mówiących o częściach ludzkiego ciała (rozdz. 3, 5), w zasadzie nie zajmuję się grama-
tycznymi właściwościami wyrażeń, jako że w tym wypadku zawsze możliwy byłby przekład zachowują-
cy właściwości składniowe oryginału, ale przekład taki, choć gramatycznie poprawny, nie byłby pragma-
tycznie wierny ani frazeologicznie poprawny. Z tej możliwości tłumaczenia dosłownego wynika, że gra-
matyczne właściwości polskich i hebrajskich zdań mówiących o działaniu na części ludzkiego ciała są 
identyczne, zatem nie ma potrzeby ich badania. Głównym więc celem rozdziału 3, 5 jest podanie pragma-
tycznie wiernego przekładu zdań hebrajskich mówiących o ludzkim ciele i dlatego w tym akurat rozdziale 
zwykle podaję tylko jeden, dynamicznie ekwiwalentny polski przekład. Podobnie ma się rzecz z referen-
cją zaimka osobowego: zawsze możliwy byłby gramatycznie poprawny przekład dosłowny zdań hebraj-
skich podanych w rozdziale 2, 3, jednak nie byłby on pragmatycznie wierny, i z tego powodu w podroz-
dziale tym podaję w zasadzie tylko przekłady ekwiwalentne dynamicznie. Natomiast gdy piszę o zdaniu 

                                                 
10 O potrzebie diachronii w badaniach kontrastywnych por. Koczerhan 2009: 15. 
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względnym, skupiam się na gramatycznych właściwościach konstrukcji, tylko mimochodem podając 
przekład moim zdaniem akceptowalny stylistycznie, jako że właściwości gramatyczne konstrukcji 
względnych są inne w języku polskim niż hebrajskim, co prowadzi do tego, że nie zawsze możliwy jest 
gramatycznie poprawny przekład polski hebrajskiego zdania względnego, zachowujący właściwości 
składniowe oryginału. Z tego powodu w rozdziale 4. mniej mnie interesuje istniejąca zawsze możliwość 
wyrażenia treści hebrajskiego zdania względnego za pomocą polskiego zdania niewzględnego, którą to 
możliwość wykorzystać należy w praktyce tłumaczeniowej, gdy nie jest możliwe użycie w polskim prze-
kładzie konstrukcji względnej z powodu licznych ograniczeń, jakim podlega zdanie względne z zaimkiem 
który. Porównywanie hebrajskiego zdania względnego z jego pragmatycznie wiernym polskim ekwiwa-
lentem nie zawierającym konstrukcji względnej nie ujawniłoby różnic między gramatycznymi właściwo-
ściami konstrukcji względnych w obu językach i np. nie doprowadziłoby do odkrycia najważniejszej 
różnicy pomiędzy polskim a hebrajskim zdaniem względnym, która polega na tym, że w języku polskim, 
w odróżnieniu od hebrajskiego, relatywizacja wymaga zmiany szyku, co powoduje znaczne ograniczenia 
w możliwości relatywizowania nominalnych składników zdania polskiego, których to ograniczeń nie ma 
w hebrajskim. Z tego właśnie powodu w rozdziale 4. prawie każde zdanie hebrajskie tłumaczę w sposób 
maksymalnie dosłowny, czyli tak, aby i w przekładzie pojawiła się konstrukcja względna określająca ten 
sam składnik nominalny co w oryginale, czasami tylko podając także wariant niedosłowny, który mógłby 
pojawić się w przekładzie dynamicznym, ale jest nierelewantny w badaniach nad składnią.  

Analiza kontrastywna materiału językowego zgromadzonego na podstawie kryterium występowania 
w którejkolwiek z dwóch wersji językowych zaimka osobowego prowadzi do sformułowania bardziej 
szczegółowych problemów: Czy fakt, że hebrajski zaimek osobowy w funkcjach innych niż podmiot, 
łącznik lub orzecznik ma formę sufiksu, gdy polski zaimek w którejkolwiek z form przypadkowych zaw-
sze jest osobnym wyrazem, powoduje różnice w ich właściwościach gramatycznych i w strukturze wyra-
żeń je zawierających? Czy fakt, że polski zaimek dzierżawczy ma formę przymiotnika zgodnego z okre-
ślanym wyrazem, gdy hebrajski zaimek dzierżawczy jest sufiksem (rzeczownika lub przyimka) niemal 
identycznym z sufiksem przyimka, powoduje różnice w ich właściwościach gramatycznych? Który 
z dostępnych w języku hebrajskim wariantów dopełnienia bliższego zaimkowego i zaimka dzierżawcze-
go: wariant syntetyczny czy analityczny, swoimi właściwościami bardziej przypomina polskie odpowied-
niki przekładowe? Czy fakt, że polski zaimek względny ma jednocześnie dwie funkcje, spójnikową 
i anaforyczną, gdy w hebrajskim zdaniu względnym funkcję anaforyczną i spójnikową pełnią dwa odręb-
ne składniki, powoduje różnice w możliwościach tworzenia zdań względnych w języku hebrajskim i pol-
skim? Czy fakt, że w polskim zdaniu względnym anafora odnosząca się do poprzednika jest homonimem 
zaimka pytajnego, gdy w zdaniu hebrajskim anafora ta ma formę zaimka osobowego, powoduje, że pew-
ne zdania względne, możliwe w jednym z badanych języków, są niemożliwe w drugim? Czy celownik 
dzierżawczy wyraża dokładnie te same znaczenia w języku polskim i hebrajskim? Na te pytania odpo-
wiadam w niniejszej książce. 

Celem moim jest nie tylko stwierdzenie, czym różnią się omawiane tu wyrażenia i konstrukcje hebraj-
skie od ich polskich znaczeniowych odpowiedników, ale także uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na 
temat każdego z tych języków z osobna11. Mimo że konstrukcja względna to ważny element gramatyki, 
w opracowaniach polonistycznych mało uwagi poświęca się ograniczeniom relatywizacji, a także funk-
cjonalnym różnicom pomiędzy zaimkiem względnym który a spójnikiem względnym co. Polskie zdanie 
względne z zaimkiem który najwyraźniej ujawnia swe ograniczenia wtedy, gdy próbuje się tłumaczyć na 
język polski zdania względne z języka, w którym relatywizacja nie wiąże się ze zmianą szyku anafory ani 
też nie wyklucza koordynacji czy negacji anafory, jak to jest właśnie w języku hebrajskim12. Z kolei po-
równując hebrajskie zdanie względne z polskim wariantem ze spójnikiem względnym co można zauwa-
żyć, że w razie użycia spójnika co uzyskuje się w języku polskim te wszystkie możliwości relatywizacji, 
które ma mówiący po hebrajsku, a to dlatego, że zarówno w hebrajskim zdaniu względnym, jak i w pol-
skim wariancie ze spójnikiem co anafora odnosząca się do poprzednika to zaimek osobowy, który może 
zachować szyk właściwy zdaniom niewzględnym, i nie podlega też innym ograniczeniom (głównie 
w zakresie negacji i koordynacji), które utrudniają relatywizację w razie użycia zaimka względnego który. 
Na te ograniczenia relatywizacji w języku polskim trudniej jest zwrócić uwagę, gdy bada się tylko polski 
materiał językowy, jako że spójnik co jest w nim rzadki, nacechowany stylistycznie, do tego przeważnie 

                                                 
11 O takiej korzyści z ujęcia kontrastywnego por. Koczerhan 2009: 16. 
12 Znamienne jest, że najciekawsze obserwacje na temat spójnika względnego co poczyniła anglistka w swym stu-
dium kontrastywnym (A. Bondaruk 1995). 
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w razie jego użycia anafora odnosząca się do poprzednika jest przesuwana na początek zdania względne-
go, może pod wpływem zdań z zaimkiem który, i to powoduje, że w korpusie polskich tekstów trudniej 
jest natrafić na zdania względne, w których zamiast zaimka który użyto spójnika co w celu ominięcia 
ograniczeń, o których piszę obszernie w rozdziale 4. A jeśli badacz ograniczy się wyłącznie do ekscerpcji 
polskich zdań względnych z zaimkiem który, to oczywiście nie znajdzie w swoim materiale językowym 
takich zdań względnych, w których zaimka który nie można użyć, i może nawet nie zada sobie pytania, 
czy każdy składnik nominalny polskiego zdania może być zrelatywizowany za pomocą zaimka względ-
nego, ani czy każde zdanie ze spójnikiem względnym co można sparafrazować na zdanie z zaimkiem 
względnym będącym homonimem zaimka pytajnego. Te właśnie pytania nasuwają się natomiast temu, 
kto próbuje tłumaczyć zdania względne z hebrajskiego na polski. 

Jak wspomniałem, wśród podawanych przeze mnie w książce wariantów przekładowych są także ta-
kie, które mają być stylistycznym ekwiwalentem oryginału. Jednak w przypadku tłumaczenia z hebraj-
skiego współczesnego na polski powstaje trudność oddania stylu oryginału w przekładzie krótkiego, jed-
nozdaniowego fragmentu tekstu. Osobliwością współczesnego hebrajskiego jest to, że współistnieją 
w nim konstrukcje gramatyczne, formy fleksyjne i leksemy gramatyczne (zaimki, intensyfikatory, spójni-
ki itd.) pochodzące ze wszystkich poprzednich stadiów rozwoju języka, i nawet, jeśli element istniejący 
na etapie wcześniejszym zanikł na etapie późniejszym, mógł na powrót pojawić się we współczesnym 
hebrajskim (por. Perec 1967: 16–17; Hayon 1973: 5–6), czego przykładem jest zaimek אנוכי 'ja', występu-
jący w hebrajskim biblijnym i współczesnym, a nieobecny w Misznie. Ponieważ obecnie używa się wa-
riantów wyrażających to samo znaczenie, a pochodzących z różnych etapów rozwoju języka, w hebraj-
skim współczesnym jest więcej niż w innych językach wariantów tej samej formy lub konstrukcji grama-
tycznej, różniących się stylem (Hayon 1973: 9. 187; Halevy 2000: 61). O ile w języku polskim książko-
wość czy archaiczność stylu to głównie kwestia słownictwa i frazeologii, w mniejszym stopniu kwestia 
gramatyki, to w hebrajskim współczesnym źródłem efektu stylistycznego książkowości lub archaiczno-
ści 12F

13, bądź niedbałości13F

14 są głównie pewne konstrukcje czy formy gramatyczne. Mało jest w języku he-
brajskim leksemów, których użycie nadaje tekstowi walor książkowości czy archaiczności z tego powo-
du, że dzisiaj w stylu neutralnym zastąpiono je synonimami. Przykładem może być książkowy dziś cza-
sownik ירא 'bać się', w stylu potocznym preferowany jest regularnie odmieniający się czasownik פחד. 
Znacznie więcej wariantów stylistycznych mają we współczesnym hebrajskim konstrukcje składniowe 
(np. warianty konstrukcji dopełniaczowej, które omawiam w rozdziale 3, 2.1.1.9, czy konstrukcje z formą 
infinitivus absolutus – por. Piela 2008: 124–126), formy fleksyjne (np. książkowa forma imiesłowu ַמְפֶצֶרת 
obok neutralnej מפצירה), czy wyrazy funkcyjne, np. w stylu archaizującym negator לאו כל מורה זוכה לכך :לאו 
'nie każdy nauczyciel to osiąga' ( 37במו ידיו , שמיר ), czemu w stylu neutralnym odpowiada לא, bądź też 
warianty zaimków osobowych omówione w rozdziale 2, 1.1–2. Ponieważ konstrukcje gramatyczne, for-
my fleksyjne oraz wyrazy funkcyjne mające wiele wariantów stylistycznych występują prawie w każdym 
zdaniu tekstu hebrajskiego utrzymanego bądź to w stylu archaizującym, bądź książkowym czy neutral-
nym, trudno jest oddać styl oryginału w tłumaczeniu krótkiego, jednozdaniowego fragmentu, jako że 
w języku polskim archaiczność czy książkowość stylu to raczej kwestia leksyki i frazeologii, a możliwość 
użycia tych właśnie środków w celu oddania stylu oryginału zależy od znaczenia zdania. Z tego właśnie 
powodu nie każdy podany tu przekład zdania hebrajskiego zawierającego np. zaimek dzierżawczy synte-
tyczny ma ten sam walor książkowości co zdanie hebrajskie, bo nie każdemu polskiemu zaimkowi dzier-
żawczemu można nadać formę książkową me, twe, swe zamiast formy neutralnej moje itd. Stwierdzenie 
większego stylistycznego zróżnicowania współczesnej hebrajszczyzny w porównaniu z polszczyzną jest 
też jednym z ważniejszych z praktycznego, translatorskiego punktu widzenia, wniosków płynących 
z przeprowadzonych tu analiz. 

Dotychczas ukazało się niewiele prac dotyczących gramatyki kontrastywnej hebrajsko-polskiej. Ze 
znanych mi mogę wymienić swoją własną (Piela 2012), dotyczącą zwrotności, oraz artykuł Malickiej-
Kleparskiej (2013), dotyczący składni czasowników oznaczających oczyszczanie. Prace Górskiej (2000, 
2010), mimo że dotyczą analizy kontrastywnej arabsko-polskiej, zawierają wiele spostrzeżeń, które moż-
na odnieść także do różnic pomiędzy hebrajskim (zwłaszcza w jego wariancie książkowym) a polskim, 
i cytuję je w odpowiednich miejscach swej książki. Jak już wyjaśniłem, celem moim w niniejszej książce 
jest nie tylko porównanie języka hebrajskiego z polskim, ale także uzupełnienie dotychczasowej wiedzy 

                                                 
13 Po hebrajsku styl, który ja określam jako archaizujący, zwie się סיגנון מליצי lub מליצה, tj. styl ozdobny. 
14 Po hebrajsku styl, który ja nazywam niedbałym, zwie się סלנג, tj. slang, lub עברית מדוברת, tj. 'hebrajski mówiony', 
który jest imitowany w tekstach pisanych stanowiących dla mnie źródło materiału językowego. 
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o każdym z tych języków, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do języka polskiego w rozdz. 4., 
w którym próbuję tłumaczyć na język polski hebrajskie zdania względne, co prowadzi do ujawnienia 
licznych ograniczeń relatywizacji istniejących w języku polskim, które można ominąć, posługując się 
spójnikiem względnym co w miejsce zaimka względnego. Rozdział 4. jest więc uzupełnieniem tego, co 
o polskim zdaniu względnym napisali poloniści. Z kolei rozdział 3, 5 zawiera uzupełnienie tego, co 
o celowniku dzierżawczym w języku hebrajskim napisali Borer i Grodzinsky oraz Berman. Porównując 
moje rezultaty z rezultatami wymienionych tu autorów można dojść do wniosku, że w językoznawstwie 
ważniejsze niż teoria jest zgromadzenie i zanalizowanie odpowiednio obszernego materiału językowego, 
przynajmniej w badaniu tak specyficznych konstrukcji, jak zdanie względne czy celownik dzierżawczy. 

 
6. Objaśnienia terminów 
 

a.  Dopełniacz morfologiczny (hebr. סמיכות דבוקה) – konstrukcja typu ֵבית דויד 'dom Dawida', w której 
szczególna forma fleksyjna pierwszego składnika sygnalizuje, że drugi składnik jest jego określeniem. 

 
b.  Dopełniacz przyimkowy (hebr. סמיכות פרודה) – konstrukcja typu בית של דויד 'dom Dawida', w której 

przyimek של sygnalizuje, że drugi składnik jest określeniem pierwszego. 
 
c.  Dopełniacz zaimkowo-przyimkowy (hebr. סמיכות כפולה) – konstrukcja typu ביתו של דויד, którą dokładnie 

omawiam w rozdziale 3, 2.1.1.9. 
 
d.  Dopełnienie bliższe – w języku polskim dopełnienie wyrażone bezprzyimkowym biernikiem: czytam 

książkę, lub dopełniaczem: szukam pracy (Pisarkowa 1969: 77), w języku hebrajskim dopełnienie wy-
rażone sufiksem zaimkowym czasownika (קטלני 'zabił mnie') lub rzeczownikiem bądź zaimkiem 
z przyimkiem את (קטל אותי 'zabił mnie'), lub rzeczownikiem bez przyimka (ראה איש 'widział 
człowieka'). 

 
e.  Relatywizacja – zastąpienie składnika zdania zaimkiem względnym, np. w zdaniu Poszedłem do Basi 

rzeczownik Basi może ulec relatywizacji, wskutek czego zdanie stanie się przydawką składnika inne-
go zdania: Rozmawiali o Basi, do której poszedłem14F

15. 
 
f.  Rzeczownik gramatycznie określony – hebrajski rzeczownik będący nazwą własną, lub rzeczownik 

pospolity określony przez rodzajnik, albo przez zaimek dzierżawczy syntetyczny, albo przez rzeczow-
nik gramatycznie określony w dopełniaczu morfologicznym.  

 
g.  Zdanie względne – zdanie określające rzeczownik będący składnikiem zdania głównego, zawierające 

(lub implikujące) anaforę odnoszącą się do określanego rzeczownika. 
 
h.  Zespół względny – poprzednik wraz z określającym go zdaniem względnym lub poprzednik wraz 

z anaforą doń się odnoszącą, zależnie od potrzeb w danym fragmencie pracy 15F

16. 
 
i.  Orzecznik okolicznikowy – imiesłów lub przymiotnik zawsze gramatycznie nieokreślony, zgodny 

z nominalnym, niekoniecznie podmiotowym, składnikiem zdania (Glinert 2004: 234–235) 
16F

17. 
 
 

 
 

                                                 
15 O takiej definicji relatywizacji por. Senderska 2013: 20. W innym znaczeniu używa terminu relatywizacja Topo-
lińska (1984: 343), która definiuje go tak: relatywizacja składnika zdania to określenie go zdaniem względnym, 
czyli, odnosząc definicję Topolińskiej do mojego przykładu, powiedziałoby się, że w zdaniu Rozmawiali o Basi, do 
której poszedłem zrelatywizowano rzeczownik Basi, będący składnikiem zdania Rozmawiali o Basi. Definicja Topo-
lińskiej byłaby mało użyteczna w mej pracy, bo w języku polskim więcej ograniczeń dotyczy relatywizacji w moim rozu-
mieniu (np. nie można zastąpić zaimkiem który rzeczownika Basia w zdaniu Nie Basia tu mieszka, lecz jej matka) niż relaty-
wizacji w rozumieniu Topolińskiej, które też występują, np. w hebrajskim biblijnym, a wyjątkowo we współczesnym, po-
przednikiem zdania względnego bywa zaimek dzierżawczy, co jest niemożliwe w języku polskim, por. rozdz. 4, 4.2. 
16 Wzorowane na terminie Zawadowskiego (1952: 10). 
17 W terminologii arabistycznej mojemu orzecznikowi okolicznikowemu odpowiada okolicznik stanu (Górska 2000: 234). 
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Rozdział 2 

Polski zaimek osobowy i jego hebrajskie odpowiedniki 
 

 
 
1. Formy zaimka osobowego 
 
W niniejszym rozdziale omawiam formy przypadkowe polskiego zaimka osobowego (ja, ciebie, jego, 

go itd.), którym w języku hebrajskim odpowiadają funkcjonalnie zaimki osobowe samodzielne (אני itd.), 
zaimki osobowe jako sufiksy przyimków (אותך ,ממני ,בי itd.), sufiksy partykuł (אינך itd.) i sufiksy czasow-
ników (קטלני itd.). Zaimki osobowe jako sufiksy liczebników głównych i rzeczowników partytywnych 
omawiam w rozdz. 3, 2.1.1.4–6, choć ich polskim ekwiwalentem nie jest zaimek dzierżawczy, lecz forma 
przypadkowa zaimka osobowego.  

Funkcje składniowe analizowanych tu form zaimkowych wspólne obu językom to podmiot, orzecznik, 
dopełnienie i składnik okolicznika. Dodatkowo w języku hebrajskim zaimek w formie samodzielnej pełni 
funkcje, których nie ma polski zaimek osobowy, np. jest łącznikiem czy składnikiem innych zaimków 
(np. ההוא 'tamten'). Niektóre z funkcji hebrajskiego zaimka samodzielnego omawiam w rozdziale 3. (za-
imek samodzielny jako składnik zaimka dzierżawczego skontrastowanego typu ביתי אני). Polskiego zaim-
ka osobowego w funkcji wołacza dotyczą rozdziały 3, 2.1.2.5.c oraz 4, 3.1.1.1.d. 

 
1.1. Warianty samodzielnego zaimka osobowego w języku hebrajskim 
 
W języku hebrajskim istnieją rzadkie formy zaimków osobowych samodzielnych, tj. zaimków pełnią-

cych funkcję podmiotu, łącznika lub orzecznika, które to formy są właściwe stylowi archaizującemu lub 
podniosłemu. Podniosłość lub archaiczność stylu w polskim przekładzie tych zaimków musi być uzyska-
na innymi sposobami niż formą zaimka, bo polskie zaimki osobowe w mianowniku lub w narzędniku, tj. 
w formach przypadkowych pojawiających się w przekładzie zdań hebrajskich, nie mają wariantów styli-
stycznych. 

 
a.  המה 'oni'; הנה 'one' (jako podmiot lub łącznik), w stylu archaizującym, czemu w stylu neutralnym 

odpowiadają formy הן ,הם: 
 

?מה המה יכתבו בעיתונים  'co oni napiszą w gazetach?' ( 83ריחו , תמוז ), por. w stylu neutralnym: מה הם עשו לנו?  
'co oni nam zrobili?' ( 187המחצבה , בן עזר ) 

) 'one są dwoma feniksami' שתי צפרי־חול הנה 38, 3סיפורי , שנהר ), por. הן גרו אצלנו 'one mieszkały u nas' ( 216סיפור , עוז ) 
) 'moi ojcowie i dziadowie byli Persami' אבותי ואבות אבותי בני פרס המה 7סיפורו , קפליוק ), por.  לא רבים הם

) 'nieliczne są dzieci w twoim wieku' הילדים בגילך 305סיפור , עוז ) 
 
b. אנוכי w stylu książkowym, czemu w stylu neutralnym odpowiada forma אני: 
 

) 'starzeję się' מזדקנת אנוכי 43שמות , ראובני ) 
) 'a jam nie wiedział, że mój syn Daniel jest ci tak drogi' ואנוכי לא ידעתי שבני דניאל כל כך יקר לך 48סוכן , שחר ) 

– książkowość stylu w przekładzie uzyskałem dołączając do zaimka ruchomą końcówkę czasownika. 
Por. styl neutralny: ואני לא הלכתי 'ani ja nie poszedłem' ( 575סיפור , עוז ).  
 
c. אנו w stylu podniosłym (Glinert 2004: 51), tj. np. w przemówieniach polityków, gdy w stylu neu-

tralnym pojawia się forma אנחנו, np. אנחנו נוכל 'będziemy mogli' ( 515סיפור , עוז ): 
 

) 'prowadzimy wojnę o naszą niepodległość' אנו עומדים במלחמה על עצמאותנו 76נוכחים , גרוסמן ) 
) 'idziemy dalej' אנו ממשיכים והולכים 189קשת  ) 
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d. מיהו itd. w stylu książkowym. Hebrajski zaimek 3. osoby obu liczb jako podmiot, orzecznik lub 
łącznik może być pisany łącznie z poprzedzającym go zaimkiem pytajnym מי ,מה, który jest orzecznikiem 
lub dopełnieniem. Zaimek 3. osoby pojedynczy może być pisany łącznie z poprzedzającym go zaimkiem 
wskazującym זה, który jest podmiotem. Zaimek osobowy pojedynczy traci wtedy w pisowni spółgłoskę א. 
Pisownia łączna jest cechą stylu książkowego, z wyjątkiem frazeologizmu זהו 'i tyle', który pojawia się też 
w stylu neutralnym: 

 
• Zaimek osobowy jest podmiotem: ומיהו?  'kim on jest?' ( 385אבן , שחם ?מהו ;(  'czym on jest?' ( 433אבן , שחם ); 

) 'kim ona jest' מיהי 14יום , מגד לא ידעתי מהי  ;(  'nie wiedziałem, czym ona jest' ( 149הסיפור   'co on robi' מהו עושה ;(
( 147ענין , שמיר ). W stylu neutralnym pisownia jest rozłączna: מי הוא 'kim on jest' ( 346סיפור , עוז  co' מה הוא עושה ;(
on robi' ( 319סיפור , עוז ). 

 
• Zaimek osobowy jest orzecznikiem we frazeologizmie זהו 'i tyle', wymawianym jako zeł, który poja-

wia się też w stylu neutralnym, i nie ma wariantu זהו :זה הוא 'to tyle' ( 273סיפור , עוז  הוא גמר עם הכל וזהו ;(
'skończył ze wszystkim i tyle' ( 275זכרון , שבתאי ). Pisownia rozłączna jest możliwa tylko w wyrażeniu nie 
będącym frazeologizmem: אולי זה הוא 'może to on?' ( 28המאהב , יהושע ). 

 
• Zaimek osobowy jest łącznikiem: מהי הדרך לארץ־ישראל 'jaka jest droga do Izraela' ( 429, 2אלף , צלקה ); 

) 'kim są ci żołnierze' מיהם אותם חיילים 127חרב , יהושע ) 'to jest Meir' זהו מאיר ;( 296חרב , יהושע זוהי אבן  ;(
?מכושפת  'czy to jest zaczarowany kamień?' ( 63כחרס  ,לפיד ). W stylu neutralnym występuje pisownia roz-

łączna i zachowana jest spółgłoska מה הוא נושא המחלוקת :א 'jaki jest temat sporu' ( 548סיפור , עוז כל זה הוא  ;(
) 'wszystko to jest dziełem złych skłonności' מעשה היצר הרע 111סיפורים , הזז ). 

 
W podanych tu przekładach polskich przeważnie nie oddano różnicy stylistycznej pomiędzy hebraj-

skimi wariantami ortograficznymi książkowym i neutralnym. Oczywiście także w polskiej ortografii wy-
stępują warianty starsze i bardziej współczesne pisowni pewnych wyrazów, wydaje się jednak, że np. 
pisownia naygorszy nie byłaby wcale stylistycznym ekwiwalentem ortografii מהי, jako że ortografia nay-
gorszy pojawia się tylko w utworach stylizowanych na dawne teksty ze względu na treść, np. w przekła-
dach Boya z literatury starofrancuskiej, natomiast hebrajskie warianty książkowe tu podane pojawiają się 
w tekstach dotyczących współczesności.  

 
1. 2. Warianty hebrajskiego zaimka osobowego jako składnika wyrażenia przyimkowego 
 
a. W stylu niedbałym zaimek 'wy' dopełnienia bliższego analitycznego ma inną formę (wyrównaną do 

reszty zaimków) niż w stylu starannym: 
 

) 'my was ukąsimy' אנחנו נכיש אותכם 190 חדר, שמעוני ) 
) 'uważajcie tylko, żebym was nie ukąsił' רק תיזהרו שאני לא יעקוץ אותכן 373 חדר, שמעוני ) – tu o niedbałości 

stylu świadczy nie tylko forma אותכם, ale też forma אני יעקוץ 'ukąszę' zamiast neutralnego אעקוץ, o któ-
rej piszę w rozdz. 2, 3.3.b. 
 

W stylu starannym brak wyrównania do reszty zaimków: אני עוזבת אתכם 'zostawiam was' ( 54הכלה , יהושע ). 
 
b. Z przyimkami אצל ,בשביל formy błędne zaimka 'oni' często pojawiają się w mowie ludzi niewykształco-

nych i powstały one może pod wpływem formy zaimka להם 'dla nich': בשבילהם 'dla nich' ( 43חדר , שמעוני ), 
) 'u nich' אצלהם 310 חדר, שמעוני ), w stylu neutralnym אצלם ,בשבילם. W zacytowanej tu powieści forma błędna 
została celowo przez pisarza wprowadzona jako cecha charakterystyczna mowy ludzi niewykształconych. 
W polskim przekładzie nie można oddać niepoprawności oryginału formą wyrażenia przyimkowego dla 
nich, u nich, ale tłumacząc obszerniejszy fragment można wprowadzić do niego np. formy poszłem, bo 
wydaje się, że mają one w języku polskim podobny status, co w hebrajskim אצלהם ,בשבילהם, które to for-
my są przez opracowania poprawnościowe potępiane, ale występują często w mowie ludzi niewykształ-
conych i są rejestrowane przez słowniki nienormatywne (np. Ben Amoc 1982: 60). 

 
c. Zaimki osobowe z przyimkiem מן mają następujące warianty stylistyczne: 
 
• Błędna forma zaimka 'od was', pojawiająca się w mowie ludzi niewykształconych wskutek wyrów-

nania do zaimków w liczbie pojedynczej, i rejestrowana przez słowniki nienormatywne (Ben Amoc 1982: 
) 'nikt was nie prosił' אף אחד לא ביקש ממכם :(221 319חדר , שמעוני  o wiele ładniejsza od' הרבה יותר יפה ממכן ;(
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was' ( 86המאהב , יהושע ), w stylu starannym brak wyrównania: חנו נעשה מכם סלטאנ  'zrobimy z was sałatkę' 
( 53חימו , קניוק ). 

 
• Forma pauzalna, w stylu podniosłym:  ָאבל עליך להסביר, בן־לוויתך נבון ושקדן מֶמּך  'twój towarzysz jest 

mądrzejszy i pilniejszy od ciebie, ale musisz wyjaśnić' ( 295חסות , מיכאל ) – jest to fragment wypowiedzi 
dyrektora szkoły wygłoszonej przez megafon, i forma pauzalna, faktycznie pojawiająca się tu w pauzie 
(przed przecinkiem) nadaje jej ton ironicznie podniosły. W stylu neutralnym byłoby �ִמְמ. Także w przy-
padku innych przyimków zdarzają się sporadycznie formy pauzalne zaimków, nadające wypowiedzi ton 
podniosły:  וָלךומה בין לי?  'a co ja mam z tobą wspólnego?' ( 152, 1דלתות , הזז  to dziś forma żeńska ָלך – (
(neutralna stylistycznie), w tym zdaniu zaś to forma pauzalna męska. Formy pauzalne w hebrajszczyźnie 
biblijnej były stylistycznie neutralne, bo pojawiały się zawsze na końcu zdania czy jego części. We 
współczesnym hebrajskim, w tekstach stylistycznie neutralnych, w pauzie, a także wewnątrz zdania po-
jawiają się formy, które w hebrajskim biblijnym pojawiały się tylko wewnątrz zdania, natomiast biblijne 
formy pauzalne pełnią dziś funkcję ozdobnika stylistycznego. 

 
• Forma archaizująca w stylu książkowym: עוד גדולות מהנה 'jeszcze większe od tamtych' ( 145שורשי , אלמוג ), 

w stylu neutralnym forma standardowa: האמיצות מהן 'śmielsze od nich' ( 94כחרס , לפיד ). 
 
• Formy właściwe stylowi książkowemu, pochodzące z języka Miszny (Segal 1936: 164), dziś tylko 

z zaimkami 'on', 'ona': פטורים הימנה 'są od niej wolni' ( 191אנשי , בר יוסף  nie ma widoku' אין תמונה נאה הימנו ;(
odeń piękniejszego' ( 212אנשי , בר יוסף ). Formy stylistycznie neutralne to ממנו ,ממנה. Przekład odeń oddaje 
styl książkowy oryginału. 

 
d. Dwa przyimki przeważnie na polski tłumaczone jako z (+ narzędnik), tj. את oraz עם, mają we 

współczesnym hebrajskim warianty stylistyczne, mianowicie w stylu neutralnym przestrzega się zasady, 
że jeśli składnikiem wyrażenia przyimkowego jest zaimek osobowy, to pojawia się przyimek את, w pozo-
stałych przypadkach przyimek עם: 

 
?ומה איתך ועם עמיר  'a co się dzieje z tobą i z Amirem?' ( 253ארבעה , נבו ) 

"עם שניהם" "?או עם הספר, איתה." "העסק לא יילך לך  '– [...] ten interes ci nie wyjdzie. – Z nią, czy z książką? – Z oboj-
giem' ( 88זייפנו , רון פדר עמית ) 

) 'trzeba porozmawiać z tymi ludźmi' צריך לדבר עם אלה 284רצח , גור ) 
?ואמה עם הה  'co się dzieje z tamtym?' ( 136תנין , גברון ) 
 
W stylu książkowym zasada ta nie jest przestrzegana, tj. często pojawia się przyimek עם z zaimkiem oso-

bowym (Glinert 2004: 498): לשוחח עמו כעם יתר הבריות 'porozmawiać z nim jak z resztą ludzi' ( 118חרב , בר יוסף ). 
Rzadziej, tylko w stylu archaizującym, pojawia się przyimek את 'z' z rzeczownikiem: 

 
) 'będą postępować z dziećmi mądrze i zgodnie z naturą' בדרך הטבע והבינה יתהלכו את הילדים 45שורשי , אלמוג ), 

por. w stylu neutralnym: איך הוא מתהלך עם אנשים 'jak on postępuje z ludźmi' ( 181פתאום , שביט ) 
) 'ludzie spali ze swoimi żonami' אנשים שכבו את נשותיהם 197ימי , יזהר ), por. אינו שוכב עם בלה 'nie śpi z Belą' 

( 77לב , שחם ) 
) 'w bramie będą rozmawiać z wrogami' ידברו את אויבים בשער 86פעמון , הזז ) 0F

1, por.  י הקיבוץעם אנש[...] דיבר  
'rozmawiał z kibucnikami' ( 529סיפור , עוז ) 
 
e. Jeśli w zdaniu z czasownikiem ruchu ukierunkowanego okolicznik wyraża punkt końcowy ruchu, to 

z rzeczownikiem możliwy jest zarówno przyimek אל, jak i przyimek ל- , bez różnicy znaczeniowej, nato-
miast z zaimkiem osobowym możliwy jest tylko przyimek אל. W polskim przekładzie możliwy jest ten 
sam przyimek do zarówno z rzeczownikiem, jak i z zaimkiem: 

 
) 'przyskoczył do mnie' זינק אלי 145תרנגול , עמיר ) 

אל לב הלהבות[...] מזנק   'skaczący [...] do środka płomieni' ( 311סיפור , עוז ) 
) 'skoczył do rowu' זינק לתעלה 173ארבעה , נבו ) 

 
W innych znaczeniach przyimek ל- , niewymienny z אל, pojawia się także z zaimkiem osobowym, np. 

w zdaniach poniższych przyimek ten oznacza 'beneficjenta': 
 

                                                 
1 Cytat z Ps 127, 5. 
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) 'a ja rzucałam im kawałki chleba' ואני זרקתי להן פיסות מהלחם 84המינה , בלום-קסטל ) 
) 'rzucam pitę psu' אני זורק את הפיתה לכלב 159המאהב , יהושע ) 

 
Podane w 1.1 i 1.2 formy hebrajskiego zaimka osobowego to warianty stylistyczne, tj. w każdym kon-

tekście składniowym można użyć któregokolwiek z wariantów, natomiast użycie podanych poniżej, 
w 1.3, wariantów polskiego zaimka osobowego jest uwarunkowane składniowo, tj. w pewnych kontek-
stach możliwe są tylko formy dłuższe, w innych tylko formy krótsze. 

 
1.3. Polskie formy dłuższe i krótsze zaimków osobowych 
 
W języku polskim niektóre bezprzyimkowe formy przypadkowe zaimków osobowych występują 

w dwóch wariantach, np. bezprzyimkowy celownik mi lub mnie, mu lub jemu, bezprzyimkowy dopeł-
niacz lub biernik cię lub ciebie, go lub jego. Bezprzyimkowy zaimek w przypadku zależnym pojawia się 
w formie dłuższej, gdy jest skontrastowany z inną grupą nominalną (i wtedy może znajdować się na po-
czątku zdania), skoordynowany, zanegowany, ma przydawki sam, tylko, nawet, jest poprzednikiem zda-
nia względnego albo stanowi całą wypowiedź. W pozostałych kontekstach zaimek przybiera formę krót-
szą. Hebrajskie zaimki osobowe w formie funkcjonalnie odpowiadającej wymienionym tu bezprzyimko-
wym formom polskim, czyli jako składniki wyrażeń przyimkowych, nie wykazują takiego zróżnicowania 
formy zależnego od kontekstu składniowego. Co prawda istnieją w języku hebrajskim warianty dłuższe 
i krótsze zaimka osobowego z niektórymi przyimkami, ale ich dystrybucja nie zależy od kontekstu skła-
dniowego, tj. w każdym kontekście można użyć dowolnego wariantu: 

 
• brak kontrastu: 

) 'aby być z nimi w ich ostatniej godzinie' כדי להיות עמם בשעתם האחרונה 177סיפורו , יכין ) 
) 'tylko jeden się z nimi nie śmiał' רק אחד לא צחק עמהם 60במו ידיו , שמיר ) 

 
• kontrast (tu spowodowany koordynacją): 

יניהם הבלשניותאת יחסיו עמם ועם ע  'swoje stosunki z nimi i z ich wścibskimi oczami' ( 151אפיקורוס , בר יוסף ) 
ם ועם נושאיהםההזדהות עמ  'identyfikacja z nimi i z ich nosicielami' ( 89ילד , חלפן ) 

 
Forma עמם tylko stylistycznie różni się, i to nieznacznie, od formy עמהם, bo עמם to wariant książkowy, 

gdy עמהם to wariant archaizujący, i obu tym formom w stylu neutralnym odpowiada forma איתם. Wszyst-
kie te trzy warianty mogą pojawić się w dowolnym kontekście składniowym. Między polskim wariantem 
dłuższym (jemu, jego, ciebie, tobie) a krótszym (mu, go, cię, ci) nie ma różnicy stylistycznej, różnią się 
one za to dystrybucją. W zdaniach poniżej hebrajski zaimek ma wszędzie tę samą formę, natomiast jego 
polski odpowiednik przybiera postać krótszą lub dłuższą, zależnie od kontekstu składniowego: 

 
a. Polski zaimek w formie dłuższej pojawia się na początku zdania, w głębi zdania w formie krótszej. 

Zaimek w przypadku zależnym na początku zdania jest prawie zawsze skontrastowany, tj. np. ze zdania 
jemu on wierzy wynika zdanie innym on nie wierzy, czego nie implikuje zdanie on mu wierzy. Również 
w języku hebrajskim zaimek osobowy nie będący podmiotem, pojawiający się na początku zdania, jest 
niemal zawsze skontrastowany, co wynika z kontekstu przytoczonych poniżej zdań, i dlatego zaimek 
osobowy ma ten sam inicjalny szyk, zarówno w oryginale hebrajskim, jak i w polskim przekładzie, z tym, 
że w polskim przekładzie inicjalny szyk zaimka wymaga użycia dłuższej jego formy, o ile taka istnieje: 

 
הן לא יסתיר ממנו את האמת...יהודי, הוא. לו הוא מאמין  'jemu on wierzy. On, Żyd... przecież nie ukryje przed nim 

prawdy' ( 30אנשי , בן עזר ), por. דווקא מאמינה לו [...] אני   'ja mu akurat wierzę' ( 152מנוחה , עוז ) 
לי קר? חם לך  'Gorąco ci? Mnie jest zimno' ( 129קשת  ), por. לא קר לי 'nie jest mi zimno' ( 449סיפור , עוז ) 

אי לא ירצו לתתלי ווד  'mnie z pewnością nie zechcą dać' ( 34כך , הרולד ), por. היה אבי נותן לי דמי נסיעה 'tato dawał 
mi pieniądze na podróż' ( 518סיפור , עוז ) 

נקנה לך בגדים[...] לך נסדר חדר משלך   'tobie urządzimy własny pokój [...] kupimy ci ubranie' ( 267רחוב , אקשטיין ) 
) 'tobie nie wyda się to dziwne' לך זה לא יישמע מוזר 19זה , ברטוב ), por. הוא אפילו לא קם להגיד לך שלום 'on nawet 

nie wstaje, żeby ci powiedzieć Dzień dobry' ( 282ארבעה , נבו ) 
לו היא זקוקה. היא זקוקה[...] נחמה ־לא לדברי  'nie słów pociechy ona potrzebuje […] jego ona potrzebuje' 

( 203שמות , ראובני ) 
!אותך זה ממלא גאוה? גאוה[...] זה ממלא אותי   'To mnie napełnia dumą? Ciebie to napełnia dumą!' ( 110פויגלמן , מגד ), 

por. כמעט כולם יעזבו אותך 'prawie wszyscy cię opuszczą' ( 316סיפור , עוז ) 
 



2. Zaimek osobowy 
 

~ 27 ~ 

Rzadziej w obu językach zaimek osobowy w przypadku zależnym (czyli w języku hebrajskim z przy-
imkiem) rozpoczynający zdanie nie tyle jest skontrastowany, co wyraża datum. Wtedy w języku polskim 
zaimek również ma formę dłuższą:  אותו היתה אמא מזמינה לארוחה[...] בא אלינו לייזר הזקן  'przychodził do nas 
stary Lajzer [...] Jego mama zapraszała na posiłek' ( 267רחוב , אקשטיין ). 

 
Jeśli znajdujący się w pozycji inicjalnej zaimek osobowy z przyimkiem ל-  wyraża posiadacza w zda-

niu posesywnym 'x ma y', to ekwiwalentem tak wyrażonego kontrastu jest w języku polskim podmiot 
czasownika mieć w formie leksemu zaimkowego: 

 
?לך יש אחות[...] גם לי היתה אחות   'także ja miałem siostrę [...] Ty masz siostrę?' ( 125רחוב , אקשטיין ). 

אבל לי כבר אין חלק פעיל בהם, מתחת לשולחן מתרחשים מהלכים  'pod stołem dzieją się różne rzeczy, ale ja nie mam 
już czynnego w nich udziału' ( 65זייפנו , רון פדר עמית ) 

"?לך יש", אני אומר" ,לי אין שום בשורה." "יש להם בשורה  'mają przesłanie. – Ja nie mam żadnego przesłania – 
mówię – Ty masz?' ( 73זייפנו , רון פדר עמית ) 

 
Jeśli wyrażenie z przyimkiem ל-  nie znajduje się w pozycji inicjalnej, to 'posiadacz' nie jest skontrastowa-
ny i w polskim przekładzie brak podmiotu czasownika mieć wyrażonego leksemem zaimkowym:  יושבים

אין להם פנים. אנשים  'siedzą ludzie. Nie mają twarzy' ( 310רחוב , אקשטיין אין לי אוויר. אני נחנק ;(  'duszę się. Nie 
mam powietrza' ( 310רחוב , אקשטיין ). 

 
W języku hebrajskim niekiedy graficznie (tu pogrubioną czcionką) sygnalizuje się, że zaimek rozpo-

czynający zdanie jest skontrastowany, co jest zbędne w przekładzie polskim właśnie dzięki istnieniu form 
dłuższych wyrażających kontrast: זה לא יקרה לו  'jemu to się nie zdarzy' ( 9מלאכים , בן נר ). 

 
b. Polski zaimek w formie dłuższej jest określony przez sam, także, tylko itp., które to przydawki im-

plikują kontrast: 
 

יאוסטר־קנתה גם לו מערכת  'kupiła także jemu wieżę stereo' ( 54לדעת , עוז ), por. הדבר החניף לו 'schlebiało mu to' 
( 202חרב , בר יוסף ) 

ידוע רק לי[...] סוד   'ta tajemnica [...] znana jest tylko mnie' ( 31זה , ברטוב ), por. שיהיה ידוע לי 'żeby było mi 
wiadome' ( 273הוא , שמיר ) 

את האמת, רק לך, לגלות לך  'wyjawić ci, tylko tobie, prawdę' ( 280ארבעה , נבו ) 
) 'nieznana jemu samemu' בלתי ידועה לו עצמו 130חרב , בר יוסף ), por. הדבר היה ידוע לו 'rzecz była mu znana' 

( 93זכרון , שבתאי ) 
 
c. Polski zaimek w formie dłuższej jest określony przez zdanie względne: שכל הנהגותיו בצניעות , מעז לכנות אותו

אדון טווס[...]   'śmie nazywać jego, którego obyczaje są skromne [...] panem pawiem' ( 141נוצות , באר ), por.  הכו
) 'zbili go' אותו 194המחצבה , בן עזר ). 

 
d. Polski zaimek w formie dłuższej jest skoordynowany: 
 

מעלה לו ולך תמונה אחר תמונהאת   'pokazujesz jemu i sobie obraz za obrazem' ( 72הוא , שמיר ) 
לו ולאשתו –למה אני עושה לו עוול כזה   'dlaczego ja wyrządzam mu taką krzywdę – jemu i jego żonie' ( 103פויגלמן , מגד ) 

) 'nie pozwoli ani tobie, ani dziewczynce, głodować' לא יניח לך ולילדה לרעוב 37שורשי , אלמוג ) 
) 'to przyniesie tobie i twej matce odkupienie' זה יביא לך ולאמך גאולה 302רחוב , אקשטיין ) 

אותו ואת ספרו. הסחתי אותו מדעתי  'wyrzuciłem go ze swoich myśli. Jego i jego książkę' ( 247פויגלמן , מגד ) 
) 'obrazili mnie i ciebie' העליבו אותי ואותך 116המחצבה , בן עזר ) 
) 'kochała jego, a nie mamę' אהבה אותו ולא את אמא 22אוטופיה , בר יוסף ) 
 

e. Polski zaimek w formie dłuższej jest zanegowany: 
 

) 'nie ciebie opuszczam' לא אותך אני עוזב 250הגבול , שמיר ), por. עזב אותך 'opuścił cię' ( 181ויקטוריה , למיכא ) 
) 'ona opowiada to wszystko Cyganowi, a nie mnie' היא מספרת את כל זה לצועני ולא לי 33שורשי , אלמוג ), por. 

) 'opowiedziała mi' סיפרה לי 219סיפור , עוז ) 
 
f. Polski zaimek w formie dłuższej stanowi całą wypowiedź, wskutek elipsy orzeczenia znanego 

z kontekstu: "ואותך" [...] "?נישקו אותך פעם באוטו?"  '– Pocałował cię ktoś w samochodzie? [...] – A ciebie?' 
( 77כורסת , גפן ). 
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Jeśli zaimek osobowy jest dopełnieniem bliższym, to w języku hebrajskim może (choć nie musi) 
w stylu książkowym przybrać formę, która nie może być przesunięta na początek zdania, skoordynowana, 
zanegowana ani określona partykułami typu 'tylko' i dlatego nie może odpowiadać w przekładzie dłuż-
szym formom polskiego zaimka osobowego. Jest to forma sufiksu dopełnieniowego czasownika, którą 
omawiam w podrozdziale 8. 

W języku hebrajskim tylko w stylu książkowym (znacznie rzadziej w stylu niedbałym, zwłaszcza 
w mowie Żydów z krajów arabskich1F

2) zdarza się eksplicytne wyrażenie kontrastu zaimka osobowego 
jako składnika wyrażenia przyimkowego przez powtórzenie tego zaimka w formie samodzielnej, na po-
dobieństwo zaimka dzierżawczego skontrastowanego typu ביתי אני 'mój własny dom': 

 
• styl książkowy: 

כלַפי אני[...] היתה הערתי מכוונת כי אם [...] לא כלפיו   'nie do pana była adresowana moja uwaga, lecz do mnie 
samego' ( 116מבחר , פרידלנדר ) 

) 'pragnie, tak jak my sami, naprawy tamtej usterki' משתוקקת כמונו אנו לתיקון הפגם ההוא 135חרב , בר יוסף ) 
?מה יש לך אתה לומר  'a co ty masz do powiedzenia? [po tym, jak ja mówiłam]' ( 46 המחצבה, בן עזר ) 
?ימה לך אתה ולבת  'co jest wspólnego tobie i mojej córce?' ( 78בגיאות , בורלא ) 

 
• styl niedbały: 

את שכם, אתה נותן לי אני[...] אם [...] אני מוכן לתת לך אותם   'gotów jestem ci je dać [...] jeśli ty dasz mnie Sze-
chem' ( 112נוכחים , גרוסמן ) 

?היום ּתְ מה יש לך אַ   'A co ciebie dziś ugryzło?' ( 68 חדר, שמעוני ) 
?מה יש לך אתה  'co się z tobą samym dzieje?' ( 16מישהו , גרוסמן ) 

 
W polskim przekładzie powyższych zdań funkcjonalnym odpowiednikiem formy skontrastowanej he-

brajskiego zaimka jest forma dłuższa zaimka (dasz mnie; tobie i mojej córce; ciebie ugryzło), podmiot 
w formie leksemu zaimkowego (a co ty masz do powiedzenia zamiast co masz do powiedzenia), przy-
miotnik sam określający zaimek osobowy. 

Zaimek on z niektórymi przyimkami ma w języku polskim dwie formy: z niego, do niego, dla niego, 
lub zeń, doń, dlań. Formy typu doń nie można użyć, gdy zaimek jest skoordynowany, zanegowany, znaj-
duje się na początku zdania lub jest całą wypowiedzią. Forma doń jest właściwa stylowi książkowemu, 
w stylu neutralnym można we wszelkich kontekstach używać wariantu do niego. W języku hebrajskim 
brak tego zróżnicowania, tj. w poniższych zdaniach forma zaimka 'on' z przyimkami ל-  jest wszędzie אל ,
taka sama i niezależna od kontekstu: 

 
• doń: 

) 'i napisał doń list' וכתב לו מכתב 229קשת  ) 
) 'odnosiliśmy się doń ze wstrętem' התייחסנו אליו בגועל 226סיפור , עוז ) 
) 'odezwała się doń z radością' פנתה אליו בשמחה 83לדעת , עוז ) 

 
• do niego:  

) 'ja jestem przyzwyczajony do niego, a on do mnie' אני רגיל לו והוא לי 119פויגלמן , מגד ) 
א חוזרתזורמת ממנו אלי וממני אליו הי[...] הריגשה   'uczucie [...] płynie od niego do mnie i ode mnie do niego ono 

wraca' ( 143פויגלמן , מגד ) 
) 'zwróciła się nie do niego, lecz do Awigail' פנתה לא אליו כי אם אל אביגיל 76לדעת , עוז ) 

כאילו לא אליו[...] אמרה   'powiedziała [...] jakby nie do niego' ( 99זכרון , שבתאי ) 
) 'pojechała do niego i do babci' נסעה אליו ואל סבתא 135שאהבה , הראבן ) 

 
Podsumowując, w języku hebrajskim istnieją warianty stylistyczne zaimków samodzielnych lub będą-

cych sufiksami przyimków, których to wariantów użycie nie zależy od kontekstu składniowego, a jedynie 
od rejestru stylistycznego. W języku polskim zaimki osobowe w przypadkach zależnych także mają wa-
rianty, jednak ich użycie zależy głównie od kontekstu składniowego (jego – go), rzadziej zarówno od 
rejestru stylistycznego, jak i od kontekstu składniowego (doń – do niego). Polski zaimek osobowy w 
mianowniku nie ma wariantów stylistycznych, w przeciwieństwie do zaimka hebrajskiego w formie sa-
modzielnej. 

 

                                                 
2 Zapewne pod wpływem języka arabskiego, por. Buckley 2004: 243; Górska 2000: 273, nr 886. 
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2. Referencja i rodzaj gramatyczny zaimka osobowego3 
 
2.1. Zaimek 3. osoby odnoszący się do adresata 
 
a. W języku hebrajskim używanie zaimka 3. osoby samodzielnego lub z przyimkami w odniesieniu do 

adresata mimo spoufalenia z nim może być wyrazem niechęci. Z kontekstu zacytowanych tu wypowiedzi 
wynika, że rozmówcy są ze sobą spoufaleni, zatem zaimek 3. osoby odnoszący się do adresata nie wyraża 
tu szacunku i dystansu, lecz niechęć, i dlatego nie można wypowiedzi uzupełnić o podmiot lub wołacz מר, 
 :pan'. Także w języku polskim w ten sposób wyraża się niechęć do rozmówcy' אדוני

 
שתי בנות לה והיא מטרידה את רגליה הנפוחות[...] ותך משוגעת שכמ  'ty wariatko [...] ona ma dwie córki a fatyguje 

swe spuchnięte nogi!' ( 12שמות , ראובני ) 
!פתאום אין לה מלים  'nagle brak jej słów!' ( 129נקניקיות , שחם ) 

?מי צריך אותך שם! הוא נוסע  'on jedzie! Któż cię tam potrzebuje?' ( 10אבן , שחם ) 
!בושה וחרפה. היא מדברת איתי על חינוך  'ona do mnie mówi o wychowaniu! Wstyd i hańba!' ( 42תמיד , גרבוז ) 

 
b. Forma 3. osoby odnosząca się do adresata może w obu językach wyrażać szacunek i dystans. 
  
• W zdaniu hebrajskim do adresata, od którego rozmówcę dzieli dystans towarzyski, odnoszą się za-

imki 3. osoby implikowane przez formy finitywne czasownika bądź wyrażone leksemami zaimkowymi, 
może także pojawić się w funkcji wołacza rzeczownik 'pan/pani'. Jest to cecha stylu archaizującego bądź 
w młodszych tekstach, sposób szczególnie uprzejmego a zarazem staroświeckiego zwracania się do adre-
sata. W polskim przekładzie należy w stylu neutralnym wszystkie leksemy zaimkowe odnoszące się do 
adresata zastąpić rzeczownikami pan/pani, natomiast ton szczególnej uprzejmości można oddać przy-
miotnikiem szanowny. Hebrajski wołacz należy zastąpić zdaniem o funkcji wołacza proszę pana/pani 
(por. Pisarkowa 1979: 9). W stylu archaizującym możliwe są w polszczyźnie zaimki osobowe odnoszące 
się do użytego wcześniej w zdaniu (czyli nie w funkcji wołacza) rzeczownika pan. Można taki przekład 
uznać za ekwiwalent archaizującego stylu zdania hebrajskiego: 

 
שהיא הכירה אותה, לי דווקא היה הרושם  'ja akurat miałam wrażenie, że pani ją znała' ( 64תאומים , האזרחי ) 

ספר לורק באנו ל  'tylko przyszliśmy panu opowiedzieć' ( 15בעל , בורלא ) 
ברגע זה הוא המעכב היחידי ובו תלוי הכל, אדוני  'proszę pana, w tej chwili to jedynie szanowny pan powoduje zwłokę 

i od pana wszystko zależy' ( 292כל ספורי , ראובני ) lub w stylu archaizującym: 'i od niego wszystko zależy'.  
) 'a czy szanowny pan wie' והוא יודע 49ישראל , מגד ) 
?רעייתו מתנגדת  'pańska małżonka się sprzeciwia?/małżonka szanownego pana się sprzeciwia?' ( 19סיפור , תמוז ) 

לא הייתי מוסרת את בעלי בידה[...] אילו ידעתי שעלולה היא להשתנות   'gdybym wiedziała, że szanowna pani potrafi 
się zmienić [...] nie oddałabym męża pod pani opiekę/pod jej opiekę' ( 51שירה , עגנון ) 

הרי יראה אני מפניו, אם כזה הוא  'jeśli szanowny pan jest taki, to ja się pana/go boję' ( 26שמות , ראובני ) 
) 'zadała szanowna pani ważne pytanie' שאלה גדולה שאלה 51שירה , עגנון ) 
?ולהיכן היא רוצה ללכת  'a dokąd szanowna pani chce iść?' ( 51שירה , עגנון ) 

בבקשה, יקרא  'niech szanowny pan czyta, bardzo proszę' ( 49ישראל , מגד ) 
?האם יבין את הכתב בעצמו  'czy szanowny pan zdoła sam odczytać to pismo?' ( 50ישראל , דמג ) 
?מה דעתו  'jakie jest zdanie szanownego pana?' ( 51ישראל , מגד ) – zapytany w odpowiedzi używa form 

2. osoby: ולמה לא פירסמת?  'a dlaczego pan tego nie opublikował?', które wyrażają dystans bez przesad-
nej, staroświeckiej uprzejmości, czemu w polskim przekładzie odpowiada nie niegrzeczne przejście na 
ty, lecz rzeczownik pan jako podmiot (już bez przymiotnika szanowny) i orzeczenie w 3. osobie. 

אדון, אני אומר לו  'mówię do pana, proszę szanownego pana' ( 77שמות , ראובני ) 
רבותי, יואילו נא לשבת  '(proszę szanownych panów,) panowie raczą usiąść' ( 373אבן , שחם ) 

 
W języku hebrajskim w funkcji wołacza można użyć także rzeczownika 'pan/pani' w apozycji z na-

zwiskiem lub samego nazwiska. Wtedy w polskim przekładzie nazwiska brak zarówno w funkcji woła-
cza, jak i w funkcji składnika zdania: הגברת בלומנטל, מה שלומה?  'jak się pani ma, proszę szanownej pani?' 
( 42שמות , ראובני !פונק, מקנא אני בו ;(  'zazdroszczę panu, proszę szanownego pana' ( 216שמות , ראובני ). Nazwi-

                                                 
3 O badaniach kontrastywnych referencji zaimków osobowych por. Koczerhan 2009: 190. 
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sko może pojawić się w języku polskim w funkcji wołacza tylko w sytuacji pewnego spoufalenia, o czym 
piszę dalej. 

Rzadziej, w starszych tekstach, w funkcji wołacza pojawiają się inne rzeczowniki niż 'pan/pani', i tak-
że w ich przypadku należy właśnie nimi zastąpić w przekładzie hebrajskie zaimki 3. osoby odnoszące się 
do adresata: הולך אני לאמור לו דבר, אב, יראה  'tato, niech tato posłucha, mam zamiar coś powiedzieć tacie' 
( 27בעל , בורלא ) – we współczesnej polszczyźnie akurat w wypowiedziach adresowanych do członków 
najbliższej rodziny przeważa orzeczenie w 2. osobie: 'tato, posłuchaj' (por. Pisarkowa 1979: 6), natomiast 
w wypowiedzi do dalszego krewnego (zajmującego wyższą pozycję niż mówiący) można użyć 3. osoby, 
zastępując hebrajski zaimek osobowy rzeczownikiem, który w zdaniu hebrajskim jest wołaczem: דודה , לא

אל לה להטריח את עצמה[...]   'nie, ciociu [...] niech ciocia się nie fatyguje' ( 43שמות , ראובני ). 
 
• W zdaniu hebrajskim do adresata odnoszą się rzeczowniki אדוני ,כבודו ,מר 'pan' itp., będące podmio-

tem czasownika w 3. osobie. W kontekście następującym możliwe są też zaimki 3. osoby anaforycznie 
odnoszące się do rzeczowników 'pan/pani'. Jest to maniera przyjęta w sytuacji dużego dystansu towarzy-
skiego między rozmówcami lub szczególnie uprzejmy sposób zwracania się do rozmówcy, jednak 
w przeciwieństwie do zdań typu והוא יודע 'a czy szanowny pan wie' nie jest to archaizm czy staroświecki 
sposób okazywania szacunku. Polskie zdania z podmiotem pan/pani, wyrażające dystans do adresata 
mają taką samą formę jak podane niżej zdania hebrajskie, z tym, że zakres ich użycia jest szerszy niż 
zdań hebrajskich, bo tak należy się zwracać po polsku do każdego, z kim nie jest się spoufalonym, gdy 
w hebrajskim taki sposób zwracania się do rozmówcy wyraża szczególnie duży dystans czy podkreśla 
szczególną uprzejmość mówiącego. Dlatego w przekładzie polskim poniższych zdań pojawia się przy-
miotnik szanowny. Ponadto hebrajskie zaimki osobowe anaforycznie odnoszące się do rzeczowników 
'pan/pani' należy w polskim przekładzie zastąpić rzeczownikami pan itp., bo użycie tu zaimka osobowego 
jest w polszczyźnie archaiczne: 

 
) 'może szanowny pan do mnie przyjść' יכול מר להיכנס אצלי 36ריחו , תמוז ) 
) 'szanowna pani nie znała Jaeli' הגברת לא הכירה את יעל 64תאומים , האזרחי ) 
) 'szanowna pani zapali lampę' תדליק גבירתי את המנורה 25שירה , עגנון ) 

ביןכבודו י  'szanowny pan rozumie' ( 63הסיפור  ) 
?אדון היה שם  'szanowny pan tam był?' ( 36בגיאות , בורלא ) 

) 'szanowny pan rozumie' אדוני מבין 51ישראל , מגד ) 
אני שמעתי על מעשיה הנאים[...] לפני שהואילה גברתי לבוא   'zanim szanowna pani raczyła przyjść [...] Słyszałem 

o szanownej pani pięknych uczynkach' ( 41חימו , קניוק ), nie archaiczne 'słyszałem o jej pięknych uczyn-
kach'. 
 
W języku hebrajskim można w trakcie jednej rozmowy raz szczególnie uprzejmie (czyli w 3. osobie), 

a raz ze zwykłą uprzejmością (czyli w 2. osobie) zwracać się do rozmówcy, jak to widać w poniższym 
fragmencie stenogramu z obrad parlamentarnych w roku 20123F

4: 
 

A: מה אדוני אומר?  'Co szanowny pan mówi?' 
B: תגיד איזו רשת 'Niech pan powie, jaka sieć' 
[...] 
A: אני אתן לך 'Podam panu' 

 
Osoba A w pierwszej swej wypowiedzi okazuje szczególną uprzejmość rozmówcy, na co osoba B od-

powiada bez przesadnej uprzejmości, ale bynajmniej nie niegrzecznie. W drugiej wypowiedzi osoba A 
nie popada w przesadną uprzejmość. Niedopuszczalne byłyby w przekładzie formy 2. osoby, bo oznacza-
łyby one nieuprzejmość polegającą na ignorowaniu dystansu towarzyskiego, natomiast różnicę pomiędzy 
dwiema wypowiedziami osoby A można oddać w przekładzie dodając w pierwszej z nich przymiotnik 
szanowny. Poniżej podaję podobne przykłady z tekstów fikcjonalnych, w których mówiący raz zwraca się 
do adresata w 3. osobie (czyli szczególnie uprzejmie), a raz w 2. osobie (czyli uprzejmie): 

 
?במה אוכל לעזור לך[...] יישב נא אדוני   'niech szanowny pan usiądzie [...] w czym mogę panu pomóc?' ( 35כדור , שביט ) 

הרי אליך אני מביא את הדבר[...] מר , יד נאיג  'niech szanowny pan powie [...] przecież do pana przychodzę z tą 
sprawą' ( 216, 3סיפורי , שנהר )  

) ' proszę mi wybaczyć, że zapomniałem nazwiska szanownego pana' סלח נא לי על ששכחתי את שמו 226חבלים , באר ) 
                                                 
4 www.knesset.gov.il/plenum/data/01884612.doc . 
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ישב מר[...] כמה נשתנית [...] ? ן אליאדוני מתכוו  '– Szanowny pan do mnie mówi? [...] Jakże pan się zmienił! 
[...] Niech szanowny pan usiądzie' ( 24סיפור , תמוז ) 
 
• W sytuacji zwykłego dystansu towarzyskiego, który w języku polskim wymaga używania rzeczow-

ników pan/pani i czasowników w 3. osobie, w języku hebrajskim w stylu neutralnym do adresata, które-
mu nie okazuje się przesadnej uprzejmości, odnoszą się użyte jako wołacz rzeczowniki אדוני 'pan', גבירתי 
'pani' itp., natomiast w zdaniu pojawiają się zaimki 2. osoby i czasowniki w 2. osobie4F

5. W polszczyźnie 
łączenie wołacza pan z formami zaimkowymi i czasownikowymi 2. osoby jest archaiczne (u Sienkiewi-
cza Ratuj, miłościwy panie!) lub ironiczne (Panie, uspokój się!), zatem w przekładzie należy zastąpić 
hebrajskie zaimki 2. osoby zaimkami 3. osoby. Hebrajski wołacz może zostać przełożony na leksem 
pan/pani będący nie wołaczem, lecz składnikiem zdania, bądź na zdanie o funkcji wołacza proszę pana. 
Zachowanie w polskim przekładzie wołacza jest możliwe, gdy rzeczownik pan ma przydawki (np. panie 
ministrze), gdyż wołacz panie bez dodatków jest współcześnie obraźliwy (Pisarkowa 1979: 10). Również 
użycie wołacza w formie nazwiska poprzedzonego rzeczownikiem pan/pani jest dziś niespotykane, stąd 
w przekładzie nie pojawia się wołacz pani Eksztajn: 

 
אדוני, סלח לי  'niech mi pan wybaczy' ( 8רחוב , אקשטיין ), nie archaizm formalnie bliższy zdaniu hebrajskiemu 

'wybacz mi, panie'. 
הגברת, תסלחי לי  'niech mi pani wybaczy' ( 363כל ספורי , ראובני ) 

אנחנו שכנות, גברת אקשטיין, את מבינה  'pani rozumie, my jesteśmy sąsiadkami' ( 297רחוב , אקשטיין ) 
נכון, אדוני, מה שאמרת  'proszę pana, to, co pan powiedział, jest prawdą' ( 71מתום , ברטוב ) 

?מה עשית למאמר, אדוני השר  'panie ministrze, co pan zrobił z artykułem?' ( 14היכן , קסטל בלום ) 
עורך־דין ההואאתה כל־כך דומה ל, אדוני, סליחה  'przepraszam, proszę pana, jest pan tak podobny do tamtego 

adwokata' ( 193פתאום , שביט ) 
?כבוד הרב, אולי אפשר לדעת לאן אתה מתכונן ללכת  'szanowny panie rabinie, czy można się dowiedzieć, dokąd 

pan rabin zamierza iść?' ( 49עת , באר ) 
 
W języku hebrajskim zamiast rzeczowników 'pan/pani' można jako wołacza użyć samego nazwiska, 

co nie jest obraźliwe i może łączyć się z orzeczeniem w 2. osobie: טל, תראה  'niech pan popatrzy, panie Tal' 
( 53החיים , מגד ), nie 'popatrz, Tal', bo wołacz w formie samego nazwiska ma w języku polskim ton rozkazu 
(por. Pisarkowa 1979: 10). Wydaje się, że wołacz Panie Kowalski jest możliwy tylko w sytuacji pewnego 
spoufalenia, np. pomiędzy sąsiadami, dlatego pragmatycznym odpowiednikiem przekładowym byłoby tu 
zdanie niech pan popatrzy, proszę pana (por. Pisarkowa 1979: 7). 

Z przykładów powyższych widać, że w języku hebrajskim w stylu neutralnym zdania, które wyrażają 
dystans, ale bez przesadnej uprzejmości, różnią się od zdań, które wyrażają poufałość, tylko rzeczowni-
kiem użytym w funkcji wołacza, o ile się taki w zdaniu pojawia, i to właśnie wołacz wskazuje, jak należy 
tłumaczyć na polski formy zaimków i czasowników w 2. osobie. W polskim przekładzie wołaczowi אדוני 
może odpowiadać składnik zdania, np. podmiot, jako że w zdaniu polskim orzeczenie jest wtedy w 3. 
osobie, natomiast hebrajski wołacz wskazujący na brak dystansu musi pozostać wołaczem w polskim 
przekładzie, bo wtedy w przekładzie orzeczenie jest w 2. osobie i nie może mieć podmiotu rzeczowniko-
wego: 

 
a. W zdaniu hebrajskim orzeczenie jest w 2. osobie, wołacz to 'pan/pani', więc w polskim przekładzie 

orzeczenie jest w 3. osobie, a rzeczownik pan/pani jest podmiotem: 
 

גברת, את יודעת  'pani wie' ( 68תאומים , האזרחי ) 
?יאדונ, אתה מוכן לזוז קצת  '(proszę pana,) czy może się pan trochę przesunąć?' ( 22בקשר , גפן ) 

 
b. W zdaniu hebrajskim orzeczenie jest w 2. osobie, wołacz to imię, nazwa pokrewieństwa lub rze-

czownik wyrażający uczucia, i wołacz pojawia się także w polskim przekładzie: 
 

?לאן אתה הולך! יהונתן  'Jonatanie! Dokąd idziesz?' ( 70תאומים , האזרחי ) 
הגישי לנו תה, אמא  'mamo, podaj nam herbatę' ( 64תאומים , האזרחי ) 

) 'chodź, moja przyjaciółko' בואי יקירתי 284כחרס , לפיד ) 
!פגר, קום  'wstawaj, trupie!' ( 11הקרב , בן אהרן ) 

  

                                                 
5 To samo w arabskim (Górska 2000: 50). 
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Ponieważ w języku hebrajskim w stylu neutralnym do rozmówcy zawsze odnoszą się formy 2. osoby, 
funkcjonalnym odpowiednikiem polskiego przejścia na ty jest w języku hebrajskim zmiana formy woła-
cza, z rzeczownika 'pan/pani' na imię:  שבי [...] ? מדוע אינך קורא לי אלישבע[...] אלוף  ׳גב, [...]הן לא תתרעמי

אלישבע, בבקשה  '– Niech się pani nie gniewa, proszę pani [...] – Dlaczego nie mówisz do mnie Elżbieto? 
[...] – Usiądź, proszę, Elżbieto' ( 55תאומים , האזרחי ). 

 
2.2. Zaimek 3. osoby odnoszący się do osoby obecnej 
 
W języku polskim nieuprzejme jest używanie w odniesieniu do osoby obecnej, ale nie będącej roz-

mówcą zaimków 3. osoby, natomiast w hebrajskim jest to dopuszczalne i nie wyraża dystansu czy nie-
chęci. W przekładzie pragmatycznie wiernym zdań poniższych należy zastąpić zaimki 3. osoby rzeczow-
nikami (imionami, jeśli mówiący jest spoufalony z osobą, o której mówi, rzeczownikiem pan w braku 
spoufalenia), bo zachowanie zaimków nadałoby wypowiedzi ton nieuprzejmy czy pełen niechęci: 

 
) 'znaleźliśmy etat dla Beniamina' מצאנו לו תקן 147השיבה , יהושע ), nie 'znaleźliśmy dla niego etat'. 
) 'sam powiedz Dorit' תגיד לה בעצמך 149השיבה , יהושע ), nie 'sam jej powiedz'. 
) 'Izrael gra na organach' הוא מנגן בעוגב 201זכרון , שבתאי ), nie 'on gra na organach'. 
?אולי שגם הוא יבוא איתנו  'może Beniamin też z nami pójdzie?' ( 47השיבה , יהושע ), nie 'może on też z nami pójdzie'. 

) 'przecież pan redaktor już pojechał' הלא הוא כבר נסע 20עוול , מגד ), nie 'on już pojechał'. 
) 'ta pani ma list od dowództwa' יש לה מכתב מן הפיקוד 209עשהאל , מגד ), nie 'ona ma list'. 
) 'daj tej pani klucz' תני לה את המפתח 35ת סטודנטי, קריץ ), nie 'daj jej klucz'. 

 
Tłumaczenie na zaimek osobowy jest możliwe tylko wtedy, gdy z kontekstu wynika chęć obrażenia 

osoby obecnej:  
 

הוא לא ערבי[...] ? שמעת אותו  'słyszałeś go? [...] On nie jest Arabem' ( 22מלאכים , בן נר ) 
?שלו לעשות לו חביתה מהפרצוף השמן  'zrobić mu jajecznicę z jego tłustej mordy?' ( 100רחוב , אקשטיין ) 

) '!Patrzcie go' תראו אותו 125רחוב , אקשטיין ) 
) 'złapaliśmy go' תפשנו אותו 40ילדי , שמיר ) – policjant o obecnym aresztancie. 

 
2.3. Zaimek 3. osoby odnoszący się do mówiącego 
 
Współcześnie rzadko, głównie dla żartu, naśladuje się biblijny sposób wyrażania szacunku dla adresa-

ta, który polega na używaniu w odniesieniu do mówiącego rzeczownika עבדך 'twój sługa', do którego 
odnoszą się zaimki 3. osoby. W polskim przekładzie pragmatycznie wiernym pojawia się archaiczny wo-
łacz panie, a do mówiącego odnoszą się formy 1. osoby, i taki przekład jest funkcjonalnym ekwiwalen-
tem archaizującego stylu oryginału: שומע עבדך 'słucham, panie' ( 135מקום , עוז  także ja' גם עבדך היה נוטר ;(
byłem wartownikiem, panie' ( 108עת , באר ). 

 
2.4. Zaimek 'wy' odnoszący się do pojedynczego adresata 
 
W stylu archaizującym niekiedy zaimek 'wy' może odnosić się do pojedynczego męskiego adresata, co 

wyraża szacunek5F

6. W języku polskim jest to odczuwane nie jako archaizm, lecz jako forma gwarowa lub 
rusycyzm charakterystyczny m. in. dla nowomowy partyjnej (por. przykłady i enigmatyczny komentarz 
Pisarkowej 1979: 7–9), dlatego w przekładzie pragmatycznie wiernym do adresata odnoszą się formy 
pojedyncze, ale wyrażające dystans i szacunek, czyli zaimki 3. osoby i rzeczowniki pan itp.: 

 
חכם רחמים, יפה דרשתם  'pięknie [to] pan objaśnił, rebe Rachamim' ( 16בגיאות , בורלא ) 

?ר׳ קלמן, איך להסביר לכם  'jak to panu wyjaśnić, rebe Kalman?' ( 25אנשי , בר יוסף ) 
) 'dostanie pan ode mnie duży worek co półtora miesiąca' תקבלו אתם ממני כל חודש וחצי שק גדול 36גווילים , בר יוסף ) 

 
2.5. Zaimek 'on/ona' odnoszący się do treści wyrażonej zdaniem 
 
W stylu książkowym zaimek הוא lub היא jako podmiot zdania nominalnego w czasie teraźniejszym, 

z orzecznikiem rzeczownikowym lub w formie wyrażenia przyimkowego, może anaforycznie odnosić się 
                                                 
6 Por. przypis w: 14בגיאות , בורלא . 
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nie do rzeczownika użytego w kontekście, lecz do treści wyrażonej zdaniem, czemu w stylu neutralnym 
odpowiada zaimek wskazujący זה. W języku polskim zaimek on jest niemożliwy w tej funkcji i należy 
użyć zaimka to (Pisarkowa 1969: 27), zatem polski przekład jest formalnie bliższy hebrajskiemu warian-
towi neutralnemu niż książkowemu. 

 
a. Jeśli orzecznik to wyrażenie przyimkowe, podmiotem zdania jest zaimek גם אמי שנאה את אמה  :הוא– 
!הואבדמנו   'także moja matka nienawidziła swej matki – mamy to we krwi' ( 303כל ספורי , ראובני ). 

 
b. Jeśli orzecznik to rzeczownik pojedynczy, podmiotem zdania jest zaimek 3. osoby zgodny 

z orzecznikiem co do rodzaju: 
 

הסימן הוא לאיזו צרה גדול[...] אם צועקת הגברת   'jeśli pani krzyczy [...] jest to oznaka jakiegoś wielkiego cier-
pienia' ( 36מיכאל , עוז ) 

והיא לכיתה שעה של התרוממות, היתה שרה אותו לבדה  'śpiewała ją sama, i była to dla klasy chwila uniesienia' 
( 36במו ידיו , שמיר ) 

חידה היא[...] האם בחר לויטין לעסוק בחקר   'czy Lewitin wolał zająć się badaniem [...] To jest zagadka' ( 16מחברות , מגד ) 
) 'to jest los' גורל הוא 12שערי , שרירא ) 

?עסק של מי הוא[...] ואם נרשמתי   'a jeśli się zapisałem […] czyja to sprawa?' ( 62עד , ראובני ) 
 
W stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych podmiotem jest zaimek wskazujący זה: 
 

זה סימן שגם אתה זונה, אם תקח מהם כסף  'jeśli weźmiesz od nich pieniądze, to jest znak, że także ty jesteś kur-
wą' ( 210רחוב , אקשטיין ) 

) 'to jest w naszej krwi' זה בדם שלנו 167אגדות , לוז )  
) 'to jest los' זה הגורל 167ויקטוריה , למיכא ) 

זאת בעיה שלך. לא ידעתי על זה. מעניין  '– Ciekawe. Nie wiedziałem o tym. – To jest twój problem' ( 293פתאום , שביט ) 
) 'to jego sprawa' זה העסק שלו 90שאהבה , הראבן ) 

 
Gdy zaimek odnoszący się do treści wyrażonej zdaniem pełni inną funkcję niż podmiot, nawet w stylu 

książkowym nie może on mieć formy zaimka osobowego, zamiast którego pojawiają się zaimki wskazu-
jące זה (w stylu neutralnym), כך ,זאת (w stylu książkowym), כל כך (w stylu archaizującym): 

 
זכרי את זה. אסור בהחלט להשאיר טנא בשמש  'zdecydowanie nie wolno pozostawiać koszyka na słońcu. Pamiętaj 

o tym' ( 99הוא , שמיר ), niemożliwa byłaby parafraza זכרי אותו.  
בזאת אני בטוח. מצוקה זו שבי סופה להיעלם  'ta moja udręka w końcu zniknie. Tego jestem pewien' ( 123עד , יהושע ), 

niemożliwa byłaby parafraza בו אני בטוח. 
ובכך הוכיח את סגולתו לשמש כפוסק[...] למד לחקור בעברית ובערבית   'nauczył się przesłuchiwać po hebrajsku i po 

arabsku [...] i poprzez to udowodnił swą zdatność do funkcji sędziego' ( 424הכלה , יהושע ) 
) 'i dlatego zrozumiał' ולפי כל־כך הבין 109וא ה, שמיר ) – zaimek כך כך odnosi się do treści kilku zdań poprze-

dzających. 
 
Jeśli zdanie nominalne jest w innym czasie niż teraźniejszy, tj. pojawia się w nim czasownik 'być', nie 

jest możliwe użycie zaimka הוא w funkcji podmiotu, jeśli miałby on odnosić się do treści wyrażonej zda-
niem: זה יהיה ממש פלא, אם אחרי החיבוק הזה אשאר בחיים  'jeśli po tym uścisku pozostanę przy życiu, będzie to naprawdę 
cud' ( 85רחוב , אקשטיין ), nie מחשבה מוצלחה היתה זאת ;הוא יהיה ממש פלא 'to był dobry pomysł' ( 188שמות , ראובני ) – zdanie 
pochodzi z tekstu utrzymanego w stylu książkowym, nawet archaizującym, mimo to nie brzmi ono tak: 
 .מחשבה מוצלחה היתה היא

Podobnie jeśli zdanie jest czasownikowe, możliwy jest tylko zaimek wskazujący jako podmiot:  המבט שלך
וזה מעודד אותי, עוד מלא סקרנות  'twoje spojrzenie jest pełne ciekawości, i to mi dodaje otuchy' ( 101רחוב , אקשטיין ), 

nie והוא מעודד אותי.  
Podane tu polskie przekłady nie oddają różnicy stylistycznej pomiędzy hebrajskimi wariantami książ-

kowym (הוא) i neutralnym (זה). 
 
2.6. Zaimek הוא anaforycznie odnoszący się do zaimka nie odnoszącego się do osób 
 
W języku hebrajskim zaimek הוא może anaforycznie odnosić się do użytego wcześniej zaimka nie-

określonego 'coś/cokolwiek' lub do zaimka wskazującego 'to'. Wydaje się, że w języku polskim w funkcji 
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anafory użyty zostałby raczej zaimek wskazujący to niż zaimek osobowy ono, tj. w tłumaczeniu zdań 
poniższych wariant a ty to odrzucasz itd. jest znacznie lepszy niż a ty je odrzucasz itd.: 

 
) 'proponuję ci coś dobrego, a ty to/je odrzucasz' אני מציע לך משהו טוב ואתה דוחה אותו 77רחוב , אקשטיין ) 
) 'coś pękło w mym sercu i nie wiedziałem, czy mi tego/go żal' משהו נשבר בלבי ולא ידעתי אם צר לי עליו 87 התגנבות, קנז ) 

הסתירו אותו[...] היה גם הוא טמון עמוק , נותר עוד משהו מן העושר[...] אם   'jeśli [...] jeszcze cokolwiek zostało 
z tego majątku, także to/ono było zagrzebane głęboko [...] ukrywali to/je' ( 9נינגל , שחר ) 

אבל הוא קיים, כאילו מאבדים משהו ולא מצליחים למצוא אותו  'jakby ktoś coś utracił i nie umiał tego/go odnaleźć, 
ale to/ono istnieje' ( 230רחוב , אקשטיין ) 

משהו ומקבל תמורתו משהו אחר נותן  'daje coś i dostaje za to/za nie coś innego' ( 321רחוב , אקשטיין ) 
) '?jak można wiedzieć cokolwiek, w ogóle tego/go nie wiedząc' איך לדעת משהו בלי לדעת אותו בכלל 101ילדי , שמיר ) 

דע כי לא לך הוא נועדהיודע משהו שאתה שאתה בטח מת לדעת אבל לא ת[...] חיוך   'uśmiech [...] który wie coś, co na pewno 
bardzo chciałbyś wiedzieć, ale nie dowiesz się, bo to/ono nie dla ciebie jest przeznaczone' ( 127סיפור , עוז ) 

אותו בצד חד והיה מניחין במיוחרק כשהיה מוצא משהו מצ  'tylko, gdy znajdował coś szczególnie cuchnącego, 
i kładł to/je na boku' ( 13רוץ , אורלב ) 

) 'gdyby znalazł coś na pustyni, zjadłby to/je' אם היה מוצא משהו במדבר היה אוכל אותו 45כשקוראים , בלום ) 
) 'jeśli kupuje się coś drogiego, i to/ono się psuje' אם קונים משהו יקר והוא מתקלקל 26השד , גבריאלי ) 
 'ktoś kupuje coś nie mając pojęcia, jaka jest tego/jego wartość' מישהו קונה משהו בלי שיהיה לו מושג מה שוויו

( 131נגד , קליין ) 
כך ראהו שוב, בלי עמוד עליו, כמו שקלט כל זה אז  'tak, jak postrzegał to wszystko wtedy, nie rozumiejąc tego, tak 

też widział to/je znowu' ( 217שמות , ראובני ) 
זה עוד יותר נורא מאשר להיות בתוכו, כשאתה מסתכל על זה מהחוץ  'gdy patrzysz na to z zewnątrz, to jest jeszcze 

straszniejsze, niż być wewnątrz tego/niego' ( 83התגנבות , קנז ) 
 
Zaimek הוא anaforycznie odnoszący się do zaimka משהו   to cecha stylu raczej starannego, a nawet 

książkowego. W stylu neutralnym i niedbałym częsty jest w tej funkcji zaimek אתה, כשאתה מוצא משהו :זה 
) 'gdy znajdujesz coś, osiągasz to bardzo tanio' משיג את זה בזיל־הזול 48לנין , אבנרי כאילו היה לכם משהו שבכלל  ;(

ופתאום לוקחים לכם את זה, לב אליו לא שמתם  'jakbyście mieli coś, na co w ogóle nie zwracaliście uwagi, i nagle 
wam to zabierają' ( 272רחוב , אקשטיין ). Widać więc, że hebrajski wariant neutralny jest formalnie bliższy 
polskiemu przekładowi niż wariant książkowy. 

 
2.7. Zaimek 'oni' odnoszący się ogólnie do 'ludzi' 
 
Zaimek 3. osoby mnogi jako określenie rzeczownika כל 'całość' (czyli forma כולם) może być anaforą 

odnoszącą się do grupy wcześniej wspomnianej, lub może odnosić się do nieokreślonej zbiorowości 
ludzkiej. 

 
a. Zaimek כולם jest anaforą, i wtedy w polskim przekładzie pojawia się zaimek osobowy z przymiotnikiem 

oni wszyscy; one wszystkie: לכולם היו דעות נחרצות 'wszyscy oni mieli zdecydowane poglądy' ( 20סיפור , עוז תחייכי  ;(
) 'uśmiechnij się do nich wszystkich' לכולן 317ארבעה , נבו ). W języku hebrajskim możliwa jest wtedy parafra-
za יש להם כולם טלפונים :הם כולם 'oni wszyscy mają telefony' ( 18סרטן , קריץ ). 

 
b. Zaimek כולם nie jest anaforą, tj. odnosi się do 'wszystkich ludzi', i wtedy w polskim przekładzie po-

jawia się sam przymiotnik wszyscy: אם את כולם אתה אוהב אינך אוהב איש 'jeśli wszystkich kochasz, to nie 
kochasz nikogo' ( 14אבן , שחם לא כל האנשים. לא כולם מתרחצים פעם ביום ;(  'nie wszyscy kąpią się raz dziennie. 
Nie wszyscy ludzie' ( 13היכן , קסטל בלום ). 

 
W języku hebrajskim możliwy jest wariant żeński w znaczeniu 'wszystkie kobiety': מצליחות לכולן כמו שהן תמיד  

'tak, jak one [= wypieki] zawsze udają się wszystkim [kobietom]' ( 49היכן , קסטל בלום ). W języku polskim w 
znaczeniu 'wszystkie kobiety' można użyć substantywnie przymiotnika wszystkie: Wszystkie lecą na kasę 
itp., jednak akurat forma przypadkowa wszystkim nie wyraża rodzaju gramatycznego, dlatego w przekła-
dzie podanego tu zdania hebrajskiego należy uzupełnić elipsę rzeczownika. 

W języku hebrajskim w stylu książkowym możliwa jest parafraza הכל 'wszyscy ludzie' jako podmiot 
z orzeczeniem mnogim (Glinert 2004: 507): הכל סיפרו נסים ונפלאות 'wszyscy opowiadali cuda' ( 255חרב , בר יוסף ). 
Jeśli z kontekstu wynika, że zaimek הכל odnosi się do samych kobiet, to jest to zaimek żeński, tj. anafo-
rycznie odnoszą się do niego zaimki żeńskie: והכל לבן ימוג מקנאה 'serca wszystkich kobiet ścisną się 
z zazdrości' ( 211אנשי , בר יוסף ) – nie serca wszystkich ścisną się, bo w dopełniaczu nie ma różnicy między 
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formą męską wszyscy a żeńską wszystkie. Parafraza w formie הכל jest niemożliwa, gdy rzeczownik כל jest 
określony sufiksem zaimkowym w 1. lub 2. osobie: כולנו היינו עסוקים '(my) wszyscy byliśmy zajęci' 
( 45תאומים , האזרחי ), nie הכל היינו עסוקים. 

 
2.8. Rodzaj gramatyczny zaimka osobowego 
 
2.8.1. Eksplicytne wyrażenie rodzaju gramatycznego przez zaimek 
 
W obu językach zaimek 1. osoby w żadnej z form fleksyjnych nie wyraża explicite płci mówiącego, 

którą ujawniają wyłącznie odmienne przez rodzaj formy czasownikowe, których podmiotem jest zaimek 
osobowy bądź przydawki przymiotne zaimka osobowego. W przypadku form czasownikowych różnica 
między językiem polskim a hebrajskim polega na tym, że w języku polskim płeć mówiącego ujawnia 
forma czasu przyszłego złożonego (będę pisał/będę pisała) oraz forma czasu przeszłego (pisałem, pisa-
łam), gdy w języku hebrajskim płeć mówiącego ujawnia forma czasu teraźniejszego (אני כותבת ,אני כותב), 
oraz przyszłego i przeszłego złożonego (הייתי כותב 'pisywałem', הייתי כותבת 'pisywałam'). Hebrajski zaimek 
2. osoby obu liczb we wszelkich formach fleksyjnych wyraża explicite płeć adresata, której nie wyrażają 
polskie odpowiedniki, i w polskim przekładzie na płeć adresata może niekiedy wskazywać forma od-
mienna przez rodzaj, w składni zgody z zaimkiem. W zdaniach poniższych hebrajski zaimek 2. osoby 
zawsze wyraża płeć adresata, natomiast polski przekład, w razie braku odmiennych przez rodzaj przyda-
wek czy orzeczeń w składni zgody, może odnosić się do adresata dowolnej płci: 

 
• hebrajski zaimek 2. osoby jako podmiot: 

ך כחבר אל חברה ואת לא מבינה אותינסה לדבר איתָ אני מ  'próbuję porozmawiać z tobą jak przyjaciel z przyjaciół-
ką, ale ty nie rozumiesz mnie' ( 48בקשר , גפן ) 

) 'ale ty nie dostaniesz nic' ואתה לא תקבל פרוטה 228כחרס , לפיד ) 
 
• hebrajski zaimek 2. osoby jako składnik wyrażenia przyimkowego: 

) 'patrzyłem na ciebie' הסתכלתי עליי� 159חדר , שמעוני ) 
) 'co się z tobą dzieje' מה עובר עלי� 283סיפור , עוז ) 

לבין תינוק המפותל והעיקש, �מה בינְ   'co łączy ciebie, pokręconego i upartego, z dzieckiem' ( 13השער , מלץ ) 
 
• hebrajski zaimek 2. osoby jako określenie rzeczownika: 

תעלוַליִ�שפנויה אני ל[...] סבורה את   'sądzisz, że mam głowę do twych psot' ( 68שירה , עגנון ) 
היה מתרוצץ אבי�  'twój ojciec biegał' ( 534סיפור , עוז ) 

 
Zaimek 3. osoby w obu językach explicite wyraża rodzaj gramatyczny, choć w języku polskim nie 

w każdej formie przypadkowej, np. nie w dopełniaczu liczby mnogiej. 
 
2.8.2. Hebrajskie zaimki męskie odnoszące się anaforycznie do rzeczowników żeńskich mnogich 
 
a. W języku hebrajskim zaimek męski הם może odnosić się anaforycznie do rzeczownika żeńskiego 

nieżywotnego mnogiego lub do szeregu takich rzeczowników pojedynczych. Do rzeczowników tych mo-
że też odnosić się zaimek הן, bez różnicy stylistycznej. W języku polskim w liczbie mnogiej istnieją dwa 
rodzaje gramatyczne: męskoosobowy i niemęskoosobowy, i nie można do rzeczowników niemęskooso-
bowych odnosić zaimków męskoosobowych: 

 
שניהם גם יחד ואשל הפתעה או שמחה   'zaskoczenia albo radości, albo ich obu razem' ( 51מחפשים , דנקנר ), por. 

w zdaniu bliskoznacznym zaimek żeński: צמא היה לשפע רב של שתיהן: ערצהבין אהבה לה  'pomiędzy miło-
ścią a uwielbieniem: był spragniony wielkiej obfitości ich obu' ( 136סיפור , עוז ) 

אותםרציתי לפתח [...] רשמתי [...]  הנקודותאת   'punkty [...] spisałem [...] chciałem je rozwinąć' ( 134כולל , הפנר ), 
por. w zdaniu bliskoznacznym zaimek żeński: שהיה מחבר אותן, לאגדותיו שלו  'do własnych legend, które 
wymyślał' ( 42סיפור , עוז ). 
 
Także zaimek wskazujący męski ההם może określać rzeczownik żeński nieżywotny:  הפיצוצייה היחידה של

) 'jedynego sklepu ogólnospożywczego w tamtych latach' השנים ההם 49חומר , גפן ), w wyrażeniu bliskoznacznym 
zaimek żeński: בשנים ההן, ואיך היה פה אז?  'a jak było tu wtedy, w tamtych latach?' ( 133תרנגול , עמיר ). 
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b. W języku hebrajskim w stylu niedbałym, w odniesieniu do kobiet, używa się zaimków męskich הם, 
,הן zamiast żeńskich אתם אתן   a pozostałe składniki zdania odmienne przez rodzaj, będące w składni zgody 
z zaimkami, pozostają żeńskie (Glinert 2004: 31, 52). W stylu starannym pojawiają się zaimki żeńskie. 
W języku polskim nie można użyć zaimków męskoosobowych (oni) w odniesieniu do kobiet, tj. zdanie 
oni przyszły jest niepoprawne, nie zaś charakterystyczne dla stylu niedbałego: 

 
?אתם כבר נשואות  'jesteście już zamężne?' ( 233כולל , הפנר ), por. w stylu starannym מה אתן מדברות 'co wy 

mówicie' ( 217סיפור , עוז ) 
) 'czegóż one nie zrobią' מה הם לא עושות 408חדר , שמעוני ), por. הן גרו אצלנו 'one mieszkały u nas' ( 216סיפור , עוז ) 
) 'co one sobie nawzajem robią' מה הם עושות אחת לשנייה 407חדר , שמעוני ) 
) 'i nazywał je Izraelitkami' וקרא להם בנות ישראל 162שנים , אפלפלד ), por. קראתי להן 'zwałem je' ( 565סיפור , עוז ) 

3. Zaimek osobowy jako podmiot 
 
3.1. Podmiot zdania hebrajskiego w czasie przeszłym lub przyszłym 

W języku hebrajskim czasownik w formie czasu przeszłego, przyszłego, rozkaźnika i trybu przypusz-
czającego, a w języku polskim dodatkowo w formie czasu teraźniejszego wyraża osobę i liczbę podmiotu. 
Niektóre formy finitywne wyrażają także rodzaj gramatyczny podmiotu, np. polski czas przeszły (pisałem 
: pisałam), czy w języku hebrajskim formy 2. i 3. osoby: תכתוב 'napiszesz [do mężczyzny]' : תכתבי 'na-
piszesz [do kobiety]'. Jeśli podmiot jest czym innym niż zaimkiem osobowym (co jest możliwe tylko w 3. 
osobie), to zawsze pojawia się jako osobny składnik zdania, natomiast jeśli podmiot jest zaimkiem oso-
bowym, to w obu językach niekiedy pojawia się jako leksem zaimkowy: אני כתבתי 'ja napisałem', a niekie-
dy jest tylko cechą orzeczenia finitywnego: כתבתי 'napisałem'. W danym akcie komunikacji zaimek 1. lub 
2. osoby ma jednoznacznie określoną referencję, natomiast zaimek 3. osoby może odnosić się do różnych 
desygnatów. Istnieją więc czynniki, od których zależy pojawienie się leksemu zaimkowego 1., 2. lub 3. 
osoby w funkcji podmiotu zdania, a oprócz nich istnieją czynniki powodujące pojawienie się leksemu 
zaimkowego 3. osoby w kontekstach, w których podmiot zaimkowy w 1. lub 2. osobie nie pojawia się, 
a to w celu ujednoznacznienia referencji zaimka 3. osoby implikowanego przez finitywną formę czasow-
nika, co jest zbyteczne w przypadku 1. lub 2. osoby (por. Pisarkowa 1969: 93). Czynniki powodujące 
pojawienie się podmiotu wyrażonego leksemem zaimkowym są częściowo takie same, a częściowo od-
mienne w języku polskim i hebrajskim. 

3.1.1. W obu językach podmiot pojawia się w postaci leksemu zaimkowego 1., 2. lub 3. osoby, jeśli 
jest skontrastowany z innym wyrażeniem nominalnym. Hebrajski i polski zaimek osobowy wyrażający 
podmiot skontrastowany może znajdować się przed orzeczeniem lub po nim, i między zaimek osobowy 
a orzeczenie można wstawić inne składniki zdania.  

 
a. Podmiot zaimkowy zdania pojedynczego jest skontrastowany ze składnikiem nominalnym tego 

zdania ('ja na twoim miejscu przeszedłbym na chrześcijaństwo'), z zaimkiem osobowym będącym pod-
miotem zdania współrzędnie złożonego, którego wszystkie składniki poza podmiotem uległy elipsie ('o-
na, a nie on, będzie spała w śpiworze'), z podmiotem zdania pojedynczego z tym samym czasownikiem 
w funkcji orzeczenia, pojawiającego się w kontekście ('– Jedz! – Ty jedz!'). Skontrastowane wyrażenia 
nominalne oznaczają wykonawców tej samej lub podobnej czynności (por. Bar, Ya’ir 2007: 264): 

 
) 'ja na twoim miejscu przeszedłbym na chrześcijaństwo' אני במקומך הייתי מתנצר 77פולין , אפלפלד ) 
-bardziej niż inni członkowie kółka ja wyszedłem z nie' יותר מכל חברי החוג יצאתי אני בהרגשה רעה של אשמה

przyjemnym poczuciem winy' ( 29נינגל , שחר ) 
) 'przecież ty ją znasz lepiej ode mnie' הלא אתה תכירנה יותר ממני 146עד , ראובני ) 

לא הוא, הרי אני אכלתי את הזבל  'przecież ja jadłem gnój, nie on' ( 76תרנגול , עמיר ) 
תישן בשק־השינה, ולא הוא, היא  'ona, a nie on, będzie spała w śpiworze' ( 39שני , דיין ) 

לא הוא לי, שאני אטור לו  'abym ja do niego miał żal, a nie on do mnie' ( 12עוול , מגד ) 
 
W obu językach, jeśli skontrastowane są podmioty dwóch zdań następujących po sobie, w pierwszym 

z nich zaimek osobowy może nie pojawić się, ale musi pojawić się w drugim (Bobrowski 2005: 424): 
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"?לאן את נעלמת" "?לאן נעלמת  '– Gdzie przepadłeś? – Gdzie ty przepadłaś?' ( 146השיבה , יהושע ) 
אני חייכתי! לא חייכו  'nie uśmiechnęli się! Ja się uśmiechnąłem' ( 15על עצים , מגד ) 

 
Leksem zaimkowy może być skontrastowanym podmiotem rozkaźnika, wbrew rozpowszechnionemu 

poglądowi, jakoby rozkaźnik nie mógł mieć podmiotu w formie leksemu zaimkowego (por. Piela 2011: 
234–235 i literatura tamże): 

 
אל תצעק אתה[...] אתה עוד צועק עלי   '– Ty jeszcze na mnie krzyczysz [...] – To ty nie krzycz' ( 6דוקטור , צלקה ) 

אכול אתה[...] אכלי   '– Jedz [...] – Ty jedz' ( 49במו , שמיר ) 
עזוב אתה אותי במנוחה." "עזוב אותה במנוחה  '– Zostaw ją w spokoju. – Ty mnie zostaw w spokoju' ( 164מבחן , גורן ) 

אני אקרא אחרייך[...] קיראי את קודם   'ty najpierw przeczytaj [...] ja przeczytam po tobie' ( 21פרספונה , מגד ) 
לך אתה[...] לך לפייס אותה   '– Idź ją udobruchać [...] – Ty idź' ( 59מאגדות , שמיר ) 

עתה הואילו והקברו אתם –שלושים שנה היינו קבורים באדמה   '30 lat byliśmy pogrzebani w ziemi – teraz wy racz-
cie się pogrzebać' ( 308כל ספורי , ראובני ) 

!"לך אתה אל המגרש!" "למה אינכם משחקים על המגרש  '– Dlaczego nie gracie na boisku? – Ty sam idź na bo-
isko!' ( 51החיים , מגד ) 
 
W drugim ze zdań może być mowa o innej czynności, ale stanowiącej alternatywę: שב אתה. אני ארוץ  

'(ja) pobiegnę. Ty siedź' ( 243ימי , יזהר ), tj. 'ty nie biegnij, ale siedź'; אני אלך להביא נפט. את אל תצאי  'ty nie 
wychodź. Ja pójdę przynieść naftę' ( 27מנוחה , עוז ). 

 
Leksem zaimkowy 1. lub 2. osoby nie pojawia się, gdy nie jest skonstrastowany, tj. jeśli: 
 
• w zdaniu sąsiadującym ten sam czasownik jest orzeczeniem, ale podmioty obu zdań mają tę samą refe-

rencję, co jest możliwe, gdy zmienia się osoba mówiąca:  שכחת[...] שכחתי איך  '– Zapomniałem, jak. – Zapom-
niałeś' ( 197חדר , שמעוני ). 

 
• w zdaniu sąsiadującym orzeczeniem jest inny czasownik, oznaczający czynność nie będącą alterna-

tywą dla czynności wyrażonej w drugim ze zdań: 
 

"תפסיק לנדנד" "את נשארת"  '– Zostajesz. – Przestać nudzić' ( 272חדר , שמעוני ) 
תנו לו בהתחלה לישון... מפריז... בא מדרך ארוכה  'przyszedł z daleka... z Paryża... dajcie mu najpierw się wyspać' 

( 319המאהב , יהושע ) 
 
b. Podmiot zaimkowy zdania okolicznikowego warunku jest skontrastowany z podmiotem zdania 

głównego. W zdaniu głównym i okolicznikowym ten sam czasownik jest orzeczeniem: 
 

אני מבקש שתקראי לי נחמן, קרא לך מרגוטאם את ביקשת שא  'jeśli ty poprosiłaś mnie, bym zwał cię Margot, ja 
proszę ciebie, byś mnie zwała Nachman' ( 62הפוטוגרף , בר יוסף ) 

?מי ישמור עליו, אם אנחנו לא נשמור על החוק  'jeśli my nie będziemy przestrzegać prawa, kto go będzie prze-
strzegał?' ( 15יש , גרוסמן ) 
 
Podmiot zaimkowy pierwszego zdania może być pominięty, ale nie podmiot zaimkowy zdania drugie-

go, zarówno w języku polskim, jak i w neutralnej stylistycznie hebrajszczyźnie:  אלמלא תכנן לנסוע הייתי אני
) 'gdyby (on) nie zamierzał jechać, ja pojechałabym do niego' נוסעת אליו 129כולל , הפנר ). W języku hebraj-
skim w stylu książkowym możliwy jest jednak brak leksemu zaimkowego także w drugim zdaniu. 
W polskim przekładzie zaimek musi się pojawić przynajmniej w drugim zdaniu, bo jego brak byłby błę-
dem gramatycznym, a nie cechą stylu książkowego: אין היא יכולה ליקרב אל קולי אלא אם יקרב אליה '(ona) nie 
może zbliżyć się do K., chyba że on zbliży się do niej' ( 256תחת , שמיר ). 

Jeśli w zdaniu głównym inny czasownik jest orzeczeniem niż w zdaniu okolicznikowym, to podmiot 
zaimkowy nie pojawia się zarówno w języku hebrajskim jak i polskim. Zaimek 3. osoby nie pojawia się 
pod warunkiem, że formy orzeczeń sygnalizują zmianę podmiotu, tj. w ostatnim przykładzie zmiana ro-
dzaju gramatycznego w obu językach zapobiega błędnemu przyjęciu, że podmiot obu zdań jest ten sam: 

 
 tymi dwiema rękami rozerwę cię na kawałki, jeśli tylko' בשתי הידיים האלה אקרע אותך לגזרים אם רק נגעת בילדה

tknąłeś tę dziewczynę' ( 28מישהו , גרוסמן ) 
בחיים חדשים הייתי מתחיל, אילו לא חלתה אמי דווקא עכשיו  'gdyby moja matka nie rozchorowała się akurat teraz, 

rozpocząłbym nowe życie' ( 176עשהאל , מגד ) 
) 'jeśli zabawiła dłużej, czekał na nią' אם האריכה היה ממתין לה 140סיפור , עוז ) 
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c. Podmiot zaimkowy zdania okolicznikowego porównania jest skontrastowany z podmiotem zdania 
głównego. W zdaniu głównym i okolicznikowym orzeczeniem jest ten sam czasownik lub jego synonim 
( דהר –נסע  ), czy proforma ( עשה –שיחק  ). W języku hebrajskim w stylu neutralnym zaimek osobowy musi 
się pojawić w drugim ze zdań, w pierwszym jest fakultatywny, i ta sama zasada obowiązuje w języku 
polskim, we wszelkich jego odmianach stylistycznych: 

 
כדרך שנכנסתי אני, שייכנסו מן החלון  'aby weszli przez okno, tak, jak wszedłem ja' ( 14אחרון , אריאלי ) 

דהר עליהם הוא בילדותוכפי ש, הוא ניסה ללמד את עופר לנסוע בסקטים  'próbował nauczyć Ofera jeździć na wrotkach 
tak, jak on sam pędził na nich w dzieciństwie' ( 41מגדלורים , קציר ) 

שמעו הם אותוכמו ששמע אותם   'słyszał ich, tak jak oni jego słyszeli' ( 174 חדר, שמעוני ) 
עושה ואת אל תשחקי את המשחקים שלהם כפי שהוא  'a ty nie baw się w ich gry, jak on to robi' ( 209חסות , מיכאל ) 

 
W języku hebrajskim w stylu archaizującym możliwy jest brak zaimka także w drugim ze zdań, co 

musi być uzupełnione w polskim przekładzie: 
 

 BT: Uczyniłem im to samo, co oni mnie uczynili (Sdz 15, 11) ,כאשר עשו לי כן עשיתי להם
) 'chcę go tak upokorzyć, jak on mnie upokorzył' אני רוצה להשפילו כמו שהשפילני 113בגיאות , בורלא ) 

 
Zaimek osobowy nie pojawia się ani w zdaniu hebrajskim, ani w polskim, gdy podmiot zdania głów-

nego jest ten sam, co podmiot zdania okolicznikowego: כדרך שהיו יורדים , ובצהלות צחוק ירדו מן ההר בריצה
) 'zeszli z góry biegiem, wśród śmiechu, tak, jak zbiegali latem do Jordanu' לירדן בקיץ 486אבן , שחם ). 

 
d. Podmiot zaimkowy zdania względnego jest skontrastowany z podmiotem zdania głównego. W obu 

zdaniach składowych ten sam czasownik jest orzeczeniem. Jeśli podmiot hebrajskiego zdania względnego 
jest zarazem anaforą odnoszącą się do poprzednika, to w polskim przekładzie hebrajskiemu zaimkowi 
osobowemu odnoszącemu się do poprzednika odpowiada zaimek który, który pojawia się także wtedy, 
gdy podmiot zdania względnego nie jest skontrastowany, zatem w polskim przekładzie kontrast podmiotu 
zdania względnego z podmiotem zdania głównego jest domyślny: ם אשר ה, השתדלה למעני אצל מכרים וידידים
 starała się o pomoc dla mnie u znajomych i przyjaciół, którzy ze [moja matka]' מצדם השתדלו אצל בעל־העסק
swej strony starali się o pomoc u właściciela zakładu' ( 170חיי , תמוז ). Jeśli podmiot zdania względnego 
będący zarazem anaforą odnoszącą się do poprzednika nie jest skontrastowany, to w języku hebrajskim 
przeważnie nie pojawia się leksem zaimkowy: שלושתן הצטופפו שם בחצי חדר שהיה בעצם סוף המסדרון 'we trójkę 
tłoczyły się tam w małym pokoju, który był w istocie końcem korytarza' ( 180סיפור , עוז ) – w polskim 
przekładzie nie ma różnicy pomiędzy anaforą skontrastowaną (mającą w języku hebrajskim formę lekse-
mu zaimkowego) a nieskontrastowaną (mającą w języku hebrajskim formę zaimka implikowanego przez 
finitywne orzeczenie). Jeśli natomiast skontrastowany podmiot zdania względnego nie jest anaforą odno-
szącą się do poprzednika, to w polskim przekładzie pojawia się zaimek osobowy w funkcji podmiotu 
zdania względnego: האם הוא ידע את מה שאני ידעתי 'czy (on) wiedział to, co ja wiedziałam' ( מה , קנול יהלום
?מה שאני ראיתי את ראית ;(137  'czy (ty) widziałaś to, co ja widziałam?' ( 142קירות , שחם ). W języku hebraj-
skim w stylu archaizującym możliwy jest brak zaimka w drugim zdaniu: שקנה את כולן במחיר שקניתי 'który 
kupił je wszystkie po cenie, po której [ja] je kupiłem' ( 57המינה , לוםב-קסטל ). 

 
e. Podmiot zaimkowy zdania współrzędnie złożonego jest skontrastowany z podmiotem innego ze 

zdań składowych.  
 
e.1. Hebrajskie zdania składowe łączy spójnik ו- , w polskim przekładzie pojawia się spójnik i, bo zda-

nia mówią o tej samej czynności wykonywanej przez różne osoby, tj. np. w obu zdaniach nie tylko ten 
sam czasownik jest orzeczeniem, ale też dopełnienia są identyczne. W języku hebrajskim w stylu neutral-
nym, w polszczyźnie we wszelkich rejestrach stylistycznych, leksem zaimkowy pojawia się przynajmniej 
w drugim zdaniu: 

 
ומה הוא אמר, מה היא אמרה  'co ona powiedziała, i co on powiedział' ( 28יש , גרוסמן ) 

) 'on to wiedział i ja to wiedziałem' הוא ידע זאת ואני ידעתי זאת 34על עצים , מגד ) 
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W języku hebrajskim w stylu archaizującym możliwy jest brak zaimka w drugim zdaniu. Zaimek na-
leży uzupełnić w polskim przekładzie: לא נשיתי בך ולא נשית בי 'ja nie zażądałem od ciebie spłaty długu, 
i [ty] nie zażądałeś ode mnie spłaty długu' ( 60עלילות , בורלא ) 6F

7. 
 
e.2. Hebrajskie zdania składowe łączy spójnik ו- , w polskim przekładzie pojawia się spójnik a, bo 

zdania mówią o czynnościach jednoczesnych, choć różnych, i wykonywanych przez różne osoby. W obu 
zdaniach możliwy ten sam czasownik w funkcji orzeczenia, ale zdania różnią się wtedy dopełnieniami 
czy okolicznikami, dlatego w przekładzie spójnik a: 

 
ואתה ישבת בכורסה[...] היא ישבה על המיטה   '(ona) siedziała na łóżku [...] a ty siedziałeś w fotelu' ( 115על עצים , מגד ) 

ואתה תקרא לי ברוך, אני אקרא לך זלמן  '(ja) będę do ciebie mówić Zalman, a ty będziesz mówić do mnie Ba-
ruch' ( 32בדרך , בר יוסף ) 

 nie mieszajcie się do moich spraw, a ja nie będę się (wy)' אתם אל תתערבו בעניינים שלי ואני לא אתערב בשלכם
mieszał do waszych' ( 18הצקעה , לב ) 

ואנו לא הרגשנו מה זו תבוסה –הם לא הרגישו מעולם מה זה ניצחון   '(oni) nigdy nie czuli, co to jest zwycięstwo, 
a my nigdy nie czuliśmy, co to jest klęska' ( 52ראש , דן ) 
 
W języku hebrajskim w stylu archaizującym możliwy jest brak zaimka także w drugim zdaniu. Za-

imek musi być uzupełniony w polskim przekładzie: 
 

) 'czasem oni jego skrzywdzili, a czasem [on] ich skrzywdził' עתים פגעו בו ועתים פגע בהם 59עלילות , בורלא ) 
) 'czasami oni jego przewracali, a czasami [on] ich przewracał' פעמים הפילוהו ופעמים הפילם 55עלילות , בורלא ) 
 dziś [ty] zrób z nami, co chcesz, a jutro [my] zrobimy' היום עשה עמנו כרצונך ומחר נעשה בך ובכל היהודים כחפצנו

z tobą i z Żydami, co nam się podoba' ( 23בעל , בורלא ) 
נלווה לכם את הקטרפילר, תלוו לנו את סאשה  'pożyczcie nam Saszę, a [my] wam pożyczymy Caterpillara' ( 28ישראל , מגד ) 

 
e.3. Hebrajskie zdania składowe łączy spójnik ו- , w polskim przekładzie pojawia się spójnik a, bo 

zdania mówią o czynnościach jednoczesnych, stanowiących dla siebie alternatywę, stąd niekiedy orze-
czenia są antonimami, np. opowiadać – milczeć (por. Pisarkowa 1969: 36). Alternatywa polega na tym, że 
możliwe byłyby sytuacje z wykonawcami zamienionymi rolami ('ty czekaj, a ja popłynę' > 'ty płyń, a ja 
poczekam'), tj. drugie ze zdań można by tak uzupełnić: 'ty nie będziesz opowiadać, lecz milczeć'. Czyn-
ności wykonują różne osoby: 

 
יאני אעמוד על ארבע ואתה תטפס על  'ja stanę na czworakach, a ty się wdrap na mnie' ( 104רחוב , אקשטיין ) 

) 'będziesz mógł pospacerować trochę, a ja posprzątam w domu' תוכל לטייל קצת ואני אנקה את הבית 35אבן , שחם ) 
) 'będę opowiadać, a ty będziesz milczeć (ja)' אני אספר ואת תשתקי 22 בדרך, בר יוסף ) 
) 'ty czekaj tu na mnie, a ja popłynę' אתה חכה לי פה ואני אשחה 23ישראל , מגד ) 
 BT: Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą ,דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך

laskę (Wj 14, 15–16)7F

8 
ואתם ברחתם[...] אנחנו נשארנו פה   '(my) zostaliśmy tu [...] a wy uciekliście' ( 33נוכחים , גרוסמן ) 

ואתה תקשיב לי בסבלנות, אני אסביר לך איזה דבר: עכשיו נתחלף קצת בתפקידים  'teraz trochę zamienimy się rolami: ja 
ci wyjaśnię pewną sprawę, a ty będziesz mnie słuchał cierpliwie' ( 53מנוחה , עוז ) 

ואני התחפשתי לאשה מרוקאית, ד ממפקדי המישמראמיל ׳שימן׳ אח  'Emil przekupił jednego z dowódców straży, a ja 
przebrałem się za Marokankę' ( 29מגדלורים , קציר )  
 
W obu językach w drugim zdaniu nie pojawia się leksem zaimkowy, jeśli czynności jednoczesne nie 

stanowią dla siebie alternatywy ani też nie składają się na jakieś zadanie wspólnie wykonywane. Wtedy 
w polskim przekładzie pojawia się spójnik i: נוצצת ככדור של זהב, היא בלטה מעל כולם בתסרוקת גבוהה חדשה ,

ביותר בכתפי תיתן לי פגישת־מבט עמה הוידעתי כי הפנייה הקל  'wyróżniała się spośród wszystkich innych nową, 
wysoką fryzurą, błyszczącą jak kula złota, i wiedziałem, że najlżejszy zwrot ramieniem spowoduje, że 
natknę się na jej spojrzenie' ( 72הגבול , שמיר ), i tu niemożliwe jest uzupełnienie w rodzaju 'a ja nie wyróż-
niałem się [...], lecz wiedziałem', bo orzeczenia nie oznaczają czynności alternatywnych. 

 

                                                 
7 Aluzja do Jer 15, 10. 
8 Bar, Ya’ir (2007: 259) z powodów dla mnie niejasnych uważają, że zaimek אתה jest tu wołaczem a nie podmiotem 
rozkaźnika, ponadto ich zdaniem zaimek 'ty' nie jest tu skontrastowany z żadnym wyrażeniem nominalnym pojawia-
jącym się w kontekście poprzedzającym i służy tylko spotęgowaniu ekspresji. Moim zdaniem zaimek 'ty' jest skon-
trastowany, mianowicie z 'Izraelitami'. 
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e.4. Hebrajskie zdania składowe łączą spójniki אך ,אבל 'ale', w polskim przekładzie pojawia się spójnik 
ale, a zdania mówią o czynnościach lub stanach najczęściej jednoczesnych. Orzeczenie drugiego zdania 
to ten sam czasownik, co w zdaniu pierwszym, ale wtedy drugie zdanie jest zanegowane, bądź też drugie 
zdanie zawiera antonim czasownika użytego w zdaniu pierwszym. Drugie zdanie wyraża treść zaskakują-
cą w kontekście pierwszego zdania: 

 
אבל אני השמאלתי[...] כולם הימינו   'wszyscy pojechali na prawo [...] ale ja pojechałem na lewo' ( 26בלי , בורלא ) 
אבל אנוכי בזתי לעצמי; היתה דעתו נוחה ממני  'on był ze mnie zadowolony, ale ja gardziłem sobą' ( 17חיי , תמוז ) 

אני חיבבתי אותו במקצת אבל, מיכל היתה מפחדת מפניו מאד  'Michal bardzo się go bała, ale ja go trochę lubiłem' 
( 40סרטן , קריץ ) 

אבל היא אפילו לא חייכה, היו לי דמעות מרוב צחוק  'ze śmiechu miałam łzy w oczach, ale ona nawet się nie uś-
miechnęła' ( 193סיפור , עוז ) 

סלחתיאך אני לאבי לא , לי" סלח"הכומר   'ksiądz mi wybaczył, ale ja memu ojcu nie wybaczyłem' ( 9העטלף , מגד ) 
אבל גרמניה לא אהבה אותנו, אנחנו אהבנו את גרמניה  'my kochaliśmy Niemcy, ale Niemcy nie kochały nas' ( 136סוכן , שחר ) 

 
W obu językach leksem zaimkowy może nie pojawić się w pierwszym ze zdań, ale musi pojawić się 

w drugim: אבל אני לא אשכח זאת לעולם. שכחת זאת מכבר  'dawno o tym zapomniałaś. Ale ja o tym nigdy nie 
zapomnę' ( 58תאומים , האזרחי ). 

W zdaniach bliskoznacznych pojawia się spójnik ו- , który może w odróżnieniu od polskiego i łączyć 
zdania logicznie przeciwstawne, i w razie jego użycia to właśnie pojawienie się w drugim zdaniu zaimka 
osobowego w funkcji podmiotu sygnalizuje, że drugie zdanie jest logicznie przeciwstawione pierwszemu, 
i w polskim przekładzie niemożliwy jest wtedy spójnik i: 

 
ואני סברתי שאני קרוב לביתי, כה רחוק טלטלו אותי אנשים רעים  'tak daleko zawiedli mnie źli ludzie, ale/a ja myśla-

łem, że jestem blisko swego domu' ( 56אחרון , אריאלי ), nie 'i ja myślałem'. 
 tak dużo rzeczy należało zrobić, ale/a ja tylko' כל כך הרבה דברים צריך היה לעשות ואני רק רציתי לשכב בערסל

chciałam leżeć w hamaku' ( 22שורשי , אלמוג ), nie 'i ja tylko chciałam'. 
 
Jeśli podmiot jest ten sam, co w zdaniu poprzedzającym, to w obu językach podmiot zaimkowy może 

pojawić się w drugim zdaniu lub nie (por. Pisarkowa 1969: 110): 
 

אבל כיבדו, הם לא אהבו אותם  'oni ich nie kochali, ale (oni) [ich] szanowali' ( 97היינץ , מגד ) 
אבל עודד אותי מאוד, הוא היה מריר  'on był zgorzkniały, ale (on) dodał mi bardzo otuchy' ( 24חומר , גפן ) 

) 'ona nie była ładna, ale (ona) była samotna' היא לא היתה יפה אבל היא היתה בודדה 27זכרון , שבתאי ) 
אבל הוא היה אטי, ערן התעקש לשחק עם הילדים  'Eran uparł się, żeby się bawić z dziećmi, ale (on) był zbyt po-

wolny' ( 15צעקה , רוזנטל ) 
אבל אני למדתי משהו באותו יום. מצדה כבר יכולתי להתנפנף  'jeśli o nią chodzi, mogłem już wynosić się. Ale (ja) 

nauczyłem się czegoś w tym dniu' ( 96הלבנים , המאירי ) 
 
e.5. Hebrajskie zdania składowe łączą spójniki ו-  .w polskim przekładzie pojawia się spójnik ale ,אבל ,

Zdania mówią o czynnościach następujących po sobie w czasie, z których druga jest zaskakująca w kon-
tekście pierwszej (por. Pisarkowa 1969: 36). Ponieważ hebrajski spójnik ו-  może też łączyć zdania, mię-
dzy którymi nie ma logicznego przeciwstawienia, to właśnie pojawienie się zaimka w drugim zdaniu 
sygnalizuje, że zdania są logicznie przeciwstawne, zatem spójnik należy tłumaczyć na ale.   

 
• W języku polskim możliwy jest brak zaimka w drugim zdaniu, bo drugie zdanie jest w 1. lub 2. oso-

bie, przez co odniesienie podmiotu drugiego zdania jest jasne: 
 

תון בתשע ואנכי הסברתי להם כי בתשע וחצי נופלת עלי תנומההיו מביאים אלי את הע  'przynosili mi gazetę o godzinie 9, 
ale (ja) im wyjaśniłem, że o 9.30 ogarnia mnie senność' ( 5אליקום , תמוז ) 

-codziennie powtarzała [abym zrobiła porządki], ale (ja) nic nie zro' כל יום חזרה ואמרה ואני לא עשיתי דבר
biłam' ( 22שורשי , אלמוג ) 

) 'chciał porozmawiać, ale (ja) uciąłem rozmowę' רצה לדבר ואני חסמתי את השיחה 12חדר , בלס ) 
אבל אני עצרתי[...] בוא "  ' – Chodź [...] Ale (ja) się zatrzymałem' ( 192נוכחים , גרוסמן ) 
ירבתיאבל אני כמובן ס, הספר הציע פעם לצבוע אותו  'fryzjer zaproponował raz, aby je pofarbować, ale (ja) oczy-

wiście się nie zgodziłem' ( 79המאהב , יהושע )  
אבל אני סירבתי[...] יעץ לי לכתוב   'poradził mi napisać [...] ale ja odmówiłem' ( 78נינגל , שחר ) 

אבל אני שאלתי אותה[...] לישון : "אמרה  'Powiedziała: – Idź spać [...] Ale (ja) ją zapytałam' ( 18שורשי , אלמוג ) 
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אבל אתה כבר הזדרזת לפרוק מגבך את התרמיל, ביקשה אישור ממך  'domagała się od ciebie potwierdzenia, ale ty 
[zamiast dalej jej słuchać] zdjąłeś szybko plecak' ( 398חדר , שמעוני ) 
 
Także w języku hebrajskim możliwy jest brak podmiotu zaimkowego w drugim zdaniu, choć wydaje 

się to rzadsze niż w języku polskim, może z tego powodu, że spójnik ו-  sam w sobie nie wyraża przeciw-
stawienia logicznego zdań: ד לאחר הנעילהפתחו ואתה התמהמהת ע. דיברו ואתה לא שמעת. קראו לך ושכחת לבוא  
'wezwali cię, ale (ty) zapomniałeś przyjść. Mówili, ale (ty) nie słyszałeś. Otworzyli, ale (ty) zwlekałeś, aż 
zamknęli' ( 198המצב , עוז ). 

 
• W języku polskim możliwy jest brak zaimka w drugim zdaniu, bo podmioty w 3. osobie różnią się 

rodzajem, zatem odniesienie zaimka jest jasne: 
 

והוא לא הפסיק." מנחם תפסיק, אוף"אמא שלי אמרה לו   'mama powiedziała mu Ach, Menachem, przestań, ale (on) 
nie przestał' ( 30געגועי , קרת ) 

והוא לא רצה לתת, ביקשה כסף מאת פאן קריניצקי  'prosiła pana Krynickiego o pieniądze, ale (on) nie chciał dać' 
( 206סיפור , עוז ) 
 
• W języku polskim konieczny jest zaimek w drugim zdaniu, bo jego brak oznaczałby, że podmiot 

drugiego zdania jest ten sam, co zdania pierwszego: קלרמון־גאנו סגר בפניו את דלתות העולם והוא פרץ את המחסום 
'Clermont-Ganneau zamknął przed nim wrota świata, ale on pokonał przeszkodę' ( 312כחרס , לפיד ). 

 
W obu językach brak jest zaimka w drugim zdaniu mimo przeciwstawienia logicznego, jeśli podmiot obu zdań 

jest ten sam: חיטט בכיסיו ולא מצא את המצית 'pogrzebał w kieszeniach, ale nie znalazł zapalniczki' ( 58בקשר , גפן התחלתי  ;(
אבל לא מצאתי כלום[...] לחפש   'zaczęłam szukać [...] ale nic nie znalazłam' ( 140המאהב , יהושע ). 

 
Jeśli zdania mówią o czynnościach następujących po sobie, z których druga nie jest zaskakująca, bo jest 

spodziewanym skutkiem pierwszej, to podmiot zaimkowy nie pojawia się ani w zdaniu hebrajskim, ani 
w zdaniu polskim, mimo że w każdym ze zdań podmiot jest inny, jeśli tylko formy czasownikowe sygnalizują, 
że podmiot zdania pierwszego jest inny niż zdania drugiego. W polskim przekładzie spójnik i: 

 
והמשכתי, תמכו בי  'poparli mnie, i robiłem to dalej' ( 177נוכחים , גרוסמן ) 

כן, ולחשתי, את מוכנה, שאלת  'zapytałeś: Jesteś gotowa?, i szepnęłam: Tak' ( 26סוגרים , קציר ) 
) 'przyjedźcie, i spędzimy miło czas razem' תבואו ונבלה ביחד 78הכלה , יהושע ) 

פרשה למעני ונחתי עליה[...] הביא לי מחצלת   'przyniósł mi matę [...] rozłożył ją dla mnie, i spocząłem na niej' 
( 43אחרון , אריאלי ) 

) 'podała mi kartkę i uśmiechnęła się, i wziąłem z jej ręki' הושיטה לי דף וחייכה ולקחתי מידה 116ור סיפ, עוז ) 
 
Jeśli jednak różne podmioty kolejnych zdań nie różnią się osobą, liczbą lub rodzajem, co jest możliwe 

tylko w 3. osobie, to w obu językach przynajmniej zaimek osobowy (jeśli nie wskazujący lub rzeczow-
nik) pojawia się w drugim zdaniu: סיפור והוא חזר עליו לעיתים קרובותעופר אהב את ה  'Ofer lubił tę historię, i on 
[= ojciec Ofera] często ją powtarzał' ( 36מגדלורים , קציר ). 

 
f. Podmiot zaimkowy wyraża novum i pojawia się w obu językach w formie zaimka osobowego (Bar, 

Ya’ir 2007: 262). Reszta zdania wyraża datum, a podmiot zaimkowy jest skontrastowany z wyrażeniem 
nominalnym (w zdaniach poniżej jest nim zaimek pytajny lub nieokreślony), które jest podmiotem zdania 
znajdującego się w kontekście poprzedzającym, a wyrażającego tę informację, która w zdaniu z podmio-
tem w formie zaimka osobowego stanowi datum: 

 
את ישבת לידו[...] מי ישב ליד גיורא   'kto siedział koło Giory [...] ty siedziałaś koło niego' ( 140רצח , שם אור ) 
אני התחלתי[...] ? מי התחיל  'Kto zaczął? [...] – Ja zacząłem' ( 59שיני , גפן ) 

במקרה זה אמרתי אני[...] ? מי כאן אמר טוב טוב  '– Kto tu powiedział Dobrze, dobrze? [...] – W tym przypadku ja 
[to] powiedziałam.' ( 50שירה , עגנון ) 

!אתם רצחתם אותו[...] בעניין רצח ארלוזורוב   'w związku z zamordowaniem Arlozorowa [...] [To] wy go za-
biliście' ( 139זכרון , שבתאי ) 

הם ידו בנו אבן[...] מישהו ידה בנו אבן   'ktoś rzucił w nas kamieniem [...] oni rzucili w nas kamieniem' ( 57אחרון , אריאלי ) 
אני אלך." "אני מציע שמישהו ילך לחפש אותו  '– Proponuję, aby ktoś poszedł go poszukać. – Ja pójdę' ( 75שיני , גפן ) 

 
Alternatywnym sposobem wyrażenia znaczenia zdań powyższych jest w języku hebrajskim konstrukcja 

względna (por. rozdz. 4, 9.1). 
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g. Podmiot zaimkowy jest zanegowany i pojawia się w obu językach w formie leksemu zaimkowego. 
Negacja podmiotu zakłada jego skontrastowanie, tj. ze zdania 'nie ja to zrobiłem' wynika zdanie 'ktoś inny 
to zrobił': 

 
) 'nie ja ustalę jej sposób życia' לא אני אקבע לה את צורת חייה 35נוכחים , גרוסמן ) 

הוא אמר. לא אני אמרתי  'nie ja [to] powiedziałem. On [to] powiedział' ( 31על עצים , מגד ) 
הערבים יעשו זאת] [...לא אני אשחוט אותך   'nie ja cię zarżnę, [...] Arabowie to zrobią' ( 60חרב , בר יוסף ) 

אלא אני מתפטר בעצמי –לא אתם תפטרו אותי ליום אחד   'nie wy mnie zwolnicie na jeden dzień, lecz ja sam się 
zwalniam' ( 77מאגדות , שמיר ) 
 
3.1.2. W obu językach podmiot pojawia się w formie leksemu zaimkowego, jeśli podmiot ten ma być 

określony przydawkami.  
 
a. Podmiot zaimkowy jest określony partykułami דווקא 'akurat', לפחות 'przynajmniej', אף ,אפילו 'nawet', 

 tylko', z których znaczenia wynika skontrastowanie wyrazu nimi określonego (Glinert' רק także' lub' גם
2004: 54; Bar, Ya’ir 2007: 263; Pisarkowa 1969: 36–37).  

 
a.1. W polskim zdaniu także pojawia się leksem zaimkowy określony partykułami także, przynajmniej, 

nawet, tylko: 
 

יאקנה גם אני את חירות[...] מפקדו עתיד לקנות את חירותו   'jego dowódca kupi sobie wolność [...] także ja sobie 
kupię wolność' ( 42מצוד , דיין ) 

וגם אתה בוא[...] בוא   '– Chodź! [...] – I także ty chodź' ( 17תרנגול , עמיר ) 
בעיותלפחות אתה אל תעשה לי   'przynajmniej ty nie rób mi problemów' ( 124בקשר , גפן ) 

הוא קם ממקומו ואף אני קמתי [...] .קרא   'zawołał [...] . Wstał z miejsca, i ja także wstałem' ( 27סיפור , תמוז )  
) 'nawet ja się przestraszyłem' אפילו אני נבהלתי 15כורסת , גפן ) 

רק אני ראיתיה לי שמנד  'zdaje mi się, że tylko ja widziałem' ( 119במו , שמיר ) 
 
a.2. W polskim zdaniu brak leksemu zaimkowego, bo zdanie poprzedzające współrzędnie lub pod-

rzędnie złożone ma ten sam podmiot w 3. osobie. Ekwiwalentem hebrajskiego zaimka osobowego okre-
ślonego przez partykułę אף lub גם jest sama partykuła także bądź wyrażenie sam także, lub też sam zaimek 
sam. W polskim zdaniu brak podmiotu zaimkowego, bo pojawienie się leksemu zaimkowego sugerowa-
łoby, że podmiot jest inny niż w zdaniu poprzedzającym, a zarazem przymiotnik w mianowniku sam, 
w przeciwieństwie do hebrajskiej partykuły אף czy גם, może odnosić się tylko do podmiotu, zatem polskie 
zdanie nie jest tak dwuznaczne, jak wariant hebrajski właściwy stylowi niedbałemu typu תבואי גם 'także 
przyjdź': 

 
) 'pokazał ręką na krzesło i sam także usiadł' הורה בידו על הכסא ונתישב גם הוא 45ים החי, מגד ), nie 'i także on usiadł'. 

אחר־כך קפץ גם הוא[...] שמיכותיו , את תרמילו[...] החל להשליך   'zaczął zrzucać [...] plecak, kołdry [...] potem sam 
także zeskoczył' ( 342מנוחה , עוז ), nie 'i także on zeskoczył'. 

לגם גם הוא, השקה יולק את עזריה בקוניאק  'Julek napoił Azariasza koniakiem, sam także się napił' ( 314מנוחה , עוז ), nie 
'i także on się napił'. 

צוח גם הוא[...] ופתאום [...] פרץ והמם את כולה ועקר מבטנה שוועת בכי   'wybuchnął i oszołomił ją całą, i wyrwał 
z jej brzucha płaczliwy okrzyk [...] i nagle sam także krzyknął' ( 284מנוחה , עוז ) 

-gdyby Reli powiedziała mu cokolwiek, sama także by oberwa' אם רלי היתה אומרת לו משהו גם היא היתה חוטפת
ła' ( 67געגועי , קרת ) 
 
Gdy podmiot zdania jest inny, niż podmiot zdania poprzedzającego, zaimek 3. osoby pojawia się także 

w polskim przekładzie: כשעמדה האצבע עמד גם הוא 'gdy palec się zatrzymał, także on się zatrzymał' ( 50מנוחה , עוז ). 
Jeśli podmiot drugiego zdania jest w 1. lub 2. osobie, to leksem zaimkowy określony partykułą może 

pojawić się w polskim przekładzie, bo zaimki te mają jednoznaczne odniesienie: 
 

ואף אני שתיתי לרוויה, השקיתי את בת חסותי  'napoiłem swą podopieczną, i także ja napiłem się/i sam także napi-
łem się do syta' ( 64אחרון , אריאלי ) 

אהיה אף אני מלומדאם רק אלך בדרכי המשפחה ו  'jeśli tylko pójdę w ślady rodziny i także ja będę/i sam także 
będę uczonym' ( 308סיפור , עוז ) 

וצחקתי אף אניהבטתי בה ועמדתי על טעותי [...] וצחקה את צחוקה הברונזי   'i wybuchła swoim brązowym śmiechem 
[...] spojrzałem na nią, zrozumiałem swój błąd i także ja się roześmiałem' ( 94שירה , עגנון ) 
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ותתחמם גם אתהעוד קצת  שב  'posiedź jeszcze trochę i także ty się ogrzej' ( 120 השער, מלץ )  
) 'gdy będę duża, także ja pojadę' כשאהיה גדולה אסע גם אני 38שורשי , אלמוג ) 

 
W języku hebrajskim w stylu niedbałym możliwy jest brak zaimka 1., 2. lub 3. osoby w drugim zda-

niu, mimo określenia podmiotu partykułą גם, znajdującą się wtedy na końcu zdania: 
 

) 'także przyjdź' תבואי גם 21פינג , נחמיאס ) – w stylu neutralnym byłoby תבואי גם את 'także ty przyjdź'. Wydaje 
się, że polski wariant także przyjdź nie należy do stylu niedbałego, choć jest dwuznaczny, bo partykuła 
może odnosić się również do czasownika (np. 'nie tylko zadzwoń, ale także przyjdź').  

ואתבודד גם, שלא אתאהב בנזיר מתבודד  'bym nie zakochała się w mnichu pustelniku i sama także została pus-
telnicą' ( 52 היכן, קסטל בלום ) 

כדי שגם ירגיש את הטעם. מנשק אותה על הפה  'całuje ją w usta. Aby także samemu poczuć ten smak' ( 142געגועי , קרת ) 
 
b. Podmiot zaimkowy jest określony przez zaimek עצמו, z którego znaczenia wynika skontrastowanie 

określanego wyrazu. W zdaniu hebrajskim leksem zaimkowy pojawia się. 
 
b.1. W zdaniu polskim pojawia się fakultatywny zaimek 1. lub 2. osoby, i przymiotnik sam. Zaimek 

osobowy możliwy jest nawet, jeśli zdanie poprzedzające ma ten sam podmiot, bo odniesienie zaimka 1. 
lub 2. osoby jest zawsze jednoznaczne: 

 
מעולם ורק העובדים הוותיקים זוכרים ביקור אחד שלו אני עצמי לא ראיתיו  '(Ja) sama go nie widziałam, tylko najstarsi 

pracownicy pamiętają jedne jego odwiedziny' ( 23מאה , שלו ) 
ענות ואני עצמי בחרתיךטאיך אוכל לטעון   'jakże mogę mieć zastrzeżenia, skoro (ja) sam cię wybrałem?' ( 414קערת , סדן ) 

ואני עצמי יצאתי, משיך בבצירהמחרת כדי להזמנתי אפוא את חפועלים ליום ה  'zamówiłem więc robotników na następ-
ny dzień, aby kontynuować winobranie, a (ja) sam wyjechałem' ( 228מי , שלוש ) 
 
b.2. W zdaniu polskim brak zaimka 3. osoby, zamiast niego substantywnie użyty przymiotnik sam, bo 

zdanie poprzedzające, współrzędnie złożone, ma ten sam podmiot, a zaimek 3. osoby oznaczałby zmianę 
podmiotu: 

 
והוא עצמו עלה להסתתר בין ענפיו של עץ, הקצין מיקם את שני חבריו במארב שהגה  'oficer umieścił obu swych towarzyszy 

w zasadzce, którą obmyślił, a sam wdrapał się, aby ukryć się między gałęziami drzewa' ( 514הכלה , יהושע ), 
nie 'a on sam wdrapał się'. 

 bał się zapraszać do domu kolegów, a często sam bał się' חשש להביא הביתה חברים ותכופות חשש הוא עצמו לחזור
wracać' ( 27סוכן , שחר ), nie 'a on sam często bał się wracać'. 
 
Wariantem potocznym zaimka עצמו jest wyrażenie przyimkowe בעצמו, i określany przezeń podmiot za-

imkowy w czasie przeszłym, przyszłym lub w rozkaźniku może, ale nie musi pojawić się w postaci lek-
semu zaimkowego, w czym wariant ten przypomina polski przymiotnik sam, który także może być użyty 
substantywnie: 

 
 pamiętaj o przysłowiu, które (ty) sam powtarzałeś mi tysiąc' תזכור את הפתגם שאתה בעצמך אמרת לי אלף פעם

razy' ( 208מנוחה , עוז ) 
שלא אדע בעצמי. עושלא יד  'aby nie wiedziano. Abym (ja) sam nie wiedział' ( 12מלאכים , בן נר ) 
עזור לה בעצמך[...] עלייך לעזור לאשה הזאת   'musisz pomóc tej kobiecie [...] (ty) sam jej pomóż' ( 128כחרס , לפיד ) 

 
c. Podmiot zaimkowy jest zarazem poprzednikiem zdania względnego. W obu językach musi taki 

podmiot pojawić się w formie leksemu zaimkowego: 
 

העליתי סיפורים[...] שאפילו זבוב איני יכול לתאר לעצמי , אני  'ja, który nie umiem wyobrazić sobie nawet muchy 
[...] wymyślałem historie' ( 75האיש , בן נר ) 

הולכתי את הכוח ברגל בטוחה[...] ת הנתיב שלמדתי והכנתי א, ואני  'i ja, który się wyuczyłem trasy i ją przygotowa-
łem [...] poprowadziłem oddział bezpiecznie' ( 26אהבת , עמיר ) 

דווקא אהבתי אותו, שהייתי ילד בודד שגדל והיה נער בודד, אני  'ja, który byłem samotnym dzieckiem, które wyrosło 
i stało się samotnym chłopcem, akurat go lubiłem' ( 17חומר , גפן ) 

צפצף עלי, שסברה אתה, ואתה אורי  'a ty, Uri, który jesteś urodzonym Izraelczykiem, gwiżdż na mnie' ( 30הוא , שמיר ) 
 
Pozornym wyjątkiem istniejącym zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim są zdania względne, 

których domyślny poprzednik to w rzeczywistości nie zaimek osobowy implikowany przez finitywną 
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formę orzeczenia, lecz zaimek nieokreślony 'ktoś', zaimek wskazujący odnoszący się do ludzi lub rze-
czownik 'ludzie': והיו בהם שאף השוו 'byli wśród nich, którzy nawet porównywali' ( 94עת , באר ), w możliwej pa-
rafrazie jako poprzednik pojawia się zaimek wskazujący, nieokreślony lub rzeczownik: היו בכפר אנשים שסברו 
'byli we wsi ludzie, którzy sądzili' ( 163רומן , שלו ) 'byli tacy, którzy woleli' היו כאלה שהעדיפו ,( 9מאושרים , בן גוריון ), 
) 'są tacy, którzy mówią' יש מי שאומרים 380סטודנטית , קציר ), nie zaś zaimek osobowy: היו בהם הם שאף השוו 'byli 
wśród nich oni, którzy nawet porównywali' (por. rozdz. 4, 9.3.1.b). 

 
d. Podmiot zaimkowy jest określony przez przydawkę przymiotną, imiesłowową, rzeczownik w apo-

zycji lub wyrażenie lokatywne, i w zdaniu hebrajskim pojawia się w formie leksemu zaimkowego. Jeśli 
przydawce przysługuje kategoria określoności, czyli we wszystkich wymienionych tu przypadkach 
z wyjątkiem wyrażenia lokatywnego, to jest ona w zdaniu hebrajskim zgodna co do określoności z wyra-
zem określanym, czyli ma rodzajnik. W zdaniu polskim przydawka ma formę przymiotnika, imiesłowu 
przymiotnikowego czynnego, wyrażenia lokatywnego. W polskim przekładzie leksem zaimkowy pojawia 
się obligatoryjnie tylko wtedy, gdy przydawką podmiotu jest rzeczownik lub wyrażenie lokatywne, tj. 
zdań 'my, Żydzi, po prostu zaczniemy nagle krzyczeć', 'my tutaj nie do gołoty byliśmy zaliczani' nie moż-
na sparafrazować z pominięciem zaimka osobowego: 'Żydzi, zaczniemy po prostu nagle krzyczeć', 'tutaj 
nie do gołoty byliśmy zaliczani', bo w wersji bez zaimka rzeczownik Żydzi musi być interpretowany jako 
wołacz, a przysłówek tutaj nie jest przydawką podmiotu, lecz okolicznikiem. Gdy przydawką hebrajskie-
go zaimka jest imiesłów lub przymiotnik, leksem zaimkowy w polskim przekładzie jest fakultatywny, a 
to dlatego, że z powodu braku rodzajnika nie odróżnia się w języku polskim przydawki od orzecznika 
okolicznikowego, o którym piszę dalej: 

 
ראינו את בני, אנו העומדים בשלשות  '(my,) stojący trójkami, widzieliśmy Beniego' ( 181התגנבות , קנז ) 

באותו רגע החלטתי לברוח, אני האילמת  '(ja,) niema, w owej chwili postanowiłam uciec' ( 58המינה , בלום-קסטל ) 
?נשים וטףכלום לא תרחם על , אתה המרחם על תרנגולת שמצערים אותה  '(ty,) litujący się nad dręczoną kurą, czyż nie 

ulitowałbyś się nad kobietami i dziećmi?' ( 134חרב , בר יוסף ) 
אהיה האחרון מבינינו החוזר לישראל[...] , הנושא עמי את מפת אזור ירושלים, ואני  '(a ja,) niosący ze sobą mapę okolic 

Jerozolimy [...] wrócę do Izraela jako ostatni z nas' ( 12חברות , חביב ) 
) 'głupi, zachęcałem cię do wyjazdu (,a ja)' ואני השוטה עודדתי אותך לנסוע 21קירות , שחם ) 
) 'jeśli my, Żydzi, po prostu zaczniemy nagle krzyczeć' אם אנחנו היהודים פשוט נתחיל פתאום לצעוק 483סיפור , עוז ) 

אצטרך לברוח, ערבי הישראליה, ואז אני  'i wtedy ja, Arab izraelski, będę musiał uciekać' ( 98נוכחים , גרוסמן ) 
) 'my tutaj nie do gołoty byliśmy zaliczani' אנחנו פה לא עם הנקלים נחשבנו 125עד , ראובני ) – tj. 'my tutejsi'. 

 
Jeśli podmiot zdania hebrajskiego jest agensem orzecznika okolicznikowego, to nie musi być wyrażo-

ny zaimkiem osobowym. W zdaniu polskim orzecznikowi okolicznikowemu odpowiada przymiotnik, 
rzeczownik w narzędniku, imiesłów przymiotnikowy bierny lub imiesłów przysłówkowy współczesny. 
Także w zdaniu polskim nie pojawia się leksem zaimkowy w funkcji podmiotu: 

 
) 'zmęczony i wyczerpany chodziłem' עייף ורצוץ התהלכתי 96השיבה , יהושע ) 
) 'bosy i pełen wstydu ucieknę' יחף ונכלם אברח 80חסות , מיכאל ) 
) 'usiadłyśmy dysząc' והתיישבנו מתנשפות 276חיי , שלו ) 

ר אל חיי היומיום שלהמנסה להתחב, שאלתי  'spytałem, próbując nawiązać do jej codziennego życia' ( 303אהבה , ברגמן ) 
) 'aby urodziła się mężczyzną' שתיוולד גבר 70בגיאות , בורלא ) 

 
Różnicę między hebrajską przydawką zaimka a orzecznikiem okolicznikowym najwyraźniej widać 

w polskim przekładzie w przypadku hebrajskiego imiesłowu czynnego. Jeśli jest on przydawką, czyli ma 
rodzajnik, to wyraża cechę stałą, a w zdaniu polskim odpowiada mu imiesłów przymiotnikowy czynny 
('ty, litujący się nad kurą'), i wtedy zaimek osobowy może pojawić się także w polskim zdaniu. Gdy he-
brajski imiesłów czynny jest orzecznikiem okolicznikowym, wyraża cechę lub czynność chwilową, 
a w polskim przekładzie odpowiada mu imiesłów przysłówkowy współczesny, który nie wymaga poja-
wienia się w zdaniu podmiotu w formie leksemu zaimkowego ('usiadłyśmy dysząc'). Więcej o przydaw-
kach zaimka osobowego w przypadkach zależnych piszę w rozdz. 3, 3.1.1. 

 
3.2. Zaimek 3. osoby jako podmiot zdania hebrajskiego w czasie przeszłym lub przyszłym 
 
Zaimki 1. i 2. osoby jednoznacznie identyfikują uczestników aktu komunikacji, dlatego w języku he-

brajskim w stylu starannym pojawiają się one jako podmiot form czasu przeszłego lub przyszłego tylko 
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w przypadku kontrastu, negacji lub określenia przydawkami, a także, w przypadku czasu przyszłego, 
w funkcji modalnej, o czym piszę dalej. Natomiast zaimek 3. osoby może odnosić się do wielu rzeczow-
ników użytych w kontekście poprzedzającym, zgodnych z nim co do rodzaju i liczby9 (Bolozky 1984: 
127; Bar, Ya’ir 2007: 268; Pisarkowa 1969: 93). Z tego powodu są konteksty, w których w stylu neutral-
nym zaimek 1. lub 2. osoby nie pojawia się jako podmiot, a zaimek 3. osoby raczej się pojawia, w celu 
ujednoznacznienia referencji podmiotu zaimkowego będącego cechą finitywnej formy orzeczenia.  

 
3.2.1. W języku hebrajskim w ciągu zdań o tym samym podmiocie często brak jest leksemu zaimko-

wego 3. osoby w funkcji podmiotu, jeśli zdania są połączone spójnikami, a pojawia się on, mimo że 
podmiot jest ten sam co w zdaniu poprzedzającym, i nie jest skontrastowany czy określony przydawkami, 
gdy zdanie jest oddzielone kropką od zdania poprzedzającego. Jest to właściwość stylu neutralnego, 
w stylu książkowym brak leksemu zaimkowego po kropce (por. Vainikka, Levy 1999: 643; Glinert 2004: 
53). W polskim przekładzie obu wariantów brak leksemu zaimkowego po kropce, ewentualnie można 
podmiot zaimkowy wprowadzić, ale po orzeczeniu, bo przed orzeczeniem zaimek taki oznaczałby, że 
podmiot jest inny niż w zdaniu poprzedzającym10. Jednak podmiot taki wraz z inwersją podnosi styl pol-
skiego przekładu, gdy w zdaniu hebrajskim go obniża, zatem jeśli już, to można by wprowadzić w prze-
kładzie leksem zaimkowy wraz z inwersją, gdy w oryginale nie ma podmiotu zaimkowego. 

 
a. Zdanie hebrajskie jest utrzymane w stylu książkowym, tj. nie pojawia się w nim podmiot zaimko-

wy, mimo oddzielenia kropką od zdania poprzedzającego: 
 

חזר והעלה בו אש. כפף עליו וניקר בו במחט  'pochylił się nad nim i pogrzebał w nim igłą. Ponownie zapalił 
w nim ogień' ( 37מבחר , פרידלנדר ) 

בה כי תשובחש. היא הלכה אל אברשה ומצאה את הבית סגור  'poszła do Awrasza i zastała dom zamknięty. Myślała, 
że wróci' ( 39ישראל , מגד ) 

למרות השעה המאוחרת החליט לצלצל. ופנה לחדרו" לילה טוב"אמר , לגם את שארית השיבס. גרין הנהן בחיוב  'Grin kiwnął 
potakująco. Dopił resztkę whisky chivas, powiedział dobranoc i poszedł do swego pokoju. Mimo póź-
nej pory postanowił zadzwonić' ( 104חיידק , גנזבורג )  

הלך לאטו. הוא בא עד לפרדס שבמבוא הכפר ונכנס אל תוכו  'Poszedł aż do sadu, który był u wejścia do wsi i wszedł 
w jego głąb. Szedł powoli' ( 176, 1שנהר  )  

משך את עמוד . הרים את המכסה הלוהט של המנוע וחיכה עד שיתפזר ההבל העולה מקרבו, יצא. צד הדרךהוא האט ועצר ב
. המידה של השמן וראה שלא חסר  'Zwolnił i zatrzymał się na poboczu. Wyszedł, podniósł gorącą klapę sil-

nika i poczekał, aż rozproszy się dobywająca się z niego para. Wyciągnął miernik oleju i zobaczył, że 
go nie brakuje' ( 42מסע , מגד ) 
 
b. Zdanie hebrajskie jest utrzymane w stylu neutralnym, tj. w zdaniu po kropce pojawia się leksem za-

imkowy, mimo że zdanie poprzedzające ma ten sam podmiot, a nie ma powodów podanych wcześniej 
(kontrast, negacja, przydawki), aby leksem zaimkowy pojawił się. W ciągu zdań współrzędnie złożonych 
o tym samym podmiocie, połączonych spójnikiem 'i', podmiot zaimkowy nie powtarza się. Zaimek oso-
bowy po kropce pojawia się szczególnie często, gdy zdanie poprzedzające nie zawiera innego rzeczowni-
ka poza podmiotem, do którego zaimek mógłby odnosić się, tj. wtedy, gdy pojawienie się zaimka nie 
powoduje dwuznaczności tekstu. W polskim przekładzie brak leksemu zaimkowego, bo jego pojawienie 
się przed orzeczeniem ('On wymamrotał coś') oznaczałoby, że nastąpiła zmiana podmiotu, natomiast jego 
pojawienie się po orzeczeniu ('Wymamrotał on coś') podnosiłoby styl przekładu, gdy oryginał jest utrzy-
many w stylu neutralnym: 

 
הוא מלמל דבר מה. האיש עצר והפך את פניו  'człowiek ów zatrzymał się i odwrócił twarz. Wymamrotał coś' 

( 9שורשי , אלמוג ) 
הוא נרדם בקושי. ערן הלך בנעליים כבדות והיה נופל הרבה  'Eran chodził w ciężkich butach i często upadał. Zasy-

piał z trudnością' ( 14צעקה , רוזנטל ) 
ונזהר מכל מגע עם אישההוא שקע במרה שחורה . המסכן נבהל עד מוות  'biedaczek przestraszył się śmiertelnie. Pogrą-

żył się w melancholii i wystrzegał się wszelkiej styczności z kobietami' ( 31בדרך , בר יוסף ) 
                                                 
9 Chyba to ma na myśli Glinert 2004: 53 i przypis 2. na s. 506, i chyba dlatego zdanie izolowane Idę jest kompletne, 
a zdanie Idzie nie jest (por. Bobrowski 2005: 139–140). 
10 Pisarkowa (1969: 38–39) zaobserwowała nadmiar zaimków (poprzedzających orzeczenie) w funkcji podmiotu 
w polszczyźnie nieporadnej lub zgoła niepoprawnej, z czego wynika, że reprodukowanie w przekładzie hebrajskie-
go wariantu neutralnego obniżyłoby styl wersji polskiej. 
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הוא קם והעמיד את שקו על שכמו. האיש הקיץ מהרהוריו  'człowiek ten ocknął się z rozmyślań. Wstał i włożył sobie 
na ramię wór' ( 9שורשי , אלמוג ) 

הוא אמר[...]. אלכסנדרוני הביט בי   'Aleksandroni popatrzył na mnie [...]. Rzekł' ( 16שורשי , אלמוג ) 
הם עברו את הגשר ומשם הלכו. השניים הלכו עד שהגיעו לגשר צר שהיה תלוי מעל לערוץ  'ci dwoje szli, aż doszli do wąskie-

go mostu, który był zawieszony ponad wąwozem. Przeszli przez most i stamtąd poszli' ( 11שורשי , אלמוג ) 
הוא זרק על מכתבתו את חבילת המיסמכים שאסף מהמעבדה וישב. יקי ללשכתו וטרק את הדלת אחריו׳נכנס ג  'Dżeki wszedł 

do swego gabinetu i zatrzasnął za sobą drzwi. Rzucił na biurko plik dokumentów, które wziął z labora-
torium i usiadł' ( 5סקס , פלאטו ) 

היא קנתה בגדים. ניסתה שרה לשנות קמעה את מראה  'Sara próbowała trochę odmienić swój wygląd. Kupiła ubra-
nia' ( 46בדרך , בר יוסף )  

הוא אחז בפלפון וחייג. עומד להתפוצץ הוא חש כאילו ראשו. המוסיקה רק הגבירה את סערת רוחו  'muzyka tylko spotęgo-
wała jego wzburzenie. Czuł, jakby miała mu pęknąć głowa. Wziął telefon komórkowy i wybrał numer' 
( 6סקס , פלאטו )  

ורוניק ונשק על לחייהקרב ל, הכניס את דפי המחשב למזוודתו, הוא לבש את מעילו. הוא חש לפתע רצון לצאת לאוויר הצח  
'poczuł nagle ochotę, by wyjść na świeże powietrze. Włożył płaszcz, wsadził wydruk komputerowy do 
walizki, podszedł do Weroniki i pocałował ją w policzek' ( 239חיידק , גנזבורג )  

הוא הורה לזמן אליו. נסראללה הניח את השפופרת ובהה בה בהלם  'Nasralla odłożył słuchawkę i patrzył na nią za-
szokowany. Kazał wezwać do siebie' ( 106חיידק , גנזבורג ) 

הוא ישב במרפסת. השכים אך לא יצא לדרך  'wstał wcześnie, ale nie ruszył w drogę. Siedział na tarasie' ( 17פולין , אפלפלד ) 
 
Rzadziej podmiot zaimkowy mający to samo odniesienie, co podmiot zdania poprzedzającego, poja-

wia się po kropce, mimo że zdanie poprzedzające zawiera kilka rzeczowników, do których zaimek może 
się odnosić. W polskim przekładzie brak leksemu zaimkowego, bo ten oznaczałby zmianę podmiotu, tj. 
zostałby uznany za anaforę odnoszącą się do rzeczownika nie będącego podmiotem, a pojawiającego się 
w zdaniu poprzedzającym: 

 
הוא לא היה יכול ללטף או לגפף אותו. ערן אהב מאוד את הפוני  'Eran bardzo kochał kucyka. Nie mógł go głaskać ani 

przytulać' ( 14עקה צ, רוזנטל ) 
הוא קם. ברקה לא ידע איך יעזור לו  'Barka nie wiedział, jak mu pomóc. Wstał' ( 24ישראל , מגד ) 

הוא היה מעירו בבוקר. היה ברקה נוטל עמו את מרסל לטיול של שיט  'Barka brał ze sobą Marcela na przejażdżki łód-
ką. Budził go rano' ( 21ישראל , מגד ) 

הוא הכיר את שטריך. ופתעהרצוג הביט בו מ  'Hercog popatrzył na niego zaskoczony. Znał Sztrajcha' ( 113חיידק , גנזבורג ) 
הוא אחז בידו בשתי ידיו. הוא לחץ שוב את ידי כולם והתעכב מול גרין  '[Peres] znowu uścisnął wszystkim dłoń i za-

trzymał się naprzeciwko Grina. Ujął jego dłoń w obie dłonie' ( 190חיידק , גנזבורג ) 
הוא סיפר לו. הזמין אותו המנהל לארוחת צהריים צנועה במסעדה מזרחית  'dyrektor zaprosił go [= Zalmana] na skrom-

ny obiad w orientalnej restauracji. Opowiedział mu [= Zalmanowi]' ( 31בדרך , בר יוסף )  
 
Przekład 'Barka nie wiedział, jak mu pomóc. On wstał' oznaczałby, że zaimek on odnosi się do zaimka 

mu. W stylu neutralnym zaimek 1. lub 2. osoby nie pojawia się w podobnych kontekstach, tj. gdy zdanie 
przed kropką ma ten sam podmiot, co zdanie po kropce: אחזור לכאן בלילה . חהובהצל, אני מאחל לכולכם כול טוב
-życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego. Wrócę tu w nocy i będę z wami tu sie' ואשב אתכם כאן
dział' ( 190חיידק , גנזבורג ). 

 
Gdy zdanie poprzedzające zawiera kilka rzeczowników, do których mógłby odnosić się leksem zaim-

kowy będący podmiotem zdania następującego, zwykle w języku hebrajskim przestrzega się zasady, że 
pojawiający się po kropce zaimek odnosi się do innego niż podmiot składnika zdania poprzedzającego: 

 
• Zaimek osobowy pojawia się, bo następuje zmiana podmiotu: 
 

הוא ניגש למקרן וכיבה אותו. ורמז לג׳אבר לחזור למקומו, ד על רגליונסראללה עמ  'Nasralla powstał na nogi i polecił Dżaba-
rowi wrócić na miejsce. On/ten [= Dżabar] podszedł do projektora i go wyłączył' ( 41חיידק , גנזבורג ) 

ת הקנהא[...] הוא הוריד . עדיין עמד לפני גבעון[...] השבוי   'jeniec [...] nadal stał przed Giwonem. On/ten [= Gi-
won] opuścił lufę' ( 32המורה , באר ) 

הוא היה גא. גציל היטיב להכיר את בנו בכורו  'Gecil dobrze znał swego pierworodnego syna. On/ten [= syn] był 
dumny' ( 8בדרך , בר יוסף ). 
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W obu językach w zdaniu bliskoznacznym możliwy jest zaimek wskazujący, który na pewno (w od-
różnieniu od osobowego) nie odnosi się do podmiotu zdania poprzedzającego: 

 
זו העלתה קול חלול. הזדקפה ותופפה על בטנה, היא השליכה את צעיפה  'zrzuciła szal, wyprostowała się i bębniła po 

brzuchu. Ten wydawał pusty dźwięk' ( 272כחרס , לפיד ) 
זה חייך. והגישו לסגן ההודי  'i podał ją hinduskiemu zastępcy. Ten uśmiechnął się' ( 72הרחק , נח ) 

 
• Zaimek osobowy nie pojawia się, bo oba zdania mają ten sam podmiot: 
 

סינן, "הרצוג. "שטריך הביט בו במבט חודר  'Sztrajch popatrzył na niego przenikliwie. Hercog – wycedził' 
( 113חיידק , גנזבורג ) 

אחר ביקש למרוח את גופו. והביאו לו[...] הוא קם   'wstał [...] i przyniósł mu ją. Następnie chciał nasmarować mu 
ciało' ( 24ישראל , מגד ) 
 
Podane tu polskie przekłady nie oddają różnicy stylistycznej między wariantem książkowym (bez lek-

semu zaimkowego) i neutralnym (z leksemem zaimkowym), bo nie można jej oddać, wprowadzając do 
przekładu w zdaniu po kropce zaimek osobowy, jako że w języku polskim oznaczałoby to zmianę pod-
miotu, a nie obniżenie stylu. 

 
3.2.2. W ciągu zdań złożonych współrzędnie lub podrzędnie, o tym samym podmiocie trzecioosobo-

wym, zaimek 3. osoby nieskontrastowany, ani nie określony przydawkami, pojawia się w stylu neutral-
nym raczej niedbałym, w stylu książkowym nie pojawia się. Jak w przypadku omówionych wcześniej 
zdań oddzielonych kropką, znamienne jest to, że zaimek pojawia się głównie wtedy, gdy w zdaniu po-
przedzającym nie ma innych rzeczowników czy zaimków, do których mógłby się odnosić, tj. zaimek 
powtarza się, jeśli nie grozi to dwuznacznością. W polskim przekładzie brak zaimka, bo jego pojawienie 
się oznaczałoby, że podmiotem drugiego ze zdań nie jest ten sam rzeczownik lub zaimek, który jest pod-
miotem pierwszego zdania, lecz jakiś inny rzeczownik użyty we wcześniejszym kontekście. 

 
a. W stylu neutralnym podmiot zaimkowy w drugim zdaniu pojawia się, co nie powoduje dwuznacz-

ności, bo zaimek może odnosić się tylko do jednego składnika (podmiotu) zdania poprzedzającego. 
W polskim przekładzie zaimek nie pojawia się: 

 
• zdania współrzędnie złożone: 

והוא התחיל להתייפח, נשבר סבא ויקטור  'dziadek Wiktor się załamał i zaczął szlochać' ( 27חטאי , יהלום ) 
-nie patrzył już na niego [= na film] i znów miał zamiar wykrę' לא הסתכל בו עוד והוא חשב שוב להתחמק מכל זה

cić się od tego wszystkiego' ( 59סוף , שבתאי ) 
 'zapalił się do tej możliwości i opowiedział o niej Izraelowi' התלהב מהאפשרות הזאת והוא הירצה עליה לישראל

( 269זכרון , שבתאי ) 
והוא היה מבלה שעות רבות בשכיבה, וכולו נעשה שדוף וגרמי  'cały zrobił się suchy i kościsty, i spędzał wiele go-

dzin leżąc' ( 209זכרון , שבתאי ) 
) 'Besz był szczęśliwy i śmiał się' בש היה מאושר והוא צחק 174זכרון , שבתאי ) 
 ale Cezar nie pozwolił jej i zburzył wszystko, co starała' אבל צזאר לא הניח לה והוא הרס כל מה שהשתדלה לבנות

się zbudować' ( 89זכרון , שבתאי ) 
פירא והוא חייך אליאמר דוקטור ש  'powiedział doktor Szapira, i uśmiechnął się do mnie' ( 80שורשי , אלמוג ) 

) 'naprawdę była tu moja matka i wyszła z Iną' היתה פה באמת אמא שלי והיא יצאה עם אינה 6כולל , הפנר ) 
הוא עזב והוא חזר הביתהכוחותיו לא עמדו לו לזאב ו  'Zeewowi nie starczyło sił i wyjechał, i wrócił do domu' ( 40שורשי , אלמוג ) 

הסיט אותם כלפי מעלה והוא אמר[...] אפרים תפס את העדשה   'Efraim chwycił soczewkę [...] odsunął je do góry 
i powiedział' ( 81שורשי , אלמוג ) 

) 'tato wyprostował się i nie patrzył na nią' אבא הזדקף והוא לא הביט בה 82שורשי , אלמוג ) 
 
• zdanie podrzędnie złożone: 

הם יילחמו בנו, ברגע שהם יראו בנו סכנה  'w chwili, gdy oni zobaczą w nas zagrożenie, rozpoczną z nami walkę' 
( 29שורשי , אלמוג ) 

) 'jakież kawały on robił, gdy był szeregowcem' איזה תעלולים הוא עשה כשהוא היה טוראי 25, 1948, בן יהודה ) 
היא ישבה על המדרכה, כשאמא שלך היתה ילדה קטנה  'gdy twoja mama była małą dziewczynką, siedziała na chod-

niku' ( 35רומן , שלו ) 
) 'po tym, jak on wyszedł z wojska, wyjechał z Izraela' אחרי שהוא השתחרר הוא עזב את הארץ 63רצח , שם אור ) 

פני שהוא הפנה את הראש הוא הסתכל ביל  'zanim odwrócił głowę, popatrzył na mnie' ( 37מקום , עוז ) 
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) 'on mówi, że przyjdzie do mnie' הוא אומר שהוא יבוא אלי 18אהבה , ברגמן ) 
) 'on się boi, że spadnie' הוא מפחד שהוא ייפול 35נוף , קנז ) 
) 'wiedział, że go widział' הוא ידע שהוא ראה אותו 267זכרון , שבתאי ) 
 

Zdania hebrajskie w wariancie neutralnym, tj. z zaimkiem osobowym w drugim ze zdań składowych, 
są homonimiczne ze zdaniami, w których podmiot w 3. osobie się zmienia, co powoduje, że w polskim 
przekładzie pojawia się wtedy leksem zaimkowy osobowy lub wskazujący: 

 
והוא עזב מיד את המשרד, שמואל הודיע את דבר מותם לגולדמן  'Samuel powiadomił o ich śmierci Goldmana, 

a on/ten natychmiast wyszedł z biura' ( 251זכרון , שבתאי ) 
והוא הלך אחריו, נעלם עם המצית בשדירה  'zniknął z zapalniczką w alei, a on/tamten poszedł za nim' ( 68טירופו , הנדל ) 

 
Jeśli w pierwszym zdaniu pojawia się kilka wyrażeń nominalnych, do których anaforycznie mógłby 

odnosić się zaimek będący podmiotem drugiego zdania, przestrzega się w języku hebrajskim w stylu neu-
tralnym zasady, że pojawienie się zaimka oznacza zmianę podmiotu:  

 
• Podmiot się zmienia i zaimek pojawia się zarówno w zdaniu hebrajskim, jak i w polskim przekładzie: 
 

) 'przyczepiło się do nich trzech wyrostków i one poszły z nimi' נטפלו אליהן שלושה פרחחים והן הלכו איתם 35היכן , קסטל בלום ) 
והוא ניסה לחשוב, סר צ׳רלס התבונן בו מהורהר  'sir Charles patrzył nań zamyślony, a on próbował myśleć' ( 278כחרס , לפיד ) 

 
W języku hebrajskim w stylu archaizującym podmiot zaimkowy może nie pojawić się w drugim zda-

niu, mimo że jest inny niż w pierwszym, o czym dalej. 
 
• Podmiot się nie zmienia i zaimek nie pojawia się, ani w zdaniu hebrajskim ani a polskim przekładzie: 
 

והתרחק מאביו והלך לו[...] לא אתה הוא הילד ש  'to nie ty jesteś tym chłopcem, który [...] oddalił się od swego 
ojca i poszedł sobie' ( 91סיפור , עוז ) 

) 'szewc uciszył go i powiedział' הסנדלר היסה אותו ואמר 97עת , באר ) 
 

Wyjątkowo zaimek hebrajski pojawia się w drugim zdaniu, mimo że w pierwszym zdaniu występują 
dwa wyrażenia, do których może się on odnosić, a oba zdania mają ten sam podmiot. Zdanie takie jest 
dwuznaczne w języku hebrajskim10F

11. W polskim przekładzie brak zaimka osobowego: 
 

 on nienawidził Reuwena, i nienawidził Janka, i nie' הוא שנא את ראובן והוא שנא את ינק והוא לא הסתיר זאת
ukrywał tego' ( 243זכרון , שבתאי ) 

) 'Jakub wyjawił mu, że urodził się w Tel Awiwie' יעקב גילה לו שהוא נולד בתל אביב 13פולין , אפלפלד ) – zacho-
wanie zaimka w przekładzie (Jakub wyjawił mu, że on urodził się w Tel Awiwie) oznaczałoby, że on 
odnosi się do mu. 
 
Zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim w razie zmiany podmiotu można użyć także zaimka 

wskazującego odnoszącego się do składnika zdania poprzedzającego, który nie jest jego podmiotem, 
i takie zdanie jest w języku hebrajskim całkowicie jednoznaczne, tj. zaimek wskazujący nie może odnosić 
się do podmiotu zdania poprzedzającego: 

 
) 'zapytał architekta, gdy ten wrócił' שאל את האדריכל כשזה חזר 219כחרס , לפיד ) 

וזה מכר לו עוד מגילות, סאלם... ושם פגש את  'a tam spotkał ... Salema, i ten sprzedał mu kolejne zwoje' ( 184כחרס , לפיד ) 
ואולם הלה הדריך אותו שלא אל מנת לקבל פרס, וןנועץ ברואה־חשב  'radził się księgowego, ale ten nie dla zarobku 

go poinstruował' ( 14נקניקיות , שחם ) 
ואלה הקימו שם בית־מלאכה, האיכרים רעבו ללחם  'chłopi cierpieli głód, a tamci założyli tam warsztat' ( 48על עצים , מגד )  

וזה נשבע שהוא רק הלווה לעצמו, ם גיוראהוא נפגש ע  'spotkał się z Giorą, a ten przysiągł, że tylko pożyczył sobie' 
( 101רצח , שם אור ) 
 

                                                 
11 Zdaniem Berman (1980: 760) wariant z zaimkiem הוא jest dwuznaczny, bo zaimek ten może odnosić się do pod-
miotu zdania głównego bądź do innego rzeczownika, a wariant bez zaimka jest jednoznaczny, bo podmiotem zdania 
podrzędnego może być tylko ten sam rzeczownik, który jest podmiotem zdania głównego. Przeczą jednak temu 
twierdzeniu zdania w stylu archaizującym, które podaję w podrozdziale 3.2.3, a w których podmiot zdania główne-
go jest inny niż zdania podrzędnego, i mimo to w zdaniu podrzędnym nie pojawia się podmiot w postaci leksemu 
zaimkowego. 
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b. W stylu książkowym podmiot zaimkowy w drugim zdaniu nie pojawia się, mimo że mógłby się od-
nosić anaforycznie tylko do jednego składnika zdania poprzedzającego (podmiotu), więc jego pojawienie 
się nie spowodowałoby dwuznaczności: 

 
הוריד את ידיו מן המסעד ואמר, נחום צחק  'Nachum roześmiał się, zdjął ręce z oparcia i rzekł' ( 32מסע , מגד ) 

 'przerwał na chwilę i wtedy przypomniał sobie coś i się uśmiechnął' הוא הפסיק לרגע ואז נזכר במשהו וחייך
( 190חיידק , גנזבורג )  

) 'gdy wyszedł, zobaczył' כשיצא ראה 82מנוחה , עוז ) 
) 'i zanim poszedł do swojego pokoju, rzekł' ולפני שפרש לחדרו אמר 22היינץ , מגד ) 
) 'myślała, że mnie przekupi' חשבה שתשחד אותי 176גלמן פוי, מגד ) 
) 'obiecał jej, że więcej nie tknie chłopca' הבטיח לה שלא ייגע עוד בנער 20מאה , שלו ) 

 
Jeżeli orzeczenie jest w 1. lub 2. osobie, także w stylu neutralnym nie pojawia się w podobnych zda-

niach zaimek osobowy: 
 

?זה הוא –ראית אותי ככה סתם ברחוב ואמרת   'zobaczyłeś mnie ot tak na ulicy i powiedziałeś: To on?' ( 138פתאום , שביט ) 
) 'sprawdziłem i zobaczyłem, że nie mają skrzynki pocztowej' בדקתי וראיתי שאין להם דואר 167המאהב , יהושע ) 
) 'nie wierzę, abym był w stanie się wobec ciebie usprawiedliwić' אינני מאמין שהייתי מסוגל להתנצל בפניך 7מכתבים , לויטס ) 
) 'myślałaś, że mnie przyłapałaś' חשבת שתפסת אותי 13סרטן , קריץ ) 

 
3.2.3. W języku hebrajskim w stylu archaizującym zdarza się brak podmiotu w formie leksemu zaim-

kowego 3. osoby bądź w formie zaimka wskazującego, mimo że w zdaniu poprzedzającym podmiot jest 
inny, a podmioty nie różnią się rodzajem ani liczbą. Zaimek implikowany przez orzeczenie drugiego zda-
nia odnosi się anaforycznie do składnika pierwszego zdania (nie będącego podmiotem) lub do rzeczowni-
ka pojawiającego się w odleglejszym kontekście poprzedzającym. W stylu neutralnym, oraz w przekła-
dzie polskim, podmiot taki jest wyrażony zaimkiem osobowym bądź wskazującym. 

 
a. W przekładzie polskim konieczny jest podmiot zaimkowy lub rzeczownikowy w drugim zdaniu, bo 

w jego braku za podmiot zdania drugiego zostanie uznany podmiot zdania pierwszego, z powodu zgodno-
ści gramatycznej obu podmiotów. 

 
• Zdanie współrzędnie złożone o innym podmiocie niż zdanie poprzedzające: 

-wzbudził on w sercu nauczyciela wielkie zdumienie, i ten [= na' העיר הלה בלב המלמד תמיהה רבה ושאל אותו
uczyciel] zapytał' ( 25עלילות , בורלא ) 

דיבר אליו ולא הבין מה רצה[...] נטפל אליו צעיר   'przyczepił się do niego chłopak [...] [chłopak] mówił do niego, 
ale [on] nie rozumiał, czego [on/tamten/ten chłopak] chce' ( 91פויגלמן , מגד ) 

 niech mieszkańcy Giwonu otworzą bramę, i [oni] [= ci, co' יפתחו נא בני גבעון את השער וימצאו מנוח לכף רגלם
proszą o otwarcie bramy] znajdą miejsce odpoczynku' ( 30נביא , הראבן ) 

 
• Zdanie dopełnieniowe o innym podmiocie niż zdanie główne: 

בטוח שידחק בו, הוא דחה את כתיבתה מיום ליום  'a on odkładał napisanie tego z dnia na dzień, pewien, że [tam-
ten] będzie nań naciskał' ( 30מעשה , מגד ) 

מופתע שזיהה, הגיב מיד  'zareagował natychmiast, zdziwiony, że [tamten] rozpoznał go' ( 12פולין , אפלפלד ) 
יש לא ידע מה ביקש למצואא  'nikt nie wiedział, co [on] chciał znaleźć' ( 14ישראל , מגד ) 

) 'gdyby [ojciec] wiedział, co zrobił [syn]' אילו ידע מה עשה 9אבן , שחם ) 
) 'każdy, kto go widział, myślał, że [on] się przewróci' כל רואהו היה סבור כי יפול 81חיי , תמוז )  

שעשה בשליחויות שונות ידע  '[Hajnc] wiedział, że [Gabriel] pełnił różne misje' ( 110היינץ , מגד ) 
 wiedział, że podczas Wojny o Wyzwolenie [Gabriel] służył [Hajnc]' הוא ידע שבמלחמת־השחרור שירת כקצין

jako oficer' ( 110היינץ , מגד ) 
) 'czekała, że może [tamta] powie jej coś' המתינה שמא תאמר לה דבר 363, 2סיפורי , שנהר ) 

 
• Zdanie względne o innym podmiocie niż zdanie główne: 

ועשה כל מה שציווה עליו, מרסל היה מקבל עליו את מרותו של ברקה כנער צייתן  'Marcel ulegał władzy Barki jak po-
słuszny chłopiec i robił wszystko, co [ten] mu kazał' ( 20ישראל , מגד ) 

) 'mama sprzedawała to, co [babcia] zrobiła' אמא היתה מוכרת את מה שעשתה 33שורשי , אלמוג ) 
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• Zdanie okolicznikowe o innym podmiocie niż zdanie główne:  
 rzuciła w stronę Rozety pieszczotliwe określenie, jakby' השליכה לעבר רוזטה את מלת החיבה כמו היתה משרתת

[ona/tamta] była służącą' ( 231כחרס , לפיד ) 
עד שנעלם[...] היה מביט אחריו   'patrzył za nim [...] aż [ten] zniknął' ( 109מעשה , מגד ) 
כאשר היה עסוק, בא אליו במפתיע  '[Herszel] przyszedł do niego niespodziewanie, gdy [ten] był zajęty' ( 30גווילים , יוסף בר ) 

) 'zaśnie ze zmęczenia jeszcze zanim [Fuks] wróci [dziecko]' יירדם מעייפות עוד לפני שיחזור 85אחים , שביט ) 
 'i przestraszył go, zanim [ten] zdążył napiąć mięśnie ramion' והבהיל אותו קודם שהספיק להקפיץ את שריר הכתף

( 124ספר , גרוסמן )  
שוב לעבור יצטרך להשתמש כלפיו בכוח אם ינסה  'jeśli [Hajnc] znowu spróbuje przejść, [żołnierz] będzie musiał 

użyć wobec niego siły' ( 132היינץ , מגד ) 
מפני שידע לנגן בגיטרה, התחיל לחבב את הבחור הזה[...] יונתן   'Jonatan [...] zaczął lubić tego chłopaka, bo umiał 

[on] grać na gitarze' ( 186מנוחה , עוז ) 
 
W wariancie stylistycznie neutralnym takich zdań pojawia się podmiot w formie zaimka wskazującego 

bądź osobowego czy rzeczownika, na co przykłady podałem wcześniej. 
 
b. W drugim ze zdań w polskim przekładzie podmiot zaimkowy jest fakultatywny, mimo że podmioty 

obu zdań są zgodne co do rodzaju, liczby i osoby, bo: 
 
• znaczenie rzeczownika będącego podmiotem pierwszego zdania powoduje, że nie jest możliwe utoż-

samienie podmiotów, gramatycznie dopuszczalne: 
 

מאז היתה כאן לאחרונהכמו לא נגעה בהם יד   'jakby nie dotykała ich niczyja ręka, odkąd (ona) była tu po raz os-
tatni' ( 92מבחר , פרידלנדר ) 

) 'święto Purim wypadnie tydzień po tym, jak (on) wyjedzie' פורים יחול שבוע אחרי שייסע 41מתום , ברטוב ) 
) 'coś mu mówiło, że (tamten) nie przyjdzie' לבו אמר לו שלא יבוא 101היינץ , מגד ) 
) 'strach go sparaliżował i nie mógł się ruszyć' הפחד שיתק אותו ולא יכול היה לזוז 109שורשי , אלמוג ) 

 
• orzeczenie zdania głównego to czasownik prosić, zatem jest jasne, że podmiot zdania podrzędnego 

ma to samo odniesienie, co dopełnienie nominalne zdania głównego: היה מבקש שיבוא אתו 'prosił go, aby 
z nim poszedł' ( 53שאהבה , הראבן ). 

 
• orzeczenie zdania głównego to 'chcieć', i jeśli wykonawca czynności pożądanej jest ten sam, co 

podmiot 'chcieć', to prawie zawsze w języku polskim czynność tę wyraża bezokolicznik11F

12, zatem w zda-
niach poniżej podmiot zdania podrzędnego jest na pewno inny niż zdania głównego: 

 
?היאבה כי יגרשם  'czy [on] chce, aby (tamten) ich wyrzucił?' ( 27עלילות , בורלא ) 

) 'pragnęła, aby [tamta] zaczęła mówić o zapłacie' ייחלה כי תדבר על השכר 25חסות , מיכאל ) 
 
3.2.4. Jeśli nie jest możliwe utożsamienie podmiotów z powodu niezgodności co do osoby, liczby lub 

rodzaju, to w języku hebrajskim brak jest podmiotu zaimkowego także w stylu neutralnym.   
 
a. W polskim przekładzie konieczny jest podmiot zaimkowy w drugim zdaniu, bo polskie formy cza-

sownikowe są synkretyczne: 
 

) 'gdy (on) się obudzi, ona mu powie' כשיתעורר תאמר לו 128היינץ , מגד ) 
) 'może (ona) wyjrzy przez okno, i on zobaczy jej twarz' אולי תשקיף ויראה את פניה 140שורשי , אלמוג ) 

 
b. W polskim przekładzie, tak jak w wersji hebrajskiej, nie jest konieczny podmiot zaimkowy, bo 

orzeczenia różnią się liczbą, rodzajem lub osobą, a między zdaniami nie ma przeciwstawienia logicznego: 
 

) 'pili, i niemal się zakrztusił' שתו וכמעט נחנק 86מבחר , פרידלנדר ) 
) 'skopała pod nim ziemię i nawiozła, i zaczęło wydawać owoce' עדרה תחתיו וזיבלה והתחיל עושה פירות 83שירה , עגנון ) 
 tak bardzo się ich bała, że aż był skłonny sądzić, że wierzyła' כל כך פחדה מהם עד שנטה לחשוב כי האמינה בכוחם

w ich siłę' ( 123כחרס , לפיד ) 
) 'gdy skończyła, rzekł spokojnie' כשסיימה אמר בשקט 153ריחו , תמוז ) 

 

                                                 
12 Możliwe jest zdanie dopełnieniowe zamiast bezokolicznika, gdy wykonanie czynności nie zależy od podmiotu 
zdania głównego, bo np. zdanie podrzędne jest w stronie biernej: chcę, abym został zabity. 
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Podsumowując, w języku polskim pojawienie się leksemu zaimkowego w funkcji podmiotu lub jego 
brak zależy od tego, czy podmiot ten jest skontrastowany bądź określony przydawkami, a w przypadku 
zaimka 3. osoby także od tego, czy zdanie poprzedzające ma ten sam podmiot. W języku hebrajskim 
oprócz tych samych czynników, co w języku polskim, na pojawienie się leksemu zaimkowego ma także 
wpływ rejestr stylistyczny, tj. w stylu neutralnym obserwuje się nadmiar zaimków osobowych w funkcji 
podmiotu, natomiast w stylu archaizującym ich niedobór w porównaniu ze stanem w języku polskim.  

 
3.3. Zaimek אני 'ja' jako nieskontrastowany podmiot zdania w czasie przyszłym 
 
Jeśli podmiot nie jest skontrastowany ani określony przydawkami, to w języku hebrajskim zaimek אני 

'ja' w funkcji podmiotu pojawia się z formami czasu przeszłego, a jeszcze częściej z formami czasu przy-
szłego tylko w stylu niedbałym (por. Bolozky 1984: 128–129; Glinert 2004: 53; Bar, Ya’ir 2007: 267–
268). Zaimek taki jest zawsze preponowany12F

13 i między niego a orzeczenie można wstawić co najwyżej 
negator לא. Zaimek nie pojawia się w polskim przekładzie, bo takie jego użycie nie jest w języku polskim 
właściwością stylu niedbałego.  

 
a. Zaimek 'ja' jako nieskontrastowany podmiot czasu przeszłego, w stylu bardzo niestarannym: 
 

אני התחלתי להתפלל[...] כשאני גיליתי שהוא נעלם   'kiedy odkryłem, że on zniknął, zacząłem się modlić' ( 423 חדר, שמעוני ) 
) 'dziś zbudowałem sobie nową wieś' היום אני בניתי לי כפר חדש 69נוכחים , גרוסמן ) – mówi Arab. 

ואני נכנסתי אליה כמה פעמים הביתה, תקופה ארוכה שלא פגשתי אותה  'przez długi okres nie spotykałem jej, i kilka 
razy przyszedłem do niej do domu' ( 68נוכחים , גרוסמן ) – mówi Arab. 
 
Zaimek 2. osoby raczej nie pojawia się w analogicznych sytuacjach, nawet w stylu bardzo niestaran-

nym: בטוח ראית איזה צילומים שלהם שמה 'na pewno widziałeś jakieś ich zdjęcia tam' ( 425חדר , שמעוני ) – 
o niestaranności stylu świadczy tu forma בטוח (w stylu neutralnym raczej בטח) i שמה (w stylu neutralnym 
raczej שם). 

 
b. Zaimek 'ja' jako nieskontrastowany podmiot czasu przyszłego, w stylu niedbałym. W zdaniach po-

niżej zaimek 'ja' nie ma funkcji modalnej, o której piszę dalej, bo są wśród tych zdań takie, w których 
wprost wyrażono niepewność co do przyszłości ('jeśli', 'wątpię', 'może', 'nie wiem'), dlatego też brak lek-
semu zaimkowego w polskim przekładzie: 

 
אם אני אגיד." "אז תגיד"  '– Więc powiedz. – Jeśli powiem' ( 47היכן , קסטל בלום ) – obie wypowiedzi są utrzy-

mane w tym samym stylu, ale zaimek 2. osoby nie pojawia się, natomiast zaimek 1. osoby pojawia się. 
) 'jutro rano, zanim pojadę, zadzwonię do Dity' מחר בבוקר לפני שאני אסע אני אטלפן לדיתה 197זכרון , שבתאי ) 
) 'wątpię, czy zdołam wytłumaczyć' אני מפקפקת אם אני אוכל להסביר 7, 1948, יהודהבן  ) – w mowie tej samej 

osoby brak podmiotu zaimkowego 'ja' w czasie przeszłym: קמתי 'wstałam' ( 11, 1948, בן יהודה ), w czasie 
przyszłym w liczbie mnogiej: לא נצליח 'nie zdołamy' ( 39, 1948, בן יהודה ), w 2. osobie: תגיד? לא תלך  'nie 
pójdziesz? Powiesz?' ( 115, 1948, בן יהודה ) 

) 'będę musiał' אני אצטרך 102רחוב , אקשטיין ), w kontekście brak zaimka 2. osoby: תצטרך 'będziesz musiał' 
( 117רחוב , אקשטיין ) 

שמי יודע אם אני אחזיק מעמד, אני כל־כך עייפה  'jestem taka zmęczona, że kto wie, czy wytrzymam' ( 10, 1948, הבן יהוד ) 
אם אני אמצא טלפון, אני אטלפן אליך מהדרך  'zadzwonię do ciebie z drogi, jeśli znajdę telefon' ( 76בקשר , גפן ) 

אני אשלם לך, אחרי שאני אמצא עבודה  'jak znajdę pracę, to ci zapłacę' ( 199כורסת , גפן ) 
) 'nie wiem, co zrobię' אני לא יודעת מה אני אעשה 290ארבעה , נבו ) 
) 'jeśli o tym zapomnę' אם אני אשכח מזה 112זכרון , שבתאי ) 

אולי אני אתחיל לדבר גם בחוץ, אחרי שדיברתי על זה, עכשיו  'teraz, kiedy o tym powiedziałem, może zacznę mówić 
o tym także na zewnątrz' ( 187נוכחים , גרוסמן ) – podmiot 'ja' czasu przeszłego nie pojawia się, natomiast 
podmiot 'ja' czasu przyszłego pojawia się, podobnie jak w następnym przykładzie. 

אז עכשיו אני אספר[...] שכחתי לספר   'zapomniałem opowiedzieć [...] więc teraz opowiem' ( 11רחוב , אקשטיין ) 
) 'może coś zjem' אולי אני אֹוַכל משהו 46טירופו , הנדל ) 
) 'myślę, że wezmę go' אני חושב שאני אקח אותו 200כורסת , גפן ) 

                                                 
13 Por. Doron (1992: 65–66), która zauważa, że w zdaniu נכנסתי אני לחדר 'wszedłem ja do pokoju' podmiot jest skon-
trastowany, natomiast w zdaniu אני נכנסתי לחדר 'ja wszedłem do pokoju' podmiot nie musi być skontrastowany.  
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אבל אני אסתכל בפנקס־טלפונים שלנו ,אני לא זוכרת בדיוק את השם  'nie pamiętam dokładnie nazwiska, ale popatrzę 
do naszego zeszytu z telefonami' ( 27מחפשים , דנקנר ) 

לא אקום אני מתפללת שבבוקר אני כבר  'modlę się, abym rano już nie wstała' ( 96מגדלורים , קציר ) 
 możliwe, że także w Stanach Zjednoczonych spotkam się' יכול להיות שגם בארצות־הברית אני אפגוש אפליה

z dyskryminacją' ( 89נוכחים , גרוסמן ) 
) 'jeśli otworzę usta, to będę się jąkać' אם אני אפתח את הפה אני אגמגם 70ארבעה , נבו ) 

אני ארוץ למטה ואני אביא קצת תה. תתפשט ותיכנס למיטה  'rozbierz się i wejdź do łóżka. Ja pobiegnę na dół i przy-
niosę trochę herbaty' ( 93כולל , הפנר ) – tu ארוץ 'pobiegnę' ma podmiot zaimkowy, bo zdania są logicznie 
przeciwstawione i także w stylu książkowym podmiot אני pojawiłby się. Natomiast podmiot zaimkowy 
 przyniosę' czyni styl niedbałym, bo nie uzasadnia go kontrast. Zaimek 'ty' jako podmiot czasu' אביא
przyszłego (w funkcji rozkaźnika) nie pojawia się. 
 
Zaimek 'ja' jako nieskontrastowany podmiot czasu przyszłego okazuje się w stylu szczególnie niedba-

łym konieczny ze względu na właściwy temu stylowi synkretyzm form czasu przyszłego 1. i 3. osoby 
rodzaju męskiego liczby pojedynczej (Bolozky 1984: 128; Bar, Ya’ir 2007: 268): 

 
ני ימצוץ לה את הפטמותא  'possę jej sutki' ( 178עת , באר ) 

) 'opowiem wszystko' אני יספר הכל 122פרספונה , מגד ) 
) 'jeśli chcesz, żebym ci wylizał' אם את רוצה שאני ילקק לך 129סוגרים , קציר ) 
) 'żebym ich o coś poprosiła' שאני יבקש מהם משהו 61מישהו , גרוסמן ) 

 
Rzadziej w stylu niedbałym pojawia się zaimek 'ty' jako nieskontrastowany podmiot czasu przyszłego, i w 

kontekście brak leksemu zaimkowego, jeśli zdanie jest w czasie przeszłym: ומתי את תמותי? מתי נולדת אמא?  'Ki-
edy się urodziłaś, mamo? I kiedy umrzesz?' ( 90 הוא, שמיר ). 

 
3.4. Modalna funkcja leksemu zaimkowego będącego podmiotem 
 
W języku hebrajskim leksem zaimkowy 1. lub 2. osoby jako podmiot nieskontrastowany zdania 

w czasie przyszłym lub w rozkaźniku może mieć funkcję modalną. Jest to cecha stylu neutralnego, a na-
wet starannego, o czym świadczy użycie w funkcji podmiotu zaimka אנו w cytacie poniżej. Zaimek taki 
prawie zawsze znajduje się przed orzeczeniem, i rzadko między zaimek a orzeczenie wstawiane są inne 
składniki zdania. 

 
a. Gdy orzeczenie jest w 2. osobie, zaimek nieskontrastowany jako podmiot czasu przyszłego 

(w funkcji rozkaźnika) lub rozkaźnika podkreśla usilność prośby bądź kategoryczny ton rozkazu, np. 
w sytuacji, gdy adresat stawia opór, wykonuje czynność zakazywaną w zdaniu z podmiotem zaimkowym, 
zapowiada jej wykonanie, czy mówiący domyśla się, że adresat wolałby czynności nakazywanej nie wy-
konywać, a zarazem mówiący przypisuje sobie prawo do rozkazywania. Częściej podmiot taki pojawia 
się z formą czasu przyszłego w funkcji rozkaźnika niż z rozkaźnikiem. Wydaje się, że w polskim prze-
kładzie możliwy jest zaimek jako podmiot nieskontrastowany rozkaźnika lub czasu przyszłego, bo także 
w języku polskim zaimek ty lub wy podkreśla usilność prośby lub ton nie znoszący sprzeciwu, i pojawia 
się, gdy mówiący spodziewa się oporu ze strony adresata lub adresat zachowuje się czy zachowywał 
sprzecznie z poleceniem13F

14: 
 
• Czas przyszły w funkcji rozkaźnika: 

אתה לא תיגע בכלב שלי[...] אני אהרוג את הכלב הזה   '– Ja zabiję tego psa [...] – Ty nie tykaj mojego psa' ( 151רחוב , אקשטיין ) 
– zaimek 'ja' w zdaniu 'ja zabiję tego psa' także ma funkcję modalną, por. punkt c. poniżej. 

) 'ty mnie posłuchaj' את תקשיבי לי 44היכן , קסטל בלום ) – do osoby, która chce przerwać rozmowę i oddalić się. 
) '!ty mi wybacz' את תסלחי לי 381מנוחה , עוז ) – mówiący daje tak do zrozumienia, że nie zasługuje na wyba-

czenie, tj. że za zrozumiałą uznałby odmowę. 
) 'ty mnie więcej nie będziesz biła' את לא תרביצי לי עוד 66רחוב , אקשטיין ) – do osoby, która to robiła i zamie-

rza właśnie to zrobić. 
!אתה תסעד על ברכיך  'ty oprzyj się na kolanach!' ( 421, 2אלף , צלקה ) – do skazanego na karę klęczenia, który 

nie chce się jej poddać. 

                                                 
14 Topolińska (1967: 92) ogólnikowo określa analogiczne zdania polskie typu Dajcież wy mi spokój! jako szczegól-
nie ekspresywnie nacechowane. 
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!אתה תקפוץ  'ty skacz!' ( 23עת , באר ) – do kogoś, kto boi się skoczyć i nie posłuchał wcześniejszego rozkazu. 
!אתה תשתוק  'ty milcz!' ( 197עשהאל , מגד ) – do kogoś, kto mówi. 

) '!ty mnie tu pochowaj' אתה תקבור אותי כאן 270רומן , שלו ) – gdy mówiący widzi opór adresata, natomiast 
wcześniej wypowiedziana prośba, gdy mówiący nie spodziewał się oporu, nie zawiera zaimka:  אני

שתקבור אותי כאן בקשמ  'proszę, abyś mnie tu pochował'. 
 
• Rozkaźnik: 

!אתה שתוק  'ty milcz!' ( 41ילדי , שמיר ) – do kogoś, kto odzywa się bez pozwolenia. 
) 'wy jedźcie' אתם לכו וסעו 129חיי , תמוז ) – do kogoś, kto twierdzi, że nie pora jechać. 
) 'Słuchaj no ty' שמעי את 64הגולים , בארון ) – do kogoś, kto wymijająco odpowiada na pytania, jakby nie 

słyszał rozmówcy. 
 
W zdaniu zanegowanym możliwy jest negator לא, oznaczający zwykle zakaz wykonywania czynności 

rozciągający się na całą przyszłość, lub negator אל, oznaczający zakaz dotyczący tylko chwili mówienia: 
 
• Negator לא, i w polskim przekładzie czas przyszły, bo ten wyraża zakaz rozciągający się na całą 

przyszłość. Wypowiedź adresowana jest do kogoś, kto właśnie wykonał czynność zakazywaną: 
 

!אתה לא תחטט לי לא בכיסים ולא בארנקים  'ty nie będziesz mi grzebał ani po kieszeniach, ani w torebkach' ( 91פרספונה , מגד ) 
על המיטה שלי[...] אתה לא תדרוך יותר   'ty nie będziesz więcej deptał mi po łóżku' ( 59במו ידיו , שמיר )  

!את אל תקראי לי ילד  'ty mnie nie będziesz nazywała dzieckiem!' ( 284מנוחה , עוז )  
 
• Negator אל, i w polskim przekładzie rozkaźnik. Wypowiedź adresowana jest do kogoś, kto wykonał, 

wykonuje, lub prawdopodobnie wykona zakazaną czynność: 
 

את אל תפתחי את פיך[...] צועק הלפרין   'Halperin krzyczy [...] Ty nie otwieraj ust!'14F

15 ( 24מלאכים , בן נר ) 
אתה אל תבוא ותאמר לי שעודד יודע בדיוק מה הוא רוצה[...] דע בדיוק מה הוא רוצה הוא יו  '– [...] On dokładnie wie, 

czego chce [...] ty nie przychodź i nie mów mi, że Oded dokładnie wie, czego chce' ( 49תאומים , האזרחי ) 
!את אל תתערבי  'ty się nie wtrącaj' ( 162חסות , מיכאל ) 

אתה אל תהיה בטוח[...] הייתי בטוח   'byłem pewien [...] ty nie bądź pewien' ( 24אבן , שחם ) 
) 'ty mi nie groź komisjami' אתה אל תאיים עלי בועדות 149הוא , שמיר )  
) '!ty mi nie wybaczaj' אתה אל תסלח לי 261מנוחה , עוז )  

אתה בבקשה אל תצעק פה, חבר  'towarzyszu, ty tu nie krzycz, proszę' ( 82מנוחה , עוז )  
 
Zaimek osobowy nie pojawia się ani w polskim, ani w hebrajskim zdaniu, gdy mówiący nie spodzie-

wa się oporu ze strony adresata, ani też nie zakazuje mu dotychczasowego zachowania: 
 

תסע, תסע. אנפרדמ, בסדר[...] מאנפרד אמר שהוא נוסע   'Manfred powiedział, że jedzie [...] W porządku, Manfred, jedź, 
jedź' ( 117זכרון , שבתאי ) – tu czas przyszły w funkcji rozkaźnika wyraża zgodę, a nie wolę mówiącego. 

) 'gdy Tehila zadzwoni, powiedz jej' כשתהילה תטלפן תגיד לה 13זכרון , שבתאי ) 
תשב, בוא [...]בוא תיכנס    'chodź, wejdź [...] chodź, siadaj' ( 20–19מחפשים , דנקנר ) 

) 'nie czekaj na mnie' אל תחכה לי 179זכרון , שבתאי ) 
) 'nie skręcaj ani na prawo, ani na lewo' ואל תפן ימינה ושמאלה 84, 2סיפורי , שנהר ) 

 
Podmiot zaimkowy nie może się pojawić także wtedy, gdy co prawda zdanie oznacza prośbę o zaprze-

stanie dotychczasowego zachowania, ale nie jest wypowiedziane tonem rozkazu: בבקשה, אל תבעט  'nie kop, 
proszę' ( 31מלאכים , בן נר ). 

 
W stylu neutralnym, ale nie książkowym, funkcję modalną wyrażania woli mówiącego ma poprzedza-

jący formę czasownikową spójnik ש- . Gdy orzeczenie jest w 3. osobie, forma שיכתוב wyraża wolę, która 
nie spotyka się z oporem ze strony wykonawcy, a nawet może wyrażać nie wolę, lecz zgodę, jak w ostat-
nim przykładzie: 

 
ים שירים אותןמי שיש לו רגלי  'kto ma nogi, niech je weźmie za pas' ( 173זכרון , שבתאי ) 

טוב־שיתן לו אלהים כל  'niech Bóg mu da wszystko, co dobre' ( 231קשת  ) 
!שיתלו!" "ויתלו אותך"  '– I powieszą cię! – Niech mnie wieszają!' ( 205על גחלים , רג׳ואן ) 

 

                                                 
15 Zakaz jest adresowany do krzyczącego mężczyzny, a formy żeńskie mają go poniżyć. 
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Gdy natomiast orzeczenie jest w 2. osobie, forma שתכתוב ma często znaczenie zbliżone do rozkaźnika 
czy czasu przyszłego z podmiotem zaimkowym nieskontrastowanym, tj. pojawia się ona, gdy mówiący 
spodziewa się sprzeciwu adresata bądź dotychczasowe postępowanie adresata jest sprzeczne z wolą mó-
wiącego. Wtedy w polskim przekładzie możliwe jest Żebyś poszedł itd., bo ta forma właśnie wyraża wolę 
mówiącego natrafiającą na opór: 

 
!שתתבייש לך  'wstydź się!/żebyś się wstydził!' ( 5לחזור , חביב ) – gdy adresat uważa, że nie ma powodu do wstydu. 

!לא תיגע בהש  'Nie waż mi się jej dotykać!/Żebyś jej nie dotykał!' ( 156הכלה , יהושע ) – do kogoś, kto właśnie to robi. 
!אסור להקיא, שלא תעז[...] אני רוצה להקיא   'mam ochotę zwymiotować [...] Ani się waż/Żebyś się nie ważył, 

nie wolno wymiotować' ( 327חסות , מיכאל ) 
 
Ton rozkazu może być wyrażony zarówno spójnikiem ש- , jak i podmiotem zaimkowym nieskontra-

stowanym: 
 

!חתיכת מניאק, אתה שלא תלכלך על האבא שלי  'ty żebyś mi nie tykał mojego taty, sukinsynu!' ( 163ארץ , בן נר ) – 
do kogoś, kto się o ojcu mówiącego już niepochlebnie wyraził. 

) '!ale żebyś ty nie kłamał na mój temat' אבל שאתה לא תשקר עלי 184התגנבות , קנז ) – gdy mówiący podejrzewa 
o taki zamiar adresata. 
 
Forma שתכתוב, w przeciwieństwie do formy אתה תכתוב, może też wyrażać życzenie mówiącego, które-

go spełnienie nie zależy od woli adresata, i wtedy niemożliwy jest podmiot zaimkowy nieskontrastowany: 
רק שתחזרו ללונדון שניכם. טיילו ועשו חיים  'podróżujcie i bawcie się. Obyście tylko obaj wrócili do Londynu' 

( 109כולל , הפנר ) 'obyś nie dostał gorszych wieści' שלא תתבשר בשורות גרועות יותר ;( 208עת , באר ). 
 
b. Gdy orzeczenie jest w 1. lub 2. osobie, zaimek nieskontrastowany jako podmiot czasu przyszłego 

może wyrażać pewność co do przyszłości. W polskim przekładzie możliwy jest pełniący tę samą funkcję 
zaimek będący podmiotem czasu przyszłego: 

 
) 'ty zobaczysz' את תראי 14עץ , ביתן ), tj. 'na pewno zobaczysz'. 

אתה תראה. אני עוד אתחתן אתה  'ja się jeszcze z nią ożenię. Ty zobaczysz' ( 167זכרון , שבתאי ) 
) 'ty jeszcze pożałujesz' אתה עוד תצטער 14פולין , אפלפלד ) 
) 'ty mi nie uciekniesz' אתה לא תימלט ממני 85ילדי , שמיר ) 
) 'ty odpowiesz za swoje chamstwo' אתה תתן את הדין על גסות־הרוח שלך 162חסות , מיכאל ) 
) 'ty umrzesz przedwcześnie, jeśli dalej będziesz tak robić' אתה תמות בטרם עת עם תמשיך בזה 175פויגלמן , מגד ) 
) 'ja przyjadę' אני אגיע 12עץ , ביתן ) 
) 'ty jeszcze dojdziesz na szczyt' אתה עוד תגיע לשפיץ 17מגדלורים , קציר ) 

זונות, אתם תזכרו אותי כל החיים שלכם  'wy popamiętacie mnie na całe życie, kurwy!' ( 186עת , באר ) 
!אני אשתגע ממנה  'ja zaraz zwariuję przez nią!' ( 87פויגלמן , מגד ) 

) '!ja zaraz umrę' כעת אני אמות 21פנתר , עוז ) 
 
c. Gdy orzeczenie jest w 1. osobie, zaimek nieskontrastowany jako podmiot czasu przyszłego może 

wyrażać mocne postanowienie. To samo możliwe jest w języku polskim, ale chyba tylko z czasownikami 
zabić itp., pokazać, lub w zdaniu zanegowanym, ewentualnie z innymi czasownikami w przypadku zaim-
ka mnogiego my:  

 
) 'jeśli umrę, na pewno będę czuwać nad tobą z nieba' אם אמות אני אשמור עליך מהשמים 198רחוב , אקשטיין ) – 

zatem forma 'umrę' nie ma podmiotu zaimkowego, bo zdarzenie jest niepewne i niepostanowione, na-
tomiast forma 'będę czuwać' ma podmiot zaimkowy, bo wyraża postanowienie. 

!אני נשבעת לכם שאני אהרוג אותו! [...] אני אהרוג אותו! אני אהרוג אותו  'ja go zamorduję! ja go zamorduję! [...] 
przysięgam wam, że ja go zabiję' ( 108 כולל, הפנר ) 

) 'ja nie będę u niej i koniec' אני לא אהיה אצלה וזהו זה 285רחוב , אקשטיין ) 
) 'ja w kuchni nie będę więcej pracowała' אני במטבח יותר לא אעבוד 101הוא , שמיר ) 

אני לא ארחם[...] אני ארביץ   'uderzę [...] nie zlituję się' ( 96במו ידיו , שמיר ) 
זרע־מירעים ואפילו הוא בני צעיריאני אעשה שפטים ב  'rozprawię się/muszę się rozprawić z diabelskim pomiotem, 

choćby to był mój młodszy syn' ( 110סיפור , עוז ) 
) 'na pewno napiszę' אני אכתוב 51סוף , שבתאי ) 
) 'się opamiętam/muszę się opamiętać (ja)' אני אחזור לשפיות 194פויגלמן , מגד ) 
) 'ja nie będę dłużej milczał/nie mogę dłużej milczeć' אני לא אשתוק יותר 26שורשי , אלמוג ) 
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מאה אחוז אני אוסיף[...] ואולי אוסיף   'może dodam [...] ja na 100% dodam' ( 5כולל , הפנר ) – zatem forma wyrażająca 
niepewność bez podmiotu zaimkowego, a forma wyrażająca stanowczą decyzję z podmiotem zaimkowym. 

) 'ja przenigdy nie zamienię z nim ani słowa' אף מלה אני לא אדבר אתו 262מנוחה , עוז ) 
."אני אשמור עלייך, כן" [...] "?תשמרי עלי"  '– Będziesz mnie pilnowała? [...] – Tak, na pewno będę cię pil-

nowała' ( 19 שורשי, אלמוג ) 
אני מבטיחה. אני אעשה כמיטב יכולתי[...] אני אשמור   'Będę strzegła [cię]. Zrobię wszystko, co w mej mocy. O-

biecuję' ( 52היכן , קסטל בלום ) 
בסדרכבר אני אהיה אני נשבעת ש  'przysięgam, że ja będę już grzeczna' ( 323מנוחה , עוז ) 

ואני אבצע אותה, קיבלתי הוראה  'dostałam polecenie, i ja je wykonam' ( 80נוכחים , גרוסמן ) 
ואני אראה לה, אני אכניס את תהילה להריון  'zrobię dziecko Tehili i ja jej pokażę!' ( 266זכרון , שבתאי ) 

) 'my się nie zawahamy' אנחנו לא נהסס 261מנוחה , עוז ) 
!אנחנו לא נגור עוד בעיר הארורה הזאת  'my nie będziemy mieszkali więcej w tym przeklętym mieście!' ( 27בדרך , בר יוסף ) 

) 'my się zemścimy na izraelskiej służbie bezpieczeństwa' אנו ננקום בשב״כ 38חיידק , גנזבורג )  
 
3.5. Zaimek osobowy jako podmiot hebrajskiego zdania czasownikowego w czasie teraźniejszym 
 
We współczesnym hebrajskim zdanie czasownikowe w czasie teraźniejszym składa się z podmiotu za-

imkowego, bądź rzeczownikowego, i z imiesłowu czynnego, gramatycznie nieokreślonego, zgodnego co 
do liczby i rodzaju z podmiotem. Ponieważ imiesłów nie wyraża kategorii osoby, leksem zaimkowy 
w funkcji podmiotu przeważnie pojawia się, gdy w analogicznych zdaniach w czasie przeszłym lub przy-
szłym leksem zaimkowy nie pojawia się (bo nie jest skontrastowany czy zanegowany), a kategorię osoby 
wyraża w nich finitywna forma orzeczenia. Polskie orzeczenie czasownikowe zawsze wyraża kategorię 
osoby, dlatego w zdaniu polskim leksem zaimkowy 1 lub 2. osoby pojawia się tylko w szczególnych oko-
licznościach, które już omówiłem. 

 
3.5.1. Szyk hebrajskiego zaimka będącego podmiotem względem imiesłowu 
 
Jeśli na początku zdania znajduje się składnik (w tym także zdanie podrzędne) inny niż podmiot, np. 

z tego powodu, że składnik ten wyraża datum, to w stylu starannym następuje inwersja podmiotu rze-
czownikowego i orzeczenia, nie tylko w czasie teraźniejszym. W stylu neutralnym nie ma inwersji pod-
miotu rzeczownikowego (Glinert 2004: 416–417): 

 
• styl staranny (inwersja podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia): 

ובחדר הקדמי עומד שולחן[...]  בחדר הפנימי שוכב הנוצרי; ובו שני חדרים ומטבח   'w którym były dwa pokoje i kuch-
nia; w pokoju wewnętrznym śpi chrześcijanin [...] a w pokoju frontowym stoi stół' ( 208הכלה , יהושע ) 

) 'i wtedy zapalają się jednocześnie wszystkie małe latarnie' ואז נדלקים בבת־אחת כל הפנסים הקטנים 401הכלה , יהושע ) 
ונסטנטין שפירא את בת־הכובסת לו לאשהנשא ק, כשקם מחליו  'wyzdrowiawszy, pojął Konstantyn Szapira za żonę 

córkę praczki' ( 98יום , שחר ) 
 

• styl neutralny (podmiot rzeczownikowy znajduje się przed orzeczeniem): 
ם עלבון שכזההשמחה של עמיר על שובה נמהלת במין קד, כשנועה חוזרת הביתה, בזמן האחרון  'w ostatnim czasie, gdy Noa 

wraca do domu, radość Amira z jej powrotu miesza się z taką jakby zapowiedzią obrazy' ( 92ארבעה , נבו ) 
) 'później Lennon sobie przypomni' מאוחר יותר לנון ייזכר 9חומר , גפן ) 

 
Natomiast inwersja podmiotu zaimkowego w czasie teraźniejszym zwykle nie następuje na skutek 

rozpoczęcia zdania składnikiem innym niż podmiot nawet w stylu starannym (Glinert 2004: 417): 
 

הוא מסרב[...] למרות החשש   'pomimo obawy [...] on odmawia' ( 341הכלה , יהושע ) 
עתה אני חושב־אבל לעת  'ale na razie rozmyślam' ( 87הוא , שמיר ) 

) 'już dwa dni on leży bez przytomności' כבר יומיים הוא שוכב בלי הכרה 28הכלה , יהושע ) 
היא מישירה אליך את מבטה, רק כשהסטודנטית האחרונה מרפה ממך ופונה לעזוב את האולם  'dopiero gdy ostatnia stu-

dentka daje ci spokój i kieruje się do wyjścia z sali, ona spogląda na ciebie' ( 518הכלה , יהושע ) 
היא חוזרת[...] לקול הלמות תופים   'przy dźwiękach bębnów [...] ona powtarza' ( 142הכלה , יהושע ) 

 jako wstęp do dzieła stworzenia wspólnej płaszczyzny' כפתח לפעולת בנין בית־הנפש המשותף הוא מציע ליסד חוגים
duchowej on proponuje założyć kółka' ( 84השער , מלץ ) 
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Inwersja podmiotu zaimkowego w czasie teraźniejszym wskutek pojawienia się na początku zdania 
składnika innego niż podmiot jest cechą stylu książkowego (Glinert 2004: 417, nr 3), czego nie oddają 
poniższe przekłady, bo w nich podmiot zaimkowy nie pojawia się: 

 
שוכח הוא הכל, כשהוא שוקע בציוריו  'gdy on pogrąża się w swych rysunkach, zapomina o wszystkim' ( 18השער , מלץ ) 

) 'poza tym znam bardzo dobrze to próżniactwo' חוץ מזה מכירה אני היטב את הבטלנות 28יום , שחר ) 
 
W stylu książkowym inwersja podmiotu rzeczownikowego (w dowolnym czasie) i zaimkowego 

(w czasie teraźniejszym) może nastąpić nawet wtedy, gdy w jej braku zdanie rozpoczynałoby się podmio-
tem, jak w zdaniach poniżej. Podmiot zaimkowy nie jest w tych zdaniach skontrastowany, zatem leksem 
zaimkowy nie pojawia się w polskim przekładzie: 

 
) 'posłuchała Fruma' צייתה פרומה 144 השער, מלץ ) 'rysuje nożem' מצייר הוא בסכין ;( 16אבן , שחם אוהב הוא  ;(
) 'lubi słuchać' להקשיב 15אבן , שחם ?יודעת את מה אמר לי איש גיבור זה ;(  'wiesz, co powiedział mi ten bohater?' 
( 11יום , שחר ?הולך אתה ;(  'idziesz?' ( 17 השער, מלץ ) 'rozumiem' מבין אני ;( 120 השער, מלץ -ko' אוהבת את אותם ;(
chasz ich' ( 145 השער, מלץ ) 'chcesz marzyć' רוצה אתה לחלום ;( 28יום , שחר ) 'chcę' רוצה אני ,( 86הוא , שמיר ר מכי ;(
) 'znam was' אני אתכם 23אבן , שחם ) 'widzicie' רואים אתם ;( 17בעל , בורלא ). 
 

W stylu neutralnym podmiot znajduje się przed orzeczeniem: משה לקח ממני את לילך 'Mojżesz wziął ode 
mnie Lilkę' ( 57ארבעה , נבו ) 'błagam cię' אני מתחנן אליך ;( 376הכלה , יהושע ). Wydaje się, że także w języku 
polskim szyk Posłuchała Fruma jest książkowy, natomiast szyk Mojżesz wziął jest neutralny. Nie można 
natomiast szykiem oddać książkowości czy neutralności stylu w przekładzie zdań z podmiotem w 1. lub 
2. osobie: יודעת את 'wiesz', ני מתחנן אליךא  'błagam cię', bo w zdaniu polskim podmiot zaimkowy, jako nie-
skontrastowany, nie pojawia się. Gdy podmiot zaimkowy jest w 3. osobie, w polskim przekładzie może 
pojawić się zaimek osobowy, i dla oddania książkowości stylu zdania oryginalnego polski zaimek też 
może znajdować się po orzeczeniu: מצייר הוא בסכין 'rysuje on nożem' ( 16אבן , שחם ). 

 
3.5.2. Podmiot zaimkowy nieskontrastowany 
 
a. Zdania podrzędnie złożone 
 
Imiesłów czynny nie wyraża kategorii osoby, a jedynie kategorię liczby i rodzaju, dlatego zaimek oso-

bowy jako podmiot pojawia się w zdaniu hebrajskim, którego orzeczenie to imiesłów czynny, nawet wte-
dy, gdy podmiot ten nie jest skontrastowany i można się go domyślić na podstawie kontekstu poprzedza-
jącego (por. Borer 1986), bo w zdaniu dopełnieniowym, okolicznikowym lub względnym podmiot jest 
ten sam, co w zdaniu głównym. W polskim przekładzie brak wtedy podmiotu zaimkowego: 

 
) 'sądzę, że robię to wszystko' אני סבור שאני עושה כל זאת 19סרטן , קריץ ) 

אני יודע, אם אני אומר שאני יודע  'jeśli mówię, że wiem, to wiem' ( 21היינץ , מגד ) 
אני מסמיק, בשעות שאני שוכב ער בלילה, כשאני נזכר בהם עכשיו  'gdy je sobie przypominam teraz, w czasie, gdy 

leżę w nocy i nie śpię, czerwienię się' ( 94על עצים , מגד ) 
לגליוןומדפדף בו עד שאני מגיע " המגיד"אני מזמין את ארכיון עתון   'zamawiam numery archiwalne gazety Hamagid 

i kartkuję je, aż docieram do numeru' ( 20מי , שלוש ) – elipsa podmiotu zaimkowego מדפדף 'kartkuję' jest 
możliwa, bo zdanie jest współrzędnie złożone. 

הוא עושה בקול רעש גדול, כל מה שהוא עושה  'wszystko, co robi, robi z wielkim hałasem' ( 36אחרון , אריאלי ) 
 
Gdy zdanie okolicznikowe wyraża czynność jednoczesną z przeszłą czynnością, w polskim przekła-

dzie treść zdania okolicznikowego wyraża grupa imiesłowu przysłówkowego współczesnego:  כירסמתי
אשבעמידה כשאני מתבונן ב  'gryzłem na stojąco, patrząc w ogień' ( 22חדר , בלס  'wrócił żując' חזר כשהוא לועס ;(

( 81חסות , מיכאל ). 
 
Jeśli podmiot zdania w 3. osobie, w czasie teraźniejszym, jest inny niż w zdaniu poprzedzającym, 

można eksplicytnie to wyrazić zaimkiem wskazującym i to samo w przekładzie polskim:  הבין מתוך גמגומו
 zrozumiał z jąkliwej mowy nieproszonego gościa, że ten prosi' של האורח הלא־קרוא שהלה מבקש ממנו חוות־דעת
go o opinię' ( 14הדג , בר יוסף ). Użycie zaimka osobowego powoduje, że w języku hebrajskim zmiana pod-
miotu w 3. osobie jest domyślna. Podmiot zaimkowy w polskim przekładzie oznacza, że zdanie poprze-
dzające ma podmiot o innym odniesieniu: רובי אינו יודע כי הוא מונה את הימים 'Rubi nie wie, że on/tamten 
liczy dni' ( 107היינץ , מגד ). 



2. Zaimek osobowy 
 

~ 57 ~ 

Rzadko w języku hebrajskim następuje elipsa podmiotu zaimkowego w zdaniu podrzędnym w czasie 
teraźniejszym, bo w zdaniu głównym, także w czasie teraźniejszym, podmiot jest ten sam16:  

 
אם רוצה בזה או בזה, אין הוא יודע  'on nie wie, czy chce tego, czy tego' ( 242עד , ראובני )  

שמחדשים דבריםמשבחים את עצמם   'chlubią się, że mówią coś nowego' ( 54מבחר , פרידלנדר )  
) 'macam w ciemności, aż natrafiam na kontakt' אני מגשש בחשכה עד שמגיע אל מתג 24פתאום , שביט )  

 
W zdaniu אין בה עדיין כוננות לקבל את מה ששומעת 'nie ma w niej nadal gotowości, aby przyjąć to, co sły-

szy' ( 117הוא , שמיר ) nastąpiła elipsa podmiotu zaimkowego zdania podrzędnego, bo zdanie główne ma ten 
sam podmiot logiczny (czyli składnik wyrażający datum), co zdanie podrzędne, choć podmiot grama-
tyczny zdania głównego jest inny. 

 
Elipsa podmiotu zaimkowego jest niemożliwa, gdy: 
 
• drugie ze zdań jest nominalne: אני זקוק לו כשאני בחדר האמבטיה 'potrzebuję go, gdy jestem w łazience' 

( 24פתאום , שביט ) 
 
• pierwsze ze zdań jest w czasie przeszłym lub przyszłym i jego podmiot jest wyrażony jedynie zaim-

kiem osobowym będącym cechą finitywnej formy orzeczenia: תגידי לי אצל מי את עובדת?  'powiedz mi, 
u kogo pracujesz?' ( 147המינה , בלום-קסטל ) 

 
b . Zdania współrzędnie złożone 
 
Jeśli w ciągu zdań współrzędnie złożonych w czasie teraźniejszym, z orzeczeniem czasownikowym, 

podmiot jest ten sam, to po wyrażeniu rzeczownikiem lub zaimkiem w pierwszym zdaniu nie musi się on 
powtarzać przy każdym imiesłowie w postaci leksemu zaimkowego. W polskim przekładzie brak zaimka 
osobowego. 

 
• Elipsa podmiotu zaimkowego w kolejnych zdaniach: 

 te roje nie zadowalają się nieużytkami, lecz wpadają do' הנחילים לא מסתפקים בשדות הפרא ופולשים אל הבתים
domów' ( 42אינתא , הרצפלד ) 

 biorę plecak, wrzucam do niego swoje rzeczy, i ruszam' אני לוקח את התרמיל שלי וזורק פנימה את הדברים שלי וזז
w drogę' ( 79מנוחה , עוז ) 

מושיטה לו ומסב עצמו אל , שולה פיסת־נייר ממועכת מכיסו. נכנס לחדרו ומטיל עצמו על המיטה. לא עונה על שאלותיו[...] רובי נכנס 
 .Rubi wchodzi [...] nie odpowiada na jego pytania. Wchodzi do swego pokoju i rzuca się na łóżko' הקיר
Wyciąga z kieszeni zmięty kawałek papieru, podaje mu go i odwraca się do ściany' ( 17היינץ , מגד ) 

אבל רוצה גם להישאר נאמנה להבטחותיה לאיש מת, היא רוצה לספר לי  'ona chce mi opowiedzieć, ale chce także 
pozostać wierna swoim obietnicom danym zmarłemu' ( 381זה , הראל ) 
 
• Podmiot zaimkowy (ale nie rzeczownikowy) powtórzony w kolejnych zdaniach: 

 jestem żołnierzem i mówię czasem wulgarne' אני חייל ולפעמים אני אומר דברים המוניים ואחר־כך אני נוזף בעצמי
rzeczy, a potem sam się strofuję' ( 47מקום , עוז ) 
חוזרהוא זולל והוא שודד והוא תמיד   'on pożera, grabi i zawsze wraca' ( 42אינתא , הרצפלד ) 

) 'jego brat jest chory i leży w szpitalu' אחיו חולה והוא שוכב בבית־החולים 248פויגלמן , מגד ) 
) 'rozpoznaję głos Bajli i zasypiam' אני מבחין בקולה של ביילה ואני נרדם 310רחוב , אקשטיין ) 

ני מביא אותך לכנסיהאני לוקח טכסי וא  'biorę taksówkę i zabieram cię do kościoła' ( 86על עצים , מגד ) 
ואתה מזכיר צמח־בר[...] אתה מתאר איזה כפר   'opisujesz pewną wieś [...] i wspominasz roślinę polną' ( 40על עצים , מגד ) 

אני רודף אחריו, אני הולך אחריו  'idę za nim, ścigam go' ( 51אחרון , יאליאר ) 
אבל אני מהמר שהעסק לא יילך לך, אני מאחל לך הצלחה  'życzę ci powodzenia, ale zakładam się, że ci to nie wyj-

dzie' ( 88זייפנו , רון פדר עמית ) 
[...]אך סומך אני על דעתו של , אינני עוקב אחריו  'nie kontroluję go, ale polegam na opinii [...]' ( 157פויגלמן , מגד ) 

קצת אתם מציירים וקצת אתם בונים, קצת אתם משחקים וקצת אתם מתעמלים  'trochę gracie, trochę się gimnastykuje-
cie, trochę rysujecie, trochę budujecie' ( 35במו ידיו , שמיר ) 
 
Jeśli orzecznik drugiego ze zdań to nie imiesłów, lecz przymiotnik, zaimek nigdy nie ulega elipsie: 

) 'leżysz koło mnie w nocy a jesteś obcy' אתה שוכב על־ידי בלילות ואתה זר 53מיכאל , עוז ). 
 

                                                 
16 Borer (1984: 246) błędnie uznaje takie zdania za niegramatyczne. 
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Hebrajskie zdania z powtórzonym podmiotem w 3. osobie są homonimiczne ze zdaniami, w których 
podmiot się zmienia i z tego powodu zaimek pojawia się w przekładzie polskim: 

 
-on nie zauważa koloru światła środkowego i ono wy' אין הוא מבחין בצבע אור הביניים הצהוב והוא נראה לו אדום

daje mu się czerwone' ( 17המורה , באר ) 
והוא מחזיק במותניה, ראשה נופל על חזהו  'jej głowa opada mu na pierś, i on trzyma ją za biodra' ( 42בדרך , בר יוסף ) 

 
Widać więc, że w kolejnym zdaniu pojawia się zaimek 3. osoby, jeśli nie grozi to dwuznacznością, tj. 

w zdaniu poprzedzającym brak jest innego rzeczownika prócz podmiotu, do którego zaimek będący pod-
miotem zdania następnego mógłby się odnosić (הוא זולל והוא שודד והוא תמיד חוזר). Gdy natomiast zaimek 
mógłby odnosić się do więcej niż jednego składnika zdania poprzedzającego, brak jest podmiotu zaim-
kowego, bo ten byłby mylący: מושיטה לו ומסב עצמו אל הקיר, nie מושיטה לו והוא מסב עצמו, bo to by znaczyło, 
że הוא odnosi się do zaimka לו ('podaje mu go, a ten odwraca się'). 

Jeśli pierwsze ze zdań współrzędnie złożonych jest w czasie przeszłym lub przyszłym i jego podmiot 
zaimkowy jest jedynie cechą finitywnej formy orzeczenia, a drugie zdanie to zdanie czasownikowe 
w czasie teraźniejszym, i podmiot w obu zdaniach jest ten sam, rzadko ma miejsce elipsa podmiotu 
w zdaniu w czasie teraźniejszym: כמו שהשפיעו ומשפיעים תמיד 'jak wpływały, i zawsze wpływają' ( , לחובר

26, 3תולדות  אולי עדיין אוהב, ־פי דרכיועל; אהבתי את פ׳ ;(  'kochałem P., i na swój sposób może nadal [ją] 
kocham' ( 241מנוחה , עוז ). Częściej w takim kontekście pojawia się w drugim zdaniu zaimek osobowy: 

 
והוא מסיע אנשים, קנה מיניבוס  'kupił busa i wozi ludzi' ( 134הכלה , יהושע ) 

ואת רואה, הסבי ראשך  'odwróć głowę, i zobaczysz' ( 101תחת , שמיר ) 
?מאין באו ולאן הם הולכים  'skąd przyszli i dokąd idą?' ( 54מבחר , פרידלנדר ) 

) 'który się załamał i płacze' שנשבר והוא בוכה 9פויגלמן , מגד ) 
) 'walczyliśmy ze Wschodem i nadal z nim walczymy' נלחמנו במזרח ואנחנו עדיין נלחמים בו 43אינתא , הרצפלד ) 

 
c. Zdania pojedyncze lub główne 
 
Jeśli orzeczenie zdania pojedynczego lub głównego to imiesłów, wtedy zazwyczaj podmiot zaimkowy 

pojawia się. W polskim przekładzie poniższych zdań leksemu zaimkowego brak, bo podmiot nie jest 
skontrastowany: 

 
ליד השער אני פוגש יהודים. אני חוזר הביתה עייף  'wracam do domu zmęczony. Koło bramy spotykam Żydów' 

( 306רחוב , אקשטיין ) 
) 'podaję jej jej talerz' אני מגיש לה את הצלחת שלה 295רחוב , אקשטיין ) 
) 'rozumiem, że pani ma na nazwisko Eksztajn' אני מבינה שאת גברת אקשטיין 297רחוב , אקשטיין ) 
?אתה מרגיש רע  'czujesz się źle?' ( 65לדעת , עוז ) 

 
Mimo że formy imiesłowu nie wyrażają kategorii osoby, możliwe jest pominięcie podmiotu zaimko-

wego zdania pojedynczego lub głównego w czasie teraźniejszym, jeśli jest on nieskontrastowany i można 
się go domyślić na podstawie sytuacji, czyli w praktyce głównie wtedy, gdy podmiot to 'ja' lub 'ty'16 F

17. 
W kontekście poprzedzającym zdania mają inny podmiot, więc nie jest to omówiony powyżej przypadek 
elipsy podmiotu w ciągu zdań z tym samym podmiotem. Pominięcie podmiotu 'ty' jest możliwe tylko 
w sytuacji spoufalenia rozmówców. W polskim przekładzie spoufalenie wyrażają formy 2. osoby odno-
szące się do rozmówcy: 

 
• pominięty podmiot to 'ty/wy': 

?ביןמ! מהות אלוהים כוללת את ישותו  'istota Boga zawiera w sobie jego byt! Rozumiesz?' ( 71היינץ , מגד ) 
רוצה, אני אסדר לך  'załatwię ci to, chcesz?' ( 77המינה , בלום-קסטל ) 

?לומד כבר שנתיים בכדורי  'uczysz się już dwa lata w [szkole rolniczej] Kaduri?' ( 12הוא , שמיר ) 
?אר אצלימסכימה שייש. הוא עזר לי   'On mi pomógł. Zgadzasz się, by został u mnie?' ( 271חסות , מיכאל ) 

לא יודע[...] ? רוצה ללכת לקיבוץ[...] אוהו " "?גדולה"  '– Czy ona jest duża? – Ho, ho! [...] – Chcesz iść do kibu-
cu? [...] – Nie wiem' ( 12תרנגול , עמיר ) 

?רוצות לבוא איתנו לעשן, מצאתי  'znalazłem, chcecie iść z nami zapalić?' ( 106מגדלורים , קציר ) 
 

                                                 
17 Glinert (2004: 53) podaje tylko przykład pominięcia zaimka 3. osoby, co zdarza się najrzadziej. 
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Pominięcie podmiotu zaimkowego 'ty' jest niemożliwe, gdy rozmówcy nie są ze sobą spoufaleni, na co 
wskazuje wołacz 'pan': אתה לא יכול, אדוני, רגע  'chwileczkę, proszę pana, pan nie może' ( 179צח ר, גור ). 

 
• pominięty podmiot to 'ja': 

לא יודע מי הפיץ את השמועה[...] עוברת שמועה   'rozchodzi się wieść [...]. Nie wiem, kto rozpowszechnił tę wieść' 
( 323רחוב , אקשטיין ) 

לא יודע איך נודע לו מה קרה. הופיע מקס  'zjawił się Maks. Nie wiem, skąd dowiedział się, co się stało' ( 130רחוב , אקשטיין ) 
לא חושב[...] אינך חושב   '– Czy nie sądzisz [...] – Nie sądzę' ( 61נקניקיות , שחם ) 

לא יודע מה קרה–... יפה  '– Pięknie... – Nie wiem, co się stało' ( 389הכלה , יהושע ) 
לא יודעת." "אני חושב שאת קואליציה של כל השמות האלה  '– Myślę, że jesteś połączeniem tych wszystkich imion. 

– Nie wiem' ( 303אהבה , ברגמן ) 
חוזר משם עכשיו... אבל בארצות הברית היית  '– Ale w USA byłeś.... – Wracam stamtąd teraz' ( 34מסע , מגד ) 

 
Zaimek 'ja' można pominąć w razie braku spoufalenia, w odróżnieniu od zaimka 'ty': אדוני, מצטער  'przykro 

mi, proszę pana' ( 55אמת , ולנטין ). 
 
3.5.3. Podmiot zaimkowy skontrastowany, zanegowany lub określony przydawkami 
 
Jeśli podmiot zdania w czasie teraźniejszym jest zanegowany, skontrastowany lub jest poprzednikiem 

zdania względnego, to w polskim przekładzie pojawia się zaimek osobowy, natomiast w języku hebraj-
skim grupa podmiot zaimkowy + imiesłów ma taką samą formę jak w omówionych wyżej zdaniach, 
w których polskim przekładzie brak jest zaimka. 

 
a. Podmiot jest zanegowany: 
 

י קובע את החוקיםלא אנ  'nie ja określam zasady' ( 129הכלה , יהושע ) 
לא אני אומר. אומרים  'mówi się. Nie ja mówię' ( 5על עצים , מגד ) 

 
b. Podmiot jest skontrastowany z innym wyrażeniem nominalnym, które jest podmiotem tego samego 

czasownika użytego w kontekście: 
 

חוזר לעסקיו ואני חוזרת לעסקיהוא   'on wraca do swoich zajęć, i ja wracam do swoich zajęć' ( 212תחת , שמיר ) 
) 'on traci i ja tracę' הוא מפסיד ואני מפסידה 86נוכחים , גרוסמן ) 

אני אוהב מאוד. שאלתי אותה אם היא אוהבת אגסים  'zapytałem ją, czy lubi gruszki. Ja lubię bardzo' ( 321רחוב , אקשטיין ) 
) 'teraz ja dam swój udział, a potem ty dasz swój' עכשיו אני נותן חלקי ואחר כך אתה נותן חלקך 72עלילות , בורלא ) 

אכפת לי מה אנחנו חושבים[...] מה אכפת לי מה כולם חושבים   'co mnie obchodzi, co wszyscy inni myślą [...] ob-
chodzi mnie, co my myślimy' ( 14חיי , שלו ) 

כשם שאני נהנה מכתיבת המכתבים[...] הוא נהנה מפרי יצירתו   'on czerpie przyjemność z owoców swej twórczości 
[...] tak jak ja czerpię przyjemność z pisania tych listów' ( 20סרטן , קריץ ) 
 
c. Podmiot jest skontrastowany z innym wyrażeniem nominalnym, które jest podmiotem antonimu 

(lub tego samego czasownika, ale zanegowanego), albo zdanie wyraża treść zaskakującą w kontekście 
zdania poprzedzającego, stąd spójniki a, ale, którym w zdaniu hebrajskim odpowiada ו-  lub אך ,אבל: 

 
את ואני יודעאתה אינך יודע ז  'ty tego nie wiesz, ale ja wiem' ( 28ישראל , מגד ) 

אבל אני מקנאה בה –היא בכלל לא מקנאה בי   'ona mi w ogóle nie zazdrości, ale ja jej zazdroszczę' ( 53רצח , שם אור ) 
) 'on się śmieje, a ja przeklinam' הוא צוחק ואני מקלל 11אינתא , הרצפלד ) 

י ואני שותקהוא מתגרה ב  'on mnie zaczepia, a ja milczę' ( 12חדר , בלס ) 
 'to nie w porządku, że ja siedzę w biurze, a ty kopiesz doły' זה לא בסדר שאני יושב במשרד ואתה חופר את הבורות

( 307רומן , שלו ) 
אבל אני ניגשת אליו בלי פחד. הם בורחים  'oni uciekają. Ale ja podchodzę do niego bez strachu' ( 47שורשי , אלמוג ) 

ואתם בועטים בה, מדליה נותנים לכם  'dają wam medal, a wy go kopiecie' ( 97עת , באר ) 
) 'mówiliśmy o rękach, a ty podajesz łapę' דיברנו על ידיים ואתה מושיט טלף 74מקום , עוז ) 

והוא מתבונן בי ושותק, אני מנסה לשיח עמו על ביתי  'próbuję z nim porozmawiać o swoim domu, ale on patrzy na 
mnie i milczy' ( 23אחרון , אריאלי ) 

ואתה מראה לנו פרוטה, הוצא את ממונך, אמרתי  'powiedziałem: Wyjmij pieniądze, a ty pokazujesz nam jakiś grosz' 
( 45אחרון , אריאלי ) 
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Ponieważ w zdaniu z orzeczeniem w formie imiesłowu leksem zaimkowy pojawia się także wtedy, 
gdy podmiot nie jest skontrastowany, wyrazić explicite kontrast można w czasie teraźniejszym ekstrapo-
zycją podmiotu lub środkami graficznymi, jak pogrubiona czy rozstrzelona czcionka. Ani ekstrapozycja, 
ani środki graficzne nie są konieczne w polskim przekładzie, w którym sam leksem zaimkowy jako pod-
miot wyraża kontrast: 

 
את לא יכולה לדעת[...] יודעת את זה  אני  'ja to wiem [...] ty nie możesz [tego] wiedzieć' ( 147פויגלמן , מגד ) 

?אומר אתהמה אבל [...] סיניור פאדרו אומר   'Pan ojciec mówi [...] Ale co ty mówisz?' ( 148בגיאות , בורלא ) 
מטלטל עניינים אנימתי תשב כבר ותתחיל להביט בי כיצד   'kiedy wreszcie usiądziesz i popatrzysz, jak ja wpływam 

na rzeczywistość' ( 29הוא , שמיר ) 
רוצה אני –ואני   'a ja chcę' ( 28בעל , בורלא ) 

?מה אנחנו עושים, ואנחנו –[...] מאה אלף רוצחים נאצים מתהלכים חפשי   'sto tysięcy nazistowskich morderców cho-
dzi swobodnie [...] a my co robimy?' ( 120מעשה , מגד ) 
 
d. Podmiot wyraża novum: את מסירה" "?מי מסיר הקללה מהבית  '– Kto zdejmuje klątwę z rodziny? – Ty 

zdejmujesz' ( 18שערי , שרירא ). 
 
e. Podmiot jest określony partykułami גם itp.: 
 

) 'także ja jem' גם אני אוכל 35חיי , תמוז ) 
) 'także ja jestem zdecydowany' אף אני נוהג פסקנות 24חיי , תמוז ) 

 
f. Podmiot jest poprzednikiem zdania względnego: בקושי מזהה את טוהר כוונותיך[...]  שמתמצא קצת, אם אני  

'jeśli ja, który się trochę orientuję [...] z ledwością zauważam czystość twych intencji' ( 30הכלה , יהושע ). 
 
Jeśli podmiot zaimkowy jest określony przydawką w formie przymiotnika, to zaimek osobowy jest fa-

kultatywny w języku polskim, natomiast w razie określenia zaimka hebrajskiego rzeczownikiem w apo-
zycji, zaimek osobowy jest w polskim przekładzie obligatoryjny: 

 
 jasne dla mnie było, że (ja,) nowa, w żadnym razie nie' ברור היה לי שאני החדשה בשום אופן לא יכולה להתפזר

mogę się rozproszyć' ( 56שאהבה , הראבן ) 
 mały, powiewa nad statkiem swego życia sztandarem (,a on)' והוא הקטן מניף על ספינת חייו את דגלו של משה

Mojżesza' ( 240כחרס , לפיד ) 
?מה אתם הישראלים יודעים  'cóż wy, Izraelczycy, wiecie?' ( 111חסות , מיכאל ), zdanie bez zaimka 'cóż, Izrael-

czycy, wiecie', zawiera wołacz, a nie przydawkę podmiotu. 
 
3.6. Zaimek osobowy sufigowany jako podmiot zdania w czasie teraźniejszym 
 
W języku hebrajskim podmiot zaimkowy zdania w czasie teraźniejszym może być wyrażony nie tylko 

zaimkiem w formie samodzielnej (אני itd.), ale też zaimkiem w formie sufiksu, co jest właściwością stylu 
archaizującego lub książkowego. 

 
3.6.1. Sufiks imiesłowu 
 
Jeśli orzeczenie zdania niezanegowanego w czasie teraźniejszym to imiesłów czynny 1. klasy bądź 

imiesłów bierny także innych klas, lub niektóre przymiotniki (צריך), a podmiot to zaimek אני, i podmiot 
ten nie jest skontrastowany ani też nie jest określony przez partykuły גם ,רק, czy zaimek עצמו, to w stylu 
archaizującym podmiot ten może mieć postać sufiksu imiesłowu, minimalnie różniącego się od sufiksu 
wyrażającego dopełnienie. W polskim przekładzie nie ma zaimka ja: 

 
• rodzaj męski: 

חושבני בגילך אתה עכשיו, הייתי אז עוד צעיר לימים  'byłem wtedy jeszcze młody, sądzę, że w twoim obecnym 
wieku' ( 103חדוה , מגד ) 

י עליך שתאמר מי אתהנִ רְ זֵ גֹו  'rozkazuję ci powiedzieć, kim jesteś'17F

18 ( 422הכלה , יהושע ) 

                                                 
18 Wokalizacja podana w: Ewen Szoszan 2004: 245. Wokalizacja sufiksu wyrażającego dopełnienie to פוקֵדנִי (Ewen 
Szoszan 2183), zatem sufiks wyrażający podmiot nie jest identyczny ani z zaimkiem dzierżawczym syntetycznym, 
ani z sufiksem dopełnienia. 
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 ale obawiam się, że firma Hamekaszer jest silniejsza od nich' אלא חוששני שחברת ׳המקשר׳ חזקה יותר משניהם
obu' ( 94סיפור , עוז ) 

) 'pamiętam tamten czwartek' זכורני את יום ה׳ 50שראל י, מגד ) 
) 'mogę być zadowolony' יכולני להיות מרוצה 390תמול , עגנון ) 

הוא נדחה לשנים רבות, סבורני כי גם אם לא תם עידן המלחמות  'sądzę, że nawet, jeśli nie zakończyła się epoka wo-
jen, to została przesunięta o wiele lat' ( 61יסמין , עמיר ) 

ת בךנפש מרגש[...] מובטחני ש  'jestem pewien, że masz wrażliwą duszę' ( 61השער , מלץ ) 
) 'jednakowoż to muszę rzec' ברם דבר זה צריכני לומר 503שירה , עגנון ) 

 
• rodzaj żeński: זכורתני 'pamiętam' ( 9מתופת , צרי ) 'ufam ci' בטוחתני בך ;( 109בגיאות , בורלא חוששתני שמא  ;(

) 'boję się, że może mój ojciec tam się znajduje' נמצא אבי שם שיילוק, אבן זהב ) 
 
Jeśli podmiot jest skontrastowany bądź określony partykułami רק itd., to oprócz sufiksu pojawia się 

zaimek samodzielny:  ו מאחורייודעני שהשארתי, ואני, שאת נושאת עיניך אליו ונדמה לך שהוא רחוק ממך" תיקון"אותו  'ta 
poprawa której ty wypatrujesz i zdaje ci się, że jest ona daleko od ciebie, a ja wiem, że zostawiłem ją za 
sobą' ( 222עשהאל , מגד ) 'również ja tak uważam' כך סבורני גם אני ;( 11מקורות , אליאב ). 

W stylu niearchaizującym zaimek osobowy nie jest sufiksem, lecz ma formę samodzielną: חושב אני 
'myślę' ( 34שכנים , אפרת ) 'uważam' סבור אני ;( 246הסיפור  ). 

 
3.6.2. Sufiks partykuł עוד ,אין 
 
Partykuła אין jako negator zdania czasownikowego lub nominalnego w czasie teraźniejszym należy do 

stylu książkowego, w stylu neutralnym odpowiada jej negator לא. Jeśli podmiot zdania to rzeczownik, 
podane niżej warianty nie wyrażają eksplicytnie ewentualnego skontrastowania podmiotu rzeczownikowego 
z inną grupą nominalną, tj. każdy z tych wariantów jest możliwy, zarówno gdy podmiot jest skontrastowany, 
jak i gdy nie jest skontrastowany. Jeśli podmiot to rzeczownik, partykuła אין nie ma sufiksu zaimkowego, gdy 
znajduje się przed podmiotem, natomiast jeśli partykuła ta znajduje się po podmiocie, w zdaniu nominalnym 
zawsze ma ona sufiks zaimkowy zgodny z podmiotem, w zdaniu z orzeczeniem w formie imiesłowu czynnego 
najczęściej także ma sufiks, jedynie w stylu archaizującym niekiedy sufiksu brak: 

 
a. Styl neutralny, negator לא: 
 

) 'jednostka nie jest własnością ogółu' הפרט הוא לא רכושו של הכלל 297מנוחה , עוז ) 
) 'Dawida tu nie ma' דיוויד לא פה 108כולל , הפנר ) 
) 'to nie jest katastrofa' זה לא אסון 16חסות , מיכאל ) 

 
b. Styl książkowy, negator אין: 
 
• Partykuła אין nie ma sufiksu, bo znajduje się przed podmiotem: 
 

) 'to nie jest ważne' אין זה חשוב 124עד , ראובני ) 
) 'Riwlin nie wie' אין ריבלין יודע 137הכלה , יהושע ) 
) 'w mężczyźnie nie wykształca się świadomość kawalerstwa' אין מתגבשת בגבר תודעת הרווקות 24ערום , לב ) 

 
• Partykuła אין nie ma sufiksu, znajduje się po podmiocie zdania z orzecznikiem w formie imiesłowu 

czynnego: בלה אין משגיחה בדבריה 'Bela nie zwraca uwagi na jej słowa' ( 98פעמון , הזז ) 
 
• Partykuła אין ma sufiks zaimkowy odnoszący się do podmiotu i znajduje się po podmiocie: 
 

 'dobry dowódca nie robi wszystkiego sam/tylko niektóre rzeczy robi sam' מפקד טוב אינו מבצע הכל בעצמו
( 25אחות , ברטוב ) 

) 'ciasto nie jest dobre dla kiszek' העוגה אינה יפה לבני־המעיים 300רומן , שלו ) 
) 'ta książka nie jest zemstą' הספר הזה אינו נקמה 192אשה , גפן ) 
) 'mamy nie ma w łóżku' אמא אינה במיטה 38שורשי , אלמוג ) 

 
Gdy podmiot zdania to zaimek osobowy, w razie użycia negatora אין zaimek ten może pojawić się 

w formie niezależnej lub w formie sufiksu partykuły, i niektóre z wariantów wyrażają eksplicytnie skon-
trastowanie podmiotu. Ponieważ podobne jest użycie partykuły עוד 'nadal', również przykłady jej zasto-
sowania podaję poniżej. 
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Jeśli podmiot zdania jest wyrażony tylko zaimkiem osobowym pisanym rozłącznie z partykułą (np.  אין
 to może być on skontrastowany lub nie, i zależnie od tego zaimek pojawia się lub nie w polskim ,(אני
przekładzie: 

 
• Podmiot jest skontrastowany i w polskim przekładzie pojawia się podmiot zaimkowy: 
 

) 'ja nie rozumiem ich, a oni mnie nie rozumieją' אין אני מבין לנפשם ואין הם מבינים לנפשי 163ארץ , בן נר ) 
) 'ja nie znam jego, a on nie zna mnie' איני מכיר אותו ואין הוא מכיר אותי 48ארץ , בן נר ) 

ואין אתה שואל איש, אין איש שואל אותך דבר  'nikt cię o nic nie pyta, i ty nikogo nie pytasz' ( 389עד , ראובני ) 
 
Ponieważ konstrukcja אין אני פועל nie wyraża wprost kontrastu podmiotów, można go wyrazić poprzez 

ekstrapozycję zaimka osobowego będącego podmiotem: 
 

 'nawet jeśli nasz rebe nie dba o swoją cześć, my o nią dbamy' אם רבנו מוחל על כבודו אנו אין אנו מוחלין עליו
( 52, 1סיפורי , שנהר ) 

את שלנואי אתה יכול לומר שהרשות אינה עושה את שלה ואי אתה יכול לומר שאנו אין אנו עושים   'nie można rzec, by 
władze nie robiły tego, co do nich należy, ani nie można rzec, byśmy my nie robili tego, co do nas na-
leży' ( 95שירה , עגנון )  
 
• Podmiot jest nieskontrastowany i w polskim przekładzie brak podmiotu zaimkowego: 
 

מגלה שראיתאתה רואה ואין אתה   'widzisz, ale nie zdradzasz, że widziałeś' ( 259אחרון , אריאלי ) 
) 'zachowujesz się jak złodziej, ale nic nie kradniesz' אתה נוהג כגנב ואין אתה גונב דבר 19אחרון , אריאלי ) 
) 'wiedziałem, że nie mam prawa pragnąć' ידעתי כי אין אני רשאי לרצות 166 חיי, תמוז ) 
?אתה עוד זוכר את זה  'pamiętasz to jeszcze?' ( 192סיפור , עוז ) 

 
Jeśli podmiot zdania jest wyrażony tylko sufiksem partykuły (np. אינני), to jest nieskontrastowany, za-

tem w polskim przekładzie brak zaimka osobowego: 
 

אינני יכול לישון, אינני יכול לעבוד  'nie mogę pracować, nie mogę spać' ( 61על עצים , מגד ) 
 goście z Europy są bezczelni, pracowici i nie wierzą' האורחים מאירופה הם חוצפנים וחרוצים ואינם מאמינים בגורל

w przeznaczenie' ( 41אינתא , הרצפלד ) 
) 'czy nadal podążam za nim' אם עודני עוקב אחריו 261חדוה , מגד ) 

 
Jeśli podmiot zdania jest wyrażony zarówno sufiksem partykuły, jak i zaimkiem osobowym w formie 

niezależnej (np. אני אינני), to jest skontrastowany lub określony przydawkami i w polskim przekładzie 
pojawia się zaimek osobowy: 

 
יודעיםאינכם [...] אתם האנגלים   'wy, Anglicy, nie wiecie' ( 16יום , שחר ) 

משהו שאפילו אתה אינך יודע[...] אני אולי יודעת   'może wiem [...] coś, czego nawet ty nie wiesz' ( 34מיכאל , עוז ) 
?אף אתה אינך ישן  'również ty nie śpisz?' ( 107עד , ראובני ) 

) 'i tylko ja nie potrafię opanować zamętu' ורק אני איני מצליח להכניע את המהומה 19פצעי , ברטוב ) 
) 'także oni już nie proszą' גם הם שוב אינם מבקשים 48אחרון , אריאלי ) 

גם אני אינני יודע כלום. היא איננה יודעת כלום על אבי  'ona nic nie wie o moim ojcu. Także ja nic nie wiem' ( 38שני , דיין ) 
אותי ואני אינני מכירה אותך אתה אינך מכיר  'ty mnie nie znasz, a ja nie znam ciebie' ( 44החיים , מגד ) 

 ona jest już seminarzystką, natomiast ja w sumie' היא כבר סמינריסטית ואילו אני עודני בסך־הכל משרת את המולדת
nadal służę ojczyźnie' ( 70פצעי , ברטוב ) 

דני חיואני עו[...] הרדוף מת   'Harduf umarł [...] a ja nadal żyję' ( 219ארץ , בן נר ) 
 
W stylu neutralnym we wszystkich powyższych zdaniach pojawiłoby się to samo wyrażenie אני לא מבין 

itd., tj. kontrast podmiotu zaimkowego byłby implicytny. Podane tu polskie przekłady nie oddają styli-
stycznej różnicy między książkowym רק אני איני מצליח a neutralnym רק אני לא מצליח ( 9שיני , גפן ). 

 
3.6.3. Sufiks zaimka pytajnego איה 
 
Tylko w stylu archaizującym zaimek osobowy będący podmiotem zdania nominalnego może być su-

fiksem zaimka pytajnego איה 'gdzie?': 
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a. Podmiot to rzeczownik lub zaimek osobowy w formie samodzielnej, lub też zaimek osobowy będą-
cy cechą orzeczenia finitywnego. Zdanie może być czasownikowe: איה הזקן?  'gdzie jest staruch?' ( כל , ראובני

23ספורי  ?איה הוא ;(  'gdzie on jest?' ( 8עושה , קרישק ) '?gdzie się włóczyłeś' איה הסתובבת ;( 16כל ספורי , ראובני ). 
 
b. Podmiot zdania nominalnego to rzeczownik, a zaimek pytajny ma sufiks zaimkowy kataforyczny 

odnoszący się do rzeczownika: אים הזרמים 'gdzie są strumienie' ( 22בימי , וילקנסקי ). 
 
c. Podmiot zdania nominalnego to sufiks zaimka pytajnego: איהו?  'gdzie on jest?' ( 270כל ספורי , ראובני ); 

ַאיֵֶכם[...] ַאּיֶָּך   'gdzie jesteś? [...] gdzie jesteście?' ( 14בימי , וילקנסקי ). 
 
W stylu wolnym od archaizacji zaimek pytajny איה w ogóle nie występuje, zamiast niego איפה (w stylu 

neutralnym) lub היכן (w stylu książkowym), do których nie można dołączyć sufiksu zaimkowego:  איפה
?הוא  'gdzie on jest?' ( 118המחצבה , בן עזר ?היכן הן ;(  'gdzie one są?' ( 172כחרס , לפיד ). 

 
W stylu neutralnym zaimek osobowy jako podmiot ma formę sufiksu (tj. zaimka dzierżawczego syntetycz-

nego, niehomonimicznego z podanymi tu sufiksami imiesłowu, partykuł czy zaimków pytajnych), jeśli pod-
miot jest określony liczebnikiem głównym bądź rzeczownikiem partytywnym, por. rozdz. 3, 2.1.1.4–6. 

 
4. Zaimek osobowy wyrażający agensa bezokolicznika לפעול 
 
Właściwości gramatyczne polskiego bezokolicznika można porównywać z właściwościami hebrajskiej 

formy לפעול również zwanej bezokolicznikiem18F

19, ponieważ formy te są ekwiwalentami przekładowymi 
w przypadku zdań, w których bezokolicznik występuje w najbardziej typowych dla siebie funkcjach, 
w zdaniach poniżej w funkcji podmiotu, dopełnienia, okolicznika, orzecznika: 

 
) '?cóż daje być dzisiaj świętym' מה מועיל להיות היום קדוש 72הכלה , יהושע ) 

גם מענין זה לקחייב הייתי להסת  'musiałem zrezygnować także z tego' ( 41חיי , תמוז ) 
לקנותירד לרחוב   'zszedł na ulicę kupić' ( 313חדר , שמעוני ) 

) 'najważniejsze jest nie wchodzić z nimi w konflikt' העיקר לא להיכנס אתם לחיכוך 85התגנבות , קנז ) 
 
Jeżeli agens bezokolicznika לפעול, będącego dopełnieniem lub okolicznikiem celu, ma być określony 

partykułą גם itd., lub zaimkiem בעצמו ,עצמו, to jest wyrażony zaimkiem osobowym samodzielnym. Agens 
polskiego bezokolicznika nie może być wyrażony zaimkiem osobowym w żadnej formie przypadkowej, 
ale może być określony przymiotnikiem sam, który w liczbie pojedynczej przybiera formę celownika 
(Bartnicka 1982: 12. 62), w mnogiej mianownika. 

 
• Agens bezokolicznika to zarazem podmiot zdania. W polskim przekładzie pojawia się bezokolicznik, 

niekiedy ze spójnikiem aby. Agens polskiego bezokolicznika jest określony przymiotnikiem sam, okre-
ślonym z kolei przez partykułę także. Z partykułą także możliwy jest wariant bez przymiotnika sam, ale 
wtedy partykuła powinna następować po bezokoliczniku, aby jej błędnie nie odniesiono do bezokoliczni-
ka zamiast do wykonawcy czynności: 

 
-chciałem spełnić ich życzenie i także samemu zniknąć/i zniknąć tak' רציתי לספק את מישאלתם ולהיבלע גם אני

że' ( 213השיבה , יהושע ) 
השתדל לא להיות מעין מדריך גם אתה[...] אתה   'ty postaraj się nie być samemu takim instruktorem' ( 108הוא , שמיר ) – 

zaimek גם אתה wyraża agensa tylko bezokolicznika להיות 'być', nie zaś czasownika השתדל 'postaraj się', bo 
z kontekstu wynika, że agens skontrastowany 'był instruktorem', a nie 'starał się być'. 

ולעמוד הוא עצמו[...] ולתת לשייקה לשבת [...] קום עמד ל  'miał zamiar wstać [...] i pozwolić Szajce usiąść [...] 
i stać samemu' ( 25הוא , שמיר ) 

-postanowili iść w ich ślady i także sami zająć się osadnic' החליטו ללכת בדרכיהם ולעסוק אף הם בעסקי התישבות
twem/i zająć się osadnictwem także' ( 372כל ספורי , ראובני ) 

                                                 
19 Nie ma sensu nazywanie formy לפעול rzeczownikiem odczasownikowym, ponieważ forma ta nie ma wielu cech 
typowych dla rzeczowników, np. nie można jej określić rodzajnikiem, przymiotnikiem, zaimkiem dzierżawczym, 
wskazującym, zanegowanym, nie można też utworzyć jej formy mnogiej. Jedyne cechy rzeczownikowe, jakie ona prze-
jawia i które sprawiają, że w polskim przekładzie pojawia się nie bezokolicznik, lecz rzeczownik odczasownikowy, to 
możliwość połączenia z przyimkiem: זאת הצרה עם לשלוט 'to jest problem ze sprawowaniem władzy' ( 136פנתר , עוז ) oraz 
możliwość użycia w funkcji drugiego składnika konstrukcji dopełniaczowej: מין חלום מטורף של לקום 'takie szalone 
marzenie o wstaniu' ( 97נוכחים , גרוסמן ).  
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 'odpycha siłą dwóch braci, aby także samemu dostać kawałek' הודף בכוח את שני אחיו כדי לזכות אף הוא בנתח
( 207הכלה , יהושע ) 

 'w jego sercu płonęło wielkie pragnienie, aby samemu być królem' תשוקה רבה היתה בלבו להיות הוא עצמו המלך
( 36עלילות , בורלא ) 

את הבשורה הרעה, אני בעצמי[...] להביא [...] יצאתי   'wypłynąłem [...] aby przywieźć [...] samemu złą wiado-
mość' ( 53בגיאות , בורלא ) 
 
Wariant בעצמו właściwy stylowi neutralnemu pozwala na pominięcie zaimka osobowego: 
 

כדי להינצל בעצמו, נדמה שגיורא דוחף אותו למטהלאהרון   'Aronowi się zdało, że Giora pcha go w dół, aby samemu 
się ratować' ( 52ספר , גרוסמן ), możliwa parafraza książkowa: להינצל הוא עצמו. 

להתכונן בעצמו, הצגות, היה חייב להכין עמם מסיבות  'musiał przygotowywać z nimi imprezy, przedstawienia, 
samemu się przygotowywać' ( 86הוא , שמיר ) 
 
W języku hebrajskim agens bezokolicznika będącego dopełnieniem może być wyrażony szeregiem, 

którego jeden składnik to zaimek osobowy odnoszący się do podmiotu. Wtedy zaimek osobowy pojawia 
się nawet, jeśli nie jest określony przez żadną partykułę. W polskim przekładzie szereg złożony z zaimka 
osobowego i rzeczownika jest podmiotem zdania podrzędnego z orzeczeniem finitywnym, i nie jest moż-
liwy przekład z bezokolicznikiem, bo podmiot zdania (głównego) jest inny niż agens bezokolicznika: 

 
 ten wzrusza ramionami, niecierpliwie pragnąc, by on' הלה מושך כתפיו קצר־רוח להיות הוא וצביקו פנים אל פנים

i Cwika zostali sam na sam' ( 542ימי , יזהר )  
מעדיף להתווכח אתה ואני סגורים בתוך חדר[...] אני   'wolę, byśmy ty i ja spierali się zamknięci w pokoju' ( 112נוכחים , גרוסמן ) 

 on prosił ją o spisanie warunków na papierze, i aby on' הוא ביקש ממנה לכתוב התנאים על נייר ולחתום היא והוא
i ona podpisali [to]' ( 105בגיאות , בורלא ) – z powodu wyrażenia agensa bezokolicznika zaimkami nie jest 
możliwy bezokolicznik w polskim przekładzie, choć byłby on możliwy w stylu archaizującym w bra-
ku zaimków wyrażających agensa: אז למה הוא ביקש ממני לספר לו 'więc dlaczego on prosił mnie, abym 
mu opowiedział' ( 83כולל , הפנר ), w dawnej polszczyźnie także 'prosił mnie opowiedzieć mu'. 
 
Jeśli czasownik będący orzeczeniem wymaga przekładu bezokolicznika na zdanie podrzędne, to tłu-

maczenie brzmi jak w przykładach omówionych w następnym punkcie: עוד תתחנן לעבוד בזבל גם אתה 'jesz-
cze będziesz błagał, byś także ty pracował przy gnoju' ( 63תרנגול , עמיר ). 

 
• Agens bezokolicznika to zarazem dopełnienie lub składnik okolicznika. Jeśli bezokolicznik tłuma-

czyć na zdanie podrzędne z orzeczeniem finitywnym, to podmiot tego zdania jest wyrażony zaimkiem 
osobowym określonym przez partykułę także lub przez przymiotnik sam. Jeżeli bezokolicznik tłumaczyć 
na rzeczownik odczasownikowy lub bezokolicznik, to jego niewyrażonego zaimkiem agensa określa 
przymiotnik sam wraz z partykułą także: 

 
הוא להסתכל גם[...] הכרחתי אותו   'zmusiłam go do tego, by także on popatrzył/do popatrzenia także samemu' 

( 132מנוחה , עוז ) 
-skłonił cię do tego, byś zrezygnował z łóżka i ty sam także wy' פיתתה אותך לוותר על מיטתך ולצאת גם אתה

szedł/do zrezygnowania z łóżka i do wyjścia także samemu' ( 203הכלה , יהושע ) 
) 'i wzywa go do tego, by także on sam przyszedł/do przyjścia (także) samemu' וקוראת לו לבוא גם הוא 218המצב , עוז ) 
 'i coś popycha cię do tego, byś ty sam także uciekał/by samemu także uciec' ומשהו דוחף אותך להימלט גם אתה

( 27אחות , ברטוב ) 
שני להגיד גם אנייר  'proszę mi pozwolić, abym także ja sama powiedziała' ( 156בגיאות , בורלא ) 

 pozwolił innym żandarmom, aby także oni (sami) weszli na' התיר לז׳נדרמים האחרים ׳לעלות על הבהמה׳ אף הם
bydlę' ( 21עץ , ביתן ) 
 
Zauważmy, że jeśli agens bezokolicznika będącego dopełnieniem czasowników התיר ,הרשה 'pozwolić' 

nie ma określeń i nie jest w związku z tym wyrażony zaimkiem osobowym, to w polskim przekładzie 
możliwy jest bezokolicznik: תרשה להם לקטוף מעט 'pozwoli im nazrywać trochę owoców' ( 69מישהו , גרוסמן ); 

יר לה לעבורית  'zezwoli jej przejść' ( 67מישהו , גרוסמן ). 
 
Zaimek osobowy wyrażający agensa bezokolicznika, a odnoszący się do dopełnienia, pojawia się tak-

że wtedy, gdy nie jest określony partykułami, ale z kontekstu wynika, że jest skontrastowany: כיצד יטריחו 
?אותה לבוא היא אל הכלה  'jakże mogą ją fatygować, by to ona poszła do kandydatki na żonę [a nie tamta do 
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niej]?' ( 9אשתו , בורלא ) – w polskim przekładzie także pojawia się zaimek osobowy (nie jako określenie 
bezokolicznika, lecz jako podmiot formy finitywnej), bo hebrajskiemu bezokolicznikowi odpowiada 
w nim zdanie podrzędne. Gdyby przełożyć יטריחו na 'fatygować/zmuszać', a bezokolicznik na do pójścia, 
nie byłoby możliwe oddanie w przekładzie kontrastu wykonawców, chyba że po przeniesieniu go na do-
pełnienie czasownika 'zmuszać': 'jakże mogą to ją zmuszać do pójścia', co jednak nieznacznie odbiega od 
sensu oryginału, w którym skontrastowane są tylko agensy czasownika 'pójść', a nie dopełnienia czasow-
nika יטריחו 'fatygować'. 

Jeśli orzeczenie nie pozwala na tłumaczenie bezokolicznika na zdanie podrzędne, to tłumaczenie 
brzmi jak w punkcie poprzednim: הפריעו לי להתרווח במושבי ולנסות גם אני להעלות חיוך על שפתי 'przeszkadzały 
mi wygodnie się rozsiąść i także samemu się uśmiechnąć/i uśmiechnąć się także' ( 302ה השיב, יהושע ). 

 
Wyjątkowo, w stylu archaizującym, zdarza się, że agens bezokolicznika jest wyrażony rzeczownikiem 

w apozycji z bezokolicznikiem: מנהג קדמונים הוא בירושלים להביא כל איש את בנו הסורר 'starożytnym zwycza-
jem w Jerozolimie jest, aby każdy przyprowadził swego nieposłusznego syna' ( 58נוצות , באר ) lub 'zwy-
czajem jest przyprowadzanie przez każdego', natomiast bezokolicznik niemożliwy jest w polskim prze-
kładzie właśnie z powodu konieczności wyrażenia agensa rzeczownikiem. Gdyby pominąć כל איש, moż-
liwy byłby przekład z bezokolicznikiem: תענוג לקנות כאן 'rozkoszą jest robić tu zakupy' ( 17פתאום , שביט ). 

 
5. Zaimek osobowy wyrażający agensa orzecznika okolicznikowego 
 
Jeśli agens orzecznika okolicznikowego ma mieć przydawkę גם ,אף itp., to jest on wyrażony leksemem 

zaimkowym.  
 
• Jeśli agens orzecznika okolicznikowego to podmiot zdania, w polskim przekładzie możliwy jest fa-

kultatywny zaimek osobowy wyrażający agensa orzecznika okolicznikowego, określony przez przymiot-
nik sam i partykułę: 

 
רוכן גם הוא, אמר  'powiedział, (on) sam także pochylony' ( 74טירופו , הנדל ) 

שמח אף הוא[...] נכנס [...] חישין   'Chiszin [...] wszedł [...] (on) sam także zadowolony' ( 395השיבה , יהושע ) 
אחוז התפעלות גם הוא מהרב, טפח הסגן־אלוף על ישבנה לזרזה  'klepnął ją w tyłek podpułkownik, aby ją ponaglić, 

(on) sam także zdjęty podziwem dla rabina' ( 328עת , באר )  
גם היא נדהמת, אמרה מריה  'powiedziała Maria, (ona) sama także zdumiona' ( 57פולין , אפלפלד ) 

החמצתי את האוטובוס, אובד מלים אף אני, נבוך  'zmieszany, (ja) także [jak matka] nie mogąc nic powiedzieć, 
przegapiłem autobus' ( 9תרנגול , עמיר ) 
 
• Jeśli agens orzecznika okolicznikowego to dopełnienie, w polskim przekładzie nie ma zaimka oso-

bowego, a niewyrażony agens orzecznika jest określony partykułą także:  
 

פת אף היאמתנפנ, את אמו, ראה בקצה זהורית מתנפנפת של אש  'na końcu kołyszącego się blasku ognia zobaczył 
swą matkę, także się kołyszącą' ( 34החיים , מגד ) 

שבורי כרעים גם הם, עליה שני כסאות הפוכים[...] ראה   'zobaczył [...] na niej dwa odwrócone krzesła, także po-
łamane' ( 80היינץ , מגד ) 
 
6. Zaimek osobowy jako orzecznik 
 
Zaimek osobowy może być orzecznikiem w zdaniach wyrażających dwa znaczenia. 
 
6.1. W obu językach zaimek 1., 2. lub 3. osoby, odnoszący się deiktycznie do osób lub rzeczy, może 

być orzecznikiem zdania utożsamiającego dwa desygnaty. W języku hebrajskim orzecznik taki niemal 
zawsze ma formę zaimka osobowego niezależnego. Orzecznik w polskim przekładzie może mieć formę 
mianownika, jeśli przed czasownikiem być znajduje się zaimek to, i wtedy czasownik być jest zgodny 
z orzecznikiem, a nie z podmiotem. Możliwy jest również orzecznik w narzędniku: 

 
?האם זה אתה  'czy ten człowiek to (jesteś) ty?/jest tobą?' ( 535אבן , שחם ) 

) 'ja byłem książką, a książka była mną' אני הייתי הספר והספר היה אני 16זייפנו , רון פדר עמית ) 
הייתי אני[...] אותו בחור   'ten chłopak [...] to byłem ja/był mną' ( 13סרטן , קריץ ) 

לא הייתי אני[...] הפעוטות שחיבקה אמא   'te małe dzieci, które tuliła mama, to nie byłem ja/nie były mną' ( 126חבלים , באר ) 
) 'jakbym była nimi' כאילו הייתי הם 19היכן , קסטל בלום ) 
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?בחלום אני הייתי היא  'ja byłam nią we śnie' ( 96פרספונה , מגד ) 
 jedyna rzecz, którą się naprawdę interesowała, to była ona' הדבר האחד שגילתה בו עניין אמיתי היה היא עצמה

sama' ( 94זכרון , שבתאי ) 
 

Bardzo rzadko w języku hebrajskim, w stylu książkowym, zaimek osobowy będący orzecznikiem ma 
formę właściwą dopełnieniu bliższemu, czyli występuje z przyimkiem את, i jest to możliwe tylko, jeśli 
łącznik to czasownik היה 'być' (pomijam tu częsty czasownik przechodni היווה 'stanowić'):  אני בתוך הכלל

לא הווה אותואבל [...]   'jestem pośród ogółu [...] ale nie jestem nim' ( 559ימי , יזהר ) – o osobliwości tego zda-
nia świadczy także wyjątkowe użycie czasownika 'być' w czasie teraźniejszym. Orzecznik zaimkowy 
może też mieć formę sufiksu bezokolicznika 'być':  להיותו[...] נוכרח  'będziemy zmuszeni [...] być nim' 
( 204ימי , הריז ). 

 
6.2. Jeśli zaimek będący orzecznikiem jest anaforą odnoszącą się do użytego w kontekście rzeczowni-

ka pospolitego, i zdanie oznacza zaliczenie egzemplarza do kategorii, to tylko w języku polskim zaimek 
ten może mieć formę zaimka 3. osoby. Oczywiście zawsze możliwe jest też w obu językach powtórzenie 
rzeczownika. 

 
a. W języku polskim orzecznik to zaimek osobowy w narzędniku, w języku hebrajskim brak orzeczni-

ka. Rzeczownik, do którego anaforycznie odnosi się polski zaimek osobowy, oznacza zawód, grupę itd., 
i nie jest określony przez żadne przydawki, tj. zdanie stwierdza tylko przynależność do grupy, nie zawiera 
żadnej innej charakterystyki desygnaty podmiotu. Rzeczownik oznaczający kategorię pojawia się w zda-
niu poprzedzającym: 

 
)אף על פי שלא תמיד הייתי(קלדנית  לוגם אני אחרי הכ  'także ja jestem w końcu maszynistką (mimo że nie zawsze 

byłam nią)' ( 26היכן , קסטל בלום ) 
 przeoruje pole gadułom, a czasem pozwala otworzyć' תולמת שדה לדברנים ופעמים גם נותנת פתחון פה לשאינם

usta także tym, którzy nimi nie są' ( 200הוא , שמיר ) 
גם אני יכולתי להיות? פשיסט  'faszysta? Także ja mógłbym nim być' ( 8הקרב , בן אהרן ) 

הייתי" "?קיבוצניק, בטח, אתה . '– Na pewno jesteś kibucnikiem? – Byłem nim.' ( 281מנוחה , עוז )  
והיא כבר אף פעם גם לא תהיה, זאת כבר לא העיר שלי  'to nie jest moje miasto, i ono już nigdy nim nie będzie' 

( 191זכרון , שבתאי ) 
ולעולם לא יהיה, תחליף למשה אינו  'surogatem Mojżesza on nie jest, i nigdy nim nie będzie' ( 8רחוב , אקשטיין ) 

 
Zauważmy, że w języku polskim niemożliwy jest orzecznik zaimkowy w mianowniku w zdaniach 

o tym znaczeniu. O ile można powiedzieć Jan to pisarz, to nie można w tym zdaniu rzeczownika pisarz 
zastąpić zaimkiem: Jan to pisarz, również Paweł jest nim, ale nie: również Paweł to on. 

 
b. W języku polskim orzecznik to zaimek 3. osoby (lub rzeczownik) w narzędniku, w języku hebraj-

skim orzecznikiem jest ten sam rzeczownik, który jest podmiotem. Zauważmy, że w zdaniach o tym zna-
czeniu nie jest możliwy w języku polskim zaimek zwrotny, mimo że zaimek osobowy będący orzeczni-
kiem odnosi się tu do podmiotu zdania:  

 
) 'jego samotność wcale nią nie jest/jego samotność wcale nie jest samotnością' אין בדידותו בדידות כלל 18הקרב , בן אהרן ) 
) 'kłamstwo zawsze nim pozostaje/kłamstwo zawsze pozostaje kłamstwem' שקר נשאר תמיד שקר 220על תכניות , אדן ) 

 
W zdaniach o innym znaczeniu (por. Piela 2012: 183) możliwy jest w języku hebrajskim zaimek 1., 2. 

lub 3. osoby jako orzecznik, i wtedy w języku polskim orzecznikiem jest zaimek zwrotny: 
 

) 'ja nigdy nie jestem sobą/nigdy nie zachowuję się naturalnie' אני אף פעם לא אני 222אהבה , מןברג ) 
) 'ona nie jest sobą/ona nie zachowuje się naturalnie' היא לא היא 37אחות , ברטוב ) 

 
c. W języku polskim orzecznik to zaimek osobowy lub wskazujący w narzędniku, w języku hebraj-

skim orzecznik to zaimek wskazujący כזה (w stylu neutralnym) lub כך (w stylu książkowym). Wyraz, do 
którego odnosi się anaforycznie zaimek, to rzeczownik określony przez przymiotnik lub przez rzeczow-
nik w dopełniaczu, a jeśli jest to sam rzeczownik, to tylko taki, który może być sparafrazowany na przy-
miotnik, co jest niemożliwe w przypadku orzeczników typu 'maszynistka', 'kibucnik', pojawiających się 
w zdaniach powyżej. W obu językach zaimek wskazujący jest zgodny z podmiotem zdania, a nie z rze-
czownikiem, do którego anaforycznie się odnosi, dlatego w zdaniach poniżej takimi były, nie takim były, 
 .'Genia jest takimi' גניה היא כאלה Genia jest taka', nie' גניה היא כזאת
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• Wyraz, do którego anaforycznie odnosi się hebrajski zaimek wskazujący, to rzeczownik z określeniami: 
 

ואומנם כזה היה, ראה בביקור עצמו מעשה של התפייסות  'widział w samych odwiedzinach gest pojednania, i fak-
tycznie one nim/takimi były' ( 35זכרון , שבתאי ) 

וכזה נשאר במראהו ובמערכי נפשו, בן תשע־עשרה היה כאשר נפגע במלחמה  'dziewiętnastolatkiem był, gdy został 
ranny na wojnie, i nim/taki pozostał z wyglądu i pod względem umysłowym' ( 113מעשה , מגד ) 

לפחות גניה היא כזאת, ואם לא הכול כאלה[...] אנשים מיוחדים במינם הם הרוסים האלה   'szczególnymi ludźmi są ci 
Rosjanie [...] a jeśli nie oni wszyscy są tacy, to przynajmniej Genia jest taka' ( 10נקניקיות , שחם ) 

וזוהר הוא בדיוק כזה, חזקה וטובה לזבל נחוצה בהמת עבודה  'do gnoju potrzebne jest mocne i zdrowe zwierzę robo-
cze, i Zohar jest dokładnie taki' ( 61תרנגול , עמיר ) 

כך ביקשה להיות, נכריה קוסמת  'czarująca cudzoziemka – taką/nią chciała być' ( 87קירות , שחם ) 
אבל שיער שכך תהיה בעיני הוריו, מעשה מגונההיא [...] לא היה סבור שהצצה   'nie uważał, by przyglądanie się [...] 

było nagannym postępkiem, ale przypuszczał, że takim/nim wyda się jego rodzicom' ( 33לב , שחם ) 
 
• Wyraz, do którego anaforycznie odnosi się hebrajski zaimek wskazujący, to rzeczownik, który moż-

na sparafrazować na przymiotnik: 
 

וגם אם אינם כך, הסיפורים הללו הם שקרים או לפחות גוזמאות  'te opowieści to kłamstwa lub przynajmniej przesa-
da, a nawet, jeśli nimi/takimi nie są [...]' ( 66זכרון , שבתאי ), możliwy też przymiotnik: שקריים הסיפורים הם  
'te opowieści są kłamliwe'. 

אתם לא יודעים להיות כאלה[...] להיות כובש   'być zdobywcą [...] nie umiecie być takimi/nimi' ( 77הזמן , גרוסמן ), 
możliwy przymiotnik: להיות כובשניים 'być zdobywczymi'. 

והוא בהחלט לא היה כזה, הוא מצטייר כאן כמפלצת  'on tu jest odmalowany jako potwór, ale on zdecydowanie nie 
był nim/taki' ( 137אשה , גפן ), możliwy przymiotnik: לא היה מפלצתי 'nie był potworny'. 

כבר עכשיו אתה כזה[...] הוא ישמח להצטרף אליו בתור עוזר לבארדק־מאן   'z radością przyłączy się do niego jako 
pomocnik bajzeltaty [...] już teraz jesteś nim/taki' ( 203זכרון , שבתאי ) – zaimek wskazujący możliwy 
w obu językach, bo zdanie 'jesteś taki' odnosi się nie do profesji, tylko do cech osobowości stereoty-
powo związanych z wymienioną profesją. 

)כזהאו לפחות חשבתי שהוא (אחד מחברי   'jeden z moich przyjaciół (albo przynajmniej myślałem, że on jest 
nim/taki)' ( 15חומר , גפן ), tj. חברותי 'przyjacielsko nastawiony'. 

וכך ימשיכו להיות –המלים הן מלים   'słowa są słowami i nimi/takie pozostaną' ( 10מלאכים , בן נר ) – z kontekstu 
wynika, że zdanie znaczy 'słowa są tylko słowami/słowa są niewiarygodne'. 
 
W zdaniu hebrajskim możliwy jest brak orzecznika, jak w omówionych wcześniej zdaniach typu 'fa-

szysta? Także ja mógłbym nim być': רק שבסוף זה היה לא, זה היה צריך להיות תגלית מדעית  'to miało być odkry-
cie naukowe, ale w końcu nim/takim nie było' ( 69געגועי , קרת ), możliwa parafraza: זה לא היה כזה. 

W obu językach zaimek wskazujący, ale nie osobowy, może być anaforą odnoszącą się do orzecznika 
przymiotnikowego19F

הוא היה כזה[...] עלוב הקול שלו היה  :20  'jego głos był żałosny [...] był taki' ( 169חיי , שלו ). 
 
7. Zaimek osobowy jako składnik wyrażenia przyimkowego 
 
7.1. Przyimek z szeregiem rzeczowników 
 
Jeżeli wyrażenie przyimkowe zawiera szereg rzeczowników, to zarówno w języku polskim, jak i he-

brajskim możliwa jest elipsa przyimka z drugim i kolejnymi składnikami szeregu, które są połączone 
spójnikiem ו- /i. W obu językach elipsa przyimka zwykle oznacza, że składniki szeregu, gdy są dopełnie-
niem lub okolicznikiem, odnoszą się do jednej sytuacji, a nie do szeregu różnych sytuacji, i z tego powo-
du niemożliwa jest parafraza z powtórzonym orzeczeniem. Ponieważ zdanie z elipsą przyimka opisuje 
jedną sytuację, zwykle składniki szeregu następują bezpośrednio jeden po drugim, tj. żadne składniki 
zdania nie pojawiają się między nimi poza spójnikiem, co sprzyja elipsie przyimka z kolejnym składni-
kiem szeregu. Jeśli szereg jest przydawką, to elipsa przyimka oznacza zwykle, że desygnat wyrazu okre-
ślanego to jedna rzecz i niemożliwa byłaby parafraza z powtórzonym rzeczownikiem, najpierw określo-
nym przez część składników szeregu, potem, za drugim wystąpieniem, przez pozostałe składniki. Niektó-
re hebrajskie przyimki (np. ל ,את- ) mają polski odpowiednik w postaci bezprzyimkowej formy przypad-
                                                 
20 Glinert (2004: 59) nazywa takie użycie zaimka כזה pro-adjective i faktycznie podaje tylko przykład z orzeczni-
kiem przymiotnikowym. 
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kowej rzeczownika, i wtedy oczywiście oba składniki szeregu muszą tę formę mieć, tj. w polskim prze-
kładzie żaden składnik szeregu nie ulega elipsie: 

 
) 'przyszłam zabrać Odeda i Jonatana z przedszkola' באתי לקחת את עודד ויהונתן מן הגן 64תאומים , האזרחי ) – 

o zabraniu dwóch braci chodzących razem do przedszkola. 
להכניס פנימה את הכסאות והשולחנות[...] מיהר   'szybko [...] wstawił do środka krzesła i stoły' ( 14מלאכים , בן נר ) 

) 'zapytała Cezara i Izraela, czy napiją się kawy' שאלה את צזאר וישראל אם ישתו קפה 204זכרון , שבתאי ) – o jed-
nym pytaniu, adresowanym do dwóch osób, i dlatego niemożliwa jest parafraza z powtórzeniem orze-
czenia (שאלה את צזאר ושאלה את ישראל 'zapytała Cezara i zapytała Izraela'). W zdaniu hebrajskim elipsa 
przyimka sygnalizuje, że mowa o jednej czynności. 

התאומים, ורי ויוסיקרא דווקא לא[...] את הקטע   'ten fragment [...] przeczytał akurat Uriemu i Josiemu, bliź-
niakom' ( 26רומן , שלו ) – o jednej czynności czytania dwóm osobom. 
 
Gdy odpowiednikiem hebrajskiego przyimka jest przyimek, możliwa jest jego elipsa także w przekładzie: 
 

ל העיר ויושביהפשטו ע  'napadli na miasto i (na) jego mieszkańców' ( 53, 1סיפורי , שנהר ) – o jednej napaści, 
dlatego niemożliwa jest parafraza z powtórzonym czasownikiem: פשטו על העיר ופשטו על יושביה 'napadli 
na miasto i napadli na jego mieszkańców'. 

אפס־על רחמים ואפס רמזתי לו בראשי  'pokazałem mu głową na [siedzących razem] Rachamima i Efesefesa' 
( 91התגנבות , קנז ) 

-spróbują wydobyć ode mnie informację o policji i (o) jej tajem' ינסו להוציא ממני מידע על המישטרה וסודותיה
nicach' ( 46יש , גרוסמן ) 

ואמן על אביהן[...] סיפרה להם   'opowiedziała im o ich ojcu i (o ich) matce' ( 19עץ , ביתן ) – zapewne jednocze-
śnie o obojgu rodzicach. 

) 'opowiedz o tej potworności i (o) hańbie' ספר על הזוועה והחרפה 23אבן , שחם ) – oba rzeczowniki mają tę 
samą referencję, dlatego przyimek uległ elipsie i niemożliwa byłaby parafraza z powtórzonym orze-
czeniem: ספר על הזוועה וספר על החרפה 'opowiedz o tej potworności i opowiedz o tej hańbie'. 

יורדים על מצחו ואפו, קילוחים קילוחים נזלו מראשו  'obfite strugi lały się z jego głowy, spływając mu na czoło 
i (na) nos' ( 68מחפשים , דנקנר ) 

) 'zajrzeć do żony i (do) dziecka' להציץ אל אשתו ובנו 65הוא , שמיר ), tj. 'w jedno miejsce'. 
) 'nie wrócił do synowej i (do) wnuków' לא חזר אל כלתו ונכדיו 83שמות , ראובני ) 

אל האשה והילדים, ללכת הביתה  'iść do domu, do żony i (do) dzieci' ( 29מחפשים , דנקנר ), tj. 'w jedno miejsce'. 
) 'pójdziemy do Filipa i (do) Zohary' ניגש אל פיליפ וזהרה 200זכרון , שבתאי ) , tj. 'do mieszkającego razem małżeństwa'. 

אצל יואל וצפורה[...] חי   'mieszkał u Joela i (u) Cypory' ( 132זכרון , שבתאי ), tj. 'u małżeństwa', i wtedy możli-
wa parafraza z zaimkiem mnogim: גר אצלם 'mieszkał u nich' ( 144זכרון , שבתאי ) 

 był tak bardzo zaprzyjaźniony z jego ojcem, z Joelem' היה מיודד כל־כך עם אביו ועם יואל וצפורה ועם הדוד לזאר
i (z) Cyporą, i z wujem Lazarem' ( 194זכרון , שבתאי ) – przyimek pominięty, gdy wymienione osoby to 
małżeństwo, bo wtedy przyjaźń z nimi to jedna relacja z dwojgiem ludzi. 

אל מאיר וירמיהו ואל יואל וציפורה[...] פנה   'zwrócił się do Meira i (do) Jeremiasza, i do Joela i (do) Cypory' 
( 39זכרון , שבתאי ), tj. mowa o dwóch czynnościach, których pacjensami były dwie pary ludzi. 

) 'przyszli z Urim i (z) jego żoną' באו עם אורי ואשתו 269זכרון , שבתאי ) 
מולי בשיער פרוע ועיניים קרועות לרווחה[...] עמדה   'stała przede mną ze zmierzwionymi włosami i (z) oczami 

szeroko otwartymi' ( 302רחוב , אקשטיין ) 
לחצו את ידה[...] בייראה והערצה   'z bojaźnią i (z) uwielbieniem [...] uścisnęli jej rękę' ( 270זכרון , שבתאי ) 

 
Z kolei elipsa przyimka של może sygnalizować, że szereg rzeczowników w dopełniaczu określa jeden 

desygnat, i jeśli dopełniacz oznacza 'właściciela', to wyrażenie odnosi się do jednego desygnatu będącego 
wspólną własnością kilku osób. Ponieważ funkcjonalnym odpowiednikiem przyimka של jest w języku 
polskim forma fleksyjna bezprzyimkowego dopełniacza, którą musi mieć każdy ze składników szeregu, 
w polskim przekładzie nie można manipulując przyimkiem sygnalizować, czy rzeczowniki określają je-
den desygnat, czy kilka, ale można to uczynić za pomocą spójników, jeśli szereg składa się z więcej niż 
dwóch składników, jak w przykładzie poniżej i – oraz: 

 
של בנימין ואסתר ושל אברהם ורבקה –לחתונה הכפולה   'do podwójnego wesela – Beniamina i Estery oraz Abra-

hama i Rebeki' ( 120רומן , שלו ) 
) 'na pogrzebie ojca Samuela i Aharona' בהלוויתו של אביהם של שמואל ואהרון 191זכרון , שבתאי ) 
) 'mieszkanie Chaji i Cwiego' הדירה של חיה וצבי 232סיפור , עוז ) 
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W obu językach powtórzenie przyimka zwykle oznacza, że mowa o szeregu czynności, a nie o jednej 
czynności wykonywanej na wielu obiektach, i wtedy możliwe jest także powtórzenie czasownika:  

 
a. Hebrajskiemu przyimkowi w polskim przekładzie odpowiada bezprzyimkowa forma przypadkowa 

rzeczownika, zatem polski przekład jest homonimiczny z przekładem zdania hebrajskiego, w którym 
nastąpiła elipsa przyimka: 

 
דנו את גוש עציון ואיבדנו את כפר דרום ואת עטרות ואת והלוא אנחנו איבדנו את רובע־היהודים בעיר העתיקה של ירושלים ואיב

 ,przecież straciliśmy żydowską dzielnicę na starym mieście w Jerozolimie, i straciliśmy Gusz Ecjon' קליה
i straciliśmy Kfar Darom i Atarot, i Kalię' ( 433סיפור , עוז ) – o kilku różnych zdarzeniach, dlatego możliwe 
jest powtórzenie czasownika ואיבדנו 'i straciliśmy', i możliwe byłoby też dalsze uzupełnienie orzeczenia-
mi: ואיבדנו את עטרות ואיבדנו את קליה 'i straciliśmy Atarot, i straciliśmy Kalię'. 

 
W przypadku przyimka של jego powtórzenie oznacza, że określany rzeczownik mnogi odnosi się do 

wielu przedmiotów, z których część jest własnością desygnatu jednego z rzeczowników tworzących sze-
reg, a część jest własnością desygnatu drugiego z rzeczowników. Przyimkowi של w polskim przekładzie 
odpowiada bezprzyimkowa forma dopełniacza, którą muszą przybrać wszystkie składniki szeregu, zatem 
polski przekład szeregu, w którym powtarza się przyimek של jest homonimiczny z przekładem szeregu, 
w którym przyimek של się nie powtarza: 

 
) 'rozpoznałem głos mej matki i (głos) rebego Mardokaja' הבחנתי בקול של אמי ושל רב מרדכי 307רחוב , אקשטיין ) 
) 'jęki kobiet i (jęki) dzieci' יללות של ילדים ושל נשים 85פויגלמן , מגד ) 
) 'siedzieć razem u przyjaciół Jorama i (u przyjaciół) Edny' לשבת יחדיו אצל ידידים של יורם ושל עדנה 32הנידונים , שני )  

פותיהם של הדוד לזאר ושל יהודיתגו  'ciała wuja Lazara i Jehudit' ( 251זכרון , שבתאי ) 
) 'opieką nad dziećmi Meira i (dziećmi) Jeremiasza' בטיפול בילדיהם של מאיר ושל ירמיהו 222זכרון , שבתאי )  
) 'doleciał odór nafty i (odór) zgniłych warzyw' עלתה צחנה של נפט ושל ירקות רקובים 50חסות , מיכאל ) – 

o dwóch zapachach, i wtedy powtórzenie rzeczownika możliwe też w hebrajskim:  ריחם של הדגים וריחו
) 'zapach ryb i zapach lodu' של הקרח 140זכרון , שבתאי ). 
 
b. Hebrajskiemu przyimkowi w polskim przekładzie odpowiada przyimek. W obu językach jest on 

powtórzony, bo mowa o wielu różnych czynnościach: 
 

אצל יואל וצפורה ואצל שמואל וברכה[...] החליט לערוך ביקורים   'postanawiał odbyć wizytę u Joela i Cypory, oraz 
u Szmuela i Brachy' ( 214זכרון , שבתאי ), tj. 'u dwóch małżeństw'. 

וגם לאחרים, רה ולרותחזרה ואמרה לצפו  'mówiła do Cypory i do Rut, a także do innych' ( 222זכרון , שבתאי ) – tj. 
do każdej z osób z osobna. 

) 'lubił wybierać się do Odessy i do Warszawy' הוא אהב להפליג אל אודסה ואל ורשה 132סיפור , עוז ) 
) 'wysiądziemy w Atenach i w Aleksandrii' נרד באתונה ובאלכסנדריה 60קירות , שחם ) 

על קשיי השפה העברית ועל חסרונותיו ויתרונותיו של הסופרמארקט, על החורף המתקרב, על העתיד, דיברו על המצב  'roz-
mawiali o sytuacji, o przyszłości, o zbliżającej się zimie, o kłopotach z językiem hebrajskim, i o wa-
dach i zaletach supermarketu' ( 84לדעת , עוז ) – o tematach nie związanych ze sobą, poruszanych kolej-
no, nie zaś jednocześnie. 

 rzucił okiem na matkę, na ludzi, którzy siedzieli w' העיף מבט באמו ובאנשים שישבו בחדר וביואל ובאלמנתו של משה
pokoju, na Joela i na wdowę po Mojżeszu' ( 37זכרון , שבתאי ), tj. 'patrzył kolejno na wszystkie te osoby'. 

) 'rzucił spojrzenie na dywany ścienne i na Nela i jego żonę' העיף מבט בשטיחי־הקיר ובנלו ואשתו 183זכרון , שבתאי ) – 
o dwóch spojrzeniach, bo Nelo i jego żona siedzieli razem. 

בסמוך וברחוקנתנה עיניה   'spojrzała na to, co blisko, i na to, co daleko' ( 197הוא , שמיר ) 
 
Gdy powtórzenie przyimka oznacza, że mowa o kilku osobnych czynnościach, w obu językach moż-

liwe jest też powtórzenie orzeczenia. W pierwszym z przykładów poniżej hebrajskiemu przyimkowi od-
powiada bezprzyimkowy biernik, którego formę muszą mieć oczywiście wszystkie rzeczowniki będące 
dopełnieniami: 

 
ובעוד הוא עומד כך הבחין ביואל[...] הבחין במשה צלרמאיר ואשתו ובדויד   'zauważył Mojżesza Celermajera i jego 

żonę, i Dawida [...] i tak stojąc zauważył Joela' ( 269זכרון , שבתאי ) – fragment mówi o trzech czynno-
ściach zauważenia, bo Mojżesz i jego żona, stojąc razem, zostali zauważeni jednocześnie. Dlatego w 
tekście hebrajskim trzykrotnie pojawia się przyimek ב- . 
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וכן סיפרו לו על נישואיה של רחל, ועל מותו של ישעיהו ועל מחלתה של הסבתה חווה על מותו של ראובן[...] סיפרו   'opo-
wiedzieli o śmierci Reuwena, i o śmierci Izajasza, i o chorobie babci Chawy, a także opowiedzieli mu 
o ślubie Racheli' ( 141זכרון , שבתאי )  

מתחמק ממני, הוא מתחמק מכם  'on ucieka od was, ucieka ode mnie' ( 39תאומים , האזרחי ) 
 
W obu językach elipsa przyimka ani połączenie wyrażeń przyimkowych spójnikiem 'i' nie są możliwe, gdy: 
 
• przyimek z każdym z rzeczowników ma inne znaczenie i wskutek tego wyrażenia pełnią różne funk-

cje w zdaniu: הוא יורד במדרגות בריצה 'schodzi biegiem po schodach' ( 93כולל , הפנר ), to samo w przypadku 
polskiego zdania rozmawiał ze mną z uśmiechem. 

 
• wyrażenia przyimkowe mają różne funkcje w zdaniu, choć przyimek w nich użyty ma to samo zna-

czenie: על הסיפור שלי על בלינדר מקס מה יש לך לומר?  'co masz do powiedzenia o mojej opowieści o Blinderze 
Maksie?' ( 101רחוב , אקשטיין ) – tu jedno z wyrażeń przyimkowych jest dopełnieniem ('powiedzieć o'), dru-
gie jest przydawką ('opowieść o'). 

 
Jeśli składniki szeregu mają to samo odniesienie, to w obu językach nie można jednocześnie powtó-

rzyć przyimka i połączyć składników spójnikiem, tj.: 
 
 • Składniki szeregu są połączone spójnikiem, ale przyimek się nie powtarza: 
 

) 'wyrzucił grzesznika i zwodziciela' גירש את החוטא והמחטיא 244עת , באר ) 
את המשורר והפילוסוף אבו איוב[...] קראתי   'czytałem [...] poetę i filozofa, Abu Ajuba' ( 182בגיאות , בורלא ) 

) 'w duchu broni swego sąsiada i przyjaciela' מלמד זכות בלבו על שכנו וידידו 19עד , ראובני )  
) 'z wyjątkiem jego pana i stwórcy' לבד מבעליו ויוצרו 9מלאכים , בן נר ) 

על הסופר והמשורר[...] חשב   'myślał [...] o pisarzu i poecie' ( 108מחפשים , דנקנר ), nie 'o pisarzu i o poecie', bo 
powtórzenie przyimka oznaczałoby, że mowa o dwóch osobach. 
 
• Przyimek się powtarza, ale składniki szeregu nie są połączone spójnikiem: אל ברדון, נלך אל מזכיר הכפר  

'pójdźmy do sołtysa, do Bardona' ( 13עד , יהושע )  
 
Z tego powodu, jeśli znaczenie samych rzeczowników nie pozwala stwierdzić, czy mają one to samo, 

czy też inne odniesienie, przyimek powtarza się nawet, jeśli desygnaty oznaczają szereg pacjensów jednej 
czynności, właśnie po to, aby zasygnalizować, że rzeczowniki mają inne odniesienie: 

 
) 'nie odrywając oczu od jedzących i od piekących' בלא שיגרע עין מן האוכלים ומן הצולים 19במו ידיו , שמיר ), por. 

podane wcześniej wyrażenie, którego składniki mają na pewno inne odniesienie, i dlatego można po-
mijając przyimek zasygnalizować, że mowa o jednej czynności: פשטו על העיר ויושביה 'napadli na miasto 
i jego mieszkańców' ( 53, 1סיפורי , שנהר ). 

האשראי ובמנהלהסניף  במנהלהוא הביט   'spojrzał na dyrektora oddziału i na dyrektora do spraw kredytowych' 
( 158חיידק , גנזבורג ) – o dwóch osobach. 
 
W przekładzie wyrażeń גירש את החוטא והמחטיא 'wyrzucił grzesznika i zwodziciela' i  מלמד זכות בלבו על

-w duchu broni swego sąsiada i przyjaciela' nie pojawia się przyimek, co powoduje, że w pol' שכנו וידידו
skim przekładzie nie można poprzez elipsę przyimka zasygnalizować, że oba składniki szeregu mają to 
samo odniesienie, i przekład jest homonimiczny z przekładem wyrażenia, w którym przyimek powtarza 
się, a składniki szeregu mają różne odniesienie: הוצאנו את הלחם ואת הנקניק ואת הוודקה 'wyciągnęliśmy chleb, 
kiełbasę i wódkę' ( 91הסיפור  ). 

 
Podsumowując, jeśli składniki szeregu wyrażeń przyimkowych to rzeczowniki, w obu językach elipsa 

powtarzającego się przyimka zwykle oznacza, że mowa o jednej rzeczy lub czynności, natomiast jego 
powtórzenie oznacza, że mowa o kilku różnych rzeczach lub czynnościach. Gdy natomiast jeden ze 
składników szeregu jest zaimkiem osobowym, elipsa przyimka staje się w języku polskim trudniejsza, 
a w hebrajskim w zasadzie niemożliwa, co powoduje niemożność eksplicytnego wyrażenia różnicy zna-
czeniowej między wariantem z powtórzonym przyimkiem a wariantem z elipsą przyimka. Tego właśnie 
dotyczą podrozdziały 7.2 i 7.3. 
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7.2. Przyimek z zaimkiem osobowym jako kolejny składnik szeregu 
 
W języku hebrajskim przyimek musi zostać powtórzony z kolejnym składnikiem szeregu, jeśli składnik 

ten to zaimek osobowy, mimo że przyimek ma to samo znaczenie ze wszystkimi składnikami szeregu, które 
pełnią tę samą funkcję w zdaniu, i mowa o jednej czynności. W języku polskim powtarzanie przyimka  
z zaimkiem osobowym jako kolejnym składnikiem szeregu jest silną tendencją, ale nie zasadą, od której nie 
ma wyjątku. Niektóre polskie zaimki osobowe jako składniki wyrażenia przyimkowego przybierają formę, 
w której mogą też wystąpić bez przyimka: do ciebie obok ciebie lubię, jednak istnieją też formy, które może 
przybrać zaimek wyłącznie jako składnik wyrażenia przyimkowego: do niego, do niej, do nich, i właśnie 
istnienie tych ostatnich form bardzo ogranicza możliwość elipsy przyimka w przypadku, gdy kolejny skład-
nik szeregu to zaimek osobowy, do czego za chwilę wrócę. Hebrajski zaimek osobowy w formie sufiksu, 
czyli takiej, jaką ma jako składnik wyrażenia przyimkowego, nie może w żadnym razie wystąpić bez przy-
imka i stąd bezwzględna konieczność powtórzenia przyimka w języku hebrajskim. W języku polskim zda-
rzają się więc, choć są rzadkie, szeregi z elipsą przyimka przed zaimkiem osobowym21, niemożliwe w he-
brajskim: zależy od ciebie i mnie22; bez ciebie i niego23; Jarek wrócił do Białegostoku ze względu na mamę  
i mnie24; on zaś o was i nas wszystkich nie dba25; dla ciebie i mnie stał się on bardzo użyteczny26; dla moje-
go ojca i mnie27. Zauważmy, że mimo elipsy przyimka zaimek osobowy on ma tu formę, której poza wyra-
żeniami przyimkowymi nie przybiera (niego). Właśnie istnienie w języku polskim specjalnych form zaimka 
osobowego, w których nie występuje on poza wyrażeniami przyimkowymi, jest powodem, dla którego elip-
sa przyimka jest rzadka, i znacznie częściej także w języku polskim przyimek powtarza się, tj. częstszy niż 
zacytowane wyrażenia eliptyczne jest wariant bez ciebie i bez niego itd. Dowodem, że przyczyną rzadkości 
wariantu z elipsą (bez ciebie i niego) jest istnienie form niego, niej, nich, może być język angielski, w któ-
rym zaimek osobowy jako składnik wyrażenia przyimkowego ma taką samą formę, jak np. zaimek osobowy 
jako dopełnienie bliższe i stąd częsta jest w angielskim elipsa przyimka przed zaimkiem osobowym: it had 
seemed to Rachel and him 'wydawało się Racheli i jemu'28. 

Jeśli więc kolejny składnik szeregu to zaimek osobowy, w języku hebrajskim, odmiennie niż w pol-
skim, nie można poprzez pominięcie przyimka zasygnalizować, że mowa o jednym zdarzeniu: 

 
) 'zwrócił się z podziękowaniami do Rimony i (do) mnie' הודה לרימונה ולי 310מנוחה , עוז ) – o jednej wypo-

wiedzi adresowanej do dwóch osób. 
פנים קמוטותהיא נשאה אליו ואלי   'podniosła na niego i (na) mnie pomarszczoną twarz' ( 138שאהבה , הראבן ) – 

o jednym spojrzeniu na dwie stojące obok siebie osoby. 
) 'wskazał na Joela i (na) mnie' הצביע על יואל ועלי 117חיי , תמוז ), tj. 'na siedzących obok siebie'. 
) 'o Raji i (o) mnie krążyły opowieści' על רעיה ועלי התהלכו סיפורים 264פתאום , שביט ), tj. 'opowieści krążyły 

o parze ludzi'. 
דבר אתה עליו ועליההוא רוצה ל  'on chce z nią rozmawiać o nim i (o) niej' ( 119המפצח , גולדן ) – o jednej rozmo-

wie na temat pary ludzi. 
) 'ona pluje na niego i (na) nią' יורקת היא עליו ועליה 151שמות , ראובני ) 
) 'ty po prostu zrobiłeś z nich i (ze) mnie pośmiewisko' אתה פשוט עשית מהם וממני בדיחה 138המצב , עוז ), 

o kpinach zawartych w jednej wypowiedzi adresowanej do 'nich i mnie'. 
 
Powyższe zdania hebrajskie z powtórzonym z konieczności przyimkiem są homonimiczne ze zdania-

mi, w których mowa o dwóch różnych sytuacjach, i dlatego w ich przekładzie polskim przyimek także 
powtarza się: 

 
מביט באצבעותיו ובי[...] היה   'patrzył na swoje palce i na mnie' ( 34מיכאל , עוז ) 

) 'patrząc na nią i na niego na przemiany' מביטה בה ובו חליפות 26בדרך , בר יוסף ) 
                                                 
21 Fedorowicz (1998) stwierdza, że niemożliwa jest elipsa przyimka, jeśli oba składniki szeregu to zaimki osobowe 
lub pierwszy to rzeczownik, a drugi to zaimek osobowy. Z pewnością jest to silna w polszczyźnie tendencja, ale 
jednak nie bezwyjątkowa zasada, czego dowodzą zacytowane tu przeze mnie teksty polskie. 
22 M. P. Markowski, Anatomia ciekawości. Kraków 1999, s. 132. 
23 J. Stempowski, Listy. Red. B. Toruńczyk. Warszawa 2000, s. 57. 
24 L. Będkowski, Nieśmiertelni. Wspomnienia służby ułańskiej. Kraków 1997, s. 266. 
25 H. Sienkiewicz, Potop. 
26 W. Kuczyński, Z. Psota, Tadeusz Mazowiecki – polityk trudnych czasów. Warszawa 1997, s. 5. 
27 Sz. Niemiec, Tęczowy koliber na tyłku. Autobiografia. Warszawa 2007, s. 8. 
28 J. Ritter, Bright's passage. A novel. 2011, znalezione dzięki http://corpus2.byu.edu/coca/. 
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וממך. בלבד שאהיה רחוק מהבית הזה  'bylebym tylko był daleko od tego domu. I od ciebie' ( 71תאומים , האזרחי ) – 
w tym zdaniu także interpunkcja wynikająca właśnie z tego, że zdanie dotyczy dwóch różnych sytu-
acji, jako że 'dom' nie ma związku z 'tobą', powoduje, że w polskim przekładzie konieczne jest powtó-
rzenie przyimka. 
 
Przyimkowi כ-  'jak/jako' odpowiada w języku polskim partykuła jak, po której następuje forma mia-

nownikowa, i partykuła ta może być pominięta z kolejnym zaimkowym składnikiem szeregu, gdy hebraj-
ski przyimek musi być powtórzony: ם חברים כמוך וכמוהוע  'z kolegami takimi, jak ty i on' ( 118ילדי , שמיר ). 

 
7.3. Przyimek z zaimkiem osobowym jako pierwszy składnik szeregu 
 
Jeśli pierwszy składnik szeregu to zaimek osobowy, w języku hebrajskim przyimek powtarza się także 

z następującym po nim rzeczownikowym składnikiem, a to dlatego, że w języku hebrajskim sufiks 
w zasadzie nie może być składnikiem szeregu. Jednak o ile od zasady podanej w podrozdziale 7.2 nie ma 
w hebrajskim wyjątków, o tyle wyjątkowo zdarza się elipsa przyimka po składniku zawierającym zaimek 
osobowy, bo hebrajski rzeczownik, w przeciwieństwie do zaimka osobowego, nie przybiera szczególnej 
formy, gdy jest składnikiem wyrażenia przyimkowego. W zdaniu גילתה שוויון־נפש גמור בנוגע אליו ומעשיו 
'okazywała zupełną obojętność wobec niego i jego czynów' ( 48זכרון , שבתאי ) mowa o jednym stanie czy 
sytuacji, tj. o osobie i jej czynach, które razem są obiektem jednego uczucia, stąd elipsa przyimka zarów-
no w zdaniu hebrajskim (co jest bardzo rzadkie), jak i w zdaniu polskim (co wydaje się częste). W języku 
hebrajskim elipsa przyimka jest częsta, gdy składnik rzeczownikowy następuje po składniku rzeczowni-
kowym, a nie bezpośrednio po składniku zaimkowym, bo wtedy członami skoordynowanymi są dwa 
rzeczowniki, a nie sufiks zaimkowy i rzeczownik, więc jest to przypadek omówiony w 7.1: חוץ ממני ,
) 'oprócz mnie, mojego kuzyna i jeszcze kogoś' מבן־דוד שלי ועוד אחד 87געגועי , קרת ). 

W języku polskim powtarzanie przyimka ze składnikiem rzeczownikowym, gdy pierwszy składnik to 
zaimek osobowy, jest tylko tendencją (słabszą nawet niż ta, o której mowa w podrozdziale 7.2, zapewne 
dlatego, że w omawianym tu przypadku zaimek osobowy, mający formę możliwą wyłącznie z przyim-
kiem, jak niego, niej, znajduje się bezpośrednio po przyimku), nie zaś zasadą, tj. możliwe są szeregi 
z elipsą przyimka: sprzedał należącą do niego i rodziny wytwórnię28F

29, ozwał się do niego i matki jego29F

30, 
okiem nieżyczliwym patrzył na niego i jego reformy30F

31, cała wina pochodzi od niego i jego ministrów31F

32, 
wzmiankę uczynić raczył o mnie i ojcu32F

33, to jeszcze nie wszystko, co dla nas i naszej miłości uczynił Je-
zus33F

34, tam na leśniczówce pożegnałem się z nim i jego wnukami34F

35. W języku hebrajskim zatem, odmiennie 
niż w polskim, w przypadku szeregu, którego pierwszy składnik to zaimek, zasadniczo nie można po-
przez pominięcie przyimka z kolejnym składnikiem szeregu zasygnalizować, że mowa o jednej czynno-
ści, której obiektem jest kilka przedmiotów. W języku polskim pominięcie jakiegokolwiek składnika 
szeregu jest niemożliwe tylko wtedy, gdy hebrajskiemu przyimkowi odpowiada nie przyimek, lecz bez-
przyimkowa forma przypadkowa rzeczownika: למדתי לכבד אותם ואת דעותיהם 'nauczyłem się szanować ich 
i ich poglądy' ( 24האיש , בן נר ). 

W zdaniach hebrajskich podanych niżej powtarza się przyimek z tego powodu, że pierwszy składnik 
szeregu to zaimek osobowy, mimo że zdania mówią o jednej czynności, tj. niemożliwa byłaby parafraza 
z powtórzonym orzeczeniem, natomiast w ich polskim przekładzie może nastąpić elipsa przyimka z ko-
lejnym składnikiem szeregu, tj. w polskim przekładzie wyraźniej niż w zdaniu hebrajskim sygnalizuje się, 
że mowa o jednej i tej samej czynności: 

 
) 'gotowała dla niej i (dla) Joela/gotowała jej i Joelowi' בישלה לה וליואל 228זכרון , שבתאי ) – o gotowaniu dla 

małżeństwa, dlatego niemożliwe byłoby powtórzenie orzeczenia: בישלה לה ובישלה ליואל 'gotowała dla 
niej i gotowała dla Joela'. 

) 'resztę trzymałam dla ciebie i (dla) twej matki' את היתר שמרתי לך ולאמך 302רחוב , אקשטיין ) 

                                                 
29 J. Teoplitz, Nowy film amerykański. Warszawa 1973, s. 63. 
30 Księga tysiąca i jednej nocy. Wrocław 1959, s. 351. 
31 O. Bartel, Jan Łaski. Cz. 1, Warszawa 1955, s. 143. 
32 T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego. T. 8, Wilno 1840, s. 384. 
33 „Białoruskie Zeszyty Historyczne”  22 (2004), s. 191. 
34 I. Kmiecik, Misje ludowe. Kraków 1930, s. 389. 
35 „Płaj” 1994, z. 9–11, s. 38. 
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) 'pojechała do niego i (do) babci' נסעה אליו ואל סבתא 135שאהבה , הראבן ) – o podróży w jedno miejsce, 
w którym mieszkają dwie osoby, dlatego niemożliwa byłaby parafraza נסעה אליו ונסעה אל סבתא 
'pojechała do niego i pojechała do babci'. 

שייכות אליו ולרעיונותיו העמוקים־חסר  'pozbawiony związku z nim i (z) jego głębokimi myślami' ( 193שמות , ראובני ) 
– w zdaniu hebrajskim pojawiają się dwa różne przyimki w związku z zasadą podaną w rozdz. 2, 1.2.e. 

) 'pożegnał się z nią i (z) Chaimem Lejbem' נפרד ממנה ומחיים־לייב 195זכרון , שבתאי ) – z dwiema razem sie-
dzącymi osobami. 

) 'nic nie wyjdzie z niego i (z) jego grania' שום דבר לא ייצא ממנו ומנגינתו 229זכרון , שבתאי ) – tj. 'on nie zrobi 
kariery wirtuoza', zatem niemożliwa parafraza z powtórzonym czasownikiem 'nic nie wyjdzie z niego 
ani nic nie wyjdzie z jego grania'. 

czułem strach przed nią i (przed) jej oczami'35F' פחדתי ממנה ומעיניה

36 ( 302רחוב , אקשטיין ) 
) 'odwracał uwagę od nich i (od) wszystkiego, co było dokoła niego' הסיח דעתו מהם ומכל אשר סביביו 102שמות , ראובני ) 
) 'i żeby go przeczytał wobec niego i (wobec) Stafany' ויקרא אותה לפניו ולפני סטיפנה 128זכרון , שבתאי ) – 

o jednokrotnym przeczytaniu wobec dwóch osób. 
מדרגותהאחריה ואחרי שמוליק המתקדמים לעבר [...] עוקב   'wodząc spojrzeniem [...] za nią i (za) Szmuli-

kiem, idącymi w kierunku schodów' ( 105רצח , שם אור ) – o dwóch osobach idących razem. 
לפגישת־סתר[...] ועם קבוצה נבחרת הזמין אותך לבוא איתו   'zaprosił cię do pójścia z nim i (z) wybraną grupą [...] 

na tajne spotkanie' ( 272פרספונה , מגד ) 
-dostać pozwolenie na wyjazd dla niej i (dla) przynajmniej jednej oso' לקבל היתר יציאה לה ולמלווה אחד לפחות

by towarzyszącej' ( 106ילדי , ירשמ ) 
) 'nie baczył na nich i (na) ich słowa' לא שעה אליהם ואל דבריהם 66רומן , שלו ) 
) 'poznać się z nimi i (z) ich dziećmi' להתוודע אליהם ואל ילדיהם 214זכרון , שבתאי ) 

אשה, נוח היה לו עמה ועם אברמל  'dobrze mu było z nią i (z) Awramelem, jej mężem' ( 173קירות , םשח ) 
) 'z szacunku dla ciebie i (dla) twoich wierszy' מתוך כבוד אלייך ואל שירייך 272פרספונה , מגד ) 
) 'przyczepił się akurat do mnie i (do) mojej matki' נטפל דווקא אלי ואל אמי 86רחוב , אקשטיין ) 
) 'mowa o mnie i (o) mojej matce' מדובר בי ובאמי 286רחוב  ,אקשטיין ) 
) 'on jest zależny od niej i (od) jej łaski' הוא תלוי בה ובחסדיה 78זכרון , שבתאי ) 
) 'ucieczka od nich i (od) ich władzy nad nim' הבריחה מהם ומשלטונם עליו 11בדרך , בר יוסף ) 

אמרה אלי ואל הנזירה, אנחנו צריכות מיד לחפש את אבא  'Musimy natychmiast poszukać taty – powiedziała do 
mnie i (do) zakonnicy' ( 17טפטפת , שיין ) 

) 'nie polegają na nim i (na) jego wiedzy' אין סומכים עליו ועל ידענותו 89התגנבות , קנז ) 
) 'krzyczy na mnie i (na) tatę' היא צורחת עלי ועל אבא 120המצב , עוז ) – o jednej wypowiedzi adresowanej do 

dwóch osób. 
) 'gwiżdż na mnie i (na) moje powiedzonka' צפצף עלי ועל המשלים שלי 30הוא , שמיר ) 

עליהם ועל הוויכוחים שלהם[...] הוא משקיף   'patrzy na nich i (na) ich spory' ( 48שאהבה , הראבן ) 
) 'pomyśl trochę również o mnie [= twoim ojcu] i (o) mamie' חשוב קצת גם עלי ועל אמא 110געגועי , קרת ), tj. 

'pomyśl o nas', i mowa o jednej myśli. 
 każdy strzęp informacji, jaki zdołał zdobyć o nim i (o) jego' כל פיסת אינפורמאציה שהצליח להשיג עליו ועל חייו

życiu' ( 247זכרון , שבתאי ) 
בי ובספרי" גדולות ונצורות"האיש דיבר   'człowiek ten mówił wspaniałe rzeczy o mnie i (o) mojej książce' ( 30פויגלמן , מגד ) 

) 'wyszła z nią [= kiścią winogron] i (z) sekatorem' יצאה עמו ועם המזמרה 101הוא , שמיר ) 
כולם צוחקים, חוץ ממני ומהמנהל אלכס  'oprócz mnie i (oprócz) dyrektora Aleksa wszyscy się śmieją' ( 230רחוב , אקשטיין ) 

 
Hebrajski przyimek כ-  ma polski odpowiednik w postaci nie przyimka, lecz zaimka jak, po którym na-

stępuje rzeczownik w mianowniku. W zdaniu hebrajskim przyimek כ-  powtarza się z rzeczownikiem, jeśli 
pierwszy składnik szeregu to zaimek osobowy, w polskim przekładzie można pominąć zaimek jak za 
drugim wystąpieniem: בשביל העובדים בשדה[...]  את הקציצות, ממש כמותו וכמות וילי לפני יומיים, נטלו  'wzięli, do-
kładnie jak on i (jak) Wili dwa dni wcześniej, sznycle dla pracujących w polu' ( 151 הוא, שמיר ). 

 
W przypadku przyimka של nie można poprzez jego pominięcie zasygnalizować, że mowa o jednej rze-

czy, i jeśli przyimkowi של odpowiada w przekładzie bezprzyimkowy dopełniacz, to także w języku pol-
skim nie jest możliwa elipsa jakichkolwiek składników szeregu: התוכניות שלי ושל אבא לעבוד יחד 'plany moje 
i taty [= nasze wspólne plany], by pracować razem' ( 39יש , גרוסמן ) – wyrażenie to jest homonimiczne 
z wyrażeniem, w którym mowa o dwóch różnych rzeczach: הילדים שלי ושל אחיותי מאושרים 'dzieci moje 

                                                 
36 Wyrażenie czuć strach zamiast standardowego bać się ma na celu zachowanie przyimka w polskim przekładzie. 
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i moich sióstr są szczęśliwe' ( 205אשה , גפן ) – tu możliwa jest parafraza ujednoznaczniająca z powtórzo-
nym rzeczownikiem: הילדים שלי והילדים של אחיותי 'dzieci moje i dzieci moich sióstr'. 

 
Jeśli we wspomnianym wcześniej szeregu rzeczowników o tym samym odniesieniu, typu  על [...] חשב

) 'myślał [...] o pisarzu i poecie' הסופר והמשורר 108מחפשים , דנקנר ), zastąpić pierwszy składnik zaimkiem 
osobowym, to w obu językach konieczne jest także pominięcie spójnika 'i', natomiast przyimek może się 
powtórzyć lub nie: 

 
• Przyimek nie powtarza się, co powoduje, że jest jasne, że zaimek osobowy ma tę samą referencję, co 

następujący dalej rzeczownik:  ידידינו הקרובים ביותר, אם לא בכם[...] במי נזכרנו  'o kim sobie przypomnieliśmy 
[...] jeśli nie o was, (o) naszych najlepszych przyjaciołach' ( 308חדוה , מגד ). 

 
• Przyimek powtarza się, co powoduje, że tylko z kontekstu (braku spójnika 'i') wynika, że rzeczownik ma 

to samo odniesienie, co zaimek: יש גלות, ליהודים, רק לנו  'tylko my, Żydzi, mamy diasporę' ( 101כולל , הפנר ). 
 

Fakt, że hebrajski sufiks zaimkowy będący dopełnieniem przyimka nie może być w żadnym razie koor-
dynowany, jeśli zaimek jest kolejnym składnikiem szeregu, a koordynacja zdarza się zupełnie wyjątkowo, 
jeśli zaimek jest pierwszym składnikiem szeregu, którego drugi składnik to rzeczownik, wpływa na dys-
trybucję wariantów wyrażenia przyimkowego 'między x a y'. Otóż jeśli oba składniki wyrażenia przyim-
kowego są rzeczownikami, można posłużyć się tylko jednym przyimkiem בין, drugi składnik łącząc sa-
mym spójnikiem: ןהויכוח בין אריק ונחמ  'spór między Arikiem a Nachmanem' ( 132הלבנים , המאירי ). Wariant 
ten jest absolutnie niemożliwy, gdy zaimek osobowy jest drugim składnikiem, i wtedy przyimek בין musi 
być powtórzony: פיוס בין העולם ובינו 'zgoda pomiędzy światem a nim' ( 54ספר , דרויאנוב בינם [...] המלחמה הזאת  ;(
) 'ta wojna między nimi a nami' ובינינו 82התגנבות , קנז ), natomiast jest wyjątkowo rzadki, gdy zaimek osobowy 
jest pierwszym składnikiem: הדו שיח בינו ואלוהיו 'dialog pomiędzy nim a Bogiem' ( 231, 1981, 14–10עלי שיח  ), 
i wtedy normalnie przyimek בין powtarza się: בינך ובין התהום 'między tobą a otchłanią' ( 213סיפור , עוז )36F

37. 
 
7.4. Szereg wyrażeń przyimkowych z tym samym rzeczownikiem 
 
Jeżeli ten sam rzeczownik, o tym samym odniesieniu, jest składnikiem kilku skoordynowanych wyra-

żeń przyimkowych, to w języku hebrajskim w stylu starannym rzeczownik pojawia się z pierwszym przy-
imkiem, z pozostałymi przyimkami pojawia się zaimek osobowy. W polskim przekładzie możliwa jest 
elipsa rzeczownika z pierwszym przyimkiem, rzadziej chyba zdarza się zaimek osobowy z drugim przy-
imkiem, jak w języku hebrajskim: 

 
) 'jedzie do lub ze szkoły' היא נוסעת לבית הספר או ממנו 68יפתח , רגן ), lub 'jedzie do szkoły lub z niej'.  
) 'w przestrzeni, która była nad i za cyprysami' על פני המרחב שמעל לברושים ומאחוריהם 152וא ה, שמיר ), lub 'nad 

cyprysami i za nimi'. 
 
Elipsa rzeczownika z pierwszym przyimkiem jest możliwa także w języku hebrajskim, ale jest to ce-

cha stylu niestarannego: 
 

ואפילו תוך כדי האוכל, אחרי, לפני  'przed, po a nawet w trakcie jedzenia' ( 29רחוק , גפן ) 
אחרי הגירושיןלפני ו  'przed i po rozwodzie' ( 246זכרון , שבתאי ) 

עם או בלי פאות, והילדים  'a dzieci, z lub bez pejsów' ( 18ארבעה , נבו ) 
 
Wydaje się, że w języku polskim akceptowalność wariantu z elipsą zależy od formy przypadkowej 

wymaganej przez przyimek, tj. elipsa jest niekontrowersyjna, gdy oba przyimki wymagają tej samej for-
my przypadkowej ('do lub ze szkoły'), natomiast zdaje się wątpliwa, i chyba także jak w języku hebraj-
skim, ogranicza się do stylu niedbałego, gdy każdy z przyimków wymaga rzeczownika w innym przy-
padku ('z lub bez pejsów') 37F

38. 
                                                 
37 To samo odnosi się do arabskiego przyimka بين, por. Buckley 2004: 359–360, który jednak nie rozróżnia dwóch 
przypadków: z zaimkiem jako pierwszym składnikiem i z zaimkiem jako drugim składnikiem. 
38 Zdaniem dra hab. Przemysława Turka, któremu dziękuję niniejszym za zwrócenie mi uwagi na wpływ rządu przy-
imków na akceptowalność wariantu z elipsą rzeczownika, wyrażenia typu przed i po rozwodzie, tj. z elipsą rze-
czownika pomimo tego, że każdy z przyimków wymaga innego przypadka, szerzą się w stylu niedbałym pod wpły-
wem angielszczyzny. Z drugiej strony Kallas (1993: 89) podaje jako niekotrowersyjne zarówno wyrażenie Listy szły 
do i od redakcji, jak i głosy za i przeciw ustawie. 
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Jeśli zaimek osobowy jest powtarzającym się składnikiem szeregu skoordynowanych wyrażeń przy-
imkowych, to w języku hebrajskim elipsa zaimka jest niemożliwa, w polskim przekładzie elipsa pierw-
szego zaimka jest możliwa: 

 
ואחריהם שיירת מכוניות לפניהם  'przed (nimi) i za nimi kawalkada samochodów' ( 114כל הסיפורים , יהושע ) 

) 'swobodna żegluga do (niej) i z niej' שיט חפשי אליה וממנה 545אשכול , גולדשטיין ) 
) 'popatrzeć pod (nim) i nad nim' להתבונן מתחתיו ומעליו 104אל , ברק ) 
 
Niemożliwe są w języku hebrajskim parafrazy לפני ואחריהם itd. 

 
7.5. Zaimek kataforyczny 3. osoby jako składnik wyrażenia przyimkowego 
 
Dla stylu archaizującego znamienny jest wariant wyrażenia przyimkowego typu לו לדויד 'dla Dawida', 

złożony z dwóch, nie połączonych spójnikiem wyrażeń z tym samym przyimkiem, z których pierwsze 
zawiera zaimek 3. osoby kataforycznie odnoszący się do rzeczownika pojawiającego się w drugim wyra-
żeniu przyimkowym. Między wyrażeniami przyimkowymi niekiedy pojawiają się inne składniki zdania, 
natomiast nie pojawia się między nimi przecinek. Przeważnie rzeczownik będący składnikiem takiego 
wyrażenia przyimkowego jest osobowy, odnosi się do desygnatu wspomnianego w kontekście poprzedza-
jącym, czyli jest gramatycznie określony i zaimek osobowy ma funkcję nie tylko kataforyczną, ale też 
anaforyczną. Rzeczownik jest zazwyczaj dopełnieniem dalszym lub składnikiem zdania posesywnego 
(Shemesh-Raiskin [w druku]). W stylu neutralnym wyrażeniu לו לדויד odpowiada wyrażenie לדויד. 

We współczesnym hebrajskim zaimek kataforyczny w tego typu konstrukcji pełni funkcję stylistycz-
ną, tj. dzięki niemu można w łatwy sposób nadać tekstowi walor archaiczności. Funkcji tej zaimek kata-
foryczny nie miał w hebrajskim misznaickim, a to z tego powodu, że w nim był innowacją w stosunku do 
hebrajskiego biblijnego, w którym konstrukcja, choć obecna, jest rzadka. 

Najczęściej powtarzanym w ten sposób przyimkiem jest ל- : 
 

) 'biedne telefonistki mają pracę' יש להן עבודה לטלפוניסטיות המסכנות 37חרב , בר יוסף ) 
) 'ten mężczyzna ma dwie lewe ręce' ידיים שמאליות לו לגבר הזה 215חדווה , מגד ) 
) 'opróżnił mamie jeden z jej słojów' הוא כבר הריק לה לאמא אחת מצנצנותיה 16במו ידיו , שמיר ) 
) 'pokazać temu, który stoi nad nią' להראות לו לזה שעומד עליה 421תמול , עגנון ) 
) 'im wszystkim będą przebaczone grzechy' יכופרו להם לכולם עוונותיהם 133חרב , בר יוסף ) 
) 'Awrahamil rzekł do Izaaka' אמר לו אברהמיל ליצחק 361תמול , עגנון ) 

 
Rzadziej składnik takiego wyrażenia to rzeczownik gramatycznie nieokreślony lub zaimek nieokreślo-

ny, odnoszącym się do całej kategorii: 
 

ר שעות אינטימיות שיש לו לאדםשא  'reszta chwil intymności, które ma człowiek' ( 57במו ידיו , שמיר ) 
) 'naiwna dziewczyna nie powinna wierzyć' אסור לה לנערה תמימה לבטוח 230נוצות , באר ) 
) 'przypomnieć komuś jego żydowskość' להזכיר לו למי־שהוא את יהדותו 23ן השגעו, המאירי ) 

 
Możliwy jest, choć rzadki, rzeczownik nieożywiony: 
 

) 'całuje krzesło' מנשק לו לכיסא 115אנשי , בר יוסף ) 
) 'zostawił dzbanek' הניח לו לכוז 81הוא , שמיר ) 
) 'pozwolili zdarzeniom dziać się' הניחו להם לדברים שיתגלגלו 101הוא , שמיר ) 

 
Rzadziej z zaimkiem kataforycznym występuje przyimek ב- : 
 
• rzeczowniki nieożywione (rzadziej): 

) 'w salonie nie było niczego' לא היה בו דבר בטרקלין 76במו , שמיר ) 
) 'w tych rozmyślaniach było coś z uczucia' והיה בהם בהרהורים אלה משום תחושה 75אנשי , בר יוסף )  
) 'i spoziera na to piękno' ומציץ בו ביופי זה 15 השער, מלץ ) 
) 'rebe Kalman nie używałby tej laski' לא היה ר׳ קלמן משתמש בו במקל 20אנשי , בר יוסף ) 
) 'zacząć od nowa ['czynność' מעשה =] i całą ją' ולהתחיל בו בכולו מחדש 158קשת  ) 

 
• rzeczowniki ożywione, osobowe (częściej): 

וני דבריש בו בירק  'jest w Jarkonim coś' ( 367תמול , עגנון ) 
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י אחת התגובות המשונות של הערב׳התחוללה בו ברג  'w Radżim dokonała się jedna z najdziwniejszych reakcji 
owego wieczoru' ( 28ילדי , שמיר ) 

) 'rozpalił w Lei na nowo jej gniew' הצית בה בלאה מחדש את הזעם שלה 370עד , שמיר ) 
) 'i patrzą na głowę rodziny' ומסתכלים בו בראש־המשפחה 167אנשי , בר יוסף ) 
) 'on wierzył w Zuzannę' הוא האמין בה בשושנה 222חרב , בר יוסף ) 

 
Sporadycznie inne przyimki pojawiają się z zaimkiem kataforycznym: 
 

) 'patrzą na Izaaka' מציצות עליו על יצחק 392מול ת, עגנון ) 
) 'trzeba myśleć o przyszłości' צריך לחשוב עליו על העתיד 82במו ידיו , שמיר ) 
) 'od Jakuba bije zapach' וריח נודף ממנו מיעקב 13, 3סיפורי , שנהר ) 
) 'dyskryminowano ochotników' קיפחו אותם את המתנדבים 319עד , שמיר ) 
) 'obraża Juwala' מעליב אותו את יובל 31, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'cała reszta tych potraw' כל השאר מהם מן המאכלים 50סיפורים , הזז ) 

 
Nie występuje kataforyczny wariant przyimka של, tj. w razie powtórzenia przyimka z rzeczownikiem 

pojawia się między oboma wyrażeniami przecinek, a rzeczownik ma na celu ujednoznacznienie odniesie-
nia zaimka: עם הנרייטה, של הלפרין, חושב דב על יחסיו שלו  'myśli Dow o stosunkach jego, Halperina, z Hen-
riettą' ( 50מלאכים , בן נר ). 

 
Ponieważ w stylu archaizującym dopełnienie bliższe bywa wyrażane przyimkiem ל- , możliwe jest też 

kataforyczne dopełnienie zaimkowe syntetyczne, po którym następuje przyimek ל-  z rzeczownikiem o tej 
samej referencji, co zaimek: 

 
) 'nałożył sobie produktów spożywczych na ramiona' עמסם למזונות בין זרועותיו 172הוא , שמיר ) 
) 'zobaczyła Kolę, łapiącego Salomona' ראתה את קולי תופשו לסלומון 253תחת , שמיר ) 
) 'zaprosił Akawiusza do środka' הזמינו לעקביה פנימה 71עלילות , בורלא ) 
) 'tak zwano tego niestrudzonego człowieka' כך כינוהו לאותו איש עמל 73סיפורו , קפליוק ) 

 
Zdania powyższe są utrzymane w stylu archaizującym, czego nie oddaje podany tu ich polski prze-

kład. Jeśli między dwoma wyrażeniami przyimkowymi pojawia się przecinek, to nie jest to cecha stylu 
archaizującego, lecz doprecyzowanie konieczne z powodu wątpliwego odniesienia zaimka38F

39, które może 
też pojawić się w polskim przekładzie: 

 
במסמר, ועיניו ננעצו בו  'i utkwił oczy w nim, w gwoździu' ( 67הסיפור  ) – zaimek 'on' mógłby się odnosić do  לוח

 .'zodiak' גלגל המזלות kalendarz' czy do' השנה
משום זוהמה וטומאה, ביצורים הללו, לראות בהם  'widzieć w nich, w owych stworzeniach, coś jakby brud i plugastwo'  

( 85חרב , בר יוסף ) – od rzeczowników, do których się odnosi zaimek w בהם dzieli ten fragment duża odległość. 
על אליעזרה, הוא לא מתכוון לוותר עליה  'on nie zamierza rezygnować z niej, z Eliezery' ( 167זכרון , שבתאי ) 

להבתהי, יש בה משהו  'jest w niej coś, w Tehili' ( 166זכרון , שבתאי ) 
 
W stylu neutralnym zaimek kataforyczny z przyimkiem ב- , odnoszący się do rzeczownika oznaczają-

cego jednostkę czasu lub rzadziej o innym znaczeniu, wyraża znaczenie 'ten sam': 
 

יפר להס[...] בו ביום שפגש את ג׳והן   'w tym samym dniu, w którym spotkał Johna [...] opowiedział jej' ( 110סוכן , שחר ) 
) 'w tym samym miesiącu podjęła oszczędności' בו בחודש הוציאה את החסכונות 8חסות , מיכאל ) 
-i stawał się coraz cichszy, w tej samej mierze, w której pochy' והוא הלך והתנמך בה במידה ששחו ראשי הנאספים

lały się głowy zebranych' ( 20בארון  ) 
) 'i jednocześnie/w tej samej sytuacji przysiągł pomścić jego śmierć' ובו במעמד נשבע לנקום את מותו 144רקויאם , תמוז ) 

פתחו מסעדה[...] במרכז המסחרי , בו בחדר  'i w tym samym pomieszczeniu, w centrum handlowym [...] otwarli 
restaurację' ( 80ריחו , תמוז ) 

-na tej samej lekcji trochę się bawicie i trochę się gimnas' בו־בשיעור קצת אתם משחקים וקצת אתם מתעמלים
tykujecie' ( 35במו ידיו , שמיר ) 

) 'w tym samym rytmie trzaskała igła' בו־בקצב רעשה המחט 75במו , שמיר ) 
) 'i w tym samym porządku' ובו בסדר 558ימי , יזהר ) 
                                                 
39 Wbrew Glinertowi (2004: 418), który twierdzi, że przecinek może wystąpić także w wariancie książkowym mają-
cym funkcję wyłącznie stylistyczną, choć słusznie zauważa, że takie powtórzenia niekiedy służą doprecyzowaniu 
wątpliwej referencji zaimka. 
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Podsumowując, zaimek kataforyczny to ozdobnik stylistyczny, dzięki któremu tekstowi hebrajskiemu 

bardzo łatwo jest nadać walor archaiczności, i właśnie ta funkcja zaimka kataforycznego jest trudna do 
oddania w polskim przekładzie. 

 
8. Zaimek osobowy jako dopełnienie bliższe 
 
8.1. Dopełnienie zaimkowe syntetyczne i analityczne 
 
W języku hebrajskim rzeczownik będący dopełnieniem bliższym ma taką samą formę we wszystkich 

odmianach stylistycznych języka, tj. poprzedza go przyimek את, który pojawia się zwykle wtedy, gdy 
rzeczownik jest gramatycznie określony, a nie pojawia się, gdy rzeczownik jest gramatycznie nieokreślo-
ny, choć jest to tylko tendencja, a nie zasada, tj. wariant ראיתי האיש 'zobaczyłem tego człowieka' bez przy-
imka את, mimo gramatycznej określoności dopełnienia, jest spotykany zarówno w stylu niedbałym jak i w 
stylu książkowym, a ścisłe przestrzeganie podanej tu zasady obserwuje się tylko w hebrajszczyźnie pod-
ręcznikowej. Natomiast zaimek osobowy będący dopełnieniem bliższym może przybrać dwie znacznie 
różniące się od siebie formy, zależnie od rejestru stylistycznego, a także od kontekstu składniowego, co 
zostanie dokładnie omówione dalej: w stylu archaizującym zaimek osobowy jako dopełnienie bliższe ma 
często formę syntetyczną, tzn. jest sufiksem czasownika. W stylu neutralnym dopełnienie bliższe zaim-
kowe ma zawsze formę analityczną, tj. postać wyrażenia z przyimkiem z את, tym samym, który poprze-
dza dopełnienie rzeczownikowe gramatycznie określone39F

40. W stylu książkowym sytuacja jest więc bar-
dziej skomplikowana niż w stylu neutralnym, bo w stylu książkowym dopełnienie ma inną formę, gdy 
jest zaimkiem osobowym, a inną, gdy jest rzeczownikiem, natomiast w stylu neutralnym oba rodzaje 
dopełnienia mają tę samą formę wyrażenia przyimkowego: 

 
• styl książkowy: השכבתיה על המיטה ונשקתי את פטמותיה 'położyłem ją na łóżku i całowałem jej sutki' 

( 87זכרון , שבתאי ) 
 
• styl neutralny: חטף והרים אותי, הקדים את הורי  'ubiegł moich rodziców, porwał mnie i uniósł' ( 45פור סי, עוז ) 
 
Obecnie zaimek dopełnieniowy syntetyczny stopniowo zanika nawet w stylu książkowym (Muchnik 

2004) i jest rzadszy i bardziej nacechowany stylistycznie niż syntetyczna forma zaimka dzierżawczego, 
co widać w powyższym cytacie, w którym dopełnienie zaimkowe ma formę analityczną (אותי), a przy-
dawka zaimkowa ma formę syntetyczną (הורי). Odmiennie niż w przypadku zaimka dzierżawczego synte-
tycznego, który nawet w stylu neutralnym musi pojawić się w pewnych frazeologizmach, dopełnienie 
syntetyczne nie pojawia się w ogóle w stylu neutralnym, tj. nie ma żadnych względów leksykalnych, 
które by wymagały użycia dopełnienia syntetycznego w stylu neutralnym. Użycie w stylu neutralnym, np. 
w mówionej odmianie języka, dopełnienia syntetycznego powoduje zawsze efekt komiczny (por. Much-
nik 1992: 119), gdy zaimek dzierżawczy syntetyczny z pewnymi rzeczownikami nadal pojawia się nawet 
w języku mówionym. Dodanie sufiksu dopełnieniowego do czasownika powoduje często zmianę formy 
czasownika, co jest jednym z powodów zaniku zaimka syntetycznego we współczesnym hebrajskim, 
w którym dopełnienie syntetyczne pojawia się głównie wtedy, gdy nie powoduje ono znacznych zmian 
formy czasownikowej (Muchnik 1992; Muchnik 2004): ָּכְתָבה 'napisała', ale ְּכָתַבּתּו 'napisała go', lub עשה 
'zrobił', ale עושאה 'robi ją', עשאה 'zrobił ją'40F

41. Syntetyczny sposób wyrażania dopełnienia właściwy hebraj-
skiemu stylowi książkowemu ma też inne wady, których nie ma dopełnienie analityczne, właściwe he-
brajskiemu stylowi neutralnemu oraz językowi polskiemu. O przewagach dopełnienia analitycznego nad 
syntetycznym piszę w podrozdziale 8.2. 

Mimo że syntetyczna postać dopełnienia jest właściwa stylowi książkowemu, w stylu tym, w jednym 
zdaniu, można dopełnienie zaimkowe wyrazić syntetycznie i analitycznie, nawet jeśli przejście na formę 
analityczną nie jest uzasadnione kontekstem składniowym, o którego wpływie na formę dopełnienia za-
                                                 
40 W stylu mocno archaizującym dopełnienie zaimkowe może mieć postać analityczną, ale z przyimkiem ל- לי אתה  :
) 'mnie się pytasz? Spytaj samego siebie' שואל שאל את עצמך 428תמול , עגנון ). 
41 Znajomość poprawnych form czasownika z dopełnieniem zaimkowym syntetycznym do tego stopnia zanikła wśród 
mówiących po hebrajsku, że nawet w publikacjach książkowych nagminna jest błędna, zapewne pochodząca od redakto-
ra, a nie od autora, wokalizacja formy czasu przeszłego o podmiocie 'ona' i dopełnieniu 'on', w której sufiks ma formę -o 
pod wpływem sufiksu zaimkowego rzeczownika oraz pod wpływem sufiksu form czasownikowych o podmiocie 'ty (m.)' 
i 'on': פרכסתֹו 'umalowała go' ( 56הוא , שמיר ), zamiast סגרתֹו ,פרכסתּו 'zamknęła go'  ( 190הוא , שמיר ), zamiast סגרתּו. 
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imkowego piszę dalej: הקים אותה והעמידה על רגליה 'podniósł ją i postawił na nogi' ( 78שורשי , אלמוג ). Pisarze 
wykorzystują też formę dopełnienia w celu nadania mowie bohaterów cech indywidualnych, co trudno 
jest oddać w przekładzie pojedynczych zdań, bo polskie dopełnienie zaimkowe nie ma wariantów styli-
stycznych:   שמח אתה לראות אותי[...] זה ימים שלא ראיתיך '– Od wielu dni nie widziałem cię [...] – Cieszysz się, 
że mnie widzisz' ( 63שמות , ראובני ) – pierwsze zdanie wypowiada człowiek wiekowy i oczytany 
w źródłach, drugie – człowiek młody bez zainteresowań humanistycznych. 

Dopełnienie syntetyczne pojawia się często w mowie Arabów, gdy domyślnie rozmawiają oni po arabsku, 
co wynika ze świadomości pisarzy hebrajskich, że sufiks czasownika jest zwykłą formą dopełnienia zaimko-
wego w języku arabskim: ויתפסוך 'złapią cię' ( 84חסות , מיכאל ) 'zobaczę go' אראהו ;( 41מצוד , דיין ). 

Analitycznie, przyimkiem את, można wyrazić dopełnienie każdej formy fleksyjnej czasownika z wyjątkiem 
imiesłowów, które stały się rzeczownikami i funkcjonują głównie jako nazwy zawodów, i jeśli ich pacjens jest 
wyrażany, to ma postać zaimka dzierżawczego lub dopełniacza, por. rozdz. 3, 2.1.1.8, c.2. 

Syntetycznie można wyrazić: 
 
a. dopełnienie formy finitywnej. W czasie przyszłym i w rozkaźniku możliwe jest tzw. nun energicum, 

nie występujące w sufiksach zaimkowych rzeczownika, które bywają synkretyczne z sufiksami zaimko-
wymi czasownika (np. ביתֹו 'jego dom' oraz שלחֹו 'posłał go'): יוליכנה 'poprowadzi ją' ( 112 השער, מלץ ); 
) 'będzie go trzymać' תחזיקנו 89תחת , שמיר ) 'wyprzedziła go' הקדיַמּתּו ;( 34הינומת , שמיר  'zobaczyła go' ראתּו ;(
( 93תחת , שמיר ) 'napełniała go' מלאתהו ;( 36בעל , בורלא ) 'znajdziesz mnie' תמצאני ;( 126מבחר , פרידלנדר  הצילני ;(
'uratuj mnie' ( 28חבלים , באר ). 

 
b. dopełnienie imiesłowu jako: 
 

• formy czasu teraźniejszego: אתה רואני 'widzisz mnie' ( 126מבחר , פרידלנדר  przecież' הריהי מכירתּו ;(
ona go zna' ( 26תחת , שמיר הועושת ;(  'czyni go' ( 26תחת , שמיר ). 

• orzecznika okolicznikowego:  עוקבני[...] הוא ניצב מאחוריה  'stał za nimi śledząc mnie' ( 149האיש , בן נר ). 
• składnika okolicznika porównania z przyimkiem כ- כתופשני בקלקלתי, התלהב :  'zapalił się, jakby 

przyłapując mnie na błędzie' ( 29בכפיפה , כהנא כרמון ). 
• składnika czasu złożonego: היה מוציאני 'wyciągał mnie' ( 84פרשת , רז ). 
• składnika trybu warunkowego: אילו חייב הייתי לשאת רגלים היה מחניקני 'gdybym musiał wziąć nogi za 

pas, zadusiłby mnie' ( 216תחת , שמיר ). 
• dopełnienia czasownika przysłówkowego: החל הפחד אוכפני 'zaczął mnie ogarniać strach' ( 133האיש , בן נר ). 
• przydawki lub orzeczenia zdania względnego z rodzajnikiem w funkcji spójnika względnego:  
) 'nad szeleszczącym papierem, który je owijał' מעל לנייר מרשרש העוטפן 20תחת  ,שמיר ) 

המכבדני ומתארח בביתי, הכוהן הגדול  'wielki kapłan, który mnie szanuje i gości w moim domu' ( 221אחות , ברוד ) 
) 'i od sznurka, przytrzymującego go' ומן החוט העוקדו 340, 3סיפורי , שנהר ) 

 
Imiesłów mający dopełnienie syntetyczne może być określony przez rodzajnik, jak w zdaniach powy-

żej, bo zaimek dopełnieniowy, mimo że często synkretyczny z zaimkiem dzierżawczym syntetycznym, 
nie powoduje, że imiesłów staje się gramatycznie określony, tj. w poniższych zdaniach wszystkie imie-
słowy w funkcji orzeczników okolicznikowych są równie nieokreślone gramatycznie, choć niektóre 
z nich mają sufiks dopełnieniowy: 

 
רותם בידו החזקה את פר ההרבעה אל עגלה ונוהגו[...] באביגדור [...] חזו   'patrzyli [...] na Awigdora [...] zaprzęgają-

cego mocną ręką byka rozpłodowego do wozu i prowadzącego go' ( 85רומן , שלו ). 
ועולה הביתה[...] קושרו לעמוד [...] ה נכנס על־גבי החמור קראה את מוט  'zobaczył Motkę, wjeżdżającego na ośle [...] 

przywiązującego go do słupa [...] i wchodzącego do domu' ( 75תחת , שמיר ) 
 
Nie można syntetycznie wyrazić dopełnienia imiesłowu męskiego mnogiego, i wtedy w stylu archa-

izującym przechodzi się na dopełnienie analityczne: שהכול מכירים אותו, שאתה מכירו  'którego ty znasz, któ-
rego wszyscy znają' ( 57מעשה , מגד ?עד מתי יחזיקום? למה מחזיקים אותם פה ;(  'dlaczego ich tu trzymają? Dokąd 
będą ich trzymać?' ( 112שמות , ראובני ).  

 
c. dopełnienie bezokolicznika להאכילני ולהשקותני :לפעול 'nakarmić mnie i napoić mnie' ( 171האיש , בן נר ). 
 
Nie można syntetycznie wyrazić dopełnienia gerundium (Joüon, Muraoka 1996: 444), a sufiks zaim-

kowy określający gerundium (identyczny z sufiksem określającym rzeczownik) zawsze wyraża agensa, 
natomiast pacjens jest wyrażany analitycznie: לפני פגשו אותם 'przed spotkaniem ich przez niego/przed jego 
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spotkaniem z nimi' ( 138עד , ראובני ). Nie można syntetycznie wyrazić pacjensa rzeczownika abstrakcyjne-
go odczasownikowego (por. rozdz. 3, 2.1.1.8, b). Nie można syntetycznie wyrazić dopełnienia zaimko-
wego, jeśli zaimek osobowy jest sufiksem liczebnika lub rzeczownika כל, choć wtedy w polskim przekła-
dzie dopełnieniem jest zaimek osobowy określony przydawką: אהבתי מאוד את כולם 'bardzo kochałam ich 
wszystkich' ( 232סיפור , עוז את שניהם[...] הציל  ;(  'uratował ich obu' ( 187סיפור , עוז ). W stylu archaizującym, 
którego wykładnikiem jest właśnie dopełnienie syntetyczne, zdarza się z tego powodu powtórzenie dopełnie-
nia w formie analitycznej, z dodaną przydawką: לגרשנו כולנו 'wyrzucić nas wszystkich' ( 79עד , ראובני ). 

 
Dopełnienie syntetyczne mogą mieć niektóre czasowniki, których dopełnienie analityczne (zatem tak-

że dopełnienie rzeczownikowe) wymaga w stylu neutralnym innego przyimka niż את, jednak część tych 
czasowników w stylu archaizującym ma dopełnienie analityczne z przyimkiem את. Dopełnienie synte-
tyczne czasownika, którego dopełnienie analityczne wymaga innego przyimka niż את jest jeszcze bardziej 
nacechowane stylistycznie, tj. archaiczne, niż dopełnienie syntetyczne czasownika, którego dopełnienie 
analityczne wymaga przyimka את: 

 
• Dopełnienie analityczne wymaga innego przyimka niż את: 
 

) 'dopóki nie przyjdzie nań to wszystko' ועד שלא באוהו כל אלה 34ימי , יזהר ), por. בבוא עליו הדבר הזה 'gdy nań to 
przychodziło' ( 69קשת  ) 

) 'jego cichy głos dotarł do mnie' וקולו הנמוך הגיעני 31שורשי , אלמוג ), por. הקול הגיע אל דניאל 'wieść doszła 
Daniela' ( 107פעמון , הזז ) 

) 'da mu siłę' יתנהו כוח 21מלאכים , בן נר ), por. נתן לו חמישים לירות 'dał mu 50 funtów' ( 334המאהב , יהושע ) 
) 'coś nie pozwalało mu wrócić' משהו לא הניחו לשוב 39מלאכים , בן נר ), por.  ומן הקלושארים רק רצית שיניחו לך

) 'od kloszardów chciałeś tylko, by ci pozwolili malować' לצייר 355 חדר, עונישמ ) 
) 'poprzedzili go' קדמוהו 81עד , ראובני ), por. קדם לו 'poprzedził go' ( 13סיפורים , הזז ) 

 
• Dopełnienie analityczne wymaga w stylu neutralnym innego przyimka niż את, w stylu archaizującym 

możliwy przyimek את, również z rzeczownikiem: 
 

יעו ולהודיע לשומעים לאמורכדי להוד  'aby dać do zrozumienia jemu i dać do zrozumienia tym, co słuchali: [...]' 
( 7בגיאות , בורלא ), w stylu archaizującym: בעלת־הבית הודיעה אותה שהלכה בלה לאילת 'gospodyni powiadomi-
ła ją, że Bela pojechała do Ejlatu' ( 103פעמון , הזז ) 

י שכבר קרניכפ  'jak mi się to już zdarzyło' ( 133פרשת , רז ), por. קרתה לי תקלה 'zdarzyła mi się pewna przesz-
koda' ( 133פרשת , רז ), w stylu archaizującym: אם יקרה אסון את הילד 'jeśli dziecku zdarzy się nieszczęście' 
( 340כל ספורי , ראובני ) 

) 'poproszono mnie, abym poszedł do domu' וביקשוני ללכת הביתה 39השגעון , המאירי ), por.  הם מבקשים ממני שלא
) 'proszą mnie, abym nikogo nie powiadamiał' להודיע לאיש 67סרטן , קריץ ), w stylu archaizującym: 
) 'i poprosiłem go, aby wysłał list' וביקשתי אותו לשלוח את המכתב 79פרשת , רז ) 

שילכו[...] ורום ה  'kazali im iść' ( 162עד , ראובני ), por. הסבתא הורתה לו שיביא 'babcia kazała mu, żeby przyniósł' 
( 172הכלה , יהושע ) 

) 'a Bóg niech się nad nim zmiłuje' והשם ירחמהו 97קשת  ), por. רחמי עלי 'zmiłuj się nade mną' ( 412הכלה , יהושע ), 
w stylu archaizującym: וירחם את שני האנשים האלה 'i zmiłował się nad tymi dwoma ludźmi' ( 103מבחר , פרידלנדר ) 

) 'i nic mu nie odrzekł' ולא ענהו דבר 24, 3סיפורי  ,שנהר ), por. ענה לו 'odpowiedział mu' ( 205סיפור , עוז ), w stylu 
archaizującym: ענה אותה אריה קצרות 'Arie odpowiedział jej krótko' ( סיפורים טז, ביאליק ) 

התקוה־לבשרו בשורת  'przekazać mu wieść dającą nadzieję' ( 117שמות , ראובני ), por.  מבשר לי ואומר כי הגיעוני ימים
) 'obwieszcza mi, że nadszedł dla mnie czas wolności' של דרור 71חיי , תמוז ), w stylu archaizującym:  בישרה

תמציא לה את הכסף[...] כי [...] ה אות  'obwieściła jej [...], że zdobędzie dla niej pieniądze' ( 117שמות , ראובני ). 
 
W przypadku dopełnienia bliższego można zauważyć w języku hebrajskim podobne zjawisko, co 

w przypadku zaimka dzierżawczego, który także może mieć formę analityczną lub syntetyczną. Otóż 
unika się wyrażania za pomocą sufiksu dopełnienia czasowników zapożyczonych, bo to powodowałoby 
efekt komiczny: לפקסס אותו 'przefaksować go' ( 92האשה , לפיד ), nie לפקססו, a forma להפנטו 'zahipnotyzować 
go' ( 56בות התגנ, קנז ) jest stylistycznie nacechowana. 

 
We wszystkich odmianach stylistycznych języka polskiego dopełnienie bliższe ma tę samą postać za-

imka w odpowiedniej formie przypadkowej i nie można w polskim przekładzie oddać książkowości stylu 
zdania יטההשכבתיה על המ  'położyłem ją na łóżku' samą formą dopełnienia.   
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8.2. Zalety dopełnienia analitycznego 
 
Dopełnienie syntetyczne zanika we współczesnym hebrajskim nie tylko dlatego, że dodanie sufiksu 

dopełnieniowego powoduje często poważne zmiany formy czasownikowej, ale też dlatego, że dopełnienie 
syntetyczne podlega ograniczeniom, które nie dotyczą hebrajskiego dopełnienia analitycznego42 ani pol-
skiego dopełnienia zaimkowego, które zawsze ma tę samą, analityczną formę. Można zauważyć, że zalety 
dopełnienia analitycznego, których nie ma dopełnienie syntetyczne, częściowo są te same, co zalety za-
imka dzierżawczego analitycznego w porównaniu z zaimkiem dzierżawczym syntetycznym, np. możli-
wość koordynacji i negacji.  

 
a. Czasownik hebrajski może mieć dopełnienie bliższe analityczne w postaci szeregu zaimków oso-

bowych połączonych spójnikiem. Również polski czasownik może mieć dopełnienie szeregowe, i jeśli 
dany zaimek ma formę dłuższą (np. ciebie) i krótszą (cię), to koordynacja wymaga formy dłuższej: 

 
אותנו בדיוק על אותו מישוראתה פשוט מניח אותם ו  'ty po prostu stawiasz ich i nas na dokładnie tej samej płasz-

czyźnie' ( 143המצב , עוז ) 
) 'mam ochotę udusić ciebie i ją razem' מתחשק לי לחנוק אותך ואותה ביחד 208מנוחה , עוז ) 
) 'obrazili mnie i ciebie' העליבו אותי ואותך 116 המחצבה, בן עזר ) 

ואותי, לא תוכלי להרוס אותו  'nie będziesz mogła zniszczyć ani jego, ani mnie' ( 68תאומים , האזרחי ) 
לישיבת הוועד[...] ואותה , שלחו אותו למלון  'posłano jego do hotelu, a ją [...] na posiedzenie komisji' ( 310עד , שמיר ) 

) 'aby nie zawstydził ani ciebie, ani nas' שלא יבייש לא אותך ולא אותנו 44הוא , שמיר ) 
 
W stylu archaizującym zatem są konteksty, w których wymiennie można użyć dopełnienia syntetycznego 

lub analitycznego: מרחיקו 'oddala go' ( 8פויגלמן , מגד ) lub הצער מכלה אותי 'żal mnie niszczy' ( 7פויגלמן , מגד ), nato-
miast w przypadku koordynacji nawet w stylu archaizującym możliwe jest w zasadzie tylko dopełnienie 
analityczne:  ואותו[...] הציג אותי  'przedstawił mnie [...] i jego' ( 115פויגלמן , מגד ), ponieważ nie zdarza się, by 
pierwszy ze składników dopełnienia szeregowego miał formę syntetyczną, co teoretycznie jest możliwe: 
-i wyjątkowo jest spotykane, jeśli drugi składnik szeregu to rzeczownik, o czym dalej. Niewy מניחם ואותנו
stępowanie wariantu מניחם ואותנו wynika z faktu, że hebrajskie sufiksy (czasownikowe, rzeczownikowe, 
przyimkowe) nie mogą być koordynowane, chyba że powtórzony zostanie składnik, do którego są dołą-
czone, co w przypadku dopełnienia analitycznego polega na powtórzeniu przyimka את, natomiast w przy-
padku dopełnienia syntetycznego polega to na powtórzeniu czasownika, na co przykłady podaję dalej. 
Hebrajskie dopełnienie syntetyczne jest podobne do krótszych form polskiego zaimka (cię itd.), które też 
nie mogą być koordynowane, jednak różnica między nimi polega na tym, że w języku hebrajskim w stylu 
neutralnym można używać wyłącznie analitycznych form dopełnienia, natomiast nie jest możliwe uży-
wanie w języku polskim wyłącznie dłuższych form zaimka osobowego, tj. np. zdanie Widziałem jego jest 
niepoprawne, jeśli formy dłuższej zaimka nie uzasadnia szczególny kontekst składniowy lub znaczeniowy. 

 
b. Czasownik hebrajski może mieć dopełnienie analityczne w postaci szeregu złożonego z rzeczowni-

ka i zaimka osobowego, i to samo możliwe jest w języku polskim, przy czym skoordynowany zaimek 
przybiera formę dłuższą, jeśli jest taka do wyboru: 

 
מכריחה את חיה את פניה ואותי לבלוע[...] היתה   'zmuszała [...] Chaję, Fanię i mnie do połykania' ( 201סיפור , עוז ) 

) 'pamiętają Esterę i mnie' זוכרים את אסתר ואותי 152רומן , שלו ) 
) 'kochający Biblię i nas' האוהב את התנ״ך ואותנו 82פנתר , עוז ) 
) 'podniecam siebie i jego' אני מייחמת את עצמי ואותו 57מלאכים , בן נר ) 
) 'ona chce zabić siebie i mnie' היא רוצה להרוג את עצמה ואותי 37שורשי , אלמוג ) 
 

W żadnym razie drugi, zaimkowy składnik takiego szeregu nie może przybrać formy sufiksu, wskutek 
oddalenia od czasownika. 

 

                                                 
42 Muchnik (1992) zastanawiając się nad powodami zaniku dopełnienia syntetycznego we współczesnym hebraj-
skim bierze pod uwagę wyłącznie czynniki morfologiczne, tj. komplikację fleksji czasownika spowodowaną doda-
niem sufiksu, nie zwracając uwagi na to, że pewnych znaczeń nie da się wyrazić, posługując się wyłącznie synte-
tyczną formą dopełnienia, ani na to, że dopełnienie syntetyczne zmusza niekiedy do nieekonomicznych powtórzeń, 
o czym dalej. 



2. Zaimek osobowy 
 

~ 81 ~ 

c. Czasownik hebrajski może mieć dopełnienie analityczne w postaci szeregu złożonego z zaimka 
osobowego i rzeczownika, i to samo możliwe jest w języku polskim, w którym skoordynowany zaimek 
przybiera formę dłuższą: 

 
רה אותך ואת האופי שלךאני מכי  'znam ciebie i twój charakter' ( 264רחוב , אקשטיין ) 

) 'porzucić jego i cały dostatek' לנטוש אותו ואת כל השפע 49מלאכים , בן נר ) 
) 'aresztowano mnie i Fatchiego, i wielu innych' עצרו אותי ואת פתחי ורבים אחרים 180חסות , מיכאל ) 

אופניו על רכבו העלה אותו ואת  'załadował jego i jego rower na swój samochód' ( 103נקניקיות , שחם ) 
 

Dla wyrażenia sensu 'ani x, ani y', oba dopełnienia analityczne mogą być poprzedzone negatorem:  לא
) 'nie pamiętali ani jego, ani jego nazwiska' זכרו לא אותו ולא את שמו 16חלום  ,שחר ). 

 
Wyjątkowo zdarza się, że pierwszy, zaimkowy składnik szeregu ma postać syntetyczną (por. Joüon, 

Muraoka 1996: 444), i wydaje się to we współczesnym utworze literackim aluzją do równie wyjątkowej 
w hebrajskim biblijnym koordynacji sufiksu z rzeczownikiem: אצילך ואת העיר הזאת 'uratuję ciebie i to mia-
sto' (Iz 38, 6); אני זוכרך ואת משפחתך 'pamiętam ciebie i twoją rodzinę' ( 87בגיאות , בורלא ). W wersji hebraj-
skiej koordynacja sufiksu z rzeczownikiem jest odczuwana jako archaizm czy aluzja literacka, natomiast 
koordynowanie krótszej formy polskiego zaimka (cię) z rzeczownikiem byłoby zwykłym błędem. Czę-
ściej, jeśli czasownik ma dopełnienie syntetyczne, w razie potrzeby dodania kolejnego dopełnienia, po-
wtarza się pierwsze dopełnienie w postaci analitycznej. W ten sposób można nadać tekstowi walor archa-
izmu (poprzez użycie dopełnienia syntetycznego), a zarazem skoordynować dopełnienie zaimkowe: 

 
 wyrzucę cię na pustynię, ciebie i wszystkie ryby twych rzek' (Ez 29, 5)' ונטשתיך המדברה אותך ואת כל דגת יאריך

אותם ואת הקופסות, יחםמנ  'odkłada je, je i puszki' ( 5תחת , שמיר ) 
אותם ואת נשיהם ואת טפם –יכם לפי חרב   'wytnie ich mieczem – ich, ich żony i ich dzieci' ( 49עד , ראובני ) 

אותי ואת השמש, שונאני  'nienawidzi mnie, mnie oraz Słońca' ( 189קשת  ) 
שעשה אותו ואת כל מה, הערצתיו  'uwielbiałem go, jego i wszystko, co robił' ( 109חיי , תמוז ) 

אותך ואת בניך, באו לקחתך  'przyszli cię zabrać, ciebie i twoich synów' ( 22שני , דיין ) 
 
W podanych tu przekładach naśladuję składnię hebrajską, nie są one jednak pragmatycznie wierne 

wobec oryginału, bo w języku polskim wariant przyszli cię zabrać, ciebie i twoich synów nie jest archa-
izującą parafrazą zdania przyszli zabrać ciebie i twoich synów. 

Powtórzenie czasownika to inny sposób wyrażenia dopełnienia szeregowego sufiksami. W polskim 
przekładzie poniższych zdań czasownik nie powinien się powtarzać, bo mowa o jednej czynności: 

 
) 'ty obraziłeś mnie i (obraziłeś) mój naród' אתה בזיתני ובזית את עמי 11בגיאות , בורלא ) 

לעודד את אירגונם ואת התלהבותם, לעודדם  'wspomóc ich, (wspomóc) ich organizację i zapał' ( 77במו ידיו , שמיר ) 
 

Parafraza z powtórzonym czasownikiem nie jest możliwa, gdy czynność z konieczności musi być wy-
konywana na co najmniej dwóch obiektach:  את עצמו ואותה[...] לאחד  'łączyć […] siebie i ją' ( 68עד , ראובני ), 
nie הלאחד את עצמו ולאחד אות  'łączyć siebie i łączyć ją', i wtedy użycie dopełnienia syntetycznego jest moż-
liwe pod warunkiem zastąpienia spójnika ו-  'i' przyimkiem עם 'z': שאפשר לחברו עם דואליזם , דואליזם הכרתי
) 'dualizm świadomościowy, który można połączyć z dualizmem kartezjańskim' קרטסיאני 54רציונליזם , וינריב ). 

 
Jeśli hebrajski czasownik ma dwa dopełnienia bliższe różne znaczeniowo, to nie są one połączone spójni-

kiem ו- , i jeśli pierwsze z nich to zaimek osobowy, może on mieć postać syntetyczną bądź analityczną: 
 
עולםילמדך את סודות ה  'zapozna cię z tajemnicami świata' ( 34פויגלמן , מגד ) 

) 'abym go nauczył jakiejś modlitwy hebrajskiej' שאלמד אותו איזו תפילה עברית 160השגעון , המאירי ) 
 
Jeśli oba dopełnienia bliższe różne znaczeniowo, czyli niemożliwe do połączenia spójnikiem 'i', są wyrażo-

ne zaimkiem osobowym, to przynajmniej jedno z nich musi być analityczne, tj. czasownik nie może mieć 
dwóch dopełnień syntetycznych (nieskoordynowanych), co jest możliwe np. w arabskim (por. Joüon, Muraoka 
) 'pokazał mi go' הראני אותו :(445–444 :1996 49סערת , קרח ) 'nauczył mnie jej' לימדני אותה ,( 104זכרונות , וולט ) lub 
w stylu neutralnym dwa dopełnienia analityczne: לימדה אותנו אותו 'uczyła nas go'42F

43. 
 

                                                 
43 http://www.tzura.co.il/forum/display_printer_threads.asp?ForumID=2&TopicID=573. 
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Hebrajskie dopełnienie analityczne możliwością koordynacji dorównuje dopełnieniu bliższemu rzeczowni-
kowemu, bo oczywiście dopełnienie rzeczownikowe może być skoordynowane, z powtórzeniem przyimka את 
lub z jego elipsą, która w przypadku dopełnienia analitycznego zaimkowego nie jest możliwa:  

 
) 'wyciągnęliśmy chleb, kiełbasę i wódkę' הוצאנו את הלחם ואת הנקניק ואת הוודקה 91הסיפור  ) 
) 'obcina im nogi i ręce' הוא מבתר את רגליהם וידיהם 10חסות , מיכאל ) 

 
Hebrajskie dopełnienie bliższe analityczne możliwością koordynacji dorównuje dopełnieniu dalszemu, 

tj. z innymi przyimkami niż את, zarówno zaimkowemu, jak i rzeczownikowemu, z tym, że w przypadku 
szeregu rzeczowników możliwa jest elipsa przyimka, niemożliwa w języku hebrajskim w przypadku sze-
regu zaimków: 

 
) 'nie wrócił na przyjęcie, ani do dziewczyny' לא חזר אל הנשף והבחורה 23אוטופיה , בר יוסף ) 

םלהבחין בבית ובעצי הלימוני  'dostrzec dom i drzewa cytrynowe' ( 77פרשת , רז ) 
) 'co czeka ją i nas' מה צפוי לה ולנו 86פויגלמן , מגד ) 

 
d. Hebrajskie dopełnienie bliższe analityczne oraz polskie dopełnienie może być zanegowane. Zdanie 

z zanegowanym dopełnieniem ma inne znaczenie niż zdanie w całości zanegowane, tj. ze zdania z zane-
gowanym dopełnieniem wynika, że prawdziwe jest zdanie z innym dopełnieniem, gdy zdanie w całości 
zanegowane takiej implikacji nie ma, co widać w tych spośród poniższych cytatów, w których eksplicyt-
nie wyrażono to drugie dopełnienie (por. rozdz. 4, 5). Polski zaimek osobowy jako dopełnienie zanego-
wane przybiera formę dłuższą: 

 
את הכיתה. לא אותי שאלת  'nie mnie spytałaś. Klasę' ( 14העטלף , מגד ) 

) 'nie jego poszedłem spotkać, lecz Tomasa' לא אותו הלכתי לפגוש אלא את תומס 9חלום , שחר ) 
לא אותך אכזבו, לא אותך העליבו  'nie ciebie obrażono, nie ciebie zawiedziono [lecz mnie]' ( 68רחוב , אקשטיין ) 

) 'ale nie ją posadził, lecz fryzjerkę' לא אותה הרכיב אלא את הספרית 195חדר , שמעוני ) 
אלא את כלתו, לא אותה או את אמה הוא בא לחפש כאן  'nie jej ani jej matki on przyszedł tu szukać, lecz swej sy-

nowej' ( 328הכלה , יהושע ) 
לא אותי –הרגו אותו   'zabili jego – nie mnie' ( 24, 1948, בן יהודה ) 

כי אם את כולכם, אני אוהבת לא רק אותך  'kocham nie tylko ciebie, ale was wszystkich' ( 202השגעון , המאירי ) 
 
Po to, aby zanegować dopełnienie syntetyczne, trzeba zanegować całe zdanie, tj. tylko z kontekstu 

wynika wtedy, że negacja znaczeniowo odnosi się wyłącznie do dopełnienia: רק ראיתי מה שמובא .לא ראיתיו  
'nie widziałem jej [= książki]. Tylko widziałem to, co cytowano' ( דובב עח, שכטר ), tj. את רק ראיתי לא אותו אלא 
 widziałem nie ją, lecz tylko to, co zacytowano'. Dopełnienie zaimkowe analityczne możliwością' מה שמובא
negacji dorównuje dopełnieniu bliższemu rzeczownikowemu: לא את הסיפור הזה רצה לכתוב 'nie tę historię 
chciał napisać' ( 36מעשה , מגד ) oraz dopełnieniu dalszemu zaimkowemu, które ma zawsze postać anali-
tyczną: לא לך חיכינו!  'nie na ciebie czekaliśmy!' ( 8שש , ברטוב ). 

 
e. Hebrajskie dopełnienie analityczne, oraz polskie dopełnienie, pozwala na elipsę czasownika do-

myślnego na podstawie kontekstu poprzedzającego. W razie elipsy orzeczenia polski zaimek przybiera 
formę dłuższą: 

 
.גם אותה–? ואותה ראית  '– A ją widziałeś? – Również ją.' ( 61הכלה , יהושע ) 

אותך, כן[...] ? אותי. כי רציתי אותך  '– Bo pragnęłam cię. – Mnie? [...] – Tak, ciebie' ( 43חיי , שלו ) 
"?אותך[...] "האשים אותי   '– [...] oskarżył mnie [...] – Ciebie?' ( 17יונים , מיכאל ) 

?למה לא אותי? [...]איך זה שהם הזמינו את עמליה   'jak to jest, że oni zaprosili Amalię [...] ? Dlaczego nie mnie?' 
( 316פתאום , שביט ) 

והוא אותה, ושכת אותוהיא מ  'ona pociąga jego, a on ją' ( 109רצח , שם אור ) 
וגם אני אותו, אותי הוא הכי אוהב  'mnie on najbardziej lubi, także ja jego' ( 36געגועי , קרת ) 

) 'motyka wciśnie ciebie w ziemię, a nie ty ją' המעדר יכניס אותך לאדמה ולא אתה אותו 27אבן , שחם ) 
כמעט שלא –אבל אתה אותי , י הכרתי אותךאנ  'ja ciebie znałem, ale ty mnie – prawie nie' ( 32על עצים , מגד ) 

אותך או את הלטקס, את מי אני אוהב יותר  'kogo kocham bardziej, ciebie czy placki ziemniaczane' ( 160רחוב , אקשטיין ) 
 
W stylu archaizującym elipsa czasownika wymaga przejścia z dopełnienia syntetycznego na anali-

tyczne: הדאיבם והרגיזם כמו אותנו 'martwiła ich i złościła tak, jak nas' ( 199בגיאות , בורלא ). Dopełnienie synte-
tyczne wymaga powtórzenia czasownika: אהבוני, ודאי, אני הייתי אוהבם והם  'ja ich kochałem, i oni, oczywi-
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ście, mnie kochali' ( 22בלי , בורלא ). Dopełnienie analityczne zaimkowe umożliwia elipsę czasownika tak 
samo, jak dopełnienie rzeczownikowe: אישתו את הקירות והוא את התקרה, אישתו והוא, הם היו צובעים אותו ביחד  
'pomalowaliby go razem, jego żona i on, jego żona ściany a on sufit' ( 214חדר , שמעוני ). 

 
f. Hebrajskie dopełnienie rzeczownikowe oraz analityczne zaimkowe może być określone preponowa-

nymi partykułami רק ,גם itp. lub postponowanym zaimkiem עצמו. Również polskie dopełnienie zaimkowe 
może być określone partykułami czy przymiotnikiem sam, i w obu wypadkach zaimek pojawia się 
w formie dłuższej: 

 
היו מביאים לידי צחוק אף את החיות הכי רעות שבין הקצינים[...] אך מעשיו   'jego czyny [...] doprowadzały do śmie-

chu nawet najgorsze bestie spośród oficerów' ( 89השגעון , יהמאיר ) 
) 'zabiją zarówno ją, jak i mnie' יהרגו גם אותה וגם אותי 65כחרס , לפיד ) 

וגם אותו, הליטוף מרגיע אותי קצת  'głaskanie uspokaja mnie trochę, i także jego' ( 12חיי , שלו ) 
) 'proszę, weźcie także mnie pod uwagę' אנא הביאו גם אותי בחשבון 290מנוחה , עוז ) 
) 'sam się śmiał i doprowadził także ich do śmiechu' צחק בעצמו והביא אף אותם לידי צחוק 179הוא , שמיר ) 
) 'twoja siła przeraża nawet ciebie' הכוח שלך מפחיד אפילו אותך 8אהבת , קניוק ) 
) 'rozśmiesza tylko ciebie' מצחיקה רק אותך 141נינגל , שחר ) 

יה לחלץלפחות אותם אפשר יה  'przynajmniej je będzie można uratować' ( 170הכלה , יהושע ) 
) 'wyobraź sobie siebie samego' תאר לך אותך עצמך 302הוא , שמיר ) 
) 'który jemu samemu służył' ששימש אותו עצמו 27הכלה , יהושע ) 

אותו עצמו לא תראה, אותו  'jego, jego samego nie zobaczysz' ( 14א הו, שמיר ) 
) 'do jakiego stopnia mnie samego nadal dręczy ta rzecz' כמה מוסיפה אותה הויה לכרסם אותי עצמי 194הבדאי , ברטוב ) 

 
Określenie dopełnienia syntetycznego preponowanymi partykułami wymaga powtórzenia sufiksu do-

pełnieniowego w postaci zaimka osobowego niezależnego (w stylu archaizującym43F

44) lub w postaci dopeł-
nienia analitycznego (w stylu książkowym wolnym od archaizacji): 

 
 pobłogosław także mnie' (Rdz 27, 34)' ברכני גם אני
) 'pozwól również i mnie jeść' הניחני גם אני לאכול 40סיפורים , ביאליק ) 

אני־לא תקחני גם  'nie weźmiesz także mnie' ( 156שמות , ראובני ) 
) 'napój także jego' תשקיהו גם אותו 25, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'ponaglano także ich' זירזום גם אותם 136עד , ראובני ) 
) 'pociągnęli także jego' סחבוהו גם אותו 14השגעון , המאירי ) 
) 'zwerbować także ich' לגייסם גם אותם 91בגיאות  ,בורלא ) 

 
Przekład naśladujący składnię hebrajską: 'napój go, także jego' nie byłby pragmatycznie wierny, bo nie 

jest to archaizująca parafraza zdania 'napój także jego'. Określenie sufiksu dopełnieniowego zaimkiem 
 'przyłączyć je samo' לצרפו אותו עצמו :wymaga jego powtórzenia w postaci dopełnienia analitycznego עצמו
( 6כרך , אסופת, גולדויכט ). 

 
Powtórzenie zaimka typu הניחני גם אני 'pozwól również i mnie' to tylko szczególny przypadek anafory 

odnoszącej się do rzeczownika (w tym szczególnym przypadku zaimka) określonego partykułą גם lub אף, 
gdy partykuła następuje po wyrazie określanym. Otóż normalny szyk tych partykuł w stylu starannym jest 
preponowany, i mogą one określać wszelkie składniki zdania (w zdaniach poniżej są one określeniami 
podmiotu, dopełnienia, orzeczenia): 

 
) 'także Kuperberg był bezsilny' אף קופרברג היה חדל־אונים 106לב , שחם ) 
) 'jakby także to ziarnko żwiru było światem takim jak nasz' כאילו גם החצץ הזה הוא עולם כמו שלנו 282סיפור , עוז ) 
?למה את לא מציעה גם לי  'dlaczego nie proponujesz także i mnie [tylko sama jesz cukierki]?' ( 30אהבה , ברגמן ) 

) 'Cezar uśmiechnął się z przymusem, a także trochę się roześmiał' צזאר חייך חיוך מאולץ וגם צחק מעט 108זכרון , שבתאי ) 
) 'nawet cieszę się pewnymi przywilejami' אני אף נהנה מזכויות־יתר מסויימות 7ם מכתבי, לויטס ) 
 

                                                 
44 Paralelna konstrukcja arabska jest w tym języku neutralna stylistycznie, por. przykład Górskiej (2000: 274, nr 
891), w którym partykuły co prawda nie ma, ale dopełnienie jest skontrastowane, dlatego pojawia się także w formie 
zaimka niezależnego. 
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Jeśli partykuła jest określeniem podmiotu rzeczownikowego, to w stylu książkowym może ona znaj-
dować się po rzeczowniku, ale wtedy po niej następuje zaimek osobowy anaforycznie odnoszący się do 
podmiotu rzeczownikowego: 

 
) 'także stary Abu Ali dobrze się zakonserwował' אבו־עלי הזקן אף הוא נשתמר יפה 39אנשי , בר יוסף ), tj. אף אבו עלי. 
-także kilku spośród ludzi, którzy przyjechali ze mną samocho' כמה מן האנשים שהגיעו עמי במכונית ירדו אף הם

dem, wysiadło' ( 77חיי , תמוז ), tj. אף כמה מן האנשים. 
חקו אתו השתתקו גם הםצזאר וארווין שצ  'Cezar i Erwin, którzy się z nim śmiali, także zamilkli' ( 108זכרון , שבתאי ), tj. 

 .גם צזאר וארווין שצחקו אתו השתתקו
) 'także młody George będzie pracował w dyplomacji' ג׳ורג׳י הצעיר יעסוק אף הוא בשירות החוץ 18חטאי , יהלום ) 

נשאבה אף היא אל השיחה...] [דודתי הצעירה   'także moja młoda ciotka [...] została wciągnięta do rozmowy' 
( 253השיבה , יהושע ), tj. אף דודתי. 

) 'również Srulik gra' שרוליק גם הוא מנגן 361מנוחה , עוז ), tj. גם שרוליק מנגן. 
) 'również Jochi się rozebrała' יוכי התפשטה גם היא 85ספר , ןגרוסמ ), tj. גם יוכי התפשטה. 
) 'także piwnica zmieniła trochę swój wygląd' והמרתף שינה את פניו קצת גם הוא 39השגעון , המאירי ), tj.  גם המרתף

 .שינה את פניו
) 'także ja i mój ojciec się przyłączymy' אבי ואני נצטרף גם אנחנו 122מבחן , גורן ), tj. רףגם אבי ואני נצט . 
 

Można zdania powyższe uznać za ekstrapozycję44F

45 powodującą, że zdanie zaczyna się od składnika 
wyrażającego datum, czyli tu od podmiotu, a nie od partykuły, od której zaczyna się wariant neutralny 
tych zdań, czyli taki, w którym partykuła znajduje się przed określanym rzeczownikiem (jak w cytacie 
powyżej: אף קופרברג היה חדל־אונים). Za tym, że nie jest to jednak ekstrapozycja, a jedynie konstrukcja spe-
cyficzna dla partykuł גם i אף, przemawia fakt, że występuje ona też w kontekstach, w których nie może 
być interpretowana jako ekstrapozycja, bo składnik rzekomo ekstraponowany, czyli zaimek osobowy 
w formie niezależnej, nie znajduje się ani przed całym zdaniem, ani też po nim, a taki jest właśnie szyk 
części ekstraponowanej: וןפינה לו אותו בצאתו אף הוא לשנת־שבת  'zwolnił mu go, także udając się na roczny 
urlop' ( 12מסע , מגד ). Widać więc, że konstrukcja ta to nie ekstrapozycja, lecz sposób określenia zasadniczo 
preponowaną partykułą składnika zdania, który znajduje się wyjątkowo przed partykułą, co niekiedy jest 
możliwe do uniknięcia poprzez zmianę szyku (książkowemu שרוליק גם הוא odpowiada wtedy neutralne  גם
 a niekiedy nie, jak w przypadku sufiksu dopełnieniowego czasownika bądź sufiksu wyrażającego ,(שרוליק
agensa gerundium (jak w בצאתו אף הוא). 

 
W przeciwieństwie do przydawek w formie partykuł, przydawka imiesłowowa lub przymiotnikowa 

może określać zarówno dopełnienie analityczne, jak i syntetyczne, a w języku polskim także krótszą for-
mę zaimka. Powodem tej różnicy jest fakt, że przydawki partykułowe 'tylko/także' po pierwsze, wyrażają 
kontrast, po drugie, są preponowane, gdy przydawka imiesłowowa nie wyraża kontrastu i jest postpono-
wana: הצינה, חלוש החזה, אחזה אותו  'złapało go, słabego na piersi, przeziębienie' ( 43 הגולים, בארון כמה אני  ;(

החוזרים בתשובה, שונאם  'jak nienawidzę ich, nawracających się' ( 136האיש , בן נר ). 
 
g. Hebrajskie dopełnienie bliższe rzeczownikowe, oraz zaimkowe analityczne wyrażające datum lub 

skontrastowane, może być przesunięte na miejsce przed orzeczeniem (por. Joüon, Muraoka 1996: 444). 
Również polskie dopełnienie zaimkowe, skontrastowane lub wyrażające datum, może znajdować się 
przed orzeczeniem, zawsze w formie dłuższej (por. Pisarkowa 1969: 78): 

 
את אגדת חנוכה כבר ניפצו לנו? למה לנפץ אגדה  'Po co niszczyć legendę? Legendę chanukową już nam zniszczyli' 

( 128עת , באר ) 
אתי זו כבר בעיה אחרת, אותו אף אחד לא יאשים  'jego nikt nie oskarży, ze mną to już jest inna sprawa' ( 307רחוב , אקשטיין ) 

לי הושיט אות היד, חיבק[...] אותה   'ją przytulił [....] mnie podał rękę' ( 265רחוב , אקשטיין ) 
את הלינה שום דבר לא קונה[...] נות עם סיפור יפה אותי עוד אפשר לק  'mnie jeszcze można kupić ładną historyjką 

[...] Haliny nic nie przekupi' ( 279רחוב , אקשטיין ) 
אותו עניין רק לנקום. הבעיה שלי היתה איך להשיג כסף  'moim problemem było to, jak zdobyć pieniądze. Jego inte-

resowała tylko zemsta' ( 173רחוב , אקשטיין ) 
?אותך היא הכירה[...] אולי היא הכירה אותי   '– Może ona mnie poznała [...] – Ciebie poznała?' ( 105ילדי , שמיר ) 

את הקלשון קשה לשכנע הרבה יותר. שכנעתי[...] אותו   'jego przekonałem. Widły przekonać jest znacznie trudniej' 
( 129רחוב , טייןאקש ) 

                                                 
45 Bar (1995: 18.23) interpretuje takie zdania jako ekstrapozycję podmiotu. 
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אותנו אף אחד לא מבקר. יש ילדים שבאים לבקר אותם הורים וידידים  'są dzieci, które przychodzą odwiedzać rodzice 
i przyjaciele. Nas nikt nie odwiedza' ( 247רחוב , אקשטיין ) 

כי אותי הוא הכי אוהב. הוא דווקא בא להגיד את זה לי  'przyszedł to powiedzieć akurat mnie. Bo mnie najbardziej 
lubi' ( 36געגועי , קרת ) 

אותם היו מוציאים להורג ביריה. כל אלה שאבדה תקוה לחייהם  'wszyscy ci, na których przeżycie nie było szans. Ich 
wyprowadzano na śmierć przez rozstrzelanie' ( 54פויגלמן , מגד ) 

ו היא רק מכופפתאותנ[...] אנחנו רכים כאגמון   'my jesteśmy giętcy jak trzcina [...] nas on [= wiatr] tylko zgina' 
( 19פוגלמן , מגד ) 

ואותי השכיבו על הספה בסלון, הם קיבלו את החדר שלי  'oni dostali mój pokój, a mnie położono na kanapie w sa-
lonie' ( 17זה , ברטוב ) 

אבל אותי לא עניינו תלאות הגוף[...] יו הכול התעניינו לדעת מה היו חי  'wszyscy chcieli wiedzieć, jakie było jego 
życie [...] ale mnie nie interesowały udręki cielesne' ( 63התגנבות , קנז ) 

אבל אותו אני אוהבת באמת, גם אותך אני אוהבת קצת  'również ciebie trochę kocham, ale jego kocham naprawdę' 
( 163לב , שחם ) 

אותך ברגר מאסף הביתה, חריסמן, אבל אותך[...] אין איש מאסף אותם הביתה   'nikt nie chciał ich zabrać do domu [...] 
ale ciebie, Charisman, ciebie Berger zabierze do domu' ( 135מקום , עוז ) 
 
Dopełnienie zaimkowe znajdujące się przed orzeczeniem bywa często określone partykułami 'także', 

'tylko', gdyż partykuły te wyrażają kontrast: 
 

) 'również jego zaprosiła' ואף אותו הזמינה 55נינגל , שחר ) 
) 'także mnie pobłogosławi' גם אותי יברך 302רחוב , אקשטיין ) 
) 'tylko ciebie będę kochać' רק אותך אוהב 26ם סוגרי, קציר ) 
) 'akurat ciebie uważałem za osobę rozumiejącą' אותך דווקא חשבתי למבין 101עד , ראובני ) 

 
Jeśli dopełnienie syntetyczne wyraża datum lub jest skontrastowane, przesunięcie go przed orzeczenie 

wymaga ekstrapozycji, której funkcjonalnym odpowiednikiem polskim jest szyk preponowany dopełnie-
nia:  הרכיבונו על אתונות –אנו  'nas posadzono na oślice' ( 21בלי , בורלא ).  

 
Jak wynika z podanych w punktach a–g przykładów, w języku hebrajskim wyrażenie kontrastu wy-

maga bądź to nadania dopełnieniu formy analitycznej, bądź to powtórzenia dopełnienia syntetycznego 
w formie analitycznej. Z tego powodu w stylu archaizującym samo przejście z formy syntetycznej na 
analityczną, przy zachowaniu szyku i w braku przydawek dopełnienia, może wyrażać kontrast:  מיאר ודאי

?אותומי איננו מכיר ? יננו מכיראת מי א. מכירו  'Majer na pewno go zna. Kogóż on nie zna? Któż nie zna jego?' 
( 188שמות , ראובני ) – tu dodatkowo wyrażono kontrast rozstrzeloną czcionką, co jest zbyteczne w polskim 
przekładzie dzięki istnieniu formy dłuższej zaimka. 

 
h. Jeżeli ten sam zaimek osobowy jest dopełnieniem bliższym kilku zdań współrzędnie złożonych lub 

grup bezokolicznikowych współrzędnie złożonych o tym samym podmiocie, to może zostać pominięty 
przy części z nich, jeśli ma postać analityczną. Elipsa dopełnienia jest też możliwa w języku polskim. 
W obu językach elipsa dopełnienia następuje, gdy współrzędnie złożone orzeczenia oznaczają etapy pew-
nej akcji, czynności podobne, odwrotne (por. Piela 2011b: 127–132) lub przeciwstawne. W języku he-
brajskim częściej następuje elipsa dopełnienia zaimkowego analitycznego pierwszego orzeczenia czy 
bezokolicznika, zwłaszcza gdy czasowniki następują bezpośrednio jeden po drugim, tj. nie ma między 
nimi np. okoliczników. Wydaje się, że w języku polskim częściej następuje elipsa dopełnienia zaimko-
wego drugiego orzeczenia, zatem w przekładzie stylistycznie ekwiwalentnym to pierwsze orzeczenie ma 
dopełnienie zaimkowe: 

 
• etapy czynności: 

) 'kto ją napisał i kto śpiewał' מי כתב ומי שר אותו 60מגדלורים , קציר ) 
) 'chwycił je i zdarł z niej' חטף והסיר אותו מעליה 88סוכן , שחר ) 
) 'galerie je kupują i wystawiają' הגלריות רוכשות ומציגות אותו 50מלאכים , בן נר ) 
) 'on je wycina i maluje' הוא גוזר וצובע אותם 98מגדלורים , קציר ) 
) 'kto go zabierze i odwiezie z powrotem' מי יקח ויחזיר אותו 66נוכחים , גרוסמן ) 

מייבש ומקצץ אותו[...] הוא היה מלקטו   'zbierał ją [...] suszył ją i kroił' ( 26שורשי , אלמוג ) – nie מקצצו, właśnie 
dlatego, że wcześniej nastąpiła elipsa dopełnienia czasownika מייבש. 
) 'dalej ich karmiliśmy i poiliśmy' המשכנו להאכיל ולהשקות אותם 163חים נוכ, גרוסמן ) 
) 'napełnia go i pobudza [nadzieja]' ממלאה ומעוררת אותו 18מלאכים , בן נר ) 
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• czynności podobne: 

) 'zaczyna ją głaskać i całować' מתחיל ללטף ולנשק אותה 21הכלה , יהושע ) 
) 'nauczyłem się znać cię i szanować' למדתי להכיר ולכבד אותך 148מגדלורים , קציר ) 

א לא חדל להפתיע ולשעשע אותההו  'nie przestawał jej zaskakiwać i bawić' ( 215רומן , שלו ) 
) 'zdumiała go i zmieszała' התמיהה והביכה אותו 71שני , דיין ) 
) 'ta linijka zdziwiła go i przygnębiła' השורה הזאת הפליאה ודכדכה אותו 10מלאכים , בן נר ) 
) 'nie widzieć ich i nie słyszeć' לא לראות ולא לשמוע אותן 307רחוב , אקשטיין ) 
) 'pomniejsza je i unieważnia' מגמד ומבטל אותם 151ספר , גרוסמן ) 
) 'mogą ich poniżać i dręczyć' יכולים להשפיל ולענות אותם 81התגנבות , קנז ) 
) 'oddaliła go i uczyniła jeszcze bardziej obcym' הירחיק וניכר אותו עוד 100סטודנטית , קריץ ) 
) 'drapały go, gryzły i kąsały' שרטו ונשכו וניקרו אותו 119 מומיק, גרוסמן ) 

 
• czynności odwrotne lub przeciwstawne: 

) 'próbowała je na przemian ciągnąć i pchać' ניסתה למשוך ולדחוף אותה חליפות 59סטודנטית , קריץ ) 
 
W języku polskim elipsa dopełnienia drugiego czasownika następuje także wtedy, gdy możliwy jest 

przekład hebrajskiego zaimka osobowego na zaimek zwrotny45F

 pozwalały im' הניחו להם ללטף ולחבק אותן :46
głaskać się/je i przytulać' ( 120זכרון , שבתאי ). Hebrajskie dopełnienie zwrotne, tj. zaimek עצמו, podobnie 
jak dopełnienie analityczne w formie zaimka osobowego, ulega elipsie w pierwszym zdaniu, w polskim 
przekładzie elipsa następuje raczej w drugim zdaniu: מצנעת ומצמצמת עצמה 'ukrywając się i ograniczając' 
( 193הוא , שמיר מוטישטש ומחק את עצ ;(  'zacierał siebie i wymazywał' ( 17חלום , שחר ). 

W języku hebrajskim dopełnienie analityczne w formie zaimka osobowego ulega elipsie w taki sam 
sposób, jak dopełnienie rzeczownikowe lub dopełnienie w formie zaimka zwrotnego, tj. także w przypad-
ku dopełnienia rzeczownikowego przeważnie następuje elipsa dopełnienia pierwszego czasownika. 
W przypadku rzeczownika także w języku polskim częściej następuje elipsa dopełnienia pierwszego cza-
sownika, czyli inaczej niż w przypadku zaimka osobowego lub zwrotnego:  

 
• etapy czynności: 

) 'formułował i poprawiał swe definicje' ניסח ותיקן את הגדרותיו 107עד , ראובני ) 
) 'weźmiemy i wyniesiemy stamtąd wszystkie papiery' ניקח ונוציא משם את כל הניירות 105עד , ראובני ) 
 

• czynności podobne: 
) 'kochał i uwielbiał jego ojca' אהב והעריץ את אביו 72זכרון , שבתאי ) 
) 'utuliła i otoczyła ramionami małe ciałko' היא חיבקה ועטפה בזרועותיה את הגוף הקטן 61מישהו , גרוסמן ) 
 

• czynności odwrotne: 
) 'on kupi i sprzeda Komitet Sturczenia' הוא יקנה וימכור את ועד ההתעתמנות 81עד , ראובני ) 

ת החשמלהוא הדליק וכיבה א  'on włączał i wyłączał prąd' ( 113השגעון , המאירי ) 
את החלונות[...] פותח וסוגר   'otwierającego i zamykającego okna' ( 108נוצות , באר ) 

 
W zdaniach powyższych niemożliwa jest ani w polskim, ani w hebrajskim katafora zaimkowa, bo została-

by ona odniesiona do innego rzeczownika niż ten, który jest dopełnieniem następnego zdania ( הוא פותח אותם
 otwiera je i zamyka okna'). Możliwa jest za to anafora dopełnienia rzeczownikowego, która' וסוגר את החלונות
w obu językach jest stylistycznie neutralna, w przeciwieństwie do nacechowanego stylistycznie powtó-
rzenia hebrajskiego dopełnienia analitycznego i polskiego dopełnienia zaimkowego:  הוא אהב את בש והעריץ
) 'kochał Besza i uwielbiał go' אותו 72זכרון , שבתאי ). 

W języku hebrajskim rzadziej następuje elipsa dopełnienia analitycznego drugiego czasownika, co jest 
z kolei normą w języku polskim: 

 
) 'myć je i przewijać' לרחוץ אותו ולחתל 105מגדלורים , קציר ) 
) 'zdejmuje je i wyciera' הוא מסיר אותם ומקנח 104כל הסיפורים , יהושע ) 
) 'próbował przekonać ją i namówić' ניסה לשכנע אותה ולשדל 76זכרון , שבתאי ) 

לטלטל, לסובב, קשה לנער אותו  'trudno jest je poruszyć, obrócić, wstrząsnąć' ( 119מגדלורים , קציר ) 
) 'szukałem cię, ale nie znalazłem' חיפשתי אותך ולא מצאתי 137אשה , גפן ) 
) 'jak łatwo jest wyciągnąć go i włożyć z powrotem' כמה קל להוציא אותו ולהכניס שוב 324רחוב , אקשטיין ) 

                                                 
46 O tego typu wymienności zaimka zwrotnego i osobowego w języku polskim por. Piela 2012: 176–177. 
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) 'wzięli go i nigdy nie zwrócili' לקחו אותו ואף פעם לא החזירו 24געגועי , קרת ) 
 
Powtórzenie dopełnienia zaimkowego analitycznego mimo tego, że orzeczenia współrzędnie złożone 

następują jedno po drugim i jedyne, co znajduje się między nimi, to właśnie dopełnienie i spójnik, jest 
w języku hebrajskim nacechowane stylistycznie, tak jak i w polskim, i jest spotykane w zdaniach wyraża-
jących znaczenie emotywne, pozytywne bądź negatywne: 

 
) 'złapali go, torturowali go i skazali go na śmierć' תפסו אותו ועינו אותו ודנו אותו למוות 10מגדלורים , קציר ) 
) 'gwałcić ją i zniekształcać ją' לאנוס אותו ולעוות אותו 43זכרון , שבתאי ) 
) 'mama przytuliła mnie, i głaskała mnie, i całowała mnie' אמא חיבקה אותי וליטפה אותי ונישקה אותי 39שורשי , אלמוג ) 

ו אותו ונישקנו אותוחיבקנ  'przytuliliśmy go i ucałowaliśmy go' ( 182כורסת , גפן ) 
) 'zawstydziliście mnie i zwiedliście mnie' ביישתם אותי ופיתיתם אותי 236כחרס , לפיד ) 

 
Innym czynnikiem, który może powodować powtórzenie dopełnienia analitycznego, jest znaczenie 'czyn-

ności następujących po sobie, odległych w czasie': קיבל אותה והחזיר אותה 'przyjął ją [= pożyczkę] i spłacił 
ją' ( 60ילדי , שמיר ). W podanych wyżej zdaniach, w których dopełnienie uległo elipsie, mowa o czynno-
ściach podobnych (np. 'głaskać i całować'), odwrotnych ('pchać i ciągnąć', 'wyciągać i wkładać') lub sta-
nowiących etapy pewnej akcji ('zabrać i odwieźć z powrotem'). Gdy brak tego rodzaju związków znacze-
niowych pomiędzy orzeczeniami, w obu językach nie następuje elipsa dopełnienia: וללטף  הבטחתי לה להבין אותה
) 'obiecałem jej rozumieć ją i głaskać ją' אותה 270רחוב , אקשטיין ), nie להבין וללטף אותה 'rozumieć i głaskać ją'.  

 
Zaimek będący dopełnieniem w obu językach (w hebrajskim także w formie analitycznej) raczej po-

wtarza się, gdy między orzeczeniami znajdują się inne składniki któregoś ze zdań, mimo że ciąg czynno-
ści należy do kategorii znaczeniowych sprzyjających elipsie, które podałem wyżej: 

  
) 'oprawiłem ją w specjalny sposób i schowałem ją' עטפתי אותו במיוחד והחבאתי אותו 65נינגל , שחר ) 

וזרקו אותי למרתף חשוך, בליםהם אסרו אותי בח  'związali mnie sznurami i wrzucili mnie do ciemnej piwnicy' 
( 66תאומים , האזרחי ) 

) 'wziął ją od Izraela i przeczytał ją' לקח אותה מישראל וקרא אותה 200זכרון , שבתאי ) 
-wydobyto go z grobu około dwa tygodnie wcze' הוציאו אותו לפני כשבוע ימים מקברו והעבירו אותו מבית־הקברות

śniej i przeniesiono go z cmentarza' ( 162זכרון , שבתאי ) 
 
Elipsa dopełnienia analitycznego, a także polskiego dopełnienia zaimkowego, nie następuje, jeśli 

orzeczenia nie tworzą szeregu, tj. zdania są podrzędnie złożone: 
 

הייתי תוקע אותם בבטן השמנה שלו, לו הייתי מוצא אותם  'gdybym je znalazł, wbiłbym mu je w jego tłusty brzuch' 
( 274רחוב , אקשטיין ) 

שיחררו אותי, מרוב פחד שימצאו אותי שם  'z wielkiego strachu, że znajdą mnie tam, wypuszczono mnie' 
( 243רחוב , אקשטיין ) 

תה מיום שנשא אותההוא שנא או  'nienawidził jej od dnia, kiedy ją pojął za żonę' ( 52זכרון , שבתאי ) 
היא כבר תאהב אותו, אם היא תכיר אותו  'jeśli ona go pozna, to już będzie go kochać' ( 57נוכחים , גרוסמן ) 

 
Hebrajskie dopełnienie syntetyczne zwykle jest powtarzane z kolejnymi, współrzędnie złożonymi 

orzeczeniami, może przez analogię do zaimka dzierżawczego syntetycznego określającego szereg rze-
czowników. W polskim przekładzie stylistycznie wiernym brak powtórzeń, tj. dopełnienie ma tylko 
pierwszy czasownik, bo powtórzenia takie nie należą do cech stylu archaizującego w języku polskim, 
a zdania mówią o etapach jednej czynności, o czynnościach podobnych, odwrotnych lub przeciwstaw-
nych: 

 
• etapy czynności: 

) 'podnosi ją [= kopertę] i otwiera' מרימה ופותחה 18תאומים , האזרחי ) 
ו והביאוהואסרוה  'związano go i przyprowadzono' ( 110שמות , ראובני ) 

) 'zgodził się je pociąć, wygładzić heblem i przymocować' הסכים לנסרם ולהחליקם במקצועה ולהתקינם 37בדרך , בר יוסף ) 
) 'ścięli je, wyrwali i wykorzenili' כרתוהו ועקרוהו ושירשוהו 22שמות , ראובני ) 

להסירו ולתלותו על הכיסאממהר   'szybko go [= płaszcz] zdejmuje i wiesza na krześle' ( 41תאומים , האזרחי ) 
לכבסם ולהטליאם[...] אפשר לקנות שקים   'można kupić worki [...] wyprać je i pocerować' ( 21גווילים , בר יוסף ) 

 
• czynności podobne: 

) 'chłonął je i przyjmował' קלטם וקבלם 36עלילות , בורלא ) 
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) 'szanuję cię i kocham' אני מכבדך ואוהבך 151מגדלורים , קציר ) 
) 'ona go szanowała i ceniła' היא היתה מכבדתו ומוקירתו 49מבחר , פרידלנדר ) 
) 'zajmowały go i niepokoiły' הם העסיקוהו והטרידוהו 27זרע , בר יוסף ) 
) 'jego słowa zaczęły go nieść i wywyższać' החלו מלותיו לשאתו ולרוממו 212רומן , שלו ) 
) 'głaskali go i obejmowali' ליטפוהו וחיבקוהו 80רומן , שלו ) 

 
• czynności odwrotne lub przeciwstawne: 

פותחם ושוב סוגרם[...] הוא היה   'otwierał je [...] i zamykał z powrotem' ( 8היינץ , מגד ) 
?מדוע אירחתני וגרשתני[...] חייתני מדוע הרגתני ו  'dlaczego mnie zabiłeś i wskrzesiłeś [...] dlaczego mnie ugości-

łeś i wyrzuciłeś?' ( 135האיש , בן נר ) 
) 'nie będą ich rozpieszczali, ani też tłamsili czy dręczyli' לא יפנקום וגם לא ידכאום ויענום 44שורשי , אלמוג ) 

 
Możliwe jest powtórzenie dopełnienia syntetycznego w formie analitycznej lub na odwrót: 
 

) 'złapały mnie i pociągnęły' לפתו אותי וסחפוני 54נינגל , שחר ) 
) 'spakował je i schował do teczki' ארז אותן והטמינן בתוך תיקו 263כחרס , לפיד ) 

שחט אותו ובישלו, חטף ילד  'porwał dziecko, zarżnął je i ugotował' ( 115כחרס , לפיד ) 
) 'aby mama je posoliła i uprażyła' כדי שאמא תמליחם ותקלה אותם 32שורשי , אלמוג ) 
) 'zahartować cię i przygotować' לחשל אותך ולהכינך 27יש , גרוסמן ) 

מרפה אותן, הוא מהדקן  'on je zaciska, rozluźnia' ( 53מעשה , מגד ) 
 
Rzadkie są w języku hebrajskim zdania współrzędnie złożone, których pierwsze orzeczenie ma dopeł-

nienie syntetyczne, natomiast dopełnienie zaimkowe drugiego orzeczenia uległo elipsie. Jeszcze rzadsze 
są zdania, w których elipsie uległo dopełnienie zaimkowe pierwszego orzeczenia, a drugie ma dopełnie-
nie syntetyczne: 

 
ומגיש להם –כותשו ומבשלו לפני היושבים [...] ואני קולה הייתי תמיד את ה׳קהוה׳   'a ja zawsze prażyłem kawę [...] 

mieliłem i gotowałem ją wobec siedzących i podawałem im' ( 24בלי , בורלא ) 
לבורהרשיעוהו והורידו   'skazano go i wtrącono do lochu' ( 34פנתר , עוז ) 

) 'trzeba tylko poszukać dobrze i je znaleźć' צריך רק לחפש בחריצות ולמוצאן 41שאהבה , הראבן ) 
 

Jeśli powtarzające się dopełnienie syntetyczne jest zarazem zaimkiem anaforycznym odnoszącym się 
do poprzednika zdania względnego, to w polskim przekładzie najlepiej brzmi (a) jeden zaimek względny 
który, z pierwszym czasownikiem, możliwy jest też przekład (b) z szeregiem zdań względnych lub (c) ze 
zdaniem względnym współrzędnie złożonym: 

 
לןבכתונת שרחצוה וטבלוה בעמי  'w koszuli, (a) którą wyprano i zanurzono w krochmalu', (b) 'którą wyprano 

i którą zanurzono w krochmalu', (c) 'którą wyprano i zanurzono ją w krochmalu' ( 36אבן , שחם ) 
ואיבדו במו־ידיו, מצאו אך לשעה קצרה, שביקשו כל הימים[...] אותו יסוד   'ów pierwiastek [...] (a) którego szukał cały 

czas, znalazł na krótką chwilę i zniszczył własnymi rękoma', (b) 'którego szukał cały czas, który zna-
lazł na krótką chwilę i który zniszczył własnymi rękoma', (c) 'którego szukał cały czas, znalazł go na 
krótką chwilę i zniszczył go własnymi rękoma' ( 24ישראל , מגד ) 

ליטפם וסרקם וטילטלם[...] שהאוויר , צמות־עשן רכות  'delikatne warkocze dymu [...] (a) które wiatr głaskał, cze-
sał i wstrząsał', (b) 'które wiatr głaskał, które czesał i którymi wstrząsał', (c) 'które wiatr głaskał, czesał 
je i wstrząsał nimi' ( 11י כ, שמיר ) 
 
W celu porównania właściwości polskiego i hebrajskiego dopełnienia zaimkowego powyższe przykła-

dy zostały tak dobrane, aby w obu wersjach językowych czasowniki miały dopełnienie bliższe. Oczywi-
ście zdarza się, że hebrajski czasownik wymaga dopełnienia bliższego, natomiast jego polski odpowied-
nik wymaga dopełnienia w innym przypadku niż biernik lub dopełniacz, i wtedy elipsa w polskim prze-
kładzie nie następuje: להכפישני באפר, לבישני, לבזותני  'okazać mi pogardę, zawstydzić mnie, powalać po-
piołem' ( 62סיפורים , ביאליק ), choć może też 'okazać mi pogardę, zawstydzić, powalać popiołem'. Także 
w języku hebrajskim elipsa dopełnienia nie następuje, jeśli każdy z czasowników wymaga innej jego 
formy, tj. innego przyimka: 

 
ו ומנופפת בומרימה אות  'podnosi go i macha nim' ( 35סוגרים , קציר ), nie מרימה ומנופפת בו ani 'podnosi go i macha'. 

אוהב אותך ומאמין בך[...] הריהו   'on kocha cię i wierzy w ciebie' ( 64הוא , שמיר ), nie אוהב ומאמין בך ani 'kocha 
cię i wierzy'. 
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) 'brzydzić się nim i nienawidzić go' למאוס בו ולשנוא אותו 63ילדי , שמיר ) 
) 'kochał ją i troszczył się o nią' אהב אותה ודאג לה 83זכרון , שבתאי ) 

חומקת ממני ומתעתעת בי, היא מסרבת לי  'ona mi odmawia, ucieka ode mnie i zwodzi mnie' ( 5אליקום , תמוז ) 
 
W języku hebrajskim elipsa dopełnienia nie następuje również wtedy, gdy dopełnienie ma co prawda 

taką samą formę, tj. taki sami przyimek, ale przyimek ten ma różne znaczenia z każdym z czasowników, 
co jest możliwe tylko w przypadku przyimków innych niż היה גאה בו ותלה בו תקוות רבות :את 'był z niego 
dumny i pokładał w nim wielkie nadzieje' ( 116זכרון , שבתאי ) – czasownik תלה 'wieszać' jest tu użyty idio-
matycznie, ale jest oczywiste, że przyimek ב-  ma w tym idiomie znaczenie lokatywne ('wieszać na kim'), 
którego nie ma jako dopełnienie przymiotnika גאה 'być dumnym', i dlatego niemożliwa jest elipsa ( היה גאה
-ב która zachodzi w zdaniach poniższych, w których przyimki ,(ותלה בו תקוות  mają to samo znaczenie על ,
ze wszystkimi czasownikami, z powodu bliskoznaczności czasowników: 

 
) 'wierzył w cuda i pokładał w nich nadzieję' האמין ובטח בנסים 202גוילי , אבינעם ) 
) 'nie zajmował się ani się nie trudził chodzeniem' הוא לא עמל ולא טרד בהליכה 19אשתו , בורלא ) 
) 'patrzył na nią i badał ją' הסתכל וחקר בה 11אשתו , בורלא ) 

עליו[...] תמהו והתגאו   'dziwili mu się i byli z niego dumni' ( 34בעל , בורלא ) – czasowniki są w tym sensie 
bliskoznaczne, że oba oznaczają uczucie, którego uświadomiony przez agensa powód wyraża równo-
znaczny z każdym z czasowników przyimek על. 

 
Podobna zasada zdaje się obowiązywać w języku polskim: ון אותם ולהשתמש בהםלכו  'kierować nimi 

i wykorzystać ich' ( 77במו ידיו , שמיר ) – tu w oryginale oraz w przekładzie nie nastąpiła elipsa dopełnienia, 
bo każdy z bezokoliczników wymaga innej jego formy. Możliwy jest jednak przekład z czasownikami, 
których dopełnienie ma identyczną formę przypadkową: 'kierować nimi i posługiwać się nimi' – mimo to 
elipsa dopełnienia jest chyba niemożliwa: 'kierować nimi i posługiwać się', a to dlatego, że czasowniki są 
całkowicie różnoznaczne, zatem identyczne formy przypadkowe dopełnienia mają różne znaczenie 
z każdym z nich. W obu językach zatem warunkiem elipsy dopełnienia jest nie tylko jego identyczna 
forma gramatyczna z oboma orzeczeniami, ale też bliskoznaczność czasowników. 

Elipsa wyrażenia przyimkowego nie następuje także wtedy, gdy z każdym z czasowników wyrażenie 
przyimkowe będące okolicznikiem, choć identyczne formalnie, ma inne znaczenie: ידו או להעצר ־לעצור על

ידו־על  'zatrzymać się koło niego lub zostać przezeń zatrzymanym' ( 28ילדי , שמיר ).  
 
Podsumowując, dopełnienie zaimkowe analityczne ma wszystkie zalety dopełnienia dalszego (zaim-

kowego lub rzeczownikowego) oraz dopełnienia bliższego rzeczownikowego, a także dopełnienia w zda-
niu polskim, które nigdy nie ma formy syntetycznej. Dopełnienie zaimkowe syntetyczne albo uniemożliwia 
eksplicytne wyrażenie pewnych znaczeń, albo wymaga powtórzenia pewnych wyrażeń, i z tego powodu jest 
nieekonomiczne w użyciu, co jest jednym z powodów jego zaniku we współczesnym hebrajskim. 

 
 
 
 
9. Hebrajski zaimek osobowy w zdaniach z ekstrapozycją 
 
9.1. Funkcja ekstrapozycji 
 
9.1.1. Ekstrapozycja sygnalizująca podział na datum i novum 
 
W języku hebrajskim ekstrapozycja46F

47 to przekształcenie zdania mające przeważnie na celu nadanie 
statusu podmiotu gramatycznego temu rzeczownikowi lub zaimkowi (rzadziej zdaniu podrzędnemu lub 
orzeczeniu czasownikowemu) zdania wyjściowego, który nie jest podmiotem gramatycznym, choć wyra-
ża datum i z tego powodu jest zwykle gramatycznie określony, a jeśli jest gramatycznie nieokreślony, to 
odnosi się do całej kategorii, jak 'Żydzi' w zdaniu קשה לשנות אותם מדעתם עלינו, יהודים  cytowanym poniżej. 
W zdaniu wyjściowym podmiotem gramatycznym jest rzeczownik wyrażający novum i z tego powodu 
często gramatycznie nieokreślony. Zdanie wyjściowe może w ogóle nie mieć podmiotu gramatycznego, 
gdy mówi o sytuacji (היה לה כה־קל 'było jej tak łatwo' poniżej). Rzeczownik wyrażający datum jest w zda-
niu wyjściowym dopełnieniem, składnikiem okolicznika lub przydawką. W wyniku przekształcenia eks-
                                                 
47 Konstrukcja występuje też w języku arabskim, por. Górska 2000: 313–317. 
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traponującego rzeczownik (wraz z przydawkami) wyrażający datum, w formie właściwej podmiotowi 
zdania, czyli bez przyimków, pojawia się na początku zdania, w którym z kolei pojawia się zaimek anafo-
ryczny odnoszący się do rzeczownika ekstraponowanego, a mający formę gramatyczną wynikającą 
z funkcji rzeczownika ekstraponowanego w zdaniu wyjściowym, tzn. zaimek ten jest sufiksem przyimka, 
rzeczownika lub czasownika. Zdanie wyjściowe w wyniku ekstrapozycji staje się zdaniem nominalnym, 
którego podmiot to rzeczownik ekstraponowany wyrażający datum, a orzecznik to zdanie zawierające 
anaforę odnoszącą się do rzeczownika ekstraponowanego (Bar 1995: 3–7), choć jest to zdanie nominalne 
nietypowe, bowiem nie jest w nim możliwy ani łącznik, ani spójnik, zwykle występujące w zdaniu 
z orzecznikiem w formie zdania podrzędnego, np. שאצלנו בונים מיד היכלות, הצרה היא  'kłopot jest ten, że 
u nas od razu buduje się gmachy' ( 121 השער, מלץ ). Zdanie z anaforą odnoszącą się do rzeczownika ekstra-
ponowanego ma taki sam szyk, jak podobne zdanie nie zawierające zaimka odnoszącego się do części 
ekstraponowanej, czym różni się ekstrapozycja od hebrajskiego zdania względnego asyndetycznego, któ-
re z reguły rozpoczyna się od składnika zawierającego anaforę odnoszącą się do poprzednika. Dlatego 
właśnie zdanie הוא אני לא מאמינה לו 'jemu nie wierzę' ( 59מישהו , גרוסמן ) to ekstrapozycja, gdy zdanie 
względne asyndetyczne miałoby szyk הוא לו אני לא מאמינה 'on, któremu nie wierzę'. 

 
Przykłady zdań z ekstrapozycją: 
 
a. Składnik ekstraponowany jest dopełnieniem: 
 

מלהשיגן גם ידו גם ידה תקצרנה –ויתר ארבע המאות   'pozostałych czterystu [franków] ani on, ani ona nie zdobędą' 
( 112שמות , ראובני ) 

) 'tej odpowiedzi nie można wymówić głośno' תשובה זו אין להגידה בקול 86עד , ראובני ) 
) 'jego mózg jakby przeszyła strzała' מוחו כאילו חץ פילחו 174שמות , ראובני ) 

ו היה מציקו באמתוילי משה  'Wiliego coś naprawdę dręczyło' ( 209הוא , שמיר ) 
קשה לשנות אותם מדעתם עלינו, יהודים  'Żydów trudno nakłonić do zmiany zdania o nas' ( 56נוכחים , גרוסמן ) 

) 'literaturze nie wolno posługiwać się siłą' הספרות אסור לה להשתמש בכוח 8ילדי , שמיר ) 
קה עצמה היה לה כה־קלרות  'samej Rutce było tak łatwo' ( 204הוא , שמיר ) 

?וקנטור מה לו  'a Kantorowi co jest?' ( 107עד , ראובני ) 
היה מובן לי שאני יהודי־ערבי, בעיראק, אני  'dla mnie w Iraku było jasne, że jestem arabskim Żydem' ( 94נוכחים , גרוסמן ) 

ו שאני ישןבעל הבית לא איכפת ל  'właściciela domu nie obchodzi, że ja śpię' ( 43אבן , שחם ) 
 
b. Składnik ekstraponowany jest okolicznikiem: 
 

) 'tą drogą przeszedłem może tysiąc razy' דרך זו אפשר אלף פעמים עברתי בה 59בעל , בורלא ) 
עליהן ידידות היה טבוע־מחשבות בלה על מניה חותם של רוגז ואי  'na myślach Beli o Mani była odciśnięta pieczęć 

złości i nieprzyjaźni' ( 76עד , ראובני ) 
) 'z wami wszystkimi coś jest nie w porządku' כולכם משהו לא בסדר אצלכם 308רומן , שלו ) – w zdaniu bez eks-

trapozycji: משהו לא בסדר אצלכם 'coś jest nie w porządku z wami wszystkimi' jedyna forma nominalna, 
która jest gramatycznie określona i wyraża datum (אצלכם 'z wami') byłaby składnikiem okolicznika, 
natomiast podmiotem byłby zaimek wyrażający novum משהו 'coś'. 

דבר אחד טוב יש בהם, החצירים. הלא הם החצירים והפלחה  'są nimi zbiór siana i uprawa zbóż. W sianie jest jedna 
dobra rzecz' ( 71במו ידיו , שמיר ) 

) 'w twojej obecności między nami jest okrucieństwo' נוכחותך בינינו יש בה אכזריות 61תאומים , האזרחי ) 
) 'ale w niej samej nie było żadnej powściągliwości' אבל היא עצמה לא היתה בה צרות מכל סוג שהוא 28ילדי , שמיר ) 

יש בהם עכשיו הרבה אלימות, הם  'w nich jest teraz wielka skłonność do przemocy' ( 49נוכחים , גרוסמן ) 
יש מהם שכל השנים מלמדים אותו דבר, המורים  'wśród nauczycieli są tacy, którzy latami uczą tego samego' 

( 56נוכחים , גרוסמן ) 
 
c. Składnik ekstraponowany jest przydawką: 
 

מעולם לא עלתה תשוקה כזו בלבו, גדעון, הוא  'w jego, Gedeona, sercu nigdy takie pragnienie nie powstało' 
( 27בעל , בורלא ) 

) 'a Uriemu prawie oczy wyszły z orbit' ואורי עיניו כמעט יצאו מחוריהן 36הוא , שמיר ) 
טעות תחילתוכל הענין ב  'całej tej sprawy początek to pomyłka' ( 23מלאכים , בן נר ) 

 większości tych nowych obywateli imperium otomańskiego korzenie są' רוב העותומנים החדשים מוצאם מרוסיה
w Rosji' ( 123שמות , ראובני ) 

?מה ערכך –ואתה   'a twoja wartość jaka jest?' ( 35 בעל, בורלא ) 
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והקטן שמוליק, הגדול שמו קופל  'starszy nazywa się Kopel, a młodszy Szmulik' ( 22רחוב , אקשטיין ) 
הטמפרטורה שלה תמיד גבוהה מדי, היא  'jej temperatura jest zawsze za wysoka' ( 36נוכחים , גרוסמן ) 

?הניירות שלך מה מצבן  'twoje papiery w jakim są stanie?/twoich papierów jaki jest stan?' ( 117הוא , שמיר ) 
כי נסיובים שייכים לסדר נזיקין, הקוליגה הנכבד שלי הלכה נתעלמה מעיניו  'mój szanowny kolega zapomniał o zasadzie, że 

surowica może zaszkodzić/uwagi mojego szanownego kolegi uszła zasada, że [...]' ( 43, 1סיפורי , שנהר ) – 
w zdaniu bez ekstrapozycji grupa nominalna wyrażająca datum, tj. הקוליגה הנכבד שלי 'mój szanowny kolega', 
byłaby składnikiem okolicznika. 

 oderwanie dzieci wykształconych rodziców od domu' בני הורים משכילים קשה קריעתם מבית אבא כקריעת ים סוף
rodzinnego jest tak trudne, jak rozdzielenie wód Morza Czerwonego' ( 29אבן , שחם ) 

לילה פירושו מנוחה. החיים שלי מחולקים ליום ולילה  'moje życie dzieli się na dzień i noc. Noc oznacza od-
poczynek' ( 51רחוב , אקשטיין ) 
 
Rzadziej część ekstraponowana znajduje się na końcu zdania, i wtedy w zdaniu pojawia się zaimek ka-

taforyczny do niej się odnoszący: מה יש לו זה?  'a temu co jest?' ( 179ארבעה , נבו ). W języku hebrajskim eks-
trapozycja postponowana różni się od preponowanej tylko szykiem, natomiast w języku polskim ekstra-
pozycja postponowana wymaga zachowania formy ekstraponowanego rzeczownika wynikającej z jego 
funkcji w zdaniu wyjściowym, por. przykłady podane w EJP 22: Mój kolega, widziałem go oraz Ja go 
znam, tego człowieka. Podobna konstrukcja występuje, obok ekstrapozycji postponowanej, także w he-
brajskim: לנערה זו, יכול להיות לה כוח־משיכה גדול  'ona może mieć wielką siłę przyciągania, ta dziewczyna' 
( 117הוא , שמיר ). 

 
W języku polskim występuje konstrukcja podobna do ekstrapozycji (Górska 2000: 313 i tamże ode-

słanie do literatury), jednak wydaje się, że jest ona znacznie rzadsza niż w hebrajskim, co więcej, w języ-
ku polskim ekstrapozycja to cecha bądź to stylu bardzo archaicznego, bądź mówionej odmiany języka 
(EJP 22), gdy w języku hebrajskim ekstrapozycja jest częsta także w języku pisanym, w stylu neutralnym 
i książkowym, choć wolnym od archaizacji, jak na to wskazują podane wyżej przykłady. Licznych przy-
kładów ekstrapozycji w stylu książkowym dostarcza powieść A. Reuweniego ירושלים־עד . W stylu niedba-
łym ekstrapozycja pojawia się szczególnie często w wypowiedziach Arabów mówiących po hebrajsku, 
którzy zapewne kalkują ekstrapozycję częstą w ich ojczystym języku. Wiele na to przykładów znajduje 
się w wypowiedziach Palestyńczyków czy Izraelczyków, których pierwszym językiem był arabski, cyto-
wanych przez Dawida Grosmana w jego reportażach הזמן הצהוב i נוכחים נפקדים, z których część tu podaję. 
Z powodu tych różnic stylistycznych pomiędzy hebrajską a polską ekstrapozycją w podanych tu tłuma-
czeniach zasygnalizowałem, który rzeczownik wyraża datum bądź to nadając mu funkcję podmiotu (two-
je papiery w jakim są stanie; mój szanowny kolega zapomniał; starszy nazywa się Kopel; noc oznacza 
odpoczynek i więcej na to przykładów poniżej, w tłumaczeniu zdań posesywnych), bądź przesuwając jego 
lub grupę nominalną go zawierającą na początek zdania, przy zachowaniu funkcji dopełnieniowej, oko-
licznikowej lub przydawkowej (np. je widzisz zamiast widzisz je; z tej metody nie ma pożytku zamiast nie 
ma pożytku z tej metody, i nawet możliwe jest przesunięcie składnika zdania przed zaimek pytajny: two-
ich papierów jaki jest stan?, oraz przesunięcie przydawki dopełniaczowej przed określany rzeczownik: 
całej tej sprawy początek). To jest właśnie pragmatycznie wierny przekład hebrajskiej ekstrapozycji. 
W przypadku pisanej odmiany języka nie jest pragmatycznym odpowiednikiem hebrajskiej ekstrapozycji 
rzadka w polszczyźnie konstrukcje typu 'przekonał się, że ta metoda – nie ma z niej pożytku', bo pojawia 
się ona współcześnie głównie w mowie, nie zaś w piśmie. Można ją za to wprowadzić do przekładu lite-
rackiej imitacji rozmowy: לא עשו אותם בעצבע, סים האלה׳׳המד  'ci instruktorzy sportowi, palcem ich nie zro-
bili' ( 25התגנבות , קנז ). 

Również w języku hebrajskim szyk jest alternatywnym wobec ekstrapozycji sposobem zasygnalizo-
wania, że co innego niż podmiot zdania wyraża datum: 

 
והללו מובלעים מתחת למים ורק צמחייתם החומה אתה מבחין" שניים"הסלעים ה –רחוק יותר   'dalej są skały drugie, i one 

są pogrążone w wodzie, i tylko porastające je brązowe rośliny zauważasz' ( 13במו ידיו , שמיר ), możliwa 
parafraza z ekstrapozycją: אותה רק צמחייתם החומה אתה מבחיןו . 

")בצלחת: תרנגולת אני אוהב רק במקום אחד("הלא הם הלול   'a mianowicie kurnik (Kurę ja lubię tylko w jednym 
miejscu: na talerzu)' ( 69במו ידיו , שמיר ) 
 
W języku hebrajskim niepodmiotowy składnik wyrażający datum i dodatkowo skontrastowany może być 

przesunięty na pozycję inicjalną jednocześnie przez zmianę szyku i ekstrapozycję: אבל , לפלסטינים תהיה מדינה
בת כבר עברהרכאותנו ה, אנחנו  'Palestyńczycy będą mieć państwo, ale nas pociąg już minął' ( 11נוכחים , רוסמןג ). 
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W przypadku zdania dopełnieniowego zawierającego rzeczownik wyrażający datum, alternatywą dla 
ekstrapozycji jest wprowadzenie okolicznika, którego jedyną funkcją jest przesunięcie do zdania nad-
rzędnego (i zarazem na sam jego początek) składnika zdania podrzędnego, dzięki czemu nie ma koniecz-
ności odwracania najbardziej naturalnego szyku, w którym zdanie dopełnieniowe następuje po zdaniu 
głównym: על בעלי חלומות אי אפשר לומר שיש להם מניעים אחרים 'o marzycielach nie można powiedzieć, że 
mają inne pobudki' ( 12אבן , שחם ) – wyraz 'marzyciele' to datum, mimo swej gramatycznej nieokreślono-
ści, jako że odnosi się on tu do całej kategorii, o której mowa w kontekście poprzedzającym. Okolicznik 
'o marzycielach' niczego nie wnosi do treści zdania, tj. to samo znaczenie miałoby zdanie bez tego oko-
licznika: אי אפשר לומר שלבעלי חלומות יש מניעים אחרים 'nie można powiedzieć, że marzyciele mają inne po-
budki', i w obu językach okolicznik z przyimkiem על/o służy jedynie do tego, aby na samym początku 
zdania nadrzędnego mógł się pojawić składnik zdania podrzędnego wyrażający datum. W języku hebraj-
skim tę samą funkcję miałaby ekstrapozycja: בעלי חלומות אי אפשר לומר שיש להם מניעים אחרים 'marzyciele – 
nie można powiedzieć, że mają oni inne pobudki', co w stylistycznie wiernym przekładzie brzmiałoby 
tak: 'o marzycielach nie można powiedzieć, że mają inne pobudki'. 

 
Zdanie następujące po rzeczowniku ekstraponowanym może zawierać kilka zaimków odnoszących się 

do niego, i wtedy powstaje podobny problem tłumaczeniowy, jak w przypadku zdania względnego zawie-
rającego kilka anafor odnoszących się do poprzednika (por. rozdz. 4, 3.5), mianowicie nie jest oczywiste, 
który z zaimków ma w polskim przekładzie być przesunięty na początek zdania i ma mieć formę rze-
czownika, w przypadku, gdy składnik ekstraponowany to rzeczownik: 

 
-także branżę właściciela sklepu da się rozpoznać po jego za' גם בעל־החנות ניתן להכיר את אומנותו לפי ריחו

pachu' ( 212אנשי , בר יוסף ) lub 'po zapachu właściciela sklepu da się poznać także jego branżę'. 
קול דמי אחיו צועקים אליו מן האדמה, בארץ ישראל שכל יום יהודים נהרגים כל הדר  'do każdego, kto mieszka w Izra-

elu, gdzie codziennie morduje się Żydów, krew jego braci woła z ziemi' ( 95שירה , עגנון ), lub 'krew bra-
ci każdego, kto mieszka w Izraelu, gdzie codziennie morduje się Żydów, woła do niego z ziemi'. 

כל קסמה לגבי אליק במכונותיה הנאדרות –הפלחה   'cały urok pracy na roli wiązał się dla Alika z maszynami jej służą-
cymi' ( 71במו ידיו , שמיר ) lub 'z maszynami służącymi uprawie roli wiązał się cały jej urok dla Alika'. 

כוכבו רומז לו –בחור זה   'tego chłopaka gwiazda daje mu znaki' ( 42בעל , בורלא ) lub 'temu chłopakowi znaki 
daje jego gwiazda'. 
 
W przypadku zdań powyższych oba warianty przekładowe wydają się do przyjęcia. Natomiast w zda-

niu נותן אותה רק מי שמתחת לגיל שבע עשרה אבא שלה  'tylko dziewczynę, która ma mniej niż 17 lat, jej ojciec 
oddaje [mężowi]' ( 27נוכחים , גרוסמן ) lepszy jest wariant, w którym rzeczownik jest odpowiednikiem prze-
kładowym zaimka אותה, a nie zaimka שלה ('tylko ojciec dziewczyny, która ma mniej niż 17 lat, oddaje ją 
mężowi'), a to z powodu określenia części ekstraponowanej partykułą רק 'tylko'. Otóż partykuła tylko 
powinna znajdować się bezpośrednio przed składnikiem określanym. Gdyby na rzeczownik dziewczyna 
przełożyć zaimek שלה, to partykuła tylko określałaby drugi składnik konstrukcji dopełniaczowej, ale mu-
siałaby znaleźć się przed pierwszym ze składników, co powodowałoby dwuznaczność, bo mogłoby także 
oznaczać, że partykuła odnosi się do 'ojca'. W zdaniu רים על ספרדלימדו אותי המו, כשהייתי בבית־ספר בעיראק, אני  
'gdy ja byłem w szkole w Iraku, uczyli mnie nauczyciele o Hiszpanii/mnie, gdy byłem w szkole w Iraku, 
uczyli nauczyciele o Hiszpanii' ( 98נוכחים , גרוסמן ) ekstraponowany jest zaimek 'ja', wskutek czego w pol-
skim przekładzie bez ekstrapozycji wszystkie anafory odnoszące się do odpowiednika hebrajskiego 
składnika ekstraponowanego mają tę samą formę zaimka 1. osoby. Możliwe są dwa warianty przekładu, 
i w pierwszym z nich funkcjonalnym odpowiednikiem hebrajskiej ekstrapozycji jest podmiot wyrażony 
leksemem zaimkowym ('ja byłem' zamiast 'byłem'). Z kolei zdanie ואילו הוא גם שכר עבודתו אין לו ( בעל , בורלא
36) ma tylko jeden wariant przekładowy, mimo że zawiera dwa zaimki anaforycznie odnoszące się do 
części ekstraponowanej, a to dlatego, że w polskim przekładzie pojawia się czasownik mieć, którego 
podmiotem staje się odpowiednik hebrajskiego לו, a wtedy zaimek dzierżawczy określający rzeczownik 
'praca' ma w przekładzie formę zwrotną: 'natomiast on nie ma nawet zapłaty za swą pracę', zatem wystę-
puje tu podobne ograniczenie, co w przypadku zdań względnych (por. rozdz. 4, 3.5.1, b). 

Odmiennie niż w przypadku zdania względnego, w którego hebrajskiej wersji spójnikowej niekiedy 
nie jest oczywiste, który rzeczownik pojawiający się w poprzedzającej grupie nominalnej jest poprzedni-
kiem (por. rozdz. 4, 4.1), jeśli składnik ekstraponowany to grupa składniowa, w której pojawia się kilka 
rzeczowników, i zdanie następujące po niej zawiera anafory do nich wszystkich się odnoszące, składnik 
ekstraponowany łatwo zidentyfikować, bo jest nim tylko ten składnik, który ma postać właściwą podmio-
towi zdania i znajduje się na początku grupy ekstraponowanej, czyli w zdaniu הדור היהודי שגידל אותי  
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היה ברור לי ולו שאני ערבי, בעיראק  'dla pokolenia Żydów, które mnie wychowało w Iraku, oraz dla mnie, 
jasne było, że jestem Arabem' ( 95נוכחים , גרוסמן ) składnik ekstraponowany to 'pokolenie Żydów', nie zaś 
zaimek 'ja'. 

 
9.1.2. Ekstrapozycja składnika określonego przydawką wyrażającą datum 
 
W zdaniach poniższych rzeczownik lub zaimek ekstraponowany nie wyraża datum, dlatego może być 

gramatycznie nieokreślony. Jednak jest on poprzednikiem zdania względnego, które zawiera składniki 
wyrażające datum, i z tego powodu jest ekstraponowany razem z określającym go zdaniem względnym: 

 
היה בה משהו למראית העין..] [.היריבות שביניהם   'w rywalizacji, która toczyła się między nimi [...] było coś na 

pokaz' ( 63מלאכים , בן נר ) 
-z błogosławieństwa, które oni przynoszą ludzkości, ko' ברכה שהם מביאים לאנושות גם עם ישראל משתכר ממנה

rzysta też naród izraelski' ( 16 אבן, שחם ) 
 nie sądzę, że ten, kto ci to powiedział, ma więcej' אני לא חושב שמי שאמר לך את זה יש לו גאווה לאומית יותר ממני

niż ja dumy narodowej' ( 44נוכחים , גרוסמן ) 
) 'obraz każdego miejsca, które opisał Gruszwic, znikał z oczu' כל מקום שתיארו גרושביץ נסתלקה תמונתו 17אבן , שחם ) 

אין טובחים בו לא בקר ולא צאן המקום שאנשים כערכנו מכינים בו את מאכליהםשהרי   'bo przecież w miejscu, w którym 
ludzie tacy, jak my, przyrządzają sobie jedzenie, nie zarzyna się bydła ani trzody' ( 163נוצות , באר ) 

מאליו דברים שקרובים ללבו של אדם זוכרם  'rzeczy, które są bliskie sercu człowieka, pamięta on sam z siebie' 
( 40אבן , שחם )  

-każdą nową rzecz, o której on sobie przypomina, zapisuje naty' כל דבר חדש שהוא נזכר בו הוא רושם אותו מיד
chmiast' ( 28עיין , גרוסמן ) 

קל להביאם לארץ, אורח החיים של ההוריםובזים ל, בחורים הבאים מבתים עלובים  'chłopców, którzy pochodzą z ubogich 
domów, i gardzą stylem życia rodziców, łatwo jest nakłonić do przyjazdu do Izraela' ( 29אבן , שחם ) 

יהיו הם הראשונים להיפגע ממנה –כל גזרה אשר תיגזר על הזרים   'z powodu każdej decyzji, która zostanie podjęta 
wobec cudzoziemców, oni jako pierwsi ucierpią' ( 62עד , ראובני ) 

היה קורא לה אמא, כל אשה שהיה רואה אותה  'każdą kobietę, którą zobaczył, nazywał mamą' ( 29נוכחים , גרוסמן ) 
מן האדמה קול דמי אחיו צועקים אליו, כל הדר בארץ ישראל שכל יום יהודים נהרגים  'do każdego, kto mieszka w Izra-

elu, gdzie codziennie morduje się Żydów, woła z ziemi krew jego braci' ( 95שירה , עגנון ) 
 
W przekładzie zdań powyższych nie ma ekstrapozycji, bo wydaje się, że i tu pragmatycznie wierny 

przekład to taki, w którym sam szyk inicjalny datum, a nie dodatkowo ekstrapozycja, sygnalizuje podział 
na datum i novum. Ekstrapozycja jest stylistycznie do przyjęcia, gdy poprzednik zdania względnego to 
ten i zdanie jest rodzajem złotej myśli lub ogólną zasadą, prawem: Ten, kto wróci – zastrzelą go (zdanie 
bez ekstrapozycji brzmiałoby Tego, kto wróci, zastrzelą). Wtedy w polskim przekładzie możliwe, a nawet 
stylistycznie znacznie lepsze, jest substantywne użycie zdania względnego, tj. elipsa poprzednika ten: Kto 
wróci, zastrzelą go. Tego typu ekstrapozycja jest spotykana także w polszczyźnie pisanej. W zdaniach 
o takim znaczeniu, tj. wyrażających ogólne prawa, anafora odnosząca się do składnika inicjalnego przy-
biera w języku polskim najczęściej formę zaimka wskazującego, dlatego stylistycznie najlepszy jest prze-
kład typu Kto wróci, tego zastrzelą, w którym niespotykane, choć być może akceptowalne jest uzupełnie-
nie poprzednika, czyli wariant Ten, kto wróci, tego zastrzelą47F

48. Zdania podobne możliwe są też z zaim-
kiem co: Co posiadłem, tego nie oddam. Rzadkość wariantu z uzupełnionym poprzednikiem (Ten, kto 
wróci, tego zastrzelą) pozwala przypuszczać, że zdanie Kto wróci, tego zastrzelą to nie ekstrapozycja, 
lecz zdanie względne Zastrzelą tego, kto wróci o szyku tak zmienionym, że zaimek względny (kto), nie-
mal z reguły anaforyczny, staje się wyjątkowo kataforą48F

49. Powoduje to, że funkcję spójnika międzyzda-
niowego, zwykle pełnioną przez zaimek względny, przejmuje tu zaimek wskazujący będący poprzedni-
kiem, i dlatego wyraźna jest tendencja przesuwania go na początek drugiego zdania, tj. nie spotyka się 
szyku Kto wróci, zastrzelą tego, lecz jedynie Kto wróci, tego zastrzelą. Opisana zmiana szyku zdania 
względnego wobec zdania głównego jest właśnie funkcjonalnym odpowiednikiem hebrajskiej ekstrapo-
zycji, bo dzięki niej zdanie względne wyrażające datum znajduje się przed zdaniem głównym wyrażają-

                                                 
48 W dawnej polszczyźnie tego typu zdania z uzupełnionym poprzednikiem były akceptowalne, por. przykłady zna-
lezione przez Senderską (2013: 93–94). 
49 O innego typu zdaniach, w których polskiej wersji zaimek względny może być kataforą por. rozdz. 4, 9.6, p. 3. 
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cym novum50. Zdanie Zastrzelą tego, kto wróci ma jeszcze jeden wariant szyku: Tego zastrzelą, kto wróci, 
który co prawda nie jest funkcjonalnym odpowiednikiem hebrajskiej ekstrapozycji, bo sugeruje odwrotny 
podział na datum (tego zastrzelą) i novum (kto wróci), i dlatego mógłby być odpowiedzią na pytanie Ko-
go zastrzelą?, jednak wariant ten wart jest odnotowania z tego powodu, że w nim między poprzednikiem 
(tego) a zdaniem względnym (kto wróci) znajdują się składniki zdania nadrzędnego, co we współczesnej 
polszczyźnie jest rzadkością i wydaje się możliwe i nienacechowane stylistycznie tylko w przypadku 
innych zaimków względnych niż który (por. rozdz. 4, 7.2 i 7.3): 

 
• składnik ekstraponowany to zaimek מי określony przez zdanie względne: 
 

יורים בו –מי שחוזר   '(ten,) kto wróci – zastrzelą go/kto wróci, tego zastrzelą' ( 11נוכחים , גרוסמן ) 
 kto nie potrzebuje – nie można go zmusić/kto nie potrzebuje, tego nie (,ten)' מי שלא צריך אי אפשר לחייב אותו

można zmusić' ( 234רחוב , אקשטיין ) 
) 'komu idzie, temu idzie od początku' מי שהולך לו מהתחלה הולך לו 83ילדי , שמיר ) 

נדבק לו משהו לכל החיים, מי שגר ברחוב הזה  'kto mieszkał na tej ulicy, w tym zostaje coś na całe życie' ( 83רחוב , אקשטיין ) 
צריך להתנהג אתו לפי החוק שלנו[...] מי שטועה   'kto błądzi, z tym należy postąpić zgodnie z naszym prawem' 

( 26נוכחים , גרוסמן ) 
 kto się kąpie w morzu i nie musi pracować, temu' מי שרוחץ בים ואינו נזקק לעסקיו ימיו עוברים בלא שירגיש בהם

czas mija tak, że on nawet tego nie czuje' ( 374תמול , עגנון ) 
אני ארצח אותו, מי שעושה את זה להלינה  'kto robi to Halinie, tego ja zamorduję' ( 126רחוב , אקשטיין ) 

יכולתי לנשוך אותו עד מוות, מי שאשם בזה  'kto jest temu winien, tego mógłbym zagryźć na śmierć' ( 126 רחוב, אקשטיין ) 
שמקלל את בתי תחולנה קללותיו על ראשומי   'kto przeklina moją córkę, na tego niech spadną jego przekleństwa' 

( 83שמות , ראובני )  
וההחזירו, מי שיצא מן השורה  'kto wystąpił z szeregu, tego zawracano' ( 98שמות , ראובני ) 

 
W zdaniu hebrajskim zaimek מי może być określony zaimkiem upowszechniającym 'każdy'. Nie wy-

daje się, aby można było polski przekład uzupełnić o odpowiednik hebrajskiego כל: 'w każdym, kto cho-
dzi bez butów, w tym jest coś ze mnie', bo wtedy zdanie zawiera dwa poprzedniki (każdy oraz ten). Z tego 
powodu wariant (a) nie wyraża znaczenia hebrajskiego כל, które oddaje wariant (b), mający formę zwy-
kłego zdania względnego, z zaimkiem względnym w funkcji anafory, a nie katafory: 

 
יש בו משהו ממני, כל מי שהולך בלי נעליים  (a) 'kto chodzi bez butów, w tym jest coś ze mnie', (b) 'w każdym, 

kto chodzi bez butów, jest coś ze mnie' ( 73רחוב , אקשטיין ) 
המשטרה־נגזר עליו לשכון יום או יומיים בבית[...] כל מי שחסר לו העוז   (a) 'komu brakuje śmiałości, na tego spada 

wyrok spędzenia jednego lub dwóch dni na posterunku policji', (b) 'na każdego, komu brakuje śmiało-
ści, spada wyrok spędzenia jednego lub dwóch dni na posterunku policji' ( 91עד , ראובני ) 

 
• składnik ekstraponowany to zaimek אלה określony przez zdanie względne. W wariancie przekłado-

wym z zaimkiem względnym kataforycznym kto nie można explicite wyrazić mnogości poprzednika: 
 

היה גס אליהם בלי מידה, אלה אשר לא הפיק מהם תועלת  'wobec tych, z których nie miał pożytku, był bezgranicz-
nie ordynarny/z kogo nie miał pożytku, wobec tego był bezgranicznie ordynarny' ( 215שמות , ראובני ) 

טרם הגיעה שעה להאשימם, ארו עמנו ונושאים בעולשאלה שנ  'nie nadeszła jeszcze chwila, by obwiniać tych, którzy 
pozostali z nami i dźwigają jarzmo/kto pozostał z nami i dźwiga jarzmo, tego aby obwiniać nie nade-
szła jeszcze chwila' ( 101עד , ראובני ) – niezwykły szyk tego aby obwiniać, w którym składnik tego gru-
py werbalnej wprowadzonej spójnikiem aby znajduje się przed tym spójnikiem, wynika z faktu, że jak 
wspomniałem, w tego typu zdaniach zaimek wskazujący pełni funkcję spójnika międzyzdaniowego, 
z czego wynika jego szyk inicjalny. 

 tych, którzy nie chcą być poddanymi tureckimi, nie będą' אלה שאינם רוצים להיות נתינים תורכים לא יכריחו אותם
zmuszać/kto nie chce być poddanym tureckim, tego nie będą zmuszać' ( 71עד , ראובני ) 

                                                 
50 O zdaniach typu Komu w drogę, temu czas por. Topolińska 597–599; Senderska 2013: 67, 112. Oberlan (1978: 
56) słusznie zauważając, że szyk z kataforycznym zaimkiem względnym jest spotykany głównie w zdaniach o zna-
czeniu ogólnych praw, zasad (np. w polskim kodeksie karnym, zawsze bez zaimka ten: Kto zabija człowieka, podle-
ga karze pozbawienia wolności), uzasadnia ten niezwykły szyk faktem, że zdania takie znaczeniowo są bliskie zda-
niom warunkowym, i zdanie względne wyraża treść, którą można wyrazić zdaniem okolicznikowym warunku, zwy-
kle znajdującym się przed zdaniem nadrzędnym: Kto usłyszał takie dzwonienie, ten go już nie zapomniał w życiu to 
inaczej 'jeśli ktoś usłyszał dzwonienie, to go nie zapomniał'. 
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• składnik ekstraponowany to zaimek מה określony przez zdanie względne: 
 

אין אתה יכול להרגיש בו[...] מה שעתיד להיות חשוב על הכל   'co jest najważniejsze ze wszystkiego, tego nie mo-
żesz wyczuć' ( 34שמות , ראובני ) 

 
Tak samo można tłumaczyć hebrajskie zdania, w których składnik ekstraponowany to użyty substan-

tywnie imiesłów określony przez rodzajnik:  עליו גם לתת הרבה –המקבל הרבה  'kto dostaje dużo, na tym spo-
czywa też obowiązek, by dużo dać' ( 118עד , ראובני ). 

 
W optymalnym wariancie przekładowym typu 'komu idzie, temu idzie od początku' funkcjonalnym 

ekwiwalentem ekstrapozycji znowu nie jest ekstrapozycja, lecz inicjalny szyk z zachowaniem formy 
składnika inicjalnego wynikającej z jego funkcji w zdaniu. Na takie odwrócenie szyku powodujące zmia-
nę funkcji zaimka względnego z anaforycznej na kataforyczną na pewno nie pozwala poprzednik rze-
czownikowy, do którego odnosi się anafora który, tj. zdania 'każdą nową rzecz, o której on sobie przypo-
mina, zapisuje natychmiast' nie można tak sparafrazować: 'o której on sobie przypomina, każdą nową 
rzecz zapisuje natychmiast', choć zmieniony skład leksykalny pozwala na takie przestawienie: 'o czym on 
sobie przypomina, to natychmiast zapisuje' (por. Senderska 2013: 68). Natomiast zespół względny ten, 
który zdaje się dopuszczać przestawienie zaimka względnego przed poprzednik, czyli także zdania 
względnego przed zdanie główne, co można wykorzystać w tłumaczeniu zdania  מי שהיתה יותר מתחככת בוילי
) יותר ביקשה מיקה את קרבתה 128הוא , שמיר ). Otóż w przekładzie tego zdania pojawia się trudność wynikająca 
z tego, że zaimek מי jest tu żeński. Przekład nie wyrażający eksplicytnie żeńskości, tj. z zaimkiem 
względnym kataforycznym kto, jest niekontrowersyjny: 'im kto bardziej ocierał się o Wiliego, tego bli-
skości Mika tym bardziej pragnęła', choć częściej znaczenie to wyraża zdanie nie zawierające konstrukcji 
względnej: 'im ktoś bardziej ocierał się o Wiliego, tym bardziej Mika pragnęła jego bliskości'. Eksplicyt-
ne wyrażenie żeńskości wymaga użycia w przekładzie zespołów względnych ta, która lub ta kobieta, 
która, co daje wątpliwe warianty kataforyczne: 'im która bardziej ocierała się o Wiliego, tej (kobiety) 
bliskości Mika tym bardziej pragnęła'. Niekontrowersyjnie można treść tego zdania wyrazić bez użycia 
konstrukcji względnej: 'im jakaś kobieta bardziej ocierała się o Wiliego, tym bardziej Mika pragnęła jej 
bliskości'. Odnotuję też wariant z konstrukcją względną o innym podziale na datum i novum, z powodu 
wspomnianej już osobliwości, polegającej na wstawieniu pomiędzy poprzednik a zdanie względne skład-
ników zdania nadrzędnego: 'tego bliskości Mika tym bardziej pragnęła, im kto bardziej ocierał się 
o Wiliego'. 

 
9.1.3. Ekstrapozycja składnika skontrastowanego 
 
W języku hebrajskim ekstrapozycja służy nie tylko przesunięciu na początek zdania składnika nie-

podmiotowego wyrażającego datum, ale też niekiedy służy zasygnalizowaniu, że rzeczownik lub zaimek 
ekstraponowany jest skontrastowany z innym wyrażeniem nominalnym pojawiającym się w kontekście. 
Kontrast może wyrażać wprost partykuła (אף 'także', אפילו 'nawet') określająca składnik ekstraponowany: 

 
 do mnie można odnosić się jak do' אלי אפשר להתייחס כאל מכונה [...] אבל הוא – אליו יש להתייחס כאל כלי־גביש יקר

maszyny [...] ale do niego należy odnosić się jak do drogiego, kryształowego naczynia' ( 39תאומים , האזרחי ) 
 oni pracują dla siebie, a moim obowiązkiem jest cieszyć się' הם עושים לביתם ואני, מתפקידי לשמוח בחלקנו

z tego, co mamy' ( 118מנוחה , עוז ) 
 (שבתאי, זכרון 251) 'duch uleciał do nieba, a ciało otoczyły cienie' הרוח המריאה לשמיים, הגוף צללים יעטפוהו
 (אלמוג, שורשי 42) '?ja nazywam się Jusuf, a ty jak masz na imię' אנא יוסוף, ואתה, מה שמך?
 jakby chciała przez to' כאילו ביקשה לומר בזה שלא אדאג [...] אך אני דומה היה לי כאילו כל דקירת־מחט מקיזה את דמי

powiedzieć, bym się nie martwił [...] ale mnie wydawało się, jakby każde ukłucie igły wytaczało moją 
krew' ( 165מקרה , מגד ) 

אף פעם אין לי שבת ותמיד יש לי עבודה, ואני. ואלה שאין להם עבודה. אלה שיש להם שבת  'ci, co mają szabas, i ci, co nie 
mają pracy. A ja nigdy nie mam szabasu i zawsze mam pracę' ( 34אבן , שחם ) 

אחרת תיארה בדמיונו, אף היא  'także je [= miasteczko] inaczej sobie wyobrażał' ( 41אבן , שחם ) 
) 'nawet meblom jest jakby niewygodnie' אפילו הרהיטים כאילו לא נוח להם 84ילדי , שמיר ) 

 
Także w tym wypadku ekwiwalentem pragmatycznym hebrajskiej ekstrapozycji jest bądź to przesu-

nięcie na początek wyrazu skontrastowanego i nadanie mu formy wymaganej w sytuacji kontrastu (moim, 
mnie, nie zaś mym, mi) bądź to, w przypadku zaimka będącego podmiotem, wyrażenie go leksemem za-
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imkowym ('a ty jak masz na imię', nie 'a jak masz na imię') lub wreszcie użycie czasownika mieć 
z podmiotem wyrażonym leksemem zaimkowym, w tłumaczeniu zdania posesywnego ('a ja nigdy nie 
mam szabasu').  

 
9.2. Forma zaimka odnoszącego się do rzeczownika ekstraponowanego 
 
a. Zaimek anaforyczny odnoszący się do rzeczownika ekstraponowanego to najczęściej zaimek osobowy 

zgodny co do osoby, liczby i rodzaju z częścią ekstraponowaną, a mający formę sufiksu dopełnieniowego 
czasownika, sufiksu przyimka lub sufiksu dzierżawczego dołączonego do rzeczownika (Bar 1995: 8): 

 
 (אפרת, שכנים 34) 'ten argument trudno było zbić' נימוק זה קשה היה לסותרו
 (בר יוסף, אנשי 15) 'tych ludzi nikt nie zmusza do wychodzenia' הללו אין איש מכריחם לצאת
 dostaję 20 groszy za lekcję [...] wysokość' אני מקבל עשרים גרוש לשעור [...] גובה הסכום אין לו שום חשיבות בעיניו

ceny nie ma żadnego znaczenia dla niego' ( 114ריחו , תמוז ) 
 skoczył na mnie radośnie, ale ja nie miałem ochoty na [pies]' וזנק עלי בחדוה. אבל אני לא היה לבי למשחקים

zabawę' ( 119קשת  ) 
 (שלו, רומן 308) 'z wami wszystkimi jest coś nie w porządku' כולכם משהו לא בסדר אצלכם
 
Grupa nominalna ekstraponowana może być szeregiem, i wtedy odnosi się do niej zaimek osobowy mnogi: 

 
 cwałował na rozkiełznanych koniach, i jego oraz' היה [...] דוהר [...] על סוסים נטולי־רסן, והוא והם רעמתם פרועה

ich grzywy były wzburzone' ( 31, 1סיפורי , שנהר ) 
 (גרוסמן, נוכחים 31) 'ani ja, ani tato nie mamy tej rzeczy' גם אבא וגם אני, אין לנו את הדבר הזה

 
b. Gdy część ekstraponowana to zdanie dopełnieniowe, anafora odnosząca się do niej to zaimek wska-

zujący זה (w stylu neutralnym) lub זאת (w stylu książkowym). Również w polskim przekładzie z ekstra-
pozycją niemożliwy jest wtedy zaimek osobowy, a jedynie wskazujący to i zdania z ekstrapozycją zdania 
podrzędnego nie brzmią po polsku ani archaicznie, ani potocznie, czyli w tym przypadku przekład wierny 
stylistycznie zawiera ekstrapozycję: 

 
לזה פילל פחות מכל, שאפרים יבוא בהצעה זו  'Że Efraim wystąpi z taką propozycją – tego się spodziewał naj-

mniej' ( 31הסיפור  )  
זאת לא יכול לזכור בשום אופן –אבל מה היה פשעו   'ale na czym polegał jego występek – tego nie pamiętał 

w żaden sposób' ( 247קשת  ) 
 
Należy też zwrócić uwagę, że inaczej niż w przypadku rzeczowników, zdanie podrzędne ekstrapono-

wane zachowuje swą pierwotną formę wskazującą na funkcję w zdaniu wyjściowym, tj. spójnik ש- /że.  
 
c. Gdy część ekstraponowana to bezokolicznik, anafora ma w obu językach formę zaimka wskazują-

cego:  לזאת לא תזכו –אבל להכריחני לסייע לעוברי־עבירה  'ale zmusić mnie do udzielenia pomocy przestępcom – 
tego nie zdołacie' ( 72חרב , בר יוסף ) 

 
9.3. Ekstraponowane składniki zdania 
 
9.3.1. Ekstrapozycja okolicznika wyrażającego 'posiadacza' 
 
'Posiadacz' jest w zdaniu hebrajskim wyrażony okolicznikiem z przyimkiem ל- , w zdaniach polskich 

z orzeczeniem mieć 'posiadacz' jest podmiotem. Ekstrapozycja 'posiadacza' to najczęściej spotykany 
w języku hebrajskim typ ekstrapozycji. Jak wyjaśniam w rozdz. 3, 4, w zdaniach znaczących 'x ma y', 
'posiadacz' jest zwykle gramatycznie określony i wyraża datum, 'rzecz posiadana' jest zwykle gramatycz-
nie nieokreślona i wyraża novum. Jednak w języku hebrajskim, jak w innych językach semickich, nie ma 
czasownika 'mieć', i zdania tłumaczone z użyciem tego czasownika mają formę gramatyczną niezgodną 
z podziałem na datum i novum, tj. gramatycznym podmiotem jest w nich 'rzecz posiadana', czyli novum, a 
'posiadacz', czyli datum, jest składnikiem okolicznika. Stąd częsta jest w hebrajskim ekstrapozycja 'posiada-
cza', którą niektórzy przypisują wpływowi języków mających czasownik 'mieć' (Bar 1995: 31). Ekstrapo-
zycja 'posiadacza' jest częsta zarówno w stylu książkowym, jak i w stylu niedbałym, np. w mowie Ara-
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bów czy Żydów pochodzących z krajów arabskich. W polskim przekładzie poniższych zdań ekstrapozy-
cja jest zbędna dzięki istnieniu czasownika mieć51: 

 
• styl staranny: 

) 'mieszkanki Bejt Rimon mają bystry wzrok' ונשי בית־רימון עיניים חדות להן 164אנשי , בר יוסף ) 
) 'agent ubezpieczeniowy zawsze ma do czynienia z wdowami' סוכן־ביטוח תמיד עניינים לו עם אלמנות 11החיים , מגד ) 
) 'ona przynajmniej miała heretyckie myśli' היא לפחות היו לה הרהורי כפירה 101נקניקיות , שחם ) 
) 'większość z nich nie miała dzieci' רובן לא היו להן ילדים 7חסות , מיכאל ) 
) 'jakby ona sama miała udział w słabości mężczyzny' כאילו היא עצמה יש לה חלק בחולשתו של הגבר 81חסות , מיכאל ) 
) 'wszystko, co było, nie ma teraz żadnego znaczenia' וכל מה שהיה אין לו כל חשיבות עכשיו 21הנידונים , שני ) 

הסרטנים אין להם חשיבות[...] חריו הסרטן וא  'za nim jest rak [...] raki nie mają znaczenia' ( 14במו ידיו , שמיר ) 
היא באמת אין לה שום טאקט. אל תשימי לב אל שרלוטה  'nie zwracaj uwagi na Szarlotę. Ona naprawdę zupełnie 

nie ma taktu' ( 67שורשי , אלמוג ) 
 
• styl niedbały: 

שאני יש לי את הדברים שחסרים לאחרים, היה לי כעס על עצמי כאילו  'byłam zła na siebie, że mam rzeczy, których 
brakuje innym' ( 31נוכחים , גרוסמן ) 

) 'tak, jak ja mam to [uczucie] dla Arafata' כמו שאני יש לי את זה לערפאת 195כורסת , גפן ) 
ת כמו לורדאיפה אתה יש לך כסף לחיו  'gdzie masz pieniądze, aby żyć jak lord?' ( 65 המחצבה, בן עזר ) 

) 'nie masz u mnie szans' אתה אין לך אצלי סיכוי 276 חדר, שמעוני ) 
 
9.3.2. Ekstrapozycja rzeczownika będącego składnikiem zdania podrzędnego 
 
Jeżeli wyraz ekstraponowany jest niepodmiotowym składnikiem zdania podrzędnego, to pojawia się 

on nie przed zdaniem głównym, lecz na początku zdania podrzędnego, bo też i wyraża on datum zdania 
podrzędnego, a nie głównego: 

 
• Ekstrapozycja grupy nominalnej zdania względnego, która zawiera zaimek anaforyczny odnoszący 

się do poprzednika, z czego właśnie wynika, że wyraża ona datum zdania względnego. W polskim prze-
kładzie ekstrapozycja ani jakiekolwiek zmiany szyku nie są potrzebne do zasygnalizowania, który skład-
nik wyraża datum, bo i tak pojawienie się zaimka względnego w przekładzie składnika ekstraponowane-
go powoduje przesunięcie grupy na początek zdania podrzędnego: 

 
שאמו שמה דליה[...] יש אצלכם תלמיד   'jest u was uczeń [...] którego matka ma na imię Dalia' ( 18ילדי , שמיר ) 

הפרדיקציה בכינוי שהשמטתו משמעה שחיקת  'zaimkiem, pominięcie którego oznacza zatarcie predykacji' (Bar 
1995: 21) – szyk postpozycyjny dopełniacza zaimka względnego wynika tu ze znaczenia 'pacjensa'. 

שאבניו פורחת בהן איזו אדמומית, בנין גבוה  'wysoki budynek, na którego kamieniach wykwita jakaś czerwień' 
( 12שש , ברטוב ) 

כל אחת מהן שרטות היו בשתי לחייהש, הנשים הזקנות  'stare kobiety, z których każda miała na obu policzkach 
zadrapania' ( 180קשת  ) 

שכל אחד מהם יש לו משמעות מסוימת, גבוהים ונמוכים, קצרים וארוכים, של משדרי־גלים  'nadawanych fal, krótkich 
i długich, wysokich i niskich, z których każda ma pewne znaczenie' ( 69אליקום , תמוז ) 
 
• Ekstrapozycja rzeczownika będącego składnikiem zdania podmiotowego, dopełnieniowego, okoliczni-

kowego, a także zdania dopełnieniowego wtórnie będącego przydawką rzeczownika odczasownikowego 
(myśl, że [...]). W polskim przekładzie funkcjonalnie odpowiada ekstrapozycji szyk inicjalny z zachowaniem 
formy rzeczownika wynikającej z funkcji w zdaniu (tamtemu nie chciało się; mnie, Araba, pokonano; tego 
zapału źródłem) albo nadanie części ekstraponowanej funkcji podmiotu (Anita nie ma; wiara może; syn go-
spodarza ma; ta nasza jest stara), czy też zaimek względny kataforyczny (kto na własnej skórze doświadczył):  

 
– zdanie podmiotowe: 

?כיצד אפשר שקטנים אלה ייצא מהם פעם משהו  'jak to możliwe, że z tych maluchów kiedyś coś wyjdzie?' ( 69במו ידיו , שמיר ) 
 twoje szczęście, że tamtemu nie chciało się wkładać naboju do' מזל שלך שההוא לא התחשק לו לשים כדור בקנה

lufy' ( 209אבן , שחם ) 
) 'wiedz, że takie działanie ma u nas wiele etapów' תדע שפעולה כזאת יש לה אצלנו כל מיני שלבים 46נוכחים , גרוסמן ) 
                                                 
51 Tak samo można osiągnąć upodmiotowienie datum w przekładzie z arabskiego, w którym również nie ma cza-
sownika 'mieć', por. Górska 2000: 314, przykład 1027 i komentarz na s. 316. 
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– zdanie dopełnieniowe: 
) 'myśl, że Anita nie ma przy sobie klucza' המחשבה שאניטה אין עמה מפתח 83ילדי , שמיר ) 
) 'przekonał się, że z tej metody nie ma pożytku' נוכח שהשיטה הזאת אין בה תועלת 126רון זכ, שבתאי )  

מי שחזה מבשרו את פרעות פטליורה אין לטיפות האלה של שוטר יהודי עושות עליו רושםאמר ש  'powiedział, że kto na 
własnej skórze doświadczył pogromów Petlury, na tym głaskanie pałką żydowskiego policjanta nie 
robi wrażenia' ( 228נוצות , באר ) 

יונה ומרי תשוקותיה יש להם כוח מושך יותרשנס[...] ידעה   'wiedziała [...] że jej doświadczenie i gorycz jej żądz 
mają większą siłę przyciągania' ( 176הוא , שמיר ) 

כי בציר סופו שיסתיים, יודעים  'wiedzą, że winobranie musi się skończyć' ( 97הוא , שמיר ) 
דפקו אותי בספרד, ביהער, שאני, כמה שכאב לי בלב  'jakże mnie bolało, że mnie, Araba, pokonano w Hiszpanii' 

( 98נוכחים , גרוסמן ) 
) 'zastanawiał się, czy tego zapału źródłem jest miłość do kraju' תמה אם התלהבות זו מקורה באהבת הארץ 37אבן , שחם ) 

עליהם אני נדהם כמה דברים חשובים אין לאדם פנאי לחשוב  'zdumiewam się, jak wiele jest ważnych spraw, o któ-
rych człowiek nie ma czasu myśleć' ( 131קשת  ) 

לא הבין כיצד אמונה כזאת יש בה כדי לפתור בעיה כלשהי[...] לא האמין   'nie wierzył [...] nie rozumiał, jak taka wiara 
może rozwiązać jakikolwiek problem' ( 79שורשי , מוגאל ) 
 
– zdanie okolicznikowe: 

בנו של בעל־הבית יש לו עשרות חבריםמפני ש, לחלון תחתרוב שעות היום היתה שריקה זו מרחפת מ  'przez większą część 
dnia gwizd ten rozlegał się pod oknem, bo syn gospodarza ma dziesiątki kolegów' ( 102ריחו , תמוז ) 

כי זה שלנו עבר זמנו, לחפש לנו פריז׳ידר חדש.] [..היא יצאה   'wyszła [...] szukać dla nas lodówki, bo ta nasza jest 
stara' ( 6כולל , הפנר ) 

 
O ekstrapozycji podmiotu zdania podrzędnego piszę dalej, w podrozdziale 9.3.4.b. 

 
9.3.3. Ekstrapozycja zaimka pytajnego 
 
W języku hebrajskim część ekstraponowana może być zaimkiem pytajnym rzeczownym (מי 'kto?', מה 

'co?') lub rzeczownikiem określonym przez zaimek pytajny, zarówno w pytaniu samodzielnym, jak 
i w zdaniu pytajnozależnym. Pojawiająca się w zdaniu anafora odnosząca się do zaimka ekstraponowane-
go ma szyk właściwy składnikom niepytajnym. Ekstrapozycja zaimka pytajnego następuje, gdy grupa 
ekstraponowana zawiera nawiązanie do kontekstu poprzedzającego (איזו דרך 'jaka droga'), wyraża 'posia-
dacza' zarówno jako okolicznik z przyimkiem ל- , jak i jako przydawka dopełniaczowa rzeczownika (מי 
'kto?'), lub jest skontrastowana (מה 'co?' skontrastowane z כל דבר 'wszystko'): 

 
ואין בשר־ודם יודע איזו דרך הוא כביכול בוחר בה, נפלאים דרכי הבורא  'cudowne są drogi Stwórcy, a śmiertelnik nie 

wie, jaką drogę wybiera Bóg' ( 83חרב , בר יוסף ) 
מי המצאתו גדולה משל חברו, היו מתחרים זה בזה  'prześcigali się w tym, czyj wynalazek jest większy niż innych' 

( 64במו ידיו , שמיר ) 
) 'nie było jasne, czyja przyjemność jest większa' לא הוברר מי תענוגו גדול יותר 31מו ידיו ב, שמיר ) 
?מי לא היה לו ראש אפילו לקלוט מחמאה  'kto nie miał głowy do tego, by choćby wysłuchać komplementu?' 

( 211במו , שמיר ) 
ומה לדעתך יש בו תועלת[...] כל דבר שיש בו תועלת   'Wszystko, co jest pożyteczne [...] A co wg ciebie jest poży-

teczne?' ( 103חדוה , מגד ) 
 
Zdania powyższe są utrzymane w stylu książkowym lub neutralnym. Również w stylu niedbałym 

i w mowie Arabów częsta jest ekstrapozycja zaimka pytajnego51F

52: 
 

) 'spytaj Gidiego, kto ma najbardziej gówniane życie' אתה תשאל את גידי מי החיים שלו הכי בזבל 142 חדר, שמעוני ) 
ומי זה פלסטיני, ומי יש לו מודעות לאומית, ומי אין לו לקבוע מי יש לו הבנהלאנשים כאלה אין בכלל זכות   'tacy ludzie wcale 

nie mają prawa decydować, kto ma zrozumienie, a kto nie ma, kto ma świadomość narodową, i kto to jest 
Palestyńczyk' ( 44חים נוכ, גרוסמן ) 
 

                                                 
52 Może pod wpływem arabskiego, w którym także możliwa jest ekstrapozycja zaimka pytajnego 'kto?' lub rze-
czownika określonego zaimkiem pytajnym. W odróżnieniu od hebrajskiego, w arabskim nie jest możliwa ekstrapo-
zycja zaimka pytajnego 'co?' (Aoun, Benmamoun, Choueiri 2010: 128–139). 
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Trudno orzec, czy ekstrapozycja zaimka pytajnego jest możliwa w języku polskim. W tłumaczeniu 
zdań powyżej oddałem funkcję hebrajskiej ekstrapozycji sposobami wcześniej wymienionymi, tj. szy-
kiem inicjalnym bez zmiany formy gramatycznej lub za pomocą czasownika mieć. 

 
9.3.4. Ekstrapozycja podmiotu 
 
Ekstrapozycja podmiotu jest o tyle nietypowa, że, jak napisałem, celem ekstrapozycji jest uczynienie 

podmiotem gramatycznym rzeczownika, który w zdaniu wyjściowym nie jest podmiotem, choć wyraża 
datum. Ale ekstrapozycja ma też inną funkcję, mianowicie dzięki niej rzeczownik wyrażający datum 
znajduje się na początku zdania, co jest najczęstszą pozycją podmiotu. Z tego powodu ekstrapozycja 
podmiotu zdarza się w zdaniach hebrajskich, w których w braku ekstrapozycji podmiot byłby poprzedzo-
ny bądź to innymi składnikami zdania pojedynczego (zaimkiem pytajnym), bądź to zdaniem nadrzędnym 
o innym podmiocie. 

 
a. Ekstrapozycja podmiotu zdania pytajnego 
 
W zdaniu niepytajnym bez ekstrapozycji podmiot zwykle znajduje się na początku, zarówno w języku 

hebrajskim, jak i polskim, dlatego nie ma potrzeby ekstraponowania go. Ale jeśli zdanie jest pytajne, to 
zazwyczaj zaczyna się od składnika (także niepodmiotowego) zawierającego zaimek pytajny, bądź od 
partykuły pytajnej 'czy?', i dopiero po nich następuje podmiot, często nawet nie bezpośrednio, bo w języ-
ku hebrajskim w stylu starannym umieszczenie na początku zdania składnika zawierającego zaimek py-
tajny powoduje inwersję podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia czasownikowego: 

 
 (קנז, התגנבות 388) '?Czy on kocha Noomi' האם הוא אוהב את נעמי?
 (הפנר, כולל 134) '?czego ma się wystrzegać pedantyczny scenarzysta' ממה צריך כותב תסריטים פדנטי להזהר?
 (שביט, אחים 45) 'dokoła czego zebrali się ci ludzie' סביב מה התקהלו האנשים
 (בארון, הגולים 24) 'jaka jest ilość ludzi' מה הוא מספר האנשים

 
W zdaniach poniższych nastąpiła ekstrapozycja podmiotu, bo zdania są pytajne i w braku ekstrapozy-

cji podmiot następowałby po składniku zdania zawierającym zaimek pytajny lub partykułę pytajną 'czy?': 
 

האם אין זו אחותה הקטנה של אידי, וזאת  'a ta, czyż (ona) nie jest młodszą siostrą Idi?' ( 19מלאכים , בן נר )  
?וצרה שבלבך כלום היא משכחת בקיאות שבידך  'a troska, którą masz w sercu, czyż (ona) powoduje, że zapomi-

nasz fachu, który masz w ręce?' ( 106הוא , שמיר ) 
?כלום הוא דבר שאדם קונה בשוק, המוסרי והכוח  'a siła moralna, czyż (ona) jest rzeczą, którą się kupuje na tar-

gu?' ( 40אבן , שחם ) 
!כמה חביבה היא על ברוך גרוס –אותה חצר   'to podwórze, jakże miłe jest (ono) Baruchowi Grosowi!' ( 74אנשי , בר יוסף ) 

 
Polski przekład tych zdań ma dwa warianty. W pierwszym, bez zaimka anaforycznego, tj. bez ekstra-

pozycji, podmiot znajduje się na początku zdania, ale zdanie ma nietypowy szyk, bo składnik zawierający 
zaimek pytajny znajduje się w głębi zdania: 'a troska, którą masz w sercu, czyż powoduje, że zapominasz 
fachu, który masz w ręce?'. W drugim wariancie, z ekstrapozycją, tj. z zaimkiem anaforycznym (tu ona, 
ono), podmiot ekstraponowany znajduje się w pozycji inicjalnej, a zdanie mimo to rozpoczyna się od 
elementu pytajnego: 'a troska, którą masz w sercu, czyż ona powoduje, że zapominasz fachu, który masz 
w ręce?'. Pierwszy z wariantów występuje też w języku hebrajskim i jest alternatywą dla ekstrapozycji:  וזה מתי
?היה  'a to kiedy było?' ( 98נוכחים , גרוסמן ?המוצא מאין ימצא ;(  'wyjście gdzie się znajdzie?' ( 11בעל , בורלא ). 

 
W zdaniu  מה אנחנו עושים, ואנחנו –[...] מאה אלף רוצחים נאצים מתהלכים חפשי?  'sto tysięcy nazistowskich 

morderców chodzi swobodnie [...] a my co robimy?' ( 120מעשה , מגד ) ekstrapozycja podmiotu ma dwa 
cele. Po pierwsze, jak w poprzednich przykładach, dzięki niej podmiot znajduje się przed zaimkiem py-
tajnym. Po drugie, eksplicytnie wyrażone jest skontrastowanie podmiotu, gdy w zdaniu bez ekstrapozycji 
byłoby ono wyrażone implicytnie, jako że zdanie ma orzeczenie w formie imiesłowu czynnego, więc 
zaimek 'my' pojawiłby się także w braku kontrastu. W języku polskim kontrast wyraża dostatecznie lek-
sem zaimkowy w funkcji podmiotu, a szyk inicjalny (przed zaimkiem pytajnym) odpowiada pierwszej 
z funkcji tej ekstrapozycji.  

 
b. Ekstrapozycja podmiotu zdania podrzędnego 
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W obu językach najczęstszy szyk zdania podrzędnego jest postponowany, tj. zdanie podrzędne nastę-
puje po zdaniu głównym, wskutek czego, nawet jeśli podmiot zdania podrzędnego wyraża datum zdania 
złożonego, nie znajduje się on na początku zdania złożonego ani też oczywiście nie musi być podmiotem 
zdania głównego: סיפרו לי שאתה סוחר בספרים עתיקים? אתה מתעניין גם בארכיאולוגיה  'interesujesz się także ar-
cheologią? Opowiedziano mi, że jesteś handlarzem starymi książkami' ( 61כחרס , לפיד ) – tu datum wyraża 
zaimek 'ty', mimo to podmiotem zdania złożonego jest wyrażający novum zaimek 'oni' będący cechą 
orzeczenia 'opowiedzieli' i oznaczający agensa ogólnego lub nieokreślonego, stąd w polskim przekładzie 
opowiedziano. Zaimek 'ty' wyrażający datum znajduje się po spójniku wprowadzającym postponowane 
zdanie dopełnieniowe. W celu przesunięcia składnika wyrażającego datum, czyli podmiotu zdania pod-
rzędnego, w pobliże początku zdania złożonego, można przestawić zdanie podrzędne przed podmiotowe: 

אני יודע, שאתה פה[...] אני פה   '– Jestem tutaj [...] – Że ty tu jesteś, ja wiem' ( 144השיבה , יהושע ) bądź do zdania 
nadrzędnego wprowadzić okolicznik (עליו) zawierający rzeczownik lub zaimek osobowy o tym samym od-
niesieniu, co podmiot zdania podrzędnego:  פלט עליו באיזה מוסף ספרותי שהוא ילד פלא[...] מבקר מסוים  'pewien kry-
tyk [...] napisał o nim w jakimś dodatku literackim, że jest on cudownym dzieckiem' ( 48חומר , גפן ). 

 
Natomiast sposobem uczynienia podmiotu zdania podrzędnego podmiotem zdania złożonego znajdu-

jącym się na początku zdania głównego jest właśnie ekstrapozycja: 
 

 (שמיר, ילדי 56) '?ten Flitmiński – czy możliwe, że to on jest owym krawcem' פליטמינסקי זה האומנם ייתכן שהוא החייט?
 'to coś – sam nie wiedziałem, że jest ono/to takie prawdziwe' המשהו הזה – בעצמי לא ידעתי שהוא כל כך ממשי

( 215הוא , שמיר ) 
 (אקשטיין, רחוב 88) 'trzeci – ona nie wie, co on robi' השלישי, היא לא יודעת מה הוא עושה

  
W polskim przekładzie tu podanym zachowałem ekstrapozycję, bo wydaje się, że w tej funkcji jest ona 

częsta także w odmianie pisanej języka polskiego. Z kolei w zdaniu שאחדים מהם לא ידע כלל , של קרובי משפחה
) 'krewnych, z których niektórzy zupełnie nie wiedział, czy żyją, czy też pomarli' אם הם חיים או מתים , שחם

180קירות  ) ekstraponowany jest podmiot zdania pytajnozależnego, które jest składnikiem zdania względne-
go. Jest to więc szczególny przypadek zdań omówionych wyżej, w podrozdziale 9.3.2. Zarazem jest to zda-
nie, któremu podobne omawiam w rozdz. 4, 3.2.2.7.a. Rzadko w hebrajskiej wersji zdań tego typu w zdaniu 
nadrzędnym zdania względnego pojawia się wyrażenie „pomostowe” z przyimkiem על, którego funkcją w 
hebrajskim jest przesunięcie bliżej początku zdania składnika wyrażającego datum (por. rozdz. 4, 
3.2.2.7.a1). Tę samą funkcję ma ekstrapozycja w zacytowanym tu zdaniu. Ekstrapozycja jest zbędna w pol-
skim przekładzie z zaimkiem który, bo ten i tak znajduje się możliwie blisko początku zdania względnego. 

 
c. Ekstrapozycja podmiotu w mowie Arabów 
 
Nie mająca wyraźnej przyczyny ekstrapozycja podmiotu rzeczownikowego, który nawet w zdaniu bez 

ekstrapozycji znalazłby się na początku zdania pojedynczego, zdarza się często w mowie Arabów: 
 

הוא מאוד אהב אותה, אבא שלי  'mój tato bardzo ją kochał' ( 38נוכחים , גרוסמן ) 
הוא ממשיך לפעול, אבא  'tato dalej działa' ( 36ים נוכח, גרוסמן ) 
היא לא תבוא לפה, והמישטרה  'a policja nie przyjedzie tu' ( 49נוכחים , גרוסמן ) 

 
9.3.5. Ekstrapozycja orzeczenia 
 
W języku hebrajskim w stylu neutralnym i niedbałym, ale nie książkowym czy archaizującym, możli-

wa jest ekstrapozycja (zawsze preponowana) orzeczenia czasownikowego, jeśli to właśnie orzeczenie 
wyraża datum lub jest skontrastowane. Wtedy składnik ekstraponowany przybiera formę bezokolicznika 
 natomiast w zdaniu po nim następującym nie zachodzą żadne zmiany, tj. orzeczenia nie zastępuje ,לפעול
się żadną proformą czasownika, mimo że takie w hebrajskim istnieją, np. עשה זאת ,עשה כן 'zrobić to' itp. 
(Goldenberg, Tautological 37. 67)52F

53. Również polski bezokolicznik pojawiający się w przekładzie poniż-
szych zdań wyraża datum, tj. nawiązuje do kontekstu poprzedzającego53F

54: 

                                                 
53 Bar (1995: 54) stwierdza, że najczęściej zdanie poprzedzone ekstraponowanym bezokolicznikiem jest zanegowa-
ne. Z moich przykładów wynika, że nie jest to regułą. 
54 Bartnicka (1982: 45–48) przytacza opinię, że taki bezokolicznik nawiązuje do kontekstu poprzedzającego, czyli 
wyraża datum, ale sama twierdzi, że nie zawsze tak jest, choć jej przykłady na taką właśnie funkcję bezokolicznika 
wskazują. O tym, że ekstraponowany bezokolicznik wyraża w języku polskim datum por. Bondaruk 2009. 
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לישון באותה מיטה כבר לא ישנו מזמן, חדלו לישון באותו חדר  'przestali spać w jednym pokoju, spać w jednym łóż-

ku to już od dawna nie spali' ( 242זכרון , שבתאי ) 
אבל להחזיר לא היו מחזירים. סידרו אותך, מבסוטים, אילו היית מפחד היו לוקחים את הפרידות[...] משחקים הם עושים לנו   

'żartują sobie z nas [...] gdybyś się wystraszył, to by zabrali mulice, zadowoleni, że cię załatwili. Ale 
oddać – to by nie oddali' ( 209אבן , שחם ) – z kontekstu poprzedzającego, w którym powiedziano, że całe 
zajście było zabawą, można by wnioskować, że Arabowie oddaliby mulice, zatem להחזיר wyraża datum. 

!זאת השאלה, אבל לאן, להזיז יזיזו. הולכים להזיז אותנו  '– Każą nam ruszać. – Ruszyć to ruszą nas, ale dokąd, to 
jest pytanie' ( 46פצעי , ברטוב ) 

מתים בשניה אחת[...] אבל למות , ים שנהאפשר לסבול גם מאה ועשר[...] את החיים   'życie można znosić nawet 120 lat, 
ale umierać [...] to się umiera w jednej sekundzie' ( 51פויגלמן , מגד ) 

לישון איננו ישן שעה ארוכה[...] מכבה ושוכב   'gasi [światło] i kładzie się [do łóżka] [...] ale spać to nie śpi przez 
dłuższy czas' ( 193אגדות , לוז ) 

אבל להזיז דברים אני  –ככה שדבש אני לא אלקק פה . אני אומר לה להזיז את התחת שלה ולהתחיל לעשות את מה שמוטל עליה
 ,mówię jej, żeby ruszyła tyłek i zaczęła robić to, co do niej należy. Tak, że rozkoszy tu nie użyję' אזיז
ale dokonać to czegoś dokonam' ( 199תמיד , גרבוז ) 

אבל לשתות אתה בטח שותה[...] אתה כבר גמרת עם הסמים   'rzuciłeś narkotyki? [...] ale pić to na pewno pijesz' ( 67כורסת , גפן ) 
דאג לטשטש את העקבות ולגלגל את האחריות על הזולת[...] אך , המליץ –להמליץ   'zarekomendować to zarekomendo-

wał, ale [...] starannie zatarł ślady i zwalił odpowiedzialność na kogoś innego' ( 29הקרב , בן אהרן ) 
אך לוותר לא יוותר על שטותו –יש שהוא עצמו צוחק על עצמו   'zdarza się, że on sam śmieje się z siebie samego – 

ale zrezygnować to nie zrezygnuje z tego idiotyzmu' ( 174השגעון , המאירי ) 
אבל לריב הם רבו , הם היו מדברים ביניהם מין תערובת של רוסית עם יידיש, בחיי יום־יום: מאמה היתה רבה עם פאפא ביידיש

-mama kłóciła się z tatą w jidysz. W życiu codziennym oni mówili między sobą taką miesza' רק ביידיש
niną rosyjskiego i jidysz. Ale kłócić się to kłócili się tylko w jidysz' ( 202סיפור , עוז ) 

 
Z przykładów tych widać, że zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim ekstrapozycja orzeczenia 

ma miejsce wtedy, gdy zdanie zaprzecza przypuszczeniom, jakie można by powziąć na podstawie kon-
tekstu poprzedzającego, i właśnie przypuszczenia te powodują, że orzeczenie zdania następnego stanowi 
datum, bo to właśnie ono treść tych przypuszczeń wyraża. Tę sprzeczność między treścią zdania a przy-
puszczeniami wyrażają pojawiające się w zdaniach z ekstrapozycją orzeczenia spójniki אך ,אבל, ale. Mię-
dzy zdaniami polskimi a hebrajskimi istnieje niewielka różnica stylistyczna. Zdania hebrajskie tego typu, 
tak jak wiele konstrukcji i frazeologizmów powstałych pod wpływem języków europejskich, nie występu-
ją w stylu książkowym, natomiast użycie polskiego bezokolicznika w ekstrapozycji w żadnym razie nie 
obniża stylu wypowiedzi. 

 
10. Zaimek 3. osoby jako łącznik 
 
W języku hebrajskim łącznik to zasadniczo fakultatywny (por. Zewi 1996: 41) składnik zdania nomi-

nalnego, który ma uwydatniać zdaniowy charakter połączenia dwóch grup wyrazowych, a także wyrażać 
czas gramatyczny. W języku hebrajskim możliwe są zdania nominalne w czasie teraźniejszym bez łącz-
nika, zdania z łącznikami w formie zaimka wskazującego (זה), zaimka 3. osoby54F

55 lub czasownika היה 'być' 
w czasie przeszłym lub przyszłym. Łącznik zaimkowy nie wyraża czasu, tj. zarówno zdanie bez łącznika, 
jak i z łącznikiem zaimkowym, to zdanie w czasie teraźniejszym, i funkcja łącznika to sygnalizowanie, że 
ciąg złożony z dwóch grup nominalnych to zdanie, a nie np. rzeczownik z przydawką apozycyjną. Dlate-
go łącznik zaimkowy jest szczególnie częsty i wskazany, gdy zdaniowego charakteru takiego ciągu nie 
sygnalizuje niezgodność obu składników co do określoności gramatycznej: 

 
) 'każdy nowy klient to temat do rozmowy' כל קליינט חדש הוא נושא לשיחה 194רחוב , אקשטיין ) 
) 'także chłopi z okolicy to dobrzy klienci' גם איכרים מהסביבה הם קליינטים טובים 195רחוב , אקשטיין ) 

 
Gdy składniki ciągu nie są zgodne co do określoności, tj. pierwszy jest gramatycznie określony, drugi 

jest gramatycznie nieokreślony, łącznik bywa pomijany: תל אביב עיר חדשה ובהירה 'Tel Awiw jest nowym, 
jasnym miastem' ( 503אבן , שחם ). 

                                                 
55 Zewi (1996) podaje alternatywną interpretację zdań z łącznikiem w formie zaimka osobowego jako zdań z ekstra-
pozycją podmiotu. 
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Zaimek 3. osoby jako łącznik jest przeważnie dostosowany liczbą i rodzajem do podmiotu, tj. do 
składnika wyrażającego datum, znajdującego się na pierwszym miejscu. Zaimek הוא jako łącznik jest 
właściwy stylowi książkowemu, w stylu neutralnym odpowiada mu albo zaimek wskazujący זה, albo brak 
łącznika. Zaimek osobowy jako łącznik jest bardziej uniwersalny niż zaimek wskazujący, bo ten ostatni 
nie jest możliwy z pewnego typu orzecznikami.  

 
Szyk łącznika הוא względem pozostałych składników zdania nominalnego ma warianty stylistyczne: 
 
a. Najczęściej łącznik znajduje się między podmiotem a orzecznikiem, i jeśli oba składniki są rze-

czownikami, łącznik jest zgodny z pierwszym składnikiem, tj. podmiotem wyrażającym datum: 
 

) 'ta woda to (jest) morze/ta woda jest morzem' המים הם ים 12במו ידיו , שמיר ) 
) 'datek jest zawsze obrazą' נדבה היא תמיד עלבון 19פנתר , עוז ) 
) 'czas to życie' הזמן הוא הנפש 109מבחר , פרידלנדר ) 
) 'twoja żona nie jest prostym przypadkiem' אשתך היא לא מקרה פשוט 81מנוחה , עוז ) 
) 'Ronen to nie (jest) Szoki' רונן הוא לא שוקי 78זייפנו , רון פדר עמית ) 
) 'nauka to zabezpieczenie przyszłości' הלימודים הם האחיזה בעתיד 210סיפור , עוז ) 

הן ביטוי מסתורי" איזה עניין"המילים   'słowa jakaś sprawa to (jest) tajemnicze wyrażenie' ( 24סיפור , עוז ) 
 
Rzadziej pierwszy składnik wyraża datum (i często jest także gramatycznie określony), a mimo to 

łącznik jest zgodny z drugim składnikiem: 
 

) 'ten motłoch to są obcy' האספסוף הם זרים 12שכנים , אפרת ) 
) 'słup to 10 szarych foremek z masy papierowej' עמוד הם עשר תבניות קרטון אפורות 160חבלים , באר ) 

נתהסימן הכי בטוח להבראה היא העובדה שכבר שנה וחודשיים אני לא מעש  'najpewniejszą oznaką zdrowienia jest to, 
że już rok i dwa miesiące nie palę' ( 384אהבה , ברגמן ) 

 kichanie to moja osobista reakcja na to, że na świecie' העיטוש היא התגובה האישית שלי על כך שיש בוקר בעולם
nastał poranek' ( 362סטודנטית , קריץ ) 

ה הוא יצור חי בפני עצמוכאילו הפותה של  'jakby jej srom to było osobne żywe stworzenie' ( 93הפוטוגרף , בר יוסף ) 
) 'wszystko, co z niej pozostało, to tylko ta stela' כל מה שנשאר ממנה היא רק המצבה 109כחרס , לפיד ) – datum 

wyraża pierwszy składnik, bo zawiera zaimek anaforyczny (ממנה) odnoszący się do kontekstu bezpo-
średnio poprzedzającego, mimo to łącznik zgodny z orzecznikiem, może dlatego, że orzecznik także 
ma funkcję anaforyczną, choć nawiązuje do odleglejszego kontekstu. 
 
Jeśli pierwszy składnik wyraża datum, ale datum wyraża także drugi składnik, i pierwszy składnik jest 

skontrastowany, to łącznik zaimkowy zostaje podwojony: 
 

היא־היא הרשת[...] סלסלה זו   'ten koszyk [...] to jest właśnie ta sieć/to ten koszyk [a nie co innego] jest tą 
siecią' ( 17במו ידיו , שמיר ) 

הוא הוא האיש שגילה את המגילות..] [.האיש הזה   'ten człowiek [...] to jest właśnie ten człowiek, który odkrył 
zwoje' ( 243כחרס , לפיד ) 

הבורא הטובה ביותר־הניגון הוא הוא עבודת  'to właśnie śpiew [a nie praca fizyczna] jest najlepszym sposobem 
oddawania czci Stwórcy' ( 84חרב , סףבר יו ) 

 jakby to właśnie stanowisko [a nie co innego] było najwznioślejszym' כאילו הדרגה היא היא התכלית הנעלה
celem' ( 340חדוה , מגד ) 
 
Jeśli podmiot zdania nominalnego (tj. pierwszy składnik zdania) jest wyrażony zaimkiem 3. osoby, to 

użycie łącznika אהו , czyli w praktyce podwojenie zaimka będącego podmiotem, także sygnalizuje, że 
podmiot, wbrew regule, wyraża novum: 

 
פנחס בן־גרא, הוא־הוא איש הביטחון אפוף הסוד  'właśnie on to ów owiany tajemnicą agent służb bezpieczeństwa, 

Pinchas Ben Gara' ( 83מתום , ברטוב ) 
) 'to właśnie ona [a nie kto inny] jest prawdziwym członkiem rodziny' היא היא בת המשפחה האמיתית 188חרב , בר יוסף ) 

היא ולא מה שאנו מכנים בשם נשמה[...] היא היא תמצית   'to właśnie ona jest kwintesencją [...] ona, a nie to, co my 
duszą zowiemy' ( 53טוגרף הפו, בר יוסף ) 
 
b. Rzadziej łącznik znajduje się na końcu zdania, po podmiocie i orzeczniku i jest zgodny z podmio-

tem lub z orzecznikiem. Uzgodnienie z orzecznikiem można uznać za wynik atrakcji gramatycznej, tj. 
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oddziaływania rzeczownika znajdującego się blisko w tekście. Opisany szyk jest właściwy stylowi archa-
izującemu: 

 
• Łącznik jest zgodny z orzecznikiem: 

) 'Szmuel to jest dziwne stworzenie' שמואל בריה מוזרה היא 31אנשי , בר יוסף ) 
) 'ta szafa ołtarzowa jest dziełem sztuki' ארון קודש זה מלאכת־מחשבת היא 43אנשי , בר יוסף ) 
 'ten prezent, który został przyniesiony na ślub, jest złym znakiem' המתנה שהובאה לחתונה סימן מבשר רע הוא

( 71יום , מגד ) 
סיפור בפני עצמו הוא, שרבת־עניין היא עד מאוד, פרשה זו  'sprawa ta, która jest bardzo ciekawa, to (jest) temat 

osobnej opowieści' ( 68סיפורו , קפליוק ) 
 
• Łącznik jest zgodny z podmiotem: 

) 'te słowa są przesadą' דברים אלו גוזמה הם 56בגיאות , בורלא ) 
) 'również nienawiść jest sposobem zaspokojenia się' גם השנאה פורקן היא 55אגדות , לוז ) 
) 'sumienie jest tylko wymysłem żydowskim' המצפון אך המצאה יהודית הוא 76אנשי , בן עזר ) 

 
c. Możliwy jest też szyk, w którym orzecznik (czyli składnik gramatycznie nieokreślony) znajduje się 

na początku, po nim następuje łącznik, a na końcu podmiot: 
 

) 'wyjątkowymi ludźmi są ci Rosjanie' אנשים מיוחדים במינם הם הרוסים האלה 10נקניקיות , שחם ) 
) 'ten chłopak jest wyszczekany' בעל מענה־לשון הוא הצעיר הזה 86חסות , מיכאל ) 

 
Szyk taki jest typowy dla zdań, których podmiotem jest zdanie podrzędne, i wtedy łącznik jest zgodny 

z orzecznikiem: 
 

) 'to nie jest przypadek, że nasz apetyt obudził się' לא מקרה הוא שתאבוננו נתעורר 113אנשי , בן עזר ) 
 'to jest dla człowieka zaszczyt, że Fajbisz wdaje się z nim w rozmowę' זכות היא לאדם שפייביש נכנס עמו לשיחה

( 23אהבת , בר יוסף ) 
 
Jeśli zdanie jest w czasie przeszłym lub przyszłym, łącznikiem nie jest zaimek הוא, lecz czasownik היה: 

ואילתורים לא היו הצד החזק שלו, יצטרך לאלתר משהו במהירות  'będzie musiał coś zaimprowizować naprędce, 
a improwizacje nie były jego najmocniejszą stroną/to nie była jego najmocniejsza strona' ( 36כדור , שביט ). 

 
W zdaniach powyższych orzecznikiem jest rzeczownik i z tego powodu możliwy jest w polskim prze-

kładzie łącznik to (jest). W języku hebrajskim w zdaniach z orzecznikiem rzeczownikowym możliwy jest 
też brak łącznika: רונן אדם עסוק 'Ronen to (jest) człowiek zajęty' ( 87זייפנו , רון פדר עמית ) lub łącznik w for-
mie zaimka wskazującego זה, w stylu starannym zgodnego co do rodzaju z pojedynczym orzecznikiem, 
a jeśli orzecznik jest mnogi, to łącznik zachowuje przeważnie formę męską pojedynczą זה (Glinert 2004: 189): 

 
ילדים זו ברכה[...] שה ילדים עם שי  'z sześciorgiem dzieci [...] dzieci to (jest) błogosławieństwo' ( 176רצח , שם אור ) 

כי חיכוכים זאת מין קרבה אתם, העיקר לא להיכנס אתם לחיכוך  'najważniejsze to nie popaść w konflikt z nimi, bo 
konflikty to rodzaj bliskich relacji z nimi' ( 85התגנבות , קנז ) 

לטקה זה גאון. לטקה זה לא כלב  'Łatka to nie pies. Łatka to geniusz' ( 69רחוב , אקשטיין ) 
זה עם זפתי –הערבים   'Arabowie to straszny naród' ( 51השער , מלץ ) 

) 'psychologowie to rodzaj ambasadorów' ופסיכולוגים זה סוג של שגרירים 89אהבה , ברגמן ) 
) 'życie to nie opowiadania przedszkolanki' החיים זה לא סיפורים של גננת 191מנוחה , עוז ) 
) 'to nic dziwnego, że masz wszy' זה לא פלא שיש לך כינים 50שורשי , אלמוג ) 

נובחיםשזו מדה רעה בכלבים   'to duża wada psów, że szczekają' ( 392תמול , עגנון ) 
 
W stylu niedbałym łącznik זה jest męski pojedynczy, nawet jeśli orzecznik jest żeński pojedynczy: 

) 'życie to współzawodnictwo' החיים זה תחרות 185עשהאל , מגד ). 
 
Łącznik w formie zaimka osobowego jest możliwy także w zdaniach z orzecznikiem w formie wyra-

żenia przyimkowego, bezokolicznika לפעול lub przymiotnika. Najczęściej łącznik znajduje się po pod-
miocie a przed orzecznikiem, w stylu archaizującym łącznik może znajdować się po podmiocie i orzecz-
niku bądź po orzeczniku a przed podmiotem. W polskim przekładzie łącznikiem jest zawsze sam czasow-
nik być, jeśli orzecznik to przymiotnik, natomiast jeśli orzecznik to wyrażenie przyimkowe, sam czasow-
nik być jest łącznikiem, gdy podmiot to rzeczownik o znaczeniu konkretnym: 
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) 'ten gniew jest prawdziwy' הזעם הוא אמיתי 177 נקניקיות, שחם ), niemożliwa jest parafraza z łącznikiem 
w formie zaimka wskazującego: הזעם זה אמיתי ani też polski przekład 'ten gniew to (jest) prawdziwy'. 

) 'kobiety są czerwone' נשים הן אדומות 82ארבעה , נבו ) 
) 'pudełko jest ze srebra' הקופסה של כסף היא 29י אנש, בר יוסף ) 
) 'moje największe marzenie to (jest) kupić dom na wsi' החלום הגדול שלי הוא לקנות בית בכפר 8זייפנו , רון פדר עמית ) 
) 'początek tej historii jest inny' תחילת הסיפור אחרת היא 5אנשי , בן עזר ) 
) 'pieniądze twej matki są dobre' הכסף של אמך טוב הוא 17ת חסו, מיכאל ) 
) 'piękna jest Hajfa' יפה היא חיפה 9לחזור , חביב ) 
) 'to jest tragiczne' טרגי הוא הדבר 127השער , מלץ ) 

 
W języku hebrajskim łącznikiem w zdaniu z orzecznikiem w formie wyrażenia przyimkowego lub 

bezokolicznika לפעול (lecz nie w formie przymiotnika) może być także nieodmienny zaimek זה, pod wa-
runkiem, że podmiot to rzeczownik abstrakcyjny, a jeśli konkretny, to użyty w przenośnym znaczeniu. 
W polskim przekładzie możliwy jest wtedy łącznik to (jest): 

 
) 'największe jego marzenie to (jest) pojechać' החלום הגדול שלו זה לנסוע 146געגועי , קרת ) 
) 'rozwód to nie (jest) dla mnie' גירושים זה לא בשבילי 36פרספונה , מגד ) 
) 'najbezpieczniejsze miejsce to (jest) w armii' המקום הכי בטוח זה בצבא 66נקניקיות , שחם ) 
?הנופלים זה לא במדור שלך  'polegli to nie (jest) w twoim dziale?' ( 197עשהאל , מגד ) – zdanie nie znaczy 'czy 

polegli przebywają w twoim dziale', lecz czy 'temat poległych należy do twojego działu', i dlatego 
możliwy jest zaimek wskazujący jako łącznik, i w polskim przekładzie to. W przypadku zdania 

בתל אביב גרושביץ הוא בדרך מקרה  'Groszwic przypadkiem jest w Tel Awiwie' ( 534אבן , שחם ) niemożliwy 
jest łącznik זה ani w polskim przekładzie 'Groszwic to jest przypadkiem w Tel Awiwie'. 
 
Zaimek 3. osoby jako łącznik jest zgodny z podmiotem co do liczby i rodzaju, ale nie co do osoby, tj. 

łącznik zawsze jest w 3. osobie: אתה הוא אני 'ty jesteś mną/ty to (jestem) ja' ( 420הכלה , יהושע האם אתה הוא  ;(
?החבר יולק  'Czy to ty jesteś towarzysz Julek?' ( 47מנוחה , עוז ). Natomiast jeśli łącznik to czasownik היה, 

a orzecznik to zaimek 1. lub 2. osoby, łącznik jest zwykle zgodny co do osoby z orzecznikiem, a nie 
z podmiotem, i to samo w polskim przekładzie: 

 
הייתי אני[...] אותו בחור   'ten chłopak [...] to byłem ja' ( 13סרטן , קריץ ) 

) 'te obrazy, które ja widziałem, to byliście zdaje się wy' התמונות שאני ראיתי הייתם כנראה אתם 22התגנבות , קנז ) 
) 'tą osobą byłaś ty' זו היית את 64שיני , גפן ) 

 
Podsumowując, zaimek 3. osoby może być łącznikiem tylko w zdaniu hebrajskim, w zdaniu polskim 

odpowiada mu czasownik być. W zdaniu hebrajskim łącznikiem może być także zaimek wskazujący, 
odmienny w stylu starannym, nieodmienny w stylu niedbałym, i wtedy często w polskim przekładzie 
możliwy jest łącznik w formie to (jest). 

 
11. Hebrajski zaimek 3. osoby jako składnik innych zaimków 
 
Hebrajski zaimek 3. osoby jest morfemem wchodzącym w skład kilku innych zaimków. Polski zaimek 

osobowy nie pełni podobnej funkcji, z wyjątkiem archaicznego dziś zaimka on 'ten', który zresztą ma inną 
odmianę niż zaimek osobowy (por. onego dnia). 

 
11.1. Zaimki nieokreślone z formantem -שהו  
 
Większość podanych niżej hebrajskich zaimków nieokreślonych składa się z zaimka homonimicznego 

z pytajnym, do którego dołączony jest morfem słowotwórczy -שהו  będący z pochodzenia zdaniem 
względnym, bo złożony ze spójnika względnego i z zaimka 3. osoby będącego anaforą odnoszącą się do 
poprzednika. W języku polskim także można zauważyć etymologiczny związek pomiędzy zaimkami 
pytajnymi a nieokreślonym, z tym, że w języku polskim do zaimka homonimicznego z pytajnym dodaje 
się morfemy -ś lub -kolwiek: kto? obok ktoś, ktokolwiek. Jedynie w przypadku hebrajskiego zaimka כלשהו 
'jakiś/jakikolwiek' pierwszy z morfemów nie jest homonimiczny z zaimkiem pytajnym. 
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a. משהו 'coś/pewna rzecz/cokolwiek' (styl neutralny) 
 

) 'tu coś jest' פה יש משהו 98פויגלמן , מגד ) 
משהו חדש למדתי שם  'nauczyłem się tam czegoś nowego/pewnej nowej rzeczy' ( 176חיי , תמוז ) – przekład 

pewna rzecz jest możliwy, bo mówiący zna szczegóły, ale o nich nie informuje. 
) 'któż wie, czy cokolwiek pozostało' מי יודע אם נשאר משהו 146במו , שמיר ) 

 
Wariantem właściwym stylowi niedbałemu jest יכול להיות מצוין בשבילך[...] ש, יש איזה משהו :איזה משהו   

'jest coś, co może być dla ciebie wspaniałe' ( 78גוף , קשוע ). Wariantem właściwym stylowi archaizującemu 
jest homonim zaimka pytajnego: חסר לי מה 'czegoś mi brakuje' ( 47הינומת , רשמי  ניסיתי להבין מה מן הכותרות ;(
'próbowałem zrozumieć cokolwiek z tytułów' ( 60האיש , בן נר ). Zaimki nieokreślone מה ,מי występują 
w stylu neutralnym wyłącznie jako poprzedniki zdania względnego (por. rozdz.4, 3.1.1.1, c). Również 
w języku polskim wariantem archaizującym zaimka coś jest homonim zaimka pytajnego: Silnie napierały 
się, abym co napisał po polsku; bo jak złapię co twardego; jak gdyby co niezrozumiałego stanęło między 
nami (SJPDor 1: 1029). 

 
b. מישהו 'ktoś/pewna osoba/ktokolwiek' (styl neutralny) 
 

) 'ktoś coś krzyknął' מישהו צעק משהו 152אגדות , לוז ) 
) 'muszę jeszcze spotkać się z kimś/z pewną osobą' אני עוד צריך לפגוש מישהו 84שורשי , אלמוג ) 

יימצא מישהו שיוכל[...] האם יש סיכוי ש  'czy jest szansa, że [...] znajdzie się ktokolwiek, kto będzie mógł [...]?' 
( 348הכלה , יהושע ) 
 
Wariant właściwy stylowi niedbałemu to הם מחכים לאיזה מישהו :איזה מישהו 'czekają na kogoś' ( 156מתום , ברטוב ), 

natomiast wariant właściwy stylowi archaizującemu to homonim zaimka pytajnego:  מפעם לפעם הייתי נשאל
הקוראיםעל ידי־מי מן   'od czasu do czasu byłem pytany przez kogoś z czytelników' ( 23החי , מגד התדפק מי  ;(

) 'ktoś dobijał się energicznie do drzwi' בחזקה על הדלת 12הגולים , בארון  ,nie wiem' איני יודע אם יש שם מי בבית ;(
czy tam ktokolwiek jest w domu' ( 360כל ספורי , ראובני ). Również w języku polskim zaimek kto to archa-
izujący synonim zaimka ktoś: rada była pójść za kogo z książąt poddanych; tak mnie przyjęła, jakoby mi 
kto w pysk dał (SJPDor 3: 1246–1247). 

 
Zaimków gramatycznie męskich מישהו/ktoś można użyć także wtedy, gdy mówiący wie, że mówi 

o kobiecie, ale płeć tej osoby jest w danej sytuacji nieistotna: 
 

 może się wkrótce ożenię, i będzie ktoś, kto' אולי אנשא בקרוב ויהיה מישהו שיעזור לי לעמוד בשכר דירה גבוה יותר
pomoże mi płacić wyższy czynsz' ( 156הכלה , יהושע ) 

"ייתכן" [...] "?עם בחורה" [...] "גש עם מישהועלי להיפ"  '– Muszę się z kimś spotkać [...] – Z dziewczyną? [...] – 
Możliwe' ( 23הנידונים , שני ) 

עם אורה. עם מישהי[...] אני נדברתי עם מישהו   'umówiłem się z kimś [...] z pewną kobietą. Z Orą' ( 15ימי , יזהר ) 
 
Tych samych zaimków מישהו/ktoś można w obu językach użyć, gdy płeć osoby jest istotna, i jest to 

płeć męska:  מישהו נשויתסדרי לי חדר עם  'załatw mi pokój z kimś żonatym' ( 18סטודנטית , קריץ ). Jeśli nato-
miast płeć osoby jest istotna, ale jest to płeć żeńska, to w języku hebrajskim należy użyć żeńskiego wa-
riantu מישהי, w języku polskim natomiast użycie zawsze gramatycznie męskiego zaimka ktoś staje  
się wątpliwe, bo albo pojawiają się wyrażenia z trudem akceptowalne ktoś zamężny, albo też płeć osoby 
nie jest wyrażona explicite, choć jest istotna. Należy więc w przekładzie użyć rzeczownika kobieta  
itp.: 

 
) 'próbowała przekonać go, by przespał się z inną kobietą' ניסתה לשכנע אותו לשכב עם מישהי אחרת 194רחוב , אקשטיין ), 

nie 'by przespał się z kimś innym'. 
) 'jeśli jakaś kobieta jest zamężna' אם מישהי נשואה 78באושר , סיני ), nie 'jeśli ktoś jest zamężny'. 
) 'poznać jakąś zamężną kobietę' להכיר מישהי נשואה 29אחי , כהן ), nie 'poznać kogoś zamężnego'. 
 'gdyby ktoś oświadczył, że jest już zakochany w pewnej kobiecie' אם היה מישהו מודיע שהוא כבר מאוהב במישהי

( 197על גחלים , רג׳ואן ), nie 'zakochany w kimś'. 
ואין צריך לומר במישהי, הוא ממש אינו יכול להירגע כאשר מישהו אחר זוכה במשהו  'on naprawdę nie umie się uspo-

koić, gdy ktoś inny zdobywa coś, a co dopiero jakąś kobietę' ( 116ילדי , שמיר ) 
לעשות את זה עם מישהי שאתה לא מרגיש אליה שום דברזה נורא   'straszne jest robić to [= współżyć seksualnie] 

z dziewczyną, do której się niczego nie czuje' ( 151שיני , גפן ), nie 'z kimś, do kogo się niczego nie czuje'. 
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) 'zrobił jakiejś kobiecie dziecko' הוא הכניס מישהי להריון 167מבחן , גורן ), nie 'zrobił komuś dziecko'. 
) 'mam kochankę, która ze mną mieszka' יש לי מישהי שגרה איתי 51בקשר , גפן ), nie 'mam kogoś, kto ze mną mieszka'. 

 
Gdy mówiący ma na myśli grupę osób, ale ich mnogość nie jest w danej sytuacji istotna, w obu języ-

kach może użyć zaimka pojedynczego מישהו/ktoś:  
 

למדתי מאחרים, כל מה שאני יודע. שהוילמדתי הכול ממ[...] וגם אני   'również ja nauczyłem się wszystkiego od ko-
goś. Wszystkiego, co wiem, nauczyłem się od innych' ( 95עמית -פדר-רון ) 

חת שלוםמשפ[...] אני מחפשת מישהו   'szukam kogoś/pewnych osób [...] rodziny Szalom' ( 123רצח , שם אור ) 
 
Gdy mnogość osób jest istotna, w języku hebrajskim należy użyć zaimka mnogiego 55מישהם F

56 lub mno-
giego żeńskiego מישהן, natomiast w polskim przekładzie należy użyć rzeczownika: 

 
קראו זה אל זהמישהם   'jacyś ludzie do siebie nawzajem wołali' ( 321סטודנטית , קריץ ) 

 jakby jacyś ludzie wycofywali się pod ostrzałem, a jacyś' כאילו מישהם נסוגים תחת אש ומישהם יורים אחריהם
inni strzelali za nimi' ( 139מתום , ברטוב ) 

יאהבו אותכם, מישהן, מישהם  'jacyś mężczyźni, jakieś kobiety, będą was kochali' ( 33בוקר , בן נר )  
 
W obu językach zaimek מישהו/ktoś może mieć przydawkę przymiotną, z tym, że w języku hebrajskim 

ma ona taki sam szyk jak przydawka rzeczownika, natomiast w języku polskim, odmiennie niż w przy-
padku rzeczownika, przydawka zaimka jest postponowana: מישהו נשוי 'ktoś żonaty', gdy גבר נשוי to 'żonaty 
mężczyzna'. W języku hebrajskim zaimek מישהו może też mieć przydawkę w formie rzeczownika w apo-
zycji, co jest niemożliwe w przypadku zaimka ktoś, i wtedy nieokreśloność wyraża w przekładzie zaimek 
jakiś: מישהו יהודי שאתה מכיר 'jakiś Żyd, którego ty znasz' ( 223כולל , הפנר  jakiś fajny' מישהו חתיך עוקב אחרי ;(
chłopak mnie śledzi' ( 48טיפש , אבירם ). 

 
c. שהוא ,כלשהו 'jakiś/pewien/jakikolwiek' (styl książkowy) 
 

ביו היה מדפדף לאטו בספר כלשהוא  'jego ojciec kartkował powoli jakąś książkę' ( 14דוקטור , צלקה ) 
) 'i w jaki sposób będzie miał z nich jakikolwiek pożytek' וכיצד יפיק מהם תועלת כלשהי 155התגנבות , קנז ) 
) 'zwróciłem się do Olgi z pewnym pytaniem' פניתי אל אולגה בשאלה כלשהי 13קירות , שחם ) 
) 'niż jakakolwiek korespondencja' מכל שהיא התכתבות 14חלום , שחר ) 
) 'cedząc jakieś przekleństwo' ומסנן חירוף שהוא 35ימי , יזהר ) 
) 'że chcę od niej usłyszeć cokolwiek' שרצוני לשמוע דברים שהם מפיה 133בגיאות , בורלא ) 

שהוא־במקוםכבר ראית כמותה   'już taką gdzieś widziałeś' ( 108 חדוה, מגד ) 
 
d. שהוא... איזה  ,איזשהו  'jakiś/pewien/jakikolwiek' (styl książkowy) 
 

) 'i przeglądającą jakąś ilustrowaną gazetę' ומעלעלת באיזה שהוא עיתון מצוייר 128סוכן , שחר ) 
שותפה כאן באיזשהו מובן[...] את   'jesteś tu w jakimś sensie wspólniczką' ( 237הכלה , יהושע ) 

) 'napisał jakieś wiersze' כתב אילו שהם שירים 16חלום , שחר ) 
) 'potrzebowała wsparcia ze strony kogoś bliskiego' היתה זקוקה לתמיכה מצד אדם קרוב איזה־שהוא 43פרספונה , מגד ) 
) 'zajdzie jakieś zjawisko' איזו שהיא תופעה תתרחש 55סוכן , שחר ) 

אף פעם לא בצורתה הממשית, מופיעה תמר באיזו צורה שהיא  'Tamar pojawia się w jakiejś postaci, nigdy w swej 
prawdziwej postaci' ( 59הפוטוגרף , בר יוסף ) 

?האם בימי חייך נפגשת עם איזה שהוא סופר מחוץ לארץ  'czy w swoim życiu spotkałeś się z jakimkolwiek zagra-
nicznym pisarzem?' ( 202קשת  ) 
 
Wariant stylistycznie neutralny zaimka 'jakiś/pewien/jakikolwiek' to homonim zaimka pytajnego: 
 

) 'zostałem zaprowadzony do jakiegoś [nie znanego mi] domu na odludziu' הובאתי לאיזה בית מבודד 36סיפורו , קפליוק ) 
י איזו פגישהיש ל  'mam pewne spotkanie' ( 14לב , ברטוב ) 

שיש פה איזו סכנה, לא חשבנו  'nie sądziliśmy, że jest tu jakiekolwiek niebezpieczeństwo' ( 131מתום , ברטוב ) 
 

W języku polskim, inaczej niż w hebrajskim, homonim zaimka pytajnego jaki jest jako zaimek nie-
określony książkowy, a nawet archaiczny: Chcesz zapewne szukać jakiego zajęcia? (SJPDor 3: 311). 

 
 

                                                 
56 Zdaniem Glinerta (2004: 65) forma mnoga zaimka 'ktoś' to כמה אנשים 'kilku ludzi'. 
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e.  שהוא... כל  'wszelki/jakikolwiek' (styl książkowy) 
 

) 'przestała okazywać jakiekolwiek zainteresowanie' חדלה לגלות כל עניין שהוא 59סוכן , שחר ) 
היאהוא שנא כל אלימות ש  'on nienawidził wszelkiej przemocy' ( 112במו , שמיר ) 

) 'jesteśmy wolni od wszelkiego grzechu' חפים מכל עוון שהוא 244ימי , יזהר ) 
 
f. איפשהו (styl neutralny), היכן שהוא, אישהו  (styl książkowy) 'gdzieś/gdziekolwiek' 
 

הב לצטטהמשפט ששלי תא, אישהו באמצע שיחתו, זה היה  'to było, gdzieś w środku jego przemowy, zdanie, które 
Szeli będzie lubiła przytaczać' ( 345עד , שמיר ) 

) 'również sny gdzieś istnieją' גם החלומות קיימים איפה־שהוא 107יום , מגד ) 
) 'gdzieś ją wcisnęłam' דחפתי אותה איפשהו 75מאגדות , שמיר ) 

מחכה לי איפה שהוא קשה לומר שמישהו  'trudno powiedzieć, że ktokolwiek czeka na mnie gdziekolwiek' ( 222חיי , שלו ) 
) 'prawdziwe rozwiązanie znajduje się gdzieś tu blisko' הפתרון האמיתי נמצא היכן שהוא בקרבת־מקום 466עת , באר ) 

 
g. מאיפשהו (styl neutralny), הואמאי ש ,מאינשהו ,מאנשהו  (styl książkowy) 'skądś' 
 

מאנשהולהוריד אותו מנסה   'próbując ściągnąć go skądś' ( 48שלוש , אורפז ) 
) 'ta dziwna nazwa była jej skądś znana' השם המוזר היה מוכר לה מאינשהו 477סטודנטית , קריץ ) 
) 'jedna łuska, która skądś spadła' קשקש אחד שנשר מאיפשהו 83דר ח, שמעוני ) 
) 'przychodziła skądś z powrotem' היתה מופיעה שוב מאי־שהוא 126מקרה , מגד ) 
?האם מכיר הוא אותו מאישהו  'czy on go skądś zna?' ( 36החיים , מגד ) 

 
h. לאנשהו 'dokądś' (styl neutralny) 
 

) 'pobiegła dokądś' רצה לאן־שהוא 52תרנגול , עמיר ) 
?את ממהרת לאנשהו  'śpieszysz się dokądś?' ( 343ארבעה , נבו ) 

 
i. מתישהו 'kiedyś' 
 

 jest zaniedbany plac, na którym ktoś kiedyś próbował' יש כיכר מוזנחת שמישהו מתישהו ניסה לנטוע בתוכה עצי דקל
posadzić palmy' ( 235גוף , קשוע ) 

) 'w pewnej chwili w ciągu dnia ustał deszcz' מתי שהוא במשך היום פסק הגשם 147כחרס , לפיד ) 
 
j. איכשהו 'jakoś' 
 

איכשהו במשך השניםזה היה נפלט לו   'to jakoś by mu się wymknęło w ciągu tych lat' ( 333הכלה , יהושע ) 
) 'jakoś się żyje' חיים איך שהוא 309חדוה , מגד ) 

 
11.2. Zaimek zanegowany  שהוא... שום  'żaden' (styl książkowy) 
 

) 'pan Trocki nie ma żadnych żądań' אין למר טרוצקי שום תביעה שהיא 319מנוחה , עוז ) 
) 'nie jest możliwy do spełnienia pod żadnym względem' אינו ניתן להגשמה משום בחינה שהיא 57סוכן , שחר ) 
) 'bez żadnej komplikacji' בלי שום סיבוך שהוא 561ימי , יזהר ) 

שום העוויות שהן [...]בל יעשה   'niech nie robi żadnych grymasów' ( 363סיפור , עוז ) 
 
Wariant neutralny to: אינני כותב שום יומן!  'nie piszę żadnego dziennika' ( 115עשהאל , מגד ). 
11.3. Zaimek wskazujący ההוא 'tamten' jako przydawka, o przedmiotach odległych w czasie lub przestrzeni 
 

!זה העציר ההוא שמה  'to tamten aresztant, tam!' ( 258 חדר, שמעוני ) 
 może tamci żołnierze [rzymscy, biorący udział w ukrzyżowaniu' אולי היו החיילים ההם כמו השוטרים האלה

Chrystusa] byli jak ci policjanci [izraelscy]' ( 332 חדר, שמעוני ) 
 
Zaimek ההוא może też odnosić się do rzeczy odległych w czasie, choć wspomnianych w bliskim kon-

tekście poprzedzającym, i wtedy w polskim przekładzie pojawia się zaimek tamten lub ten: 
 

?במסיבה ההיא, מי לא היה שם  'kogóż tam nie było, na tym/tamtym przyjęciu?' ( 100על עצים , מגד ) 
) 'w tych/tamtych czasach nie było dziecka, które by się nie bało' בזמנים ההם לא היה ילד שלא פחד 51שורשי , אלמוג ) 
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Zaimek ההוא może być użyty substantywnie w znaczeniu 'ten/tamten człowiek', tj. gdy wyrażony jest 
kontrast z 'innymi ludźmi' (stąd często jako poprzednik zdania względnego ograniczającego). Nie jest 
konieczne użycie w kontekście rzeczownika, do którego anaforycznie odnosiłby się zaimek: 

 
) 'również ten człowiek był jednym z tamtych (ludzi)' גם האיש הזה היה מההם 17געגועי , קרת ) 
) 'ta kobieta jest gorsza od tamtej' זו רעה מההיא 315כל ספורי , ראובני )  

?לא משחק אתך טניס –ההוא שם בפינה   'tamten tam w kącie – nie gra z tobą w tenisa?' ( 28ילדי , שמיר ) 
את ההוא שאמר[...] הוא לא שכח   'nie zapomniał tamtego, który powiedział' ( 190 חדר, שמעוני ) 

?שהיה מדבר בטלוויזיה על סרטים זה לא ההוא  'Czy to nie ten, co w telewizji mówił o filmach?' ( 158כורסת , גפן ) 
 'jakby chciały zmylić tego, który nigdy nie pozwala się zmylić' כאילו רצו לבלבל את ההוא שאינו מתבלבל לעולם

( 83סוגרים , קציר ) 
 
Niekiedy substantywne użycie zaimka ההוא odnoszącego się do osób wyraża ujemną ocenę, zwłaszcza 

gdy brak kontrastu, który uzasadniałby użycie zaimka wskazującego zamiast osobowego: 
 

) 'by ona razem z nim śmiała się z głupoty tej dziewczyny' שתצחק יחד אתו על הטמטום של ההיא 50מישהו , גרוסמן ) 
טיפת בושה אין לה לזאת ללכת להיות מודל? ההיא  'Ta? Nie ma ona odrobiny wstydu/nie wstydzi się ona wcale 

zostać modelką' ( 254 חדר, שמעוני ) 
הברגמן הזה[...] את ההוא [...] תראה   'popatrz na tego [...] ten Bergman' ( 7הקרב , בן אהרן ) – o tym, że zaimek 

-wyraża tu niechęć, świadczy użycie w odniesieniu do tej samej osoby nazwiska określonego ro ההוא
dzajnikiem i zaimkiem wskazującym. 

 twoje szczęście, że tamtemu [Arabowi] nie chciało się wkładać' מזל שלך שההוא לא התחשק לו לשים כדור בקנה
naboju do lufy' ( 209אבן , שחם ) 

ואת ההיא אומרת[...] היא זכרה   'ona pamiętała [...] tamtą kobietę mówiącą' ( 257 חדר, שמעוני ) 
מה ההוא מתכווןתפס לְ   'zrozumiał, co tamten ma na myśli' ( 266 חדר, שמעוני ) – tu formą emotywnie neutralną 

byłby zaimek הוא, możliwy, bo osoba, do której się odnosi ההוא, jest wspomniana w bliskim kontekście.  
 
Zaimek ההוא jest też używany substantywnie zamiast rzeczowników nieożywionych, gdy w kontekście 

pojawia się zastępowany rzeczownik. Zaimek taki jest emotywnie neutralny i wyraża kontrast: 
 

ת זו כזכוכית לעומת יהלוםההן לעומ[...] תמונות   'obrazy [...] tamte [= tamte obrazy, widziane dawno] przy tym 
[= tym obrazie, widzianym teraz] są jak szkło przy diamencie' ( 56בעל , בורלא ) 

ההיא עם השחפים והמפות הסגולות, נשב שלושתנו במסעדה ביפו  'we trójkę będziemy siedzieli w restauracji w Jafo, 
tej z mewami i fioletowymi obrusami' ( 79סוגרים , קציר ) 

מתעקשת על ההיא[...] על השמלה [...] היא שואלת   'pyta [...] o tamtą sukienkę [...] jak ona upiera się przy tamtej 
[sukience]' ( 21חיי , שלו ) 

ההיא שמעליהאת ההיא או את [...] קיווה להציע מגרות כל הלילה   'miał nadzieję, że będzie przez całą noc propono-
wać szuflady [...] tę albo tę nad nią' ( 433 חדר, שמעוני ) 

את ההיא הורידו מזמן? איזו! הרשימה  'Lista! Która? Tamtą dawno zdjęto' ( 10סטודנטית , קריץ ) 
 
Jeśli zaimek ההוא jest składnikiem wyrażenia przyimkowego, ma dwie formy wariantywne, bez spół-

głoski rodzajnika lub z nią: היא תחכה להוא 'będzie czekała na tamtego mężczyznę' ( 199התגנבות , קנז אירע לו  ;(
) 'zdarzyło się tamtemu człowiekowi' לההוא 55סיפורים , הזז ). 

 
11.4. Zaimek wskazujący אותו 'ten/ten sam', homonimiczny z zaimkiem osobowym będącym dopeł-

nieniem bliższym analitycznym. Rzeczownik określony tym zaimkiem może być gramatycznie określony 
lub gramatycznie nieokreślony, bez różnicy znaczeniowej: 

 
• Rzeczownik gramatycznie nieokreślony: 
שהבאותו בוקר ק  'w ów ciężki poranek' ( 73תמיד , גרבוז ) 

) 'tego świętego języka' לאותה לשון־קודש 59אנשי , בר יוסף ) 
) 'wszyscy idą tą samą drogą' כולם באותה דרך 174כולל , הפנר ), nie tą drogą, bo żadna droga nie została 

wspomniana wcześniej. 
) 'którzy mieli to (samo) nazwisko, co ja' שהיה להם אותו שם משפחה כמו שלי 96גוף , קשוע ) 
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Nawet jeśli rzeczownik określony zaimkiem אותו jest nazwą własną, może stać się gramatycznie nie-
określony właśnie pod wpływem przydawki אותו: 

 
) 'ten biedny Arnold' אותו ארנולד מיסכן 14סטודנטית , קריץ ) 
) 'ów zaczarowany Mojżesz zniknął' אותו משה קסום נעלם 11טיפש , אבירם )  
) 'znajdziesz tego samego, starego i zmęczonego Fuada' תמצא אותו פואד זקן ועייף 426הכלה , יהושע ) 

 
• Rzeczownik gramatycznie określony: 

שהתנדב[...] מאדיאר , נכנס אלי אותו הבחור היפה  'przyszedł do mnie ów piękny chłopak, Węgier [...] który się 
zgłosił na ochotnika' ( 87השגעון , המאירי ) 

) 'wszyscy przechodzą prawie te same sytuacje' כולם עוברים כמעט את אותן הסיטואציות 84המינה , בלום-קסטל ) 
 'oni uczyli się dokładnie tego samego materiału, którego ja się uczyłem' הם למדו בדיוק אותו החומר שאני למדתי

( 97הזמן , גרוסמן ) 
 
Jeśli rzeczownik określony zaimkiem אותו jest dopełnieniem bliższym, to przyimek dopełnienia bliż-

szego, czyli את, może pojawić się lub nie (Glinert 2004: 16, 97), z tego powodu, że przyimek dopełnienia 
bliższego z zaimkami osobowymi jest homonimem zaimka אותו 'ten': 

 
שעדיין לא נאמר אותו דבר חשובכדי שתאמר לו   'po to, aby mu powiedziała tę ważną rzecz, która jeszcze nie zo-

stała powiedziana' ( 311הכלה , יהושע ) 
) 'Szaron opisze to spotkanie' יתאר שרון את אותה פגישה 46ראש , דן ) 

 
Ponieważ zaimek אותו znaczy 'ten' lub 'ten sam', podkreślić znaczenie 'ten sam' można dodając przy-

dawki ממש lub עצמו: 
 

) 'siedzieliśmy w tej samej kawiarni' היינו יושבים באותו בית־קפה ממש 28ערים , לאודון ) 
לים עצמןשנפתחת באותן מ  '[powieść,] która zaczyna się tymi samymi słowami [co inna powieść]' ( 196הכלה , יהושע ) 

 'w tym samym hotelu, w którym spędziliśmy razem mój urlop' באותו בית־מלון עצמו בו בילינו יחד את חופשתי
( 174מקרה , מגד ) 
 
Substantywnie użyty zaimek אותו odnoszący się do osób, jako poprzednik zdania względnego ograni-

czającego, nie musi odnosić się do żadnego rzeczownika użytego w kontekście poprzedzającym56F

57: 
 

הודו ואמרו[...] שהיו מונים אותנו  אותםוכל   'i wszyscy ci, którzy nam docinali [...] przyznali ( 388תמול , עגנון ) 
שמוכיחו אומר לו ואותו  'ten, który go strofuje, mówi doń' ( 442תמול , עגנון ) 

שהיא ערה, בההשיבה אותה מן השתים   'odrzekła ta kobieta spośród dwóch, które były w niej, która była czujna' 
( 54 הגולים, בארון ) 

) 'powtórzył ten, kto wygłosił był uwagę' חזר ואמר אותו שהיתה לו הערה 342עד , שמיר ) 
 
Rzadziej substantywnie użyty zaimek אותו oznacza przedmioty, i wtedy w kontekście poprzedzającym 

pojawia się rzeczownik, do którego zaimek się odnosi:  אותם שהולכים [...] שער הגיא התחיל מתמלא כלי רכב
לכים מיפו לירושליםמירושלים ליפו ואותם שהו  'Miejsce zwane Sza‘ar Hagaj zaczęło napełniać się pojazdami 

[...], tymi, co jechały z Jerozolimy do Jafo i tymi, co jechały z Jafo do Jerozolimy' ( 361תמול , עגנון ). 
 
Hebrajski zaimek osobowy w formie niezależnej jest też składnikiem zaimka dzierżawczego skontra-

stowanego (por. rozdz. 3, 1.4.1). 
 
12. Podsumowanie 
 
W obu językach istnieją warianty zaimka osobowego oraz warianty konstrukcji, w których skład 

wchodzi zaimek osobowy, jednak na ogół w języku hebrajskim wybór wariantu nie zależy od kontekstu 
składniowego czy znaczenia zdania, lecz ma charakter stylistyczny. W języku polskim wybór wariantu 
przeważnie zależy od kontekstu składniowego. Ta różnica między językiem hebrajskim a polskim powo-
duje, że tłumacząc z języka hebrajskiego na polski trudno jest uzyskać ekwiwalencję stylistyczną za po-
mocą samego tylko doboru odpowiednich form zaimka osobowego czy odpowiednich konstrukcji, 
w których skład on wchodzi. Z kolei tłumacząc z polskiego na hebrajski stosunkowo łatwo jest osiągnąć 
                                                 
57 Glinert 2004: 100–101, jednak autor ten niesłusznie to znaczenie zaimka אותו przypisuje tylko formie mnogiej: 
 .'those who' אותם
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takie efekty stylistyczne, jak archaizacja, książkowość czy niedbałość stylu. Ponieważ jednak w tekstach 
hebrajskich opisane tu wykładniki rozmaitych rejestrów stylistycznych mają dużą częstość, hebrajski 
przekład tekstu polskiego może okazać się stylistycznie bardziej wyrazisty niż oryginał. Innymi słowy, 
obserwowane we współczesnej polszczyźnie różnice między np. stylem potocznym a książkowym czy 
publicystycznym są mniej wyraziste i rzadziej się w tekstach manifestują, niż ma to miejsce w języku 
hebrajskim.  

Mimo że na ogół w języku hebrajskim wybór wariantu jest uwarunkowany stylistycznie, a w języku 
polskim gramatycznie, można zaobserwować pewne podobieństwa pomiędzy hebrajskim dopełnieniem 
bliższym syntetycznym i analitycznym, a polskimi krótszymi i dłuższymi formami przypadkowymi za-
imka osobowego. Otóż w obu językach pewne konteksty składniowe (szyk inicjalny, koordynacja, nega-
cja, określenie partykułami) wykluczają odpowiednio dopełnienie syntetyczne w języku hebrajskim 
i formę krótszą zaimka osobowego w języku polskim.  

Hebrajski zaimek osobowy jako składnik wyrażenia przyimkowego ma formę sufiksu, co znacznie 
ogranicza możliwość elipsy przyimka. Polski zaimek osobowy nie jest sufiksem przyimka i dzięki temu 
możliwa jest w języku polskim elipsa przyimka, którego dopełnieniem jest zaimek osobowy, choć jest 
ona także w języku polskim ograniczona z powodu istnienia form zaimkowych specyficznych dla wyra-
żeń przyimkowych (niego itd.). 

Zaimek osobowy w funkcji podmiotu pojawia się w języku hebrajskim znacznie częściej niż w pol-
skim. Wynika to z faktu, że czasownik hebrajski w czasie teraźniejszym przybiera formę imiesłowu nie 
wyrażającego kategorii osoby, która musi być wyrażona zaimkiem osobowym.  

Charakterystyczna dla języka hebrajskiego ekstrapozycja ma w języku polskim pragmatyczny ekwi-
walent w postaci zdania o zmienionym szyku, a jeśli w zdaniu hebrajskim ekstraponowany jest zaimek 
nieokreślony lub wskazujący będący poprzednikiem zdania względnego, wtedy w polskim przekładzie 
pojawia się zdanie złożone o niespotykanym szyku, mianowicie rozpoczyna je zaimek zwykle względny, 
po którym następują dalsze składniki zdania względnego, a po nich zaimek wskazujący (będący zwykle 
poprzednikiem) i po nim reszta składników zdania głównego. Zaimek względny jest wtedy kataforą, ale 
zachowuje właściwy sobie szyk inicjalny, zaimek wskazujący staje się spójnikiem międzyzdaniowym 
i dlatego ma szyk inicjalny: Kto wróci, tego zastrzelą i nie są możliwe takie modyfikacje szyku: Wróci 
kto, tego zastrzelą, ani Kto wróci, zastrzelą tego. 
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Rozdział 3 

 
Polski zaimek dzierżawczy i jego hebrajskie odpowiedniki 

 
 
 
1. Formy zaimka dzierżawczego 
 
1.1. Polski przymiotnik dzierżawczy a hebrajski zaimek osobowy jako drugi składnik  
konstrukcji dopełniaczowej 
 
W języku polskim obok form przypadkowych zaimka osobowego (ja, mnie, tobie, go, jego itd.) istnie-

ją też przymiotniki dzierżawcze 1. lub 2. osoby: mój, twój, nasz, wasz, i przymiotnik dzierżawczozwrotny 
swój, odpowiadający zaimkowi zwrotnemu siebie, się, sobie, sobą0F

1. Przymiotniki dzierżawcze i dzier-
żawczozwrotne dostosowują się formą do rodzaju gramatycznego, liczby i przypadka określanego rze-
czownika: moja książka, twojego domu, waszym ludziom. Formy przypadkowe zaimka osobowego pełnią 
funkcję dopełnienia (widzę go, widzisz mnie, jego nie widzę), składnika wyrażenia przyimkowego (do 
mnie, do niego), orzecznika (jestem tobą), a także przydawki rzeczownika odczasownikowego (np. zabi-
cie ciebie), natomiast przymiotniki dzierżawcze są określeniami rzeczownika konkretnego (mój dom) 
bądź abstrakcyjnego (moje czytanie, twoja dobroć). Nie istnieje przymiotnik dzierżawczy w 3. osobie, 
zamiast niego używa się dopełniacza zaimka osobowego, którego forma nie zależy od rodzaju grama-
tycznego, liczby czy przypadka określanego rzeczownika, i który różni się nieco formą od dopełniacza 
będącego dopełnieniem lub składnikiem wyrażenia przyimkowego (Pisarkowa 1968; Szupryczyńska 
1994: 49)1F

2, a mianowicie, po pierwsze, ponieważ przymiotniki dzierżawcze w funkcji przydawki są, jak 
wszystkie przymiotniki, zasadniczo preponowane (nowy dom, zatem też mój dom), więc zapewne pod ich 
wpływem także dopełniacz zaimka 3. osoby jako określenie rzeczownika konkretnego jest zasadniczo 
preponowany: jego dom, rzadziej, w stylu podniosłym dom jego, odmiennie niż dopełniacz określający 
rzeczownik odczasownikowy (zabicie go, zabicie jego i jej). Po drugie, dopełniacz zaimka 3. osoby okre-
ślający rzeczownik konkretny zawsze przybiera dłuższą formę (jego), gdy dopełniacz określający cza-
sownik lub rzeczownik odczasownikowy może przybierać formę dłuższą (jego nie lubię; zrozumienie 
jego i jego teorii) lub krótszą (nie lubię go; zrozumienie go), o czym była mowa w rozdz. 2.  

W języku hebrajskim w stylu archaizującym zaimki osobowe istnieją w następujących formach: 
(a) forma, jaką przyjmuje zaimek będący podmiotem lub orzecznikiem: אני 'ja' itd., następnie (b) forma, 
jaką przyjmuje zaimek będący dopełnieniem syntetycznym czasownika: קטלני 'zabił mnie' itd., i wreszcie 
(c) forma, jaką przyjmuje zaimek będący (c1) określeniem sufiksalnym rzeczownika bądź (c2) dopełnie-
niem przyimka: ביתי 'mój (dom)', לי 'dla mnie'. Formy (b) różnią się od form (c) najwyraźniej w przypad-
ku zaimka 'ja' oraz w przypadku tzw. nun energicum (por. rozdz. 2, 9.1), natomiast różnice między for-
                                                 
1 Zaimek rzeczowny zwrotny siebie nie występuje w mianowniku, jako że jest to zaimek odnoszący się do podmio-
tu, ale pełniący inne funkcje niż podmiot (czyli funkcję dopełnienia, okolicznika, orzecznika). Forma mianowniko-
wa zaimka dzierżawczozwrotnego swój istnieje (wbrew twierdzeniu Bańki 2011: 83 i Madelskiej 2008: 123), ale 
ponieważ zaimek ten odnosi się do podmiotu, a zarazem w mianowniku może wystąpić tylko jako określenie przy-
dawki apozycyjnej podmiotu, jako określenie orzecznika, lub jako okolicznik z zaimkiem jak, jako, zdania z zaim-
kiem swój (zawsze razem z przymiotnikiem własny) w mianowniku są rzadkie: wyglądał jak swoja własna karyka-
tura (J. Tetter, Ognipiór. Warszawa 1988, s. 46); kończy jako swoja własna karykatura („Notatnik Teatralny” 42–
46, 2006, s. 157); jest on rozpatrywany [...]  jako swój własny pracodawca [...], który zatrudnia siebie samego (J. 
Lewandowski, Ekonomiczne problemy polityki rolnej. Warszawa 1969, s. 59) i pochodzące ode mnie zdania chyba 
akceptowalne z przydawką apozycyjną podmiotu: Po wielu operacjach plastycznych Jadwiga, swoja własna karyka-
tura, nikomu się już nie podoba i z przydawką orzecznika w mianowniku: Jan to jest swój własny wróg. Istnieją też 
frazeologizmy z mianownikową formą zaimka swój (bez przymiotnika własny), jednak wątpliwe jest, czy w nich 
zaimek swój zachowuje znaczenie 'posiadacza tożsamego z podmiotem': Byli tam sami swoi, To jest swój chłop. We 
frazeologizmach tych zaimek swój oznacza raczej 'należący do pewnego środowiska' (por. Bańko 2011: 83) i nie musi on 
odnosić się do podmiotu, dlatego zdanie To jest swój człowiek można sparafrazować tak: To jest nasz człowiek, czyli 'czło-
wiek należący do naszego środowiska/jeden z nas/taki jak my'. Za zwrócenie mi uwagi na rzadkość mianownikowej for-
my zaimka swój i na istnienie frazeologizmów ją zawierających dziękuję drowi hab. Przemysławowi Turkowi. 
2 Bobrowski (2005: 107–110) rozważa, czy zaimek jego [książka] lepiej uznać za przymiotnik, czy za dopełniacz. Pewien 
argument za uznaniem jego za przymiotnik podaję dalej w związku z zaimkiem dzierżawczym skontrastowanym. 
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mami (c1) i (c2) są nieznaczne, np. w przypadku zaimka żeńskiego 'ty': ָלך 'dla ciebie', ale ביֵתך 'twój dom' 
(por. Rosén 1955: 115–116). Formy (c1) bywają przekładowymi odpowiednikami zarówno polskiego 
przymiotnika dzierżawczego: ביתי 'mój dom', jak i dopełniacza zaimka osobowego: תפיסתי 'trzymanie 
mnie'. Nie ma więc w języku hebrajskim przymiotnika dzierżawczego, tj. zaimek dzierżawczy określają-
cy rzeczownik męski ma taką samą formę, jak zaimek określający rzeczownik żeński (mimo że oczywi-
ście hebrajskie przymiotniki mają formę zależną od rodzaju gramatycznego określanego rzeczownika) 
i jest w stylu książkowym sufiksem rzeczownika, w stylu neutralnym sufiksem przyimka, odmiennie niż 
w języku polskim, w którym zaimek dzierżawczy jest zawsze osobnym wyrazem, w 1. i 2. osobie przy-
miotnikiem, w 3. osobie dopełniaczem2F

3. Zaimki wszystkich trzech osób określające rzeczownik konkret-
ny mają w języku hebrajskim formę niemal identyczną z formą zaimka będącego składnikiem wyrażenia 
przyimkowego. Jak się okaże dalej, powoduje to różnice między językiem polskim a hebrajskim, jeśli 
chodzi o możliwość określenia zaimka dzierżawczego 1. i 2. osoby przydawkami, a to dlatego, że dopeł-
niacz formy nominalnej (czyli hebrajskie zaimki dzierżawcze we wszystkich osobach oraz polski zaimek 
dzierżawczy 3. osoby) łatwiej jest określić przydawkami odnoszącymi się do 'osoby', na którą wskazuje 
zaimek, niż przymiotnik dzierżawczy (czyli polski zaimek dzierżawczy 1. i 2. osoby, oraz zaimek dzier-
żawczozwrotny). 

Hebrajski zaimek dzierżawczy 2. i 3. osoby, w przeciwieństwie do polskiego przymiotnika dzier-
żawczego oraz dopełniacza dzierżawczego mnogiego, explicite wyraża płeć adresata: �מקופלות רגליי  'twoje 
nogi były złożone' ( 238הכלה , יהושע �מושכות רגלי ;(  'twoje nogi kierują się' ( 220הכלה , יהושע ). Niekiedy po-
zwala to wyrazić niuanse znaczeniowe niemożliwe do oddania w polskim przekładzie:  היו כלואים בניהם

בעליהן וחתניהן ואחיהן, ואבותיהם  'byli uwięzieni ich synowie i ich ojcowie, ich mężowie i ich zięciowie, i ich 
bracia' ( 86שמות , ראובני ) – w zdaniu hebrajskim zaimki określające rzeczowniki 'mężowie', 'zięciowie', 
'bracia' są eksplicytnie żeńskie.  

 
1.2. Hebrajski zaimek dzierżawczy syntetyczny i analityczny 
 
W języku hebrajskim w stylu neutralnym podane wyżej formy (b) i (c1) w zasadzie wyszły z użycia, 

zwłaszcza forma (b), i zamiast nich używa się form (c2), tj. zaimków osobowych z odpowiednimi przy-
imkami. Współistnieją więc obecnie w języku hebrajskim dwie serie zaimków dzierżawczych, jedna wła-
ściwa stylowi książkowemu, a także publicystycznemu: zaimek dzierżawczy syntetyczny, tj. w formie 
sufiksu wyrazu określanego: אפו 'jego nos' ( 118סיפור , עוז ), i z wypowiedzi spikera radiowego:  כל מטוסינו
) 'wszystkie nasze samoloty wróciły bez strat' חזרו בשלום 13נוכחים , גרוסמן ), druga właściwa stylowi neu-
tralnemu: zaimek dzierżawczy analityczny, tj. w formie wyrażenia przyimkowego: האף שלו 'jego nos' 
( 8געגועי , קרת ) 3F

4. W stylu neutralnym możliwe jest używanie wyłącznie analitycznych form zaimka dzier-
żawczego, poza nielicznymi frazeologizmami, które podaję dalej. Zaimek analityczny rozpowszechnił się 
w stylu neutralnym, bo jest wygodniejszy w użyciu, jako że w przeciwieństwie do zaimka syntetycznego 
nie powoduje zmian formy określanego rzeczownika, ma taką samą formę z rzeczownikami pojedynczy-
mi i mnogimi, a także może być koordynowany, substantywizowany, negowany, elidowany. W stylu 
książkowym przeważają formy syntetyczne zaimka dzierżawczego, a form analitycznych używa się za-
miast syntetycznych w pewnych tylko sytuacjach, np. gdy wyraz określany to nazwa własna. Ponieważ 
więc w większości kontekstów można między formami syntetycznymi a analitycznymi zaimka dzier-
żawczego swobodnie wybierać, łatwo jest nadać tekstowi hebrajskiemu cechy stylu książkowego lub 
neutralnego przez odpowiedni dobór form zaimka dzierżawczego, a z powodu częstości zaimków dzier-
żawczych w tekstach jest to bardzo wyrazista cecha stylistyczna każdego tekstu hebrajskiego. Co prawda 
również polski zaimek dzierżawczy ma warianty stylistyczne, jednak istnieją one tylko dla zaimka 1. i 2. 
osoby liczby pojedynczej, i tylko w niektórych przypadkach. Mam tu na myśli formy krótsze, spotykane 
w stylu książkowym, i formy dłuższe, spotykane w stylu neutralnym: mojego – mego domu, moja – ma 
żona, twoje – twe dzieci, ale np. tylko jeden wariant w mianowniku rodzaju męskiego: mój dom. Warianty 
dłuższy i krótszy ma też przymiotnik dzierżawczozwrotny: swoje – swe dzieci. W pewnych kontekstach 
składniowych możliwe są tylko formy dłuższe, o czym będzie mowa dalej. Ponieważ jednak w języku 
hebrajskim dostępne są dwa warianty zaimka dzierżawczego, książkowy i neutralny, w obu liczbach 

                                                 
3 Rosén (1957: 44–45) porównuje hebrajski z francuskim pod względem tego, z czym uzgadnia się zaimek dzier-
żawczy: tylko z 'posiadaczem' (w hebrajskim, zatem hebrajski zaimek to dopełniacz), czy z 'rzeczą posiadaną' (we 
francuskim, zatem francuski zaimek to przymiotnik). 
4 O pochodzeniu zaimka analitycznego od zdania względnego por. Perec 1967: 151–152; Hayon 1973: 112 nn. 
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i w trzech osobach 'posiadacza', a także we wszelkich składniowych funkcjach rzeczownika określanego 
(które tu rozumiem jako funkcjonalne odpowiedniki polskich form przypadkowych), używanie w prze-
kładzie polskim form krótszych nawet wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, nie zapewnia stylistycznej 
ekwiwalencji wobec oryginału, a znowu szyk postponowany (dom mój), możliwy w języku polskim 
w obu liczbach i także w 3. osobie, powoduje, że styl jest podniosły, a nie książkowy. W obszernym tek-
ście hebrajskim utrzymanym w stylu książkowym wszystkie zaimki dzierżawcze poza nielicznymi wyjąt-
kami w rodzaju zaimka dzierżawczego zanegowanego mogą mieć formę syntetyczną, natomiast przekład 
polski takiego tekstu, w którym próbowano by oddać książkowość oryginału szykiem postpozycyjnym 
zaimka dzierżawczego, brzmiałby patetycznie i pretensjonalnie, a nie książkowo. W polskim przekładzie 
należy więc inaczej niż formą zaimka dzierżawczego oddać książkowy bądź neutralny styl oryginału 
hebrajskiego i nie zawsze jest to możliwe w przekładzie krótkiego fragmentu tekstu, np. w dialogu  אני

הקול שלי מוצא חן בעיניך[...] אוהב לשמוע את קולך   '– Lubię słuchać twego głosu [...] Mój głos ci się podoba' 
( 192נינגל , שחר ) pierwsza z wypowiedzi pochodzi od literata i dlatego pojawia się w niej zaimek synte-
tyczny 'twój [głos]', druga to wypowiedź młodej pracownicy kibucu, dlatego w niej ten sam rzeczownik 
'głos' jest określony zaimkiem analitycznym, natomiast rzeczownik 'oczy' jest określony zaimkiem synte-
tycznym, bo jest składnikiem frazeologizmu 'podobać się', który nie ma nawet w stylu neutralnym wa-
riantu זה מוצא חן בעיניים שלי 'to mi sie podoba'. Podobnie w powieści Knaza narrator posługuje się zaim-
kami syntetycznymi: הניח את רובהו בין ברכיו 'umieścił swój karabin między kolanami', gdy w imitowanych 
przez pisarza dialogach prowadzonych przez prostych żołnierzy przeważają zaimki analityczne:  זה החלום
) 'to jest moje marzenie' שלי 46התגנבות , קנז ) – w przekładzie drugiego zdania mało wyrazistym wyznaczni-
kiem stylu jest forma moje zamiast książkowej dziś i możliwej tu formy me. 

1.3. Warianty archaizujące hebrajskiego zaimka dzierżawczego syntetycznego i analitycznego 

Zaimek syntetyczny typu ביתי 'mój dom' to wariant książkowy, zaimek analityczny typu )ליבית ש)ה  't.s.' 
to wariant neutralny. Zdarzają się też warianty archaizujące zaimka dzierżawczego syntetycznego i anali-
tycznego, dla których trudno znaleźć w języku polskim stylistyczne ekwiwalenty, i dlatego polski tłumacz 
musi w inny sposób niż poprzez formę zaimka dzierżawczego oddać w przekładzie archaiczność stylu 
oryginału hebrajskiego. 

a. Zaimek dzierżawczy syntetyczny 'ich' (głównie w rodzaju męskim) określający rzeczownik mnogi 
z końcówką ות- w stylu archaizującym może mieć formę taką samą, jak z rzeczownikiem pojedynczym4F

5: 
) 'ich czyny' עלילותם 178, 1שנהר  ) 'ich trasy' מסילותם ;( 285נוצות , באר ) 'ich brzegi' גדותם ;( 86סוכן , שחר  בעקבותם ;(
'ich śladami' ( 182נקניקיות , שחם ) 'ich laski' מקלותם ;( 179הוא , שמיר ) 'ich grzechy' עוונותם ;( 320, 2סיפורי , שנהר ) 
i taka sama forma zaimka określającego rzeczownik pojedynczy: ביתם 'ich dom'. W stylu książkowym 
wolnym od archaizacji forma zaimka syntetycznego 'ich' określającego rzeczownik mnogi jest inna niż forma 
zaimka określającego rzeczownik pojedynczy: עלילותיהם ( 174 חדר, עונישמ ) גדותיהם ;( 11ערום , לב  בעקבותיהם ;(
( 21עת , באר ) מסילותיהם ;( 193עת , באר ) מקלותיהם ;( 366חדר , שמעוני ) 'ich grzechy' עוונותיהם ;( 320, 2סיפורי , שנהר ). 

 
b. Forma pauzalna zaimka męskiego 'twój', stylistycznie neutralna w hebrajskim biblijnym, dziś spo-

tykana jest w stylu archaizującym w poezji: �חיָל 'twe wojsko' ( 14העטלף , מגד ), w stylu książkowym wol-
nym od archaizacji byłoby �ֵחיְל 'twoje wojsko'. 

 
c. Forma archaizująca zaimka syntetycznego żeńskiego 'one' określającego rzeczownik כלנה :כל 'one 

wszystkie' ( 17בעל , בורלא ), w stylu neutralnym כולן. 
 
d. W stylu archaizującym zdarza się forma zaimka analitycznego ze spójnikiem אשר zamiast neutral-

nego ש-  (por. Perec 1967: 126), i używa się jej zamiast zaimka syntetycznego, gdy zaimek dzierżawczy 
znaczeniowo odnosi się do pierwszego składnika konstrukcji dopełniaczowej, choć musi następować po 
drugim jej składniku. Jest to sposób nadania tekstowi waloru archaiczności bez popadania w dwuznacz-
ność, którą się cechują konstrukcje dopełniaczowe z zaimkiem syntetycznym będącym sufiksem ostatnie-
go składnika, niezależnie od tego, do którego ze składników zaimek ten znaczeniowo się odnosi: 

המקלע אשר לי־תת  'mój karabin' ( 178קשת  הצבא אשר לי־מגפי ;(  'moje wojskowe buty' ( 178קשת  בבית־הנכות  ;(
) 'w swym prywatnym skarbcu' הפרטי אשר לו 131נוצות , באר  'jego pragnienie malowania' תאוות־הציור אשר לו ;(
( 29סוכן , שחר ) 'jego cielęce oczy' את עיני־העגל אשר לו ;( 190סוכן , שחר  jego zasady' עיקרי הזהירות אשר לו ;(
                                                 
5 Glinert (2004: 31) nie podaje tego wariantu. 
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ostrożności' ( 21יום , שחר ). Trzeci składnik dopełniacza tego typu, który w przykładach podanych tu jest 
zaimkiem osobowym, może być też rzeczownikiem i jest to archaizujący wariant neutralnego stylistycz-
nie dopełniacza przyimkowego typu )בית של דויד)ה  'dom Dawida': שחור־הלילה אשר לשערה 'nocna czerń jej 
włosów' ( 20יום , שחר ). Rezygnując ze spójnika אשר należałoby użyć albo neutralnych stylistycznie wa-
riantów שחור הלילה של שערה ,תת המקלע שלי, albo co prawda także archaizujących, ale bardzo mylących 
i sugerujących absurdalne znaczenia form z zaimkiem syntetycznym i dopełniaczem morfologicznym, 
które omówię w dalszej części rozdziału: מגפי צבאי 'moje wojskowe buty/buty mojego wojska',  שחור ליל
 .'nocna czerń jej włosów/czerń nocy jej włosów' שערה

 
Podsumowując, we współczesnym hebrajskim są w użyciu warianty neutralne, książkowe i archaizu-

jące zaimka dzierżawczego, dla których trudno jest znaleźć w języku polskim stylistyczne ekwiwalenty, 
poza formami krótszymi swego, mego itd. Nie miałoby sensu posługiwanie się w przekładzie formami 
znanymi z polszczyzny historycznej (np. twemi, swojemi) w celu oddania książkowości czy archaiczności 
omówionych tu wariantów hebrajskiego zaimka dzierżawczego, gdyż formy te wyszły zupełnie z użycia 
także w polszczyźnie pisanej, w przeciwieństwie do hebrajskiego zaimka dzierżawczego syntetycznego, 
który nadal jest często używany w pisanej odmianie języka. 

 
1.4. Zaimek dzierżawczy skontrastowany 
 
W języku hebrajskim zaimek dzierżawczy skontrastowany, używany wtedy, gdy relacja posiadania 

jest skontrastowana z inną relacją posiadania lub jest zaskakująca, tj. skontrastowana ze spodziewaną 
relacją posiadania, ma kilka wariantów stylistycznych. W języku polskim istnieją dwa sposoby wyrażenia 
wprost kontrastu relacji posiadania. Po pierwsze, można określić rzeczownik przymiotnikiem własny, 
możliwym tylko wtedy, gdy relacja posiadania jest nie tylko skontrastowana, ale i zaskakująca. Przy-
miotnik dzierżawczy nie musi wtedy mieć formy dłuższej: Sądzę, że nie wynajmiesz swej części Żydom 
ani nikomu, kto by zachowaniem się swoim czynił mi niemożliwy pobyt w mym własnym domu5F

6. Po dru-
gie, można użyć samego zaimka dzierżawczego jako przydawki, ale wtedy zawsze w formie dłuższej, o 
ile są do wyboru formy dłuższe i krótsze (twojego – twego). Ten sposób wyrażenia kontrastu jest możliwy 
także wtedy, gdy relacja posiadania jest tylko skontrastowana, a w żadnym stopniu nie jest zaskakująca: 
W Księdza przypadku to Bóg przygląda się sprawie. Natomiast w moim przypadku – społeczeństwo6F

7. Te 
dwa sposoby wyrażania kontrastu relacji posiadania różnią się znaczeniem, a nie stylem, w przeciwień-
stwie do podanych niżej wariantów stylistycznych hebrajskiego zaimka dzierżawczego skontrastowanego. 

 
mój (własny) dom', w stylu książkowym (Doron 1992: 67)7F' ביתי אני .1.4.1

8 
 
W przypadku zaimka 'my' możliwy jest tylko wariant podniosły zaimka niezależnego אנו, nie אנחנו. 

W przypadku zaimka 'ja' niemożliwy jest wariant ביתי אנוכי. W przypadku zaimka 'oni/one' niemożliwe są 
warianty ביתן הנה ,ביתם המה. Hebrajski zaimek dzierżawczy w tym wariancie nie ma odpowiednika w for-
mie rzeczownika w dopełniaczu, tj. nie istnieją wyrażenia בית דויד הוא ,בית דויד דויד ,ביתו דויד 'własny dom 
Dawida'. Zaimek typu ביתי אני może wyrażać relację tylko skontrastowaną, lub skontrastowaną i zaskaku-
jącą, w którym to ostatnim przypadku pojawia się w polskim przekładzie przymiotnik własny: יפגעו בו ,

מבחינתו הוא ומבחינתה של אשתו, מכל הבחינות, בדניאל  '[słowa Daniela] zaszkodzą jemu, Danielowi, z każdego 
punktu widzenia, z jego (własnego) punktu widzenia, i z punktu widzenia jego żony' ( 60סוכן , שחר ). 

 
Zaimek skontrastowany typu ביתי אני nie może być użyty substantywnie w przeciwieństwie do pol-

skiego zaimka mój własny, jako że pominięcie rzeczownika określanego spowodowałoby pominięcie 
także sufiksu i z grupy ביתי אני pozostałby nierozpoznawalny jako zaimek dzierżawczy leksem אני. 
W polskim przekładzie poniższych zdań możliwa jest elipsa rzeczownika określonego zaimkiem skontra-
stowanym, bo rzeczownik ten pojawia się też w kontekście poprzedzającym: 

 

                                                 
6 Listy Gabrieli Zapolskiej, wyd. S. Linowska. Warszawa 1970, t. 2, s. 538. 
7 J. Vergès, A. de la Morandais, Adwokat diabła – adwokat Boga. Lublin 2010, s. 51.  
8 Książkowy w języku hebrajskim zaimek skontrastowany ביתי אני ma dokładny odpowiednik w arabskim literackim, 
także pojawiający się w sytuacji skontrastowania relacji wyrażonej dopełniaczem, jak świadczy przykład Górskiej (2000: 
273, nr 887), którego dosłowne tłumaczenie tak brzmiałoby: 'bojąc się albo śmierci telefonu, albo swej własnej śmierci'. 
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a. W przekładzie pojawia się przymiotnik dzierżawczy 1. lub 2. osoby bądź przymiotnik dzierżaw-
czozwrotny, które mogą być użyte substantywnie w języku polskim nawet w formie nieskontrastowanej, 
tj. bez współwystępującej przydawki własny: 
 
-strzegłem majątku społecznego bardziej niż strzegłem swo' שמרתי על רכוש הכלל יותר מששמרתי על רכושי אני

jego własnego (majątku)' ( 14מכתבים , לויטס ) 
מכתביך אתה מקוטעים[...] וקורא במכתבה של אמא   'i czytasz list od mamy [...] twoje własne (listy) są pełne prze-

skoków' ( 44, 2סיפורי , שנהר ) 
כבנה היא, עזיז, רבקה ראתה את בן־אחותה  'Rywka traktowała syna swej siostry, Aziza, jak swojego własnego 

(syna)' ( 197על גחלים , רג׳ואן ) 
 
b. W przekładzie pojawia się zaimek 3. osoby w dopełniaczu, który w formie nieskontrastowanej, tj. bez 

współwystępującej przydawki własny, z trudnością może być użyty substantywnie, bo nie wyraża on żadnych 
kategorii gramatycznych pominiętego rzeczownika, natomiast dzięki pojawiającej się przydawce przymiotnej 
własny możliwe jest substantywne użycie dopełniacza: גורלה של בתה האהובה לא יהיה שונה מגורלה היא 'los jej uko-
chanej córki nie będzie inny niż jej własny (los)' ( 196על גחלים , רג׳ואן ), gdyby pominąć przymiotnik własny 
substantywizacja uczyniłaby zdanie trudno zrozumiałym: 'los jej ukochanej córki nie będzie inny niż jej'. 

 
W zdaniach powyższych w polskim przekładzie pojawia się przymiotnik własny, bo relacja posiadania 

jest nie tylko skontrastowana, ale i zaskakująca, co najwyraźniej widać w zdaniu 'strzegłem majątku spo-
łecznego bardziej niż strzegłem swego własnego majątku'. Hebrajski zaimek ביתי אני może jednak pojawić 
się także wtedy, gdy relacja posiadania jest tylko skontrastowana, a w żadnym stopniu nie jest zaskakują-
ca, i wtedy w polskim przekładzie nie pojawia się przymiotnik własny, natomiast należy użyć formy dłuż-
szej zaimka dzierżawczego, o ile taka jest dostępna w danym kontekście składniowym: 

 
כפי שאחרים מתגברים על יאושם הם, התגברתי על היאוש  'przezwyciężyłem [swą] rozpacz, tak jak inni przezwy-

ciężają swoją (rozpacz)' ( 117הזמן , גרוסמן ) 
?היש שם נאה משם הסב ומשמך אתה  'czy jest piękniejsze imię niż imię dziadka i twoje (imię)?' ( 14ההגדה , פריסטר ) 

?מה הן בעיניו –ושערותי אני .. ?מאין לו שערות יפות כאלה  'Skąd pan ma takie piękne włosy?.. A moje (włosy) jak 
się panu podobają? ( 26שמות , ראובני ) 

 ,ówczesna sytuacja króla Salomona była dokładnie taka sama' מצבו של שלמה המלך אז היה ממש כמצבנו אנו עתה
jak nasza (sytuacja) teraz' ( 252עת , באר ) 

ולא על ספרו[...] על ספרי אני  –אנו מדברים פה על ספרי   'rozmawiamy tu o mej książce – o mojej książce [...] 
a nie o jego książce' ( 293כל ספורי , ראובני ) 

כמעט עד בואי אני אליה [...]מיום בואה לעיר , שלה" תקופת צפת"מסופר בו על   'mowa w nim o jej okresie safedyj-
skim, od dnia jej przybycia do miasta [...] prawie do mojego przybycia do niego' ( 46פרספונה , מגד ) 

) '?a gdzie jest twoja opowieść' ?היכן ספורך אתה 65דוידון  ) – kontrast z opowieściami innej z obecnych osób. 
) 'teraz twoja kolej [przedtem była moja]' כעת תורך אתה 41מישהו , גרוסמן ) 

הן על ימינו אנו והן על ימיו של הבניא, להביע את דעתם[...] עורר אותם   'zachęcał ich do [...] wyrażenia poglądu, 
zarówno na nasze czasy, jak i na czasy proroka' ( 30בדרך , בר יוסף ) 

) 'pokój [w cudzym domu] był urządzony ładniej niż jego dom' החדר היה ערוך יפה יותר מביתו הוא 28אגדות , לוז ) 
?מה כוח הפגרים האלה כנגד כוחו הוא  'czymże jest siła tych trupów wobec jego siły?' ( 179שמות , ראובני ) 

 
W zdaniach powyższych skontrastowane grupy nominalne zawierają ten sam rzeczownik (lub syno-

nim) określony przez różne zaimki dzierżawcze ('imię dziadka' – 'twoje imię' itd.). Wydaje się, że pol-
skiego przymiotnika własny nie można użyć, gdy zaimki skontrastowane określają rzeczowniki całkowi-
cie różnoznaczne, tj. przeciwstawione są nie tyle same relacje posiadania, co znaczenia wyrażane przez 
rzeczowniki. Tymczasem hebrajski zaimek skontrastowany pojawia się w takich zdaniach:  תפילותיך אתה

אלו ואלו הולכות לצרר נקוב. כהכנסותי אני  'twoje modły są jak moje dochody – i te, i te, wpadają do dziurawego 
worka' ( 50, 1סיפורי , שנהר ) – gdyby zdanie brzmiało תפילותיך אתה כתפילותי אני, możliwy byłby przekład 
twoje modlitwy są jak moje własne modlitwy. Widać także, że w języku hebrajskim oba zaimki skontra-
stowane mogą mieć formę ביתי אני, gdy przymiotnik własny można dodać tylko do jednego ze skontra-
stowanych zaimków dzierżawczych, i podobny na to przykład: יורדים עסקיהן הן, במידה שעסקיו הוא עולים  'im 
lepiej stoją jego (własne) interesy, tym gorzej stoją ich interesy' ( 56עד , ראובני ). 
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ישל יבית .1.4.2  'mój (własny) dom', w stylu neutralnym8F

9 
 
Relacja posiadania wyrażona przez dopełniacz zaimkowo-przyimkowy, którego ostatnim składnikiem 

jest rzeczownik, nie musi być skontrastowana: כמי שגורר נבלתו של פר 'jak ktoś, kto wlecze ścierwo byka' 
( 157הוא , שמיר ). Gdy jednak ostatni składnik dopełniacza zaimkowo-przyimkowego to zaimek osobowy, 
wyraża on relację posiadania skontrastowaną: 

 
 wzdychała nad kłopotami innych, a nie nad swymi własnymi' גנחה על צרותיהם של אחרים ולא על צרותיה שלה

kłopotami' ( 18גווילים , בר יוסף ) 
-wpłyną na moją własną przyszłość, jak też na przy' ישפיעו גם על עתידי שלי וגם על עתידם של הדורות הבאים

szłość następnych pokoleń' ( 206נוצות , באר ) 
 
Zaimka skontrastowanego można użyć, gdy jego odniesienie jest zaskakujące, tj. jest skontrastowane 

ze spodziewanym odniesieniem: 
 

הוא מתאר שם את מותו שלו   'on tam opisuje swą własną śmierć' ( 16בעיקר , שלו ) 
) 'jakby zdumiony swą własną podłością' כמו נדהם משפלותו שלו 108מנוחה , עוז ) 
) 'nabrała otuchy pod wpływem swej własnej odpowiedzi' נתעודדה מתשובתה שלה 161הוא , שמיר ) 

 
Oba skontrastowane zaimki mogą mieć formę ביתי שלי, gdy przymiotnik własny można dodać tylko do 

jednego z zaimków, do tego, który wyraża relację posiadania zaskakującą. Wydaje się, że jeśli w zdaniu 
hebrajskim oba zaimki mają formę skontrastowaną, to przymiotnik własny pojawia się raczej z zaimkiem 
dzierżawczozwrotnym, jeśli taki pojawia się w przekładzie, jak w niektórych z poniższych zdań. Przy-
miotnik własny nie pojawia się też w grupie nominalnej poprzedzonej negatorem (jak w ostatnim przy-
kładzie): 

 
-będziesz mógł się łatwo nauczyć dzięki swoim własnym talen' תוכל ללמוד בנקל תודות לכשרונותיך שלך ולמכרי שלי

tom i moim znajomym' ( 27דוקטור , צלקה ), nie 'dzięki swoim talentom i dzięki moim własnym znajomym'. 
של הבן, לחיות כדרך־הטבע את חייכם שלכם ולראות בדרך־הטבע גם את צמיחת־חייו שלו –גם על וילי  ,עליך  'ty, a także 

Wili, musicie przeżyć zgodnie z naturą swoje własne życie, i patrzeć w sposób naturalny na wzrost 
życia jego, syna' ( 82הוא , שמיר ), nie 'musicie przeżyć [...] swoje życie, i patrzeć [...] na wzrost własne-
go życia jego, syna'. 

?נגד גופה שלה, לגופו שלו, מה יש לו  'co mają on, jego własne ciało, przeciwko jej ciału?' ( 46בדרך , בר יוסף ) 
נגדעות[...] , איך כנפי שלי וגם כנפיך שלך[...] אני נוכח   'przekonuję się [...] jak moje własne skrzydła, a także 

twoje skrzydła są podcinane' ( 15תאומים , האזרחי ) 
!זה עניננו שלנו ולא ענינך שלך  'to jest nasza własna sprawa, a nie twoja sprawa' ( 120חרב , בר יוסף ), nie 'to jest 

nasza sprawa, a nie twoja własna sprawa'. 
 
Warto też zwrócić uwagę, że w przekładzie של הבן, חייו שלו  'życia jego, syna' zmienia się standardowy 

szyk zaimka (tu dopełniacza) dzierżawczego z prepozycji na postpozycję, tj. raczej 'życia jego, syna', nie 
'jego życia, syna', z powodu apozycyjnego zestawienia dwóch dopełniaczy, które powinny znajdować się 
po tej samej stronie określanego rzeczownika, i możliwy byłby też wariant preponowany 'jego, syna, 
życia'. W wersji hebrajskiej przydawki dopełniaczowe są niemal zawsze postponowane9F

10, zatem nie ma 
żadnego odstępstwa od ich standardowego szyku w wyrażeniu של הבן, חייו שלו . Szyk postponowany zaim-
ka w dopełniaczu, uzasadniony tu obecnością przydawki apozycyjnej, nie jest podniosły, w przeciwień-
stwie do szyku grup bez przydawki (dom jego). 

Zaimek w formie ביתי שלי może wystąpić także wtedy, gdy relacja posiadania nie jest zaskakująca, bo 
np. jest jedyna możliwa, a jest tylko skontrastowana, i wtedy w polskim przekładzie nie pojawia się 
przymiotnik własny, natomiast skontrastowanie wyraża niekiedy zaimek dzierżawczy (w formie dłuż-
szej), który z powodu oczywistości relacji posiadania w ogóle nie pojawiłby się w braku kontrastu: 

 

                                                 
9 Glinert (2004: 35) nazywa wyrażenia w rodzaju ביתו שלו emfatycznymi, nie wyjaśnia ich znaczenia (kontrastu) 
i ogranicza je do stylu oficjalnego. 
10 Wyjątkowo zdarza się prepozycja dopełniacza przyimkowego w funkcji przydawki, jeśli jest nim zaimek pytajny, 
a w zacytowanym tu zdaniu także dopełniacz wyrażający novum jest preponowany:  של שניהם הייתי חבר[...] של מי היית חבר  
'czyim byłeś przyjacielem? [...] ich obojga byłem przyjacielem' ( 138חיי , שלו ). Standardowy szyk zaimka pytajnego jako 
przydawki dopełniaczowej jest postponowany: בתו של מי נישאת 'czyja córka wychodzi za mąż?' ( 218חרב , בר יוסף ). 
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) 'wyciągnął swoje ciało wzdłuż jej ciała' מיתח את גופו לאורך גופה שלה 188הוא , שמיר ), nie 'wzdłuż jej własnego ciała'. 
לחדרה של אטלאברהם נתכוון לחדרו שלו ורותקה   'Abraham udał się do swojego pokoju, a Rutka do pokoju Etel' 

( 79הוא , שמיר ), nie 'do swojego własnego pokoju'. 
) 'poczuł jej rękę, wyciągniętą i szukającą jego ręki' חש את ידה המושטת ומחפשת את ידו שלו 110סוכן , שחר ), nie 

'szukającą jego własnej ręki'. 
ואבל מניע בראשו שלו, רוני מניד בראשו  'Roni kiwa głową, a Abel potrząsa głową' ( 110כולל , הפנר ) 

בעיניו שלולבל תביט , עיניההיתה עוצמת   'zamykała (swoje) oczy, aby nie patrzeć w jego oczy' ( 114 השער, מלץ ) 
 
Zaimka skontrastowanego w formie ביתו שלו nie można użyć substantywnie, bo gdyby pominąć rze-

czownik (zatem i zaimek syntetyczny go określający), zaimek skontrastowany stałby się identyczny ze 
zwykła postacią zaimka analitycznego. Z tego powodu w języku hebrajskim, w razie pojawienia się 
w kontekście poprzedzającym rzeczownika, który w dalszej części zdania ma być określony zaimkiem 
skontrastowanym, rzeczownik ten powtarza się. Polskiego zaimka skontrastowanego mój własny można 
użyć substantywnie, i nie ma potrzeby powtarzania rzeczownika: 

 
תיהם של אחרים ולא על צרותיה שלהגנחה על צרו  'wzdychała nad kłopotami innych, a nie nad swoimi własnymi' 

( 18גווילים , בר יוסף ) 
) 'jakby te gazety były jego własne' כאילו העתונים עתוניו שלו הם 105תחת , שמיר ) 
) 'jakby te wiersze były moje własne' כאילו היו השירים שירי שלי 129פויגלמן , מגד )  

 
1.4.3. Zaimek dzierżawczy określony przez zaimek עצמו (styl neutralny i książkowy) wyraża kontrast 

i ma kilka wariantów stylistycznych. Może mieć odniesienie niezwrotne lub zwrotne, gdyż עצמו jest tu 
zaimkiem emfatycznym, a nie zwrotnym. W polskim przekładzie pojawia się zawsze przymiotnik własny, 
gdyż zaimek עצמו wyraża referencję zaskakującą w danym kontekście. Z tego powodu przymiotnik dzier-
żawczy może mieć formę krótszą: 

 
• odniesienie niezwrotne: 

ימהרו לפתוח כיסיהםאביו שלו עצמו וכל יתר אמידי העיר לא   'ani jego własny ojciec, ani reszta bogaczy miasta nie 
otworzą prędko kieszeni' ( 121חרב , בר יוסף ) 

) 'zaczął także ich rozśmieszać ich własnym humorem' התחיל גם להצחיק אותם בהומור שלהם עצמם 13אהבת , עמיר ) 
אלא חרפתו עצמו, לא חרפת בנו היא  'nie jest to hańba jego syna, lecz jego własna hańba' ( 48אנשי , בר יוסף ) 

) 'jego wzrok jest utkwiony w jego własną twarz' עיניו נעוצות בפני עצמו 50מגדלורים , קציר ) 
 

• odniesienie zwrotne: 
) 'entuzjazmując się i upajając swymi własnymi słowami, stanął' מתלהב ומשתכר מדבריו שלו עצמו עמד 129השער , מלץ ) 

על הכוח שלך עצמך[...] את מוותרת   'rezygnujesz [...] ze swej własnej siły' ( 77חוכמת , שארמה ) 
) 'prawie nie słyszę swego własnego głosu' כמעט איני שומעת את הקול שלי עצמי 7יום , מגד )  
) 'pije za zdrowie swego wroga i za swoją własną śmierć' הוא שותה לחיי אויבו ולמותו שלו עצמו 105סוכן , שחר )  
) 'i dziwi się dźwiękowi swego własnego głosu' ותוהה על צלילי קולו של עצמו 239אנשי , בר יוסף ) 

בתמונות של עצמה ושל בעלה[...] מעיינת [...] היא   'ogląda [...] zdjęcia swe własne i męża' ( 146השיבה , יהושע ) 
להאמין בשקרים של עצמי[...] איך הצלחתי   'jakże zdołałem [...] uwierzyć we własne kłamstwa' ( 45על עצים , מגד ) 

) 'nie chce popatrzeć sobie samemu w oczy' אינו חפץ להביט לתוך עיני עצמו 131שמות , ראובני ) – tu w przekła-
dzie brak przymiotnika własny, bo pragmatycznie wierny przekład zawiera celownik, a nie zaimek 
dzierżawczy (por. rozdz. 3, 5.2.1). 

 nie odróżniasz swego własnego bytu od wszystkiego, co cię' אינך מבדיל בין הויית עצמך לבין כל הסובב אותך
otacza' ( 113אנשי , בן עזר ) 
 
1.4.4. Zaimek dzierżawczy w wyrażeniu z przyimkiem במו 
 
Jeśli rzeczownik określony przez zaimek dzierżawczy, który wyraża relację zwrotną i skontrastowaną, 

jest poprzedzony przyimkiem ב-  'narzędzie', to przyimek ten może przybrać formę במו, a zaimek dzier-
żawczy ma wtedy zwykłą, nieskontrastowaną postać syntetyczną (nie analityczną, bo forma במו jest wła-
ściwa tylko stylowi książkowemu): 

 
) 'byli tacy, co (swymi) własnymi rękami się kaleczyli' היו כאלה שבמו־ידיהם הטילו מום בגופם 27במו , שמיר ) 

לא בצילומיםא, לא ראו ההמונים את הכלב במו עיניהם  'tłumy widziały psa nie na (swe) własne oczy, lecz na zdję-
ciach' ( 271הסיפור  ) 
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Odosobniona forma z przyimkiem ל- -będzie wszystko mu oddane do rąk włas' יהא הכל נתון למו־ידיו :
nych' ( 23במו ידיו , שמיר ) jest neologizmem. 

 
W zdaniach bliskoznacznych: 
 
• przyimek ma zwykłą postać ב- , za to zaimek dzierżawczy ma formę wyrażającą kontrast:  אראה דברים

בעיני שלי[...]   'ujrzę rzeczy [...] (swymi) własnymi oczyma [a nie oczami swej matki]' ( 133חבלים , באר ). 
 
• przyimek ma zwykłą postać ב- , zaimek dzierżawczy ma formę nieskontrastowaną: 
 
– w stylu książkowym pojawia się zaimek syntetyczny, i zdania są homonimiczne z omówionymi 

w dalszej części pracy zdaniami typu רקע ברגלו 'tupnął nogą' ( 15יש , גרוסמן ), w których polskim przekła-
dzie oraz w wariancie hebrajskim właściwym stylowi neutralnemu brak zaimka dzierżawczego: 

 
בלבו[...] יבעיר בידיו אש־אהבה   'własnymi rękoma rozpali ogień miłości w swym sercu' ( 57עלילות , בורלא ) 

) 'na własne uszy słyszałem' באזני שמעתי 359, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'ja nie widziałem [tego] na własne oczy' אני בעיני לא ראיתי 126מבחר , פרידלנדר ) 

 
– w stylu neutralnym pojawia się zaimek analityczny, który zwykle nie pojawia się, jeśli relacja posia-

dania nie jest skontrastowana: 
 

הוא בעינים של יצוריו יתבונן[...] הוא לא יסתכל בעינים שלו   'on nie będzie patrzył własnymi oczyma [...] on oczy-
ma swych stworzeń będzie się przyglądał' ( 14עד , שמיר ) 

) 'zobaczysz na (swe) własne oczy' תראי בעיניים שלך 258חדר , שמעוני )  
 
Użycie form skontrastowanych zaimka dzierżawczego jest w języku hebrajskim fakultatywne, tj. mi-

mo kontrastu można użyć zwykłych form zaimka dzierżawczego, tak jak w języku polskim fakultatywne 
jest użycie przymiotnika własny. Jeśli w przekładzie nie pojawia się przymiotnik własny, to przymiotnik 
dzierżawczy ma formę dłuższą, czyli w przypadku pierwszego zdania możliwe są trzy warianty: swą wła-
sną wdzięczność, swoją własną wdzięczność, swoją wdzięczność, ale już nie swą wdzięczność: 

 
) 'wyrażę swoją (własną) wdzięczność i wdzięczność towarzyszy' אביע תודתי ותודת החברים 200מנוחה , עוז ) 

רעיהם יותר מאשר לנפשםדואגים לנפש   'troszczą się o życie swych bliźnich bardziej niż o swoje (własne) życie' 
( 80עד , ראובני ) 

אבל גם את כאב הנוכרייה, מתארת את כאבה  'opisuje swój (własny) ból, ale też ból cudzoziemki' ( 139הכלה , יהושע ) 
 
1.5. Zaimek dzierżawczy dystrybutywny 
 
Hebrajski zaimek dzierżawczy dystrybutywny משלו pojawia się w zdaniach dotyczących mnogości 

nieskontrastowanych relacji posiadania, jak w zdaniu Każdy chce mieć własne mieszkanie. 
 
1.5.1. Zaimek dzierżawczy משלו jako przydawka rzeczownika gramatycznie nieokreślonego (Glinert 

2004: 36, 504). W polskim przekładzie przydawką rzeczownika jest przymiotnik własny bez zaimka 
dzierżawczego. Zaimka משלו używa się zwłaszcza wtedy, gdy w zdaniu nie wyrażono mnogości relacji 
posiadania w żaden inny sposób. 

 
a. W zdaniach posesywnych: 
 

) 'każda kobieta ma własną małą kuchnię i własne dwa pokoje' לכל אשה מטבח קטן משלה ושני חדרים משלה 74אנשי , בר יוסף ) 
) 'masz już własne dziecko' יש לך כבר ילד משלך 63נוצות , באר ) 
) 'ma on własny, bardzo ważny kąt' יש לו פינה חשובה מאוד משלו 44הוא , שמיר ) 
) 'wszyscy oni mieli własne domy' לכולם היו בתים משלהם 114גוף , קשוע ) 

 
b. W innych zdaniach: 
 

) 'każdy z nich był zamknięty we własnej klatce' כל אחד מהם סגור בכלוב משלו 10מישהו , גרוסמן ) 
 Partia Państwa Żydowskiego zgłosiła własną propozycję [tak, jak' מפלגת המדינה העברית הביאה הצעה משלה

inne partie]' ( 18קירות , שחם ) 
) 'dostaniemy własną ziemię' נקבל נחלה משלנו 41שורשי , אלמוג ) 
) 'kupili sobie własne mieszkanie' קנו להם דירה משלהם 172עת , באר ) 
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) 'otworzyła [= założyła] własny sklep' פתחה חנות משלה 28נוכחים , גרוסמן ) 
) 'dostał własnego asystenta' מונה לו אסיסטנט משלו 75אחים , שביט ) 
) 'róbcie własną muzykę' עשו מוסיקה משלכם 427, 2אלף , צלקה ), tj. 'opierajcie się na tradycji własnego naro-

du, tak, jak to robią inni muzycy'. 
 
Zaimek dystrybutywny משלו może być użyty substantywnie (i ma wtedy taki rodzaj gramatyczny i liczbę, 

jak pominięty rzeczownik znany z kontekstu), tak samo, jak polski przymiotnik własny:  תתאמני על ילדים של
) 'poćwicz na cudzych dzieciach, zanim będziesz mieć własne' אחרים לפני שיהיו לך משלך 39ארבעה , נבו ). 

 
Zaimek משלו (lub przyimek משל z rzeczownikiem) jako przydawka jest też używany w znaczeniu par-

tytywnym (Glinert 2004: 504), co można uznać za substantywne użycie drugiego składnika konstrukcji 
dopełniaczowej przyimkowej: שערה משלי 'jeden z moich włosów' < שערה מהשערות שלי. W zdaniach blisko-
znacznych występuje rzeczownik bez rodzajnika z przydawką w formie zaimka dzierżawczego analitycz-
nego. Różnica między בית משלו a בית שלו polega na tym, że pierwsze z wyrażeń na pewno znaczy 'jeden 
z jego domów', gdy drugie z wyrażeń tylko implicytnie może wyrażać znaczenie partytywne. Zaimek 
-w znaczeniu partytywnym jest używany głównie jako określenie rzeczownika bez rodzajnika (będą משלו
cego orzecznikiem lub odnoszącego się do nieokreślonego egzemplarza), także rzeczownika określonego 
przez zaimki איזה ,אף ,שום ,כל. Polski odpowiednik משל w znaczeniu partytywnym to nie własny, lecz 
zwykle przyimek z + rzeczownik oznaczający cały zbiór: 

 
) 'jeśli opublikują coś z moich utworów/coś mojego' אם ידפיסו משהו משלי 38ריחו , תמוז ) 
?מישהו משלכם מצא שם סימני חיים  'czy ktoś z was/z waszych ludzi znalazł tam jakieś znaki życia?' ( 307מנוחה , עוז ) 

נשרף, נשחט, מי משלה נרצח  'kto z jej rodziny został zabity, zarżnięty, spalony' ( 253כחרס , לפיד ) 
) 'nie przeczytał ani linijki z ich twórczości' לא קרא אף שורה משלהם 31פרספונה , מגד ) 
) 'nasi ludzie [= Aszkenazyjczycy] tu nie pracują' אנשים משלנו לא עובדים פה 195עת , באר ) 
) 'tam można spotkać naszych chłopców/niektórych z naszych chłopców' שם אפשר לפגוש בחורים משלנו 17אבן , שחם ) 
) 'będziesz jednym z nich/ich człowiekiem' ותהיה אחד משלהם 134תרנגול , עמיר ) 

שני פועלים משלנו[...] ולקח   'i zabrał [...] dwóch z naszych robotników' ( 82אנשי , בן עזר ) 
) 'kilka spośród jej przyjaciółek już zdążyło usłyszeć' כמה חברות משלה כבר הספיקו לשמוע 201חרב , בר יוסף ) 
) 'i położyłam obok niego jeden z moich włosów' והנחתי לצדה שערה משלי 46חיי , שלו ) 
) 'a tego żadna z ich gazet nie ośmieliła się opublikować' וזה שום עיתון משלהם לא היה מעז לפרסם 84ריחו , תמוז ) 
-a jakimś czarnym samochodem należącym do bractwa pogrzebo' לבין איזו מכונית שחורה משל החברה קדישא

wego' ( 130מתום , ברטוב ) 
 
Przyimek משל w znaczeniu partytywnym może być użyty substantywnie. Jeśli w polskim przekładzie 

eksplicytnie wyrazić partytywność przyimkiem z, to należy w przekładzie uzupełnić pominięty w zdaniu 
hebrajskim rzeczownik: 

 
) 'wśród nich byli także niektórzy z naszych [ludzi]' היו ביניהם גם משלנו 178הוא , שמיר ) 
) 'czytasz niektóre z cudzych [utworów]' משל אחרים אתה קורא 54ריחו , תמוז ) 
) 'jem coś z ich [jedzenia]' אני אוכל משלהם 52רון אח, אריאלי ) 
) 'Rachela to nasz [człowiek]' רחל היא משלנו 58מאגדות , שמיר ) 

 
1.5.2. Gdy w zdaniu wyrażono mnogość relacji posiadania także inaczej, np. pojawia się rzeczownik 

-z dopełniaczem w formie rzeczownika lub zaimka pojedynczego ('każdy'), to zamiast zaimka dzier כל
żawczego dystrybutywnego משלו można użyć zaimka analitycznego שלו z rzeczownikiem określonym 
przez rodzajnik: 

 
שקועים כל אחד בהרהורים שלו[...] ישבנו   'siedzieliśmy [...] pogrążeni każdy we własnych rozmyślaniach' ( 7, 1948, בן יהודה ) 

ר שלולכל אחד יש החד  'każdy ma własny pokój' ( 35געגועי , קרת ) 
) 'każde społeczeństwo ma własną moralność' לכל חברה יש את המוסר שלה 36נוכחים , גרוסמן ) 

 
Wariant ten jest użyteczny, gdy rzeczownik ma funkcję anaforyczną, tj. powinien być gramatycznie okre-

ślony. Rzeczownika określonego zaimkiem משלו nie można określić rodzajnikiem, a jest to możliwe w przy-
padku zaimka כל אחד משחק את המשחק שלו :שלו 'każdy gra we własną [opisaną wcześniej] grę' ( 34על עצים , מגד ). 
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2. Użycie zaimka dzierżawczego syntetycznego i analitycznego 
 
W większości kontekstów gramatycznych i frazeologicznych hebrajski zaimek dzierżawczy synte-

tyczny jest wymienny z zaimkiem analitycznym, np. wariantowi książkowemu: נכנס לתוך ביתך 'wszedł do 
twego domu' ( 73סיפורים , הזז ) odpowiada wariant neutralny  באה לבית שלךלא היתה  'nie przychodziłaby do 
twojego domu' ( 85סיפורו , יכין ). Akurat w przypadku tych dwóch zdań można w polskim przekładzie od-
dać różnicę stylistyczną pomiędzy wariantami hebrajskimi za pomocą formy krótszej i dłuższej przy-
miotnika dzierżawczego, jednak taka możliwość pojawia się rzadko. Istnieją też czynniki, które powodu-
ją, że w zdaniu hebrajskim jedynie możliwa bądź preferowana jest tylko jedna z dwóch form zaimka 
dzierżawczego. Omawiam je poniżej. 

 
2.1. Łączliwość zaimka dzierżawczego analitycznego i syntetycznego 
 
W języku polskim zaimkiem dzierżawczym lub rzeczownikiem w dopełniaczu można określić każdy 

rzeczownik, zaimek rzeczowny czy użyty substantywnie przymiotnik. W języku hebrajskim względy 
frazeologiczne, gramatyczne lub znaczeniowe decydują o tym, że pewne wyrazy można określić tylko 
zaimkiem syntetycznym albo dopełniaczem morfologicznym, inne można określić tylko zaimkiem anali-
tycznym bądź dopełniaczem przyimkowym, wreszcie w przypadku pewnych wyrazów preferowany jest 
zaimek analityczny, choć dopuszczalny jest też zaimek syntetyczny. 

 
2.1.1. Przypadki, w których wyłącznie możliwy lub preferowany  
jest zaimek syntetyczny 
 
2.1.1.1. Frazeologizmy 
 
Jeśli konstrukcja dopełniaczowa jest frazeologizmem, i z tego powodu ma zawsze formę dopełniacza 

morfologicznego bądź zaimkowo-przyimkowego (por. Rosén 1957: 134), to gdy jej drugi składnik jest 
zaimkiem osobowym przybiera on formę syntetyczną nawet w stylu neutralnym: 

 
) 'mieszkańcy Safedu' בני צפת 93גווילים , בר יוסף mieszkańcy miasta Jizreel10F' בניה של עיר יזרעאל ,(

11' ( עת , באר
234), nie )בנים של צפת)ה , bo dopełniacz przyimkowy możliwy jest tylko w nieidiomatycznych wyraże-
niach: אחד הבנים של קרקשון 'jeden z synów Karkaszona' ( 31המחצבה , בן עזר  '.syn pani F' הבן של גברת פינסטר ,(
( 26סיפור , עוז ) i dlatego też we frazeologizmie możliwy jest tylko zaimek syntetyczny: שבניה שבו אליה , עיר
) 'miasto, którego mieszkańcy wrócili do niego, aby je odbudować' לבנותה 4כרך , תולדות, קויפמן ), nie  שהבנים
) 'syn jego brata' בן אחיו :natomiast w przypadku nieidiomatycznej konstrukcji dopełniaczowej ,שלה שבו , עוז

154סיפור  ) możliwa jest parafraza z dopełniaczem przyimkowym i dlatego możliwy jest także zaimek 
analityczny: הבן שלו 'jego syn' ( 190סיפור , עוז ). 

 
Zaimek dzierżawczy syntetyczny określający składniki niektórych idiomów nie może być zastąpiony 

zaimkiem analitycznym (por. Rosén 1957: 135): 
 

) 'nabrał wody w usta/milczał' מילא את פיו מים 83שערים , בן פורת ), ale to samo wyrażenie użyte nieidioma-
tycznie: מילאתי את פי מים 'nabrałam wody w usta/wciągnęłam do ust wodę' ( 136מיכאל  ,עוז ) ma wariant 
stylistycznie neutralny z zaimkiem analitycznym: הוא ממלא את הפה שלו בטוסט 'napełnia sobie usta tos-
tem' ( 85הקייטנה , קרת ). 

רון פדר ) 'mnóstwo zazdrośników, którym solą w oku jest jego powodzenie' המון קנאים שעינם צרה בהצלחה שלו
113זייפנו , עמית ) – w tym samym zdaniu zaimek analityczny określa rzeczownik 'powodzenie', bo rze-

czownik ten nie jest tu niewymiennym składnikiem idiomu. 
 
Frazeologizm יש בידו לשלם 'on może/jest w stanie zapłacić' ( 388תמול , עגנון ) zawiera rzeczownik יד 'rę-

ka', który jako składnik frazeologizmu w poprawnej hebrajszczyźnie może być określony tylko dopełnia-
czem morfologicznym lub zaimkiem syntetycznym, a wariant z zaimkiem analitycznym: מה יש ביד שלי לעשות 
'cóż ja mogę zrobić' ( 42נוכחים , גרוסמן ) jest błędem frazeologicznym, tu charakteryzującym mowę Araba. 

                                                 
11 Inna nazwa miasta Afula. 
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Do frazeologizmów, w których zaimek syntetyczny nie może być zastąpiony analitycznym, zaliczają 
się też wyrażenia o znaczeniu wzajemności, z zaimkiem 3. osoby pojedynczym. W polskim przekładzie 
brak zaimka dzierżawczego: 

 
האחד מחברו[...] נתרחקו   'oddalili się [...] od siebie/jeden od drugiego' ( 19ור חזל, חביב ) 

) 'one się nie różniły od siebie/między sobą/jedna od drugiej' לא היה הבדל בין אחת לרעותה 55אחים , שביט ) 
ואיש את אחיו ואיש את יריב, גם הונו גם ליסטמו גם רצחו  'oszukiwali, grabili i mordowali, zarówno siebie nawza-

jem jak i swych rywali' ( 99קשת  ) 
 

Do frazeologizmów, w których wariancie książkowym zaimka syntetycznego nie można zastąpić ana-
litycznym, należą też pewne wyrazy pełniące w zdaniu funkcję przysłówków. W wariancie neutralnym 
wyrazy te nie są określone zaimkiem dzierżawczym:  
 
) 'nie mogę jej sama przesunąć' ואיני יכולה להזיזו לבדי 504אבן , שחם ), por. אתה יכול לפתח לך את הסיפור לבד 'mo-

żesz sobie tę historię sam opracować' ( 160כולל , הפנר ) 
לאטךגולש [...] אתה   'ślizgasz się powoli' ( 33במו ידיו , שמיר ), por.  לאט[...] אמר  'rzekł powoli' ( 187חדר , שמעוני ) 

 
Wg Roséna (1957: 137–139) w przypadku niektórych rzeczowników zaimek analityczny wyraża po-

siadanie rzeczy zbywalnej, a zaimek syntetyczny – rzeczy niezbywalnej, np. ספרי to 'książka mojego au-
torstwa', הספר שלי to 'książka, której egzemplarz jest moją własnością'. Nie potwierdzają jednak tego źró-
dła, bo: 

 
• syntetycznie można wyrazić posiadanie rzeczy zbywalnej:  פיםעל אלפי ספריו שנעקרו מן המד[...] קונן הפרופסור  

'profesor opłakiwał tysiące swoich książek, które zostały wyciągnięte z półek' ( 434סיפור , עוז ) – z powodu li-
czebnika na pewno nie chodzi o książki autorstwa profesora. 

 
• analitycznie można wyrazić posiadanie rzeczy niezbywalnej: קראה את הספר שלו 'czytała jego książ-

kę/książkę jego autorstwa' ( 225ראש , לבנון -wydrukować jej książkę/książkę jej autor' להדפיס את הספר שלה ;(
stwa' ( 145נינגל , שחר ). 

 
Mimo że w stylu neutralnym przeważają zaimki analityczne, nawet w nim nadal kilka rzeczowników 

(nie będących składnikami frazeologizmów) określa się raczej zaimkiem syntetycznym niż analitycznym, 
np. אישה 'żona', אב 'ojciec', אם 'matka', הורים 'rodzice', jak świadczą poniższe cytaty, w których te właśnie 
rzeczowniki określono zaimkiem syntetycznym, inne zaś zaimkiem analitycznym: 

 
את אשתך, לעזוב את הילדים שלך  'porzucić swoje dzieci, swoją żonę' ( 134רחוב , אקשטיין ) 

באשתי ובילדים שלי, במיטה שלי, בצלחת שלי  'moim talerzem, moim łóżkiem, moją żoną i moimi dziećmi' 
( 108נוכחים , גרוסמן ) 

) 'wobec jej ojca i braci' כלפי אביה והאחים שלה 179הכלה , יהושע ) 
) 'moi rodzice i dziadkowie urodzili się w Szydowcach' הורי והסבים שלי נולדו בשידובצה 57פולין , אפלפלד )  

ולא לבנה, בגן שלה  'w jej ogrodzie, a nie jej syna' ( 199הוא , שמיר ) 
לא אהיה גם המזכירה שלך[...] אינני אשתך   'nie jestem twoją żoną [...] ani nie będę twoją sekretarką' ( 115ילדי , שמיר ) 

היא באמת הגיבורה שלי[...] אמרה אמה   'powiedziała jej matka [...] ona naprawdę jest moją bohaterką' ( 20עד , שמיר ) 
 
O użyciu zaimka syntetycznego zamiast analitycznego w powyższych fragmentach utrzymanych w stylu 

neutralnym decydują względy czysto frazeologiczne. Możliwa jest parafraza z zaimkiem analitycznym, jednak 
cechuje ona hebrajszczyznę ludzi niewykształconych: אל האשה שלך 'do swojej żony' ( 91התגנבות , קנז ). 

 
2.1.1.2. Przyimki 
 
Szczególny przypadek frazeologizmów to przyimki będące z pochodzenia rzeczownikami czy też za-

wierające rzeczownik. Łączą się one z rzeczownikiem tylko w formie dopełniacza morfologicznego, 
a z zaimkiem osobowym tylko w formie syntetycznej. W polskim przekładzie nie pojawia się zaimek 
dzierżawczy, lecz forma przypadkowa zaimka osobowego. 

 
• Przyimek z rzeczownikiem w dopełniaczu morfologicznym: 
 

) 'trzeba je uczyć poprzez zabawę' צריך ללמד אותו דרך המשחק 29שורשי , אלמוג ) 
על יד השולחן[...] לאכול   'jeść [...] przy stole' ( 186סיפור , עוז ) 
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פי הניתוח שלה־הפרידה בינינו היתה בסוף הכרחית על  'nasze rozstanie w końcu było konieczne, zgodnie z jej ana-
lizą' ( 235הכלה , יהושע ) 

) 'oświadczył wobec żony' הכריז בפני אשתו 315גוף , קשוע ) 
 
• Przyimek z zaimkiem syntetycznym: 
 

דרכו ראיתיש, את המסך הלח הזה  'ten wilgotny ekran, przez który widziałem' ( 117פתאום , שביט ) 
) 'szkło to w porównaniu z nim żelazo' זכוכית על ידו ברזל 313 חדר, שמעוני ) 
) 'stanowisko, zgodnie z którym' התפיסה שעל פיה 422עד , ראובני ) 
 zobowiązaliśmy się wobec niego, że będziemy mielili kawę tylko' התחייבנו בפניו שלא נטחן קפה לאיש מלבדנו

dla siebie samych' ( 68אנשי , בן עזר ) 
 
Jeśli rzeczowniki, które w powyższych przykładach funkcjonują jako przyimki lub ich części, poja-

wiają się w funkcji rzeczowników, to mogą być określane przez dopełniacz morfologiczny, zaimkowo-
przyimkowy, przyimkowy i przez zaimek dzierżawczy syntetyczny bądź analityczny, i wtedy w polskim 
przekładzie pojawia się zaimek dzierżawczy: 

 
) 'z ust modystki wyrwało się słowo' נפלטה מלה מפי הכובענית 56עד , ראובני )  

הזאת שבתוך הפה שלוהאבן   'ten kamień, który on ma w ustach' ( 282סיפור , עוז ) 
) 'grabarz klepnął Fogla w rękę' טפח הקברן על ידו של פוגל 420עת , באר ) 

בפנים של נצחון[...] אמרה   'powiedziała z tryumfalnym obliczem' ( 37ויקטוריה , מיכאל ) 
) 'znalazła drogę' מצאה את דרכה 592סיפור , עוז ) 
) 'szedł własną drogą' הלך בדרך שלו 59רצח , גור ) 
) 'położy moją rękę' תשים את היד שלי 391פתאום , שביט ) 

 
2.1.1.3. Zaimek zwrotny i emfatyczny 
 
Hebrajskie zaimki zwrotny i emfatyczny zawierają rzeczownik określony zaimkiem dzierżawczym 

syntetycznym, którego nie można zastąpić zaimkiem analitycznym. W polskim przekładzie nie pojawia 
się zaimek dzierżawczy. 

 
a. Zaimek zwrotny w stylu neutralnym to rzeczownik עצם 'kość' określony przez zaimek syntetyczny 

odnoszący się do podmiotu. Zaimek ten ma odcień emfatyczny, tj. pojawia się wtedy, gdy zwrotne odnie-
sienie anafory jest z jakiegokolwiek powodu zaskakujące czy skontrastowane, w pozostałych przypad-
kach w zdaniu hebrajskim pojawia się zaimek osobowy odnoszący się do podmiotu bądź czasownik nie-
przechodni zwrotny (por. Piela 2012). Z tego powodu w polskim przekładzie zdań zawierających zaimek 
zwrotny często pojawia się forma bezprzyimkowego biernika siebie zamiast się, a w przypadku wyraże-
nia przyimkowego zawierającego zaimek zwrotny pojawia się dodatkowo przymiotnik sam jako określe-
nie zaimka zwrotnego: 

 
) 'zahipnotyzowała samą siebie' הפנטה את עצמה 147רצח , שם אור ) 
) 'każdy jest uwięziony w samym sobie' כל אחד כלוא בתוך עצמו 10פצעי , ברטוב ) 
) 'od siebie samego nie uciekłem' מעצמי לא נמלטתי 24פצעי , ברטוב ) 
 

W stylu książkowym zdarza się zaimek zwrotny w postaci rzeczownika נפש 'dusza', ale jego użycie 
jest ograniczone semantycznie: 

 
• do zdań mówiących o ludzkiej psychice, a dokładniej o komunikowaniu samemu sobie, o percepcji 

własnych przeżyć psychicznych i o działaniu na własną psychikę: 
 

היה מוצא[...] שאל את נפשו אם   'zapytał samego siebie [...] czy znalazłby' ( 39נקניקיות , שחם ), por. w stylu neu-
tralnym מי שלא שאל את עצמו 'ten, kto nie zapytał siebie' ( 401חדר , שמעוני ) 

) 'o ile człowiek może znać samego siebie' כמה שיכול אדם לדעת את נפשו 8קירות , שחם ), por. אתה מכיר את עצמך?  
'czy znasz samego siebie?' ( 43מסע , מגד ) 

) 'nie zwodzili samych siebie' לא השלו את נפשם 28בעקבות  ), por. השלו את עצמם 'zwodzili samych siebie' 
( 11בעקבות  ) 

) 'nie odmówił sobie tej przyjemności' לא מנע מנפשו את העונג 153ריחו , תמוז ), por. הוא מנע מעצמו פשרות 'po-
wstrzymał się od kompromisów' ( 50שני , דיין )  
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• do zdań mówiących o siłach żywotnych: הקריבו את נפשם בשביל לחלץ פצוע 'poświęcili się, aby ratować 
rannego' ( 86נקניקיות , שחם ), w stylu neutralnym המוכנים להקריב את עצמם, אנשים  'ludźmi, którzy byli gotowi 
samych siebie poświęcić' ( 83נקניקיות , שחם ). 

 
Zaimka נפשו nie można użyć w zdaniach mówiących o fizycznym działaniu na własne ciało ani 

w zdaniach mówiących o percepcji własnego ciała, i wtedy jedynie możliwy jest zaimek היא החלה  :עצמו
) 'zaczęła głaskać samą siebie' ללטף את עצמה 28כך , הרולד -nie rozpoznał siebie [w lu' הוא לא זיהה את עצמו ;(
strze]' ( 310כחרס , לפיד ). Bardzo rzadki wariant zaimka zwrotnego to rzeczownik גוף 'ciało' określony za-
imkiem syntetycznym: עם אשתו שכיבד אותה יותר מגופו 'z żoną, którą bardziej szanował niż siebie samego' 
( 49מבחר , פרידלנדר ). 

 
b. Zaimek emfatyczny (por. Piela 2011: 235–238) ma w stylu neutralnym formę rzeczownika עצם 

określonego zaimkiem dzierżawczym syntetycznym. W przeciwieństwie do zaimka zwrotnego עצמו, który 
jest używany zawsze substantywnie, zaimek emfatyczny jest przeważnie przydawką rzeczownika lub 
zaimka pełniącego dowolną funkcję składniową (z wyjątkiem zaimka 3. osoby będącego łącznikiem). 
W polskim przekładzie emfazę wyraża przydawka w formie przymiotnika sam: 

 
התמורה עצמה היא חג, לא האביב  'to nie wiosna, lecz sama zmiana jest świętem' ( 100אגדות , לוז ) 

פתח הוא עצמו את הדלת, כיון שלא השיבותי לנקישותיו של סרג׳  'ponieważ nie odpowiedziałem na pukanie Serdża, 
on sam otworzył drzwi' ( 129האיש , בן נר ) 

ולי עצמי היה מר שם, למשפחתנו היה רע שם  'naszej rodzinie było tam źle, a mnie samemu było tam strasznie' 
( 148במו , שמיר ) 
 
Zaimek emfatyczny ma w stylu neutralnym (tj. nie książkowym) wariant z przyimkiem ב- : 
 

 i marzyć o książce, którą on sam [a nie uwielbiani przezeń autorzy]' ולחלום חלומות על ספר שהוא בעצמו יכתוב
napisze' ( 97חרב , בר יוסף ) 

) 'mnie samemu nie jest znanych wiele szczegółów' לי בעצמי אין הרבה פרטים 25כדור , שביט )  
צמובע" אדון הנדל"לבקש סליחה מ  'prosić o wybaczenie samego pana Hendla' ( 246הכלה , יהושע ) 

 
Zaimek emfatyczny bywa używany substantywnie i wtedy jest homonimiczny z zaimkiem zwrotnym: 

) 'to jest zagrożenie dla niego samego i dla innych' זאת סכנה לעצמו וסכנה לאחרים 26יום , שחר ). Nie można 
jednak użyć substantywnie zaimka emfatycznego עצמו w funkcji podmiotu, tj. cytowane wyżej zdanie  פתח
 może być użyty substantywnie בעצמו Wariant .פתח עצמו on samo otworzył' nie ma parafrazy' הוא עצמו
w funkcji podmiotu: בעצמו לא האמין לאיומיו 'on sam nie wierzył w swe groźby' ( 119אחים , שביט ), tj.  הוא עצמו
) 'ja sam nie wiem' בעצמי לא יודע ;לא האמין 30אני , רימובסקי ). 

Książkowym wariantem zaimka emfatycznego עצמו jest הגינותו כלפיה הפתיעה אותו גופו :גופו 'jego przy-
zwoitość wobec niej zaskoczyła jego samego' ( 24הקרב , בן אהרן ). 

 
Rzeczowniki נפש ,עצם i גוף mogą być określone zaimkiem analitycznym, ale wtedy nie pełnią funkcji zaim-

ka zwrotnego czy emfatycznego, lecz zachowują swoje znaczenie rzeczownikowe, i w polskim przekładzie 
pojawia się zaimek dzierżawczy: יראו את העצם שלו 'zobaczą jego kość' ( 98ונוס , בר יוסף [...] בוגד [...] הגוף שלי  ;(
) 'moje ciało [...] zdradza [...] moją zgnębioną duszę' בנפש הדואבת שלי 98פתאום , שביט ). 

 
2.1.1.4. Liczebniki główne 
 
Jeśli liczebnik główny powyżej 1 wyraża ilość osób, do których odnosi się zaimek osobowy (lub rze-

czownik gramatycznie określony), to w języku hebrajskim liczebnik ten jest określony zaimkiem synte-
tycznym (lub rzeczownikiem gramatycznie określonym w dopełniaczu morfologicznym) również w stylu 
neutralnym, i jeśli grupa taka jest podmiotem, to orzeczenie jest zgodne z zaimkiem dzierżawczym lub 
rzeczownikiem, a nie z określanym przezeń liczebnikiem. W polskim przekładzie brak zaimka dzier-
żawczego, z powodu idiomatyczności wyrażenia hebrajskiego:  

 
הסתלקו שלושת אנשי המטה  'ci trzej ludzie ze sztabu wyszli' ( 91חרב , בר יוסף ) 

תשירו[...] שניכם   'wy obaj [...] będziecie śpiewali' ( 287עת , באר ) 
) 'oboje bardzo staraliśmy się' שנינו שמרנו מאוד 396אהבה , ברגמן ) 
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) 'jeśli stanie nas pięciu' אם נעמוד חמשתנו 216עת , באר )11F

12 
שלושתם להצטופף בחדר אחדנאלצו   'musieli się we trójkę tłoczyć w jednym pokoju' ( 113השיבה , יהושע ) 

 
Jeśli zaimek osobowy jest skontrastowany z inną grupą nominalną, przed liczebnikiem z zaimkiem synte-

tycznym pojawia się zaimek osobowy niezależny, bo hebrajski sufiks zaimkowy dołączony do rzeczownika 
lub do czasownika (jako jego dopełnienie) nie może być skontrastowany12F

13. W polskim przekładzie także po-
jawia się podmiot wyrażony leksemem zaimkowym:  ואילו אנחנו שלושתנו נחזור אחריך[...] תיסע לבדך  'leć sam 
[...] a my troje wrócimy po tobie' ( 112השיבה , יהושע ). 

O tym, że konstrukcja dopełniaczowa z liczebnikiem głównym (liczącym drugi składnik) jako pierw-
szym składnikiem jest nietypowa, świadczy nie tylko widoczna powyżej składnia zgody z drugim skład-
nikiem, ale też właściwa stylowi archaizującemu możliwość parafrazy w formie apozycji z odwrotną 
kolejnością składników, która to parafraza jest niemożliwa, gdy konstrukcja dopełniaczowa ma swoje 
najbardziej podstawowe znaczenie 'posiadacza': אחיו השניים 'jego dwaj bracia' ( 12, 3סיפורי , הרשנ אם ילדיו  ;(
) 'matka jego ośmiorga dzieci' השמונה 22אנשי , בר יוסף ). W przypadku liczebnika 'dwa' i rzeczownika gra-
matycznie nieokreślonego możliwa jest w stylu książkowym apozycja o takiej samej kolejności składni-
ków, co dopełniacz: חוריםשניים ב  'dwaj chłopcy' ( 44יום , מגד 172, 3סיפורי , שנהר ; ), co w stylu neutralnym 
jest regułą w przypadku liczebników poczynając od 3 (שלושה בחורים itd.). Możliwość zastąpienia dopeł-
niacza apozycją wynika z idiomatyczności wyrażenia, bo oczywiście nieidiomatycznego wyrażenia  ֵבית
 .ַביִת דויד :dom Dawida' nie można sparafrazować tak' דויד

 
Możliwe jest określenie liczebnika głównego zaimkiem analitycznym lub dopełniaczem przyimko-

wym, ale wtedy grupa ma inne znaczenie: liczebnik jest użyty substantywnie, określa ilość rzeczy nazwa-
nych rzeczownikiem domyślnym na podstawie kontekstu, a zaimek dzierżawczy lub rzeczownik w do-
pełniaczu nie wyraża osób liczonych liczebnikiem, lecz 'posiadacza' rzeczy nazwanej domyślnym rze-
czownikiem, zatem grupa na znaczenie nieidiomatyczne i dlatego w polskim przekładzie pojawia się 
zaimek dzierżawczy. Zewnętrzną składnię takiej grupy wyznacza nie zaimek dzierżawczy, lecz domyślny 
rzeczownik: 

 
) 'jakby troje [dzieci] Efraima to byli bracia Ofry' כאילו השלושה של אפרים הם אחיה של עפרה 91, 2כתבי , ברש ) 
) 'swoje osiemdziesiąt [lat] już przeżyłam' את השמונים שלי כבר עשיתי 17עד , שמיר )  
) 'dla tych moich dwóch [piskląt]' בשביל אלה השנים שלי 76ילדי , שמיר ) 
) 'z dwojgiem moich [dzieci] i z twoim dzieckiem się wlec' עם השניים שלי ועם התינוק שלך להיסחב 39מותק , שרייבר ) 

הוגדרו רשמית כמסתננים, ההרוגים, השניים שלנו  'ci dwaj nasi [ludzie], ci zabici, zostali oficjalnie określeni jako 
nielegalnie przekraczający granicę' ( 98הגבול , שמיר ) 

) 'szczęście naszych trojga [dzieci]' אושרם של השלושה שלנו 163מה , דור ) 
) 'wasi trzej [ludzie] już nie wrócą' השלושה שלכם כבר לא ישובו 90עמוד , מורגנשטרן ) 

 
Nie jest w zasadzie możliwe określenie zaimkiem syntetycznym czy dopełniaczem morfologicznym 

substantywnie użytego liczebnika: שמונַי 'moje osiemdziesiąt [lat]' czy פריםשלושת א  'troje [dzieci] Efraima', 
z powodu mechanizmu elipsy. Po uzupełnieniu elipsy wyrażenia te mają dwa warianty: 

 
• wariant książkowy: שלושת ילדי אפרים 'troje dzieci Efraima', שמונים שנותי 'moje osiemdziesiąt lat' 
• wariant neutralny: םשלושת הילדים של אפרי  שמונים השנים שלי ,
 
Pominięcie rzeczownika w wariancie neutralnym powoduje, że liczebnik odzyskuje formę status abso-

lutus, i przejmuje rodzajnik pominiętego rzeczownika, natomiast niezmieniony pozostaje drugi składnik 
dopełniacza, tj. שלי ,של אפרים. W wariancie książkowym pominięcie rzeczownika powoduje, że musi zo-
stać pominięty także drugi składnik dopełniacza, jako że jego nie można przenieść na liczebnik, ponieważ 
powstałaby wtedy konstrukcja mająca inne znaczenie: שלושתכם 'was troje' (gdy zamierzone znaczenie 
hipotetycznej, w praktyce nie występującej formy שמונַי to 'osiem moich rzeczy', por. dalej o wyrażeniu 
 na pewno w Gallipoli' ושני אברהם מרגוליס בטח לא היו בגליפולי .troje Efraimów', por' שלושת אפרים ,(ארבעותיו
nie było dwóch mężczyzn nazywających się Awraham Margolis' ( 322עד , שמיר ). I faktycznie, pojawia się 
wtedy substantywnie użyty sam liczebnik, określony tylko przez rodzajnik: הזאבה מיניקה את השניים 'wil-
czyca karmi dwoje [swoich dzieci]' ( 127בני אדם , ארבל ). 

 

                                                 
12 Glinert (2004: 30) twierdzi, że liczebniki powyżej '4' nie mogą być określone przez zaimek syntetyczny. 
13 Jedynie sufiks przyimka może być skontrastowany. 
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Pozornym wyjątkiem od zasady nieokreślania zaimkiem syntetycznym liczebnika głównego, jeśli zaimek 
nie odnosi się do osób liczonych liczebnikiem, jest frazeologizm z liczebnikiem '4': הוא זוחל על ארבעותיו 'on 
pełznie na czworakach' ( 380חרב , בר יוסף ) – grupa ארבעותיו 'jego cztery [kończyny]' z dwóch powodów nie 
może być pomylona ze standardowym wyrażeniem ארבעתם 'ich czworo', ארבעתנו 'nas czworo' pojawiają-
cym się w zdaniach: ישבו ארבעתם סביב מיטתה 'we czwórkę siedzieli wokół jej łóżka' ( 151ספר , גרוסמן נסענו  ;(
) 'jechaliśmy sobie we czwórkę' לנו ארבעתנו 53ארבעה , נבו ). Po pierwsze, zaimek pojedynczy 'jego' nie może 
oznaczać grupy liczącej cztery osoby. Po drugie, liczebnik '4' we frazeologizmie znaczącym '4 kończyny' 
przybiera formę żeńską mnogą i zaimek dzierżawczy także ma formę właściwą zaimkom określającym 
rzeczowniki mnogie. W razie modyfikacji frazeologizmu pojawia się zaimek analityczny: פשט שתיים שלו 
'wyciągnął obie ręce' ( 110הוא , שמיר ), nie שתיו, i wyrażenie שתים שלו powstało z wyrażenia שתי ידיו w wy-
niku elipsy i przeniesienia zaimka syntetycznego w zmienionej, analitycznej postaci z rzeczownika 'ręce' 
na liczebnik. 

 
2.1.1.5. Rzeczownik כל 'całość' 
 
Jeśli rzeczownik כל 'całość' wyraża 'całość' osoby (gdy jest określony przez zaimek osobowy pojedyn-

czy lub rzeczownik gramatycznie określony pojedynczy) lub 'całość' grupy (gdy jest określony przez 
zaimek osobowy mnogi lub rzeczownik mnogi), to w języku hebrajskim pojawia się zaimek osobowy 
w apozycji z rzeczownikiem כל określonym zaimkiem syntetycznym, albo sam rzeczownik כל z zaimkiem 
syntetycznym, przy czym składnię zgody wyznacza zaimek syntetyczny. W przypadku rzeczownika po-
jawia się dopełniacz morfologiczny כל הבית (styl neutralny) lub apozycja הבית כולו (styl książkowy). Nie 
można w polskim przekładzie oddać różnicy stylistycznej między tymi dwoma wariantami. W polskim 
przekładzie nie pojawia się zaimek dzierżawczy, jako że grupa hebrajska ma znaczenie idiomatyczne. 

 
• Rzeczownik כל z zaimkiem pojedynczym. W polskim przekładzie przymiotnik cały jest przydawką 

zaimka osobowego, który może być pominięty, jeśli jest podmiotem, bo wtedy 'osobę' wyraża zaimek 
implikowany przez orzeczenie: 

 
) 'cały jestem lepki (ja)' כולי דביק 131קשת  ) 
) 'cały jesteś spocony (ty)' כולך מזיע 148הסיפור  ) 
) 'cała byłam mamą (ja)' הייתי כולי אמא 50שורשי , אלמוג ) 

תה כולך רטובא  '(ty) cały jesteś mokry' ( 23אחות , ברטוב ) 
) 'wirusy, które przyjdą, żeby po tobie całym chodzić' את הווירוסים שיבואו לשרוץ על כולך 100סיפור , עוז ) 
) 'wielka praca pochłonęła go całego' העבודה הגדולה בלעה אותו כולו 56חרב , בר יוסף ) 

ליהיא שטפה את כו  'zalała mnie całego' ( 329סיפור , עוז ) 
 
Jeśli zaimek osobowy nie oznacza 'ciała' (jak w zdaniu powyżej 'ty cały jesteś spocony'), lecz raczej 

psychikę, osobowość, to w języku polskim zdarza się wyrażenie formalnie podobne do wyrażenia hebraj-
skiego, tj. rzeczownik całość określony nie przez przymiotnik dzierżawczy, lecz przez dopełniacz zaimka 
osobowego lub zwrotnego: Natomiast całość mnie, pełnia mej indywidualności, to co mnie czyni właśnie 
mną jest równie unikalna jak odciski palców13F

14; mój język to całość mnie, ponieważ człowiek to jego my-
śli14F

15; żem tylko ułamek – nie całość siebie odnalazł15F

16, co można by tak sparafrazować: 'ja cały/ja w cało-
ści/ja jako całość jestem unikatowy'; 'mój język to ja cały', 'odnalazłem całego siebie'. Nie jest możliwa 
parafraza z przymiotnikiem dzierżawczym moja całość, bo to ostatnie wyrażenie znaczy 'moja nienaru-
szalność/nietykalność', ani też nie jest możliwa parafraza całość mnie, gdy zdanie odnosi się do ciała 
ludzkiego: 'całość ciebie jest spocona'. Zdanie hebrajskie רוח וחומר. עבר ועתיד. גוף ונשמה. לת את כוליאת מקב  
'dostajesz mnie całego/całość mnie: ciało i duszę, przeszłość i przyszłość, ducha i materię' ( 14בא , גולדן ) 
odnosi się do 'osoby, psychiki', dlatego można w przekładzie użyć rzeczownika całość określonego przez 
dopełniacz zaimka osobowego. 

 
• Rzeczownik כל z zaimkiem mnogim. W polskim przekładzie przymiotnik wszyscy jest przydawką za-

imka osobowego, który może być pominięty, jeśli jest podmiotem, bo wtedy 'osobę' wyraża zaimek im-
plikowany przez orzeczenie: 

 
                                                 
14 „Studia Philosophiae Christianae” 39/2 (2003), s. 76. 
15 Znak i semioza: z zagadnień semiotyki tekstu literackiego, red. W. Kalaga, T. Sławek. Katowice 1985, s. 56. 
16 R. Minkiewicz, O pełni życia i o komunie duchowej. Kraków 1907, s. 32. 
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ולנו זקוקים לכפרהאנחנו כ  '(my) wszyscy potrzebujemy przebaczenia' ( 429סיפור , עוז ) 
) 'popatrzcie (wy) wszyscy' תסתכלו נא כולכם 327סיפור , עוז ) 
) 'on [tj. kamień] zaczarował was wszystkich' היא כישפה את כולכם 63כחרס , לפיד ) 

 
• Rzeczownik כל z rzeczownikiem gramatycznie określonym pojedynczym. W polskim przekładzie 

przymiotnik cały jest przydawką: 
 

) 'całe jej ciało jest podobne do półksiężyca' כל גופה דומה לחצי סהר 315סיפור , עוז ) 
) 'całą filiżankę kawy' את ספל הקפה כולו 66הסיפור  ) 

 
W polskim przekładzie możliwy jest też rzeczownik całość określony przez dopełniacz, zwłaszcza 

gdy rzeczownik w dopełniaczu jest abstrakcyjny: שתכניס את כל הסכום לחשבון 'że wpłacisz całą sumę/całość 
sumy na rachunek' ( 219צבוטותי , נחמיאס ). 

 
Gdy po rzeczowniku כל następuje rzeczownik pojedynczy gramatycznie nieokreślony, to w polskim prze-

kładzie pojawia się przymiotnik każdy określający rzeczownik pojedynczy:  כסף להאיר כל חור במבשרת יש
) 'pieniądze na oświetlanie każdej dziury na osiedlu M. rada ma' למועצה 165ארבעה , נבו ). 

 
• Rzeczownik כל z rzeczownikiem mnogim. W polskim przekładzie przymiotnik wszyscy jest przydawką: 
 

) 'przepędzić wszystkich Arabów' להדוף את כל הערבים 434סיפור , עוז ) 
) 'wszystkie dziewczyny znikły' הנערות כולן נעלמו 47ספר , גרוסמן ) 

 
Rzeczownik כל określony przez zaimek syntetyczny może też wyrażać agensa orzecznika okoliczni-

kowego, i wtedy nie pojawia się zaimek osobowy w apozycji z wyrażeniem כולו. W polskim przekładzie 
sam przymiotnik cały: 

 
) 'i podniósł się cały blady' והתרומם חיוור כולו 204אנשי , בר יוסף ) 
) 'wróciłem cały zmoczony' חזרתי טבול כולי 143השיבה , יהושע ) 

 
Rzeczownik כל można określić zaimkiem dzierżawczym analitycznym bądź dopełniaczem przyimko-

wym, ale wtedy grupa ma inne, nieidiomatyczne znaczenie, bo zaimek dzierżawczy czy dopełniacz ozna-
cza wówczas posiadacza rzeczy nazwanej domyślnym zaimkiem 'coś'. Nieidiomatyczność wyrażenia 
hebrajskiego powoduje, że w polskim przekładzie pojawia się zaimek dzierżawczy: 

 
 'wszystko ich/wszystko, co jest ich/wszystko, co do nich należy, trzeba zabić' את הכול שלהם צריך להרוג

( 85קולאז׳ , ומבגול ), nie 'ich wszystkich trzeba zabić', bo to znaczenie ma כולם. 
היא הכול שלי... היא החיים שלי  'ona jest moim życiem... ona jest moim wszystkim' ( 123סמי , חנני ), tj. 'oprócz 

niej nie mam nic', i inne znaczenie ma כולי 'ja cały'. 
הכול שלנו... שלי אלוהים הוא הכול  'Bóg jest wszystkim moim... wszystkim naszym' ( 123סיפורי , ציון ), nie  הוא

הוא כולנו, כולי , bo to znaczy 'Bóg jest mną całym, jest nami wszystkimi'. 
 
2.1.1.6. Rzeczowniki o znaczeniu partytywnym 
 
a. Rzeczownik o znaczeniu partytywnym określony przez zaimek dzierżawczy mnogi 
 
• Jeśli rzeczownik partytywny 'część/większość/mniejszość/połowa' oznacza odpowiednią część grupy 

nazwanej rzeczownikiem mnogim, to w języku hebrajskim rzeczownik oznaczający grupę: 
 
– jest w dopełniaczu morfologicznym (częściej) lub zaimkowo-przyimkowym (rzadziej), i dopełniacz 

możliwy jest także w polskim przekładzie: 
 

כמו עסקנים[...] נראו [...] רוב המשוררים   'większość poetów [...] wyglądała [...] jak działacze' ( 37חומר , גפן ) 
 'większość mieszkańców zgodzi się teraz przyjąć odszkodowanie' רוב התושבים יסכים עתה לקבל את הפיצויים

( 172נוכחים , גרוסמן ) 
) 'niż mowa reszty członków jego grupy' מלשונם של יתר בני חבורתו 17התגנבות , קנז ) 
) 'większość krajowych Żydów była podobna' רובם של יהודי הארץ היו דומים 201י יהוד, עראקי ) 

 
– występuje z przyimkiem מן, w polskim przekładzie pojawia się raczej dopełniacz: 
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) 'część (ze) szczeniąt to mogą być pół-sznaucery' עלולים חלק מהגורים להיות שנאוצרים למחצה 131אבימלך , דביר ) 
) 'część (z) obecnych krzyczy na jego słowa' חלק מהנוכחים מריע לדבריו 198ארבעה , נבו ) 

 
Jak na to wskazują powyższe przykłady, w języku hebrajskim zewnętrzna składnia takiej grupy jest 

zgodna albo z pierwszym składnikiem dopełniacza (rzadziej), albo z drugim (częściej), w języku polskim 
zawsze z pierwszym. 

 
• Jeśli rzeczownik partytywny 'część/większość/mniejszość/połowa' oznacza odpowiednią część grupy 

nazwanej zaimkiem osobowym mnogim, to w języku hebrajskim pojawia się zaimek dzierżawczy synte-
tyczny. W polskim przekładzie częściej pojawia się przyimek z, rzadziej dopełniacz zaimka osobowego, 
tj. w 1. lub 2. osobie nie przymiotnik dzierżawczy nasz, wasz, lecz dopełniacz nas, was: 

 
) 'większość z nich/większość ich/ich większość wydaje się przykuta' רובם נראים מרותקים 392הכלה , יהושע )  
) 'większość (z) nas została poproszona o zajęcie miejsca zmarłych' רובנו נדרשנו לתפוס מקום המתים , המאירי

17הלבנים  ), nie przymiotnik dzierżawczy 'nasza większość'. 
מיעוטנו להשתתף במשחק ורובנו לחזות בו[...] יצאנו   'wyszliśmy [...] mniejszość z nas, aby uczestniczyć w grze, 

większość (z) nas, aby na nią patrzeć' ( 76התגנבות , קנז ) 
טם נימנמוומיע  'mniejszość z nich/mniejszość ich drzemała' ( 71עת , באר ) 

) 'reszta z nich stała/reszta ich stała' יתרם עמדו 16בימי , וילקנסקי ) 
) 'część z nich zamieszkiwała okolicę' חלקם התגוררו באזור 38אנשי , בן עזר ) 

רו בודדיםקצתם יישא  'niektórzy z nich pozostaną samotni' ( 58הוא , שמיר ) 
) 'połowa z nich umarła' מחציתם נפטרו 131חרב , בר יוסף ) 
) 'połowa (z) nas z karabinami i granatami rzuca się do przodu' מחציתנו ברובים וברימונים זונקת 241ימי , יזהר ), 

nie przymiotnik dzierżawczy 'nasza połowa'. 
 
Zauważmy, że w przypadku dopełniacza ich szyk reszta ich wcale nie jest podniosły, w przeciwień-

stwie do wyrażenia dom ich, a to dlatego, że wyrażeniu reszta ich w 1. lub 2. osobie odpowiada postpo-
nowany dopełniacz: reszta nas, reszta was, nie zaś preponowany przymiotnik, jak w przypadku wyraże-
nia ich dom – nasz dom, wasz dom. 

Jak widać z przykładów, w języku hebrajskim grupa taka jako podmiot wymaga orzeczenia przeważ-
nie zgodnego z zaimkiem dzierżawczym, a nie z rzeczownikiem, w języku polskim orzeczenie jest zaw-
sze zgodne z rzeczownikiem, nie zaś z zaimkiem. Jeśli w języku hebrajskim orzeczenie jest zgodne 
z rzeczownikiem, to grupa może oznaczać nie 'co drugi element', lecz 'połówki każdego z elementów': 
) 'ich połówki [= zdjęć] zostały odcięte' מחציתם סולקה 126חבלים , באר ), nie 'połowa z nich'. 

Pytanie o zaimek osobowy będący podmiotem zdania רובם נראים מרותקים brzmiałoby w języku polskim 
Kogo większość wydaje się przykuta?, nie Czyja większość wydaje się przykuta?, zatem także w pytaniu 
pojawia się dopełniacz, a nie przymiotnik dzierżawczy (pytajny).  

 
W języku hebrajskim w stylu neutralnym zamiast zaimka dzierżawczego możliwe jest wyrażenie 

z przyimkiem מן, i jeśli grupa taka jest podmiotem, to orzeczenie jest przeważnie mnogie, choć możliwe 
jest orzeczenie pojedyncze. W razie tłumaczenia na rzeczownik część orzeczenie w zdaniu polskim jest 
zawsze zgodne z tym właśnie rzeczownikiem: 

 
) 'część (z) was odwiedziła Tuileries' חלק מכם ביקרו בטולרי 111סוסי , רועי ) 
) 'część z nich poległa' חלק מהם מתו 87כורסת , גפן ) 
) 'część (z) nas patrzy' חלק מאיתנו מביט 15בקשר , גפן ) 

 
Określenie rzeczownika partytywnego dopełniaczem przyimkowym lub zaimkiem analitycznym mno-

gim jest możliwe, ale wtedy wyrażenie ma inne, nieidiomatyczne znaczenie, tj. rzeczownik partytywny 
nie nazywa części grupy wyrażonej rzeczownikiem w dopełniaczu lub zaimkiem dzierżawczym, lecz 
oznacza część czegoś innego, przynależącą do posiadacza wyrażonego dopełniaczem lub zaimkiem 
dzierżawczym. Składnię zgody wyznacza wtedy w języku hebrajskim rzeczownik partytywny, a nie okre-
ślający go dopełniacz, i w polskim przekładzie pojawia się przymiotnik dzierżawczy, a nie zaimek oso-
bowy w dopełniaczu. W języku hebrajskim niemożliwa jest parafraza z przyimkiem מן, w języku polskim 
niemożliwy jest przyimek z. W polskim przekładzie zaimka 1. lub 2. osoby pojawia się przymiotnik 
dzierżawczy, ze względu na nieidiomatyczność wyrażenia hebrajskiego: 
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) 'abyśmy nie marnowali tej naszej odrobiny na sen' שלא נבזבז את הקצת שלנו על שינה 441ימי , יזהר ), tj. 'odro-
biny czasu, którą dysponujemy'. 

) 'część [działki porośniętą] narcyzami' את החלק של הנרקיסים 48שברים בעיגולים  ) 
פה מחכה לנו תפקידנו בשליחות, פה מגיע החלק שלנו  'tu zbliża się nasz udział/nasza część, tu czeka na nas nasza 

rola w misji' ( 385ילדי , ליבליך ) – nie 'część nas/część z nas'. 
) 'nasza większość się kurczy' הרוב שלנו הולך ומצטמק 68כיפת , גולן ) – tj. 'należąca do nas większość parla-

mentarna', dlatego niemożliwy przekład 'większość (z) nas się kurczy', a w języku hebrajskim niemoż-
liwe mnogie orzeczenie. 
 
b. Rzeczownik o znaczeniu partytywnym określony przez zaimek dzierżawczy pojedynczy 
 
• Jeśli rzeczownik partytywny 'część/połowa' oznacza odpowiednią część całości nazwanej rzeczow-

nikiem pojedynczym, to w języku hebrajskim rzeczownik oznaczający całość: 
 
– jest w dopełniaczu (morfologicznym, zaimkowo-przyimkowym, przyimkowym) i jeśli grupa jest 

podmiotem, to orzeczenie może być zgodne z pierwszym bądź drugim składnikiem dopełniacza. Dopeł-
niacz jest preferowany, jeśli rzeczownik partytywny jest semantycznie (i gramatycznie) określony. 
W polskim przekładzie także pojawia się dopełniacz, a orzeczenie jest zawsze zgodne z pierwszym 
składnikiem: 

 
) 'część wsi, położona blisko szosy' חלק המושבה הסמוך לשפת הכביש 77פרשת , רז ) 
) 'ta część bazy' חלק זה של המחנה 79ת התגנבו, קנז ) 

נתמלאה[...] חלקה הראשון של הנבואה   'pierwsza część proroctwa spełniła się' ( 147חבלים , באר ) 
) 'większa część Tel Awiwu została zbudowana' רובה של תל־אביב נבנתה 37ישראל , מגד ) 
) 'większa część pracy zostanie wykonana przez maszyny' וחלקה הגדול של העבודה ייעשה במכונות 68אנשי , בן עזר ) 

 
– jest składnikiem wyrażenia z przyimkiem מן lub ב- , i jeśli grupa jest podmiotem, to orzeczenie jest 

zgodne z rzeczownikiem partytywnym. Wyrażenie przyimkowe jest preferowane w języku hebrajskim, 
jeśli rzeczownik partytywny jest semantycznie (i gramatycznie) nieokreślony. W polskim przekładzie 
dopełniacz: 

 
) 'część jego duszy zdradza go' חלק מנפשו בוגד בו 377אבן , שחם ) 
) 'na każdej części ciężarówki' על כל חלק במשאית 134הזמן , גרוסמן ) 

 
• Jeśli rzeczownik partytywny oznacza część 'całości' wyrażonej zaimkiem osobowym pojedynczym, 

to w języku hebrajskim zaimek oznaczający całość: 
 
– pojawia się w formie zaimka dzierżawczego analitycznego (rzadziej) lub syntetycznego (częściej). 

W polskim przekładzie zaimka 1. lub 2. osoby raczej dopełniacz zaimka osobowego niż przymiotnik 
dzierżawczy. Również w przypadku odniesienia zaimka do podmiotu pojawia się raczej dopełniacz siebie 
niż przymiotnik swój: 

 
) 'pamiętam dużą jego część' אני זוכר חלק גדול שלו 81ארבעה , נבו ) 
) 'śpiącą część mnie' את חלקי הישן 456התגנבות , קנז ) 
) 'to będzie połowa mnie' זאת תהיה המחצית שלי 153שלך , עמר ), chyba nie 'moja połowa', bo to by znaczyło 

'połowa czegoś należąca do mnie'. 
) 'druga połowa ciebie budzi się w tobie' המחצית השנייה שלך מתעוררת מתוכך 55אהבה , ברנזון ) 
) 'dał jej jego [= owocu] połowę' נתן את מחציתו לה 88הגולים , בארון ) 

אין ברירה בידי אלא לקום ולסבן בעצמי את מחציתי האחרת ולגלח את [...] הם מסבנים מחציתי אחת ומגלחים מחציתי אחת 
 namydlają jedną połowę mnie i golą jedną połowę mnie [...] nie mam wyboru, tylko' מחציתי האחרת
wstać i samemu namydlić drugą połowę siebie i ogolić drugą połowę siebie' ( 40בלשון , סדן ) 

שממלאה את מחציתך האחת[...] ראית את דמותך הכפולה   'widziałaś swą dwoistą postać [...] która wypełnia jedną 
połowę ciebie' ( 38בין , צורף ), chyba rzadziej 'jedną twoją połowę'. 

) 'połowa mnie chce jechać do domu, a [druga] połowa nie chce' חציי רוצה לנסוע הביתה וחציי איננו רוצה 41קירות , שחם ) 
) 'on rozumiał tylko połowę ciebie a nie całego ciebie' הוא הבין רק מחציתך ולא כולך 72הספרות , גנוסר ) 
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Przymiotnik dzierżawczy pojawia się w polskim frazeologizmie twoja druga połówka 'twój małżonek', 
ale zdania podane powyżej mówią o części osoby, a nie o małżonku, dlatego raczej połowa ciebie niż 
twoja połowa. 

 
Jeśli zaimek dzierżawczy wyraża posiadacza części czegoś, to w języku hebrajskim zaimek dzierżaw-

czy częściej ma formę analityczną, i w polskim przekładzie w 1. lub 2. osobie pojawia się przymiotnik 
dzierżawczy, a nie dopełniacz, ze względu na nieidiomatyczność wyrażenia hebrajskiego: 

 
שלי אם אתה לא תקנה ממני את המחצית  'jeśli nie kupisz ode mnie mojej połowy [nieruchomości]' ( 91מה , לפיד ) 

) 'otrzymasz także swoją część [zysku]' תקבל גם את החלק שלך 117רחוב , אקשטיין ) 
?מה יעשה אלוהים בחלק שלו  'co Bóg zrobi ze swoją częścią [zysku]?' ( 130רחוב , אקשטיין ) 

חלק שלךהם רוצים רק את ה  'oni chcą tylko twojej części [firmy]' ( 206מבחן , גורן ) 
) 'przekaże nam twoją część zysków' יעביר אלינו את חלקך ברווחים 180ויקטוריה , מיכאל ) 

היא במחציתי ואני במחציתה –מחפשים [...] אנו   'szukamy – ona na mojej połowie [pola], ja na jej połowie' ( 86תיקו  ,מרס ) 
 
– pojawia się z przyimkami ב-  (rzadziej) lub מן (częściej) i w zasadzie jest to regułą w przypadku rze-

czownika חלק 'część', który określony przez zaimek dzierżawczy najczęściej oznacza 'część czegoś nale-
żącą do kogoś' (por. przykłady wyżej). W polskim przekładzie zaimka 1. lub 2. osoby pojawia się dopeł-
niacz, nie przymiotnik dzierżawczy, ani też nie przyimek z:  

 
שולח גרורות אל כל חלק בך[...] הזיהום   'zakażenie [...] rozprzestrzenia się na każdą część ciebie' ( 126הבית , יעקב ), nie 

'na każdą twoją część'. 
) 'lepsza część mnie' החלק הטוב שבתוכי 267רחוב , אקשטיין ) 
) 'zamierzają zabić część mnie' הולכים להרוג חלק ממני 173רחוב , אקשטיין ) 
) 'część mnie umarła' חלק ממני מת 57אליקום , תמוז ), nie 'moja część'. 
) 'część mnie została tam' חלק ממני נשאר שמה 97רחוב , יןאקשטי ) 

 
2.1.1.7. Konstrukcje superlatywne 
 
Jeden z książkowych wariantów konstrukcji z przymiotnikiem w stopniu najwyższym to w języku he-

brajskim dopełniacz morfologiczny, którego pierwszy składnik to przymiotnik, a drugi to rzeczownik 
mnogi oznaczający grupę, której elementy są przedmiotem porównania: גדולי השופטים שבעולם נחלקו 'najle-
psi sędziowie na świecie/najlepsi z sędziów na świecie byli podzieleni' ( 246הסיפור  ). Jeśli 'grupę' wyraża 
zaimek osobowy, to przybiera on postać syntetyczną i jest określeniem przymiotnika. W polskim prze-
kładzie nie pojawia się zaimek dzierżawczy, z powodu idiomatyczności hebrajskiego wyrażenia, lecz 
wyrażenie z przyimkiem z: תיאבון בריא להם לבני שלוש המשפחות מקטנם ועד גדולם 'świetny apetyt mają człon-
kowie trzech rodzin, od najmłodszego z nich do najstarszego z nich' ( 76אנשי , בר יוסף ). W przypadku za-
imka niemożliwy jest w języku polskim wariant 'najmłodsi oni', możliwy z rzeczownikiem ('najlepsi sę-
dziowie'). Również liczebniki 'pierwszy' i 'ostatni' tworzą taką konstrukcję: 

 
המוזמניםראשוני   'pierwsi goście/pierwsi z gości' ( 16יום , מגד ) 

) 'ostatni z wlokących się/ostatni wlokący się na końcu' אחרוני הנחשלים 157התגנבות , קנז ) 
) 'wylądowali tu pierwsi z nas' ניחתו כאן ראשונינו 41מקום , עוז ), nie 'nasi pierwsi', ani 'my pierwsi'. 
) 'ostatnie z nich wymarły już' אחרוניהם נכחדו כבר 322החרקים , קוסטא ) 

 
Wyrażenia superlatywne typu ראשונינו 'pierwsi z nas' są homonimiczne z wyrażeniami, w których za-

imek bądź dopełniacz morfologiczny oznacza 'posiadacza' rzeczy nazwanej przymiotnikiem użytym sub-
stantywnie: אמרו חכמינו 'nasi mędrcy rzekli' ( 94נוצות , באר ), nie 'najmądrzejsi z nas', i możliwa jest parafra-
za z zaimkiem analitycznym: החכמים שלנו. 

 
2.1.1.8. Rzeczowniki odczasownikowe 
 
a. Gerundium określone przez zaimek dzierżawczy syntetyczny wyrażający jego agensa 
 
Gerundium פועלו 'jego robienie/robienie przez niego' jest formą czasownika właściwą stylowi książ-

kowemu, w stylu neutralnym jego znaczenia najczęściej wyraża zdanie podrzędne okolicznikowe (Ber-
man 1978: 296–297; Hazout 1992; Muchnik 2004: 267) bądź rzadziej rzeczownik odczasownikowy typu 
-Agens gerundium w zasadzie musi być wyrażony, i najczę .לפעול wyjątkowo także bezokolicznik ,כתיבה
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ściej wyraża go dopełniacz (rzeczownika lub zaimka osobowego), rzadziej rzeczownik w apozycji (Ha-
zout 1992: 538–539, 546–551). Gerundium zatem, z powodu konieczności wyrażenia agensa, odnosi się 
do określonego wykonania czynności, a nie do czynności jako takiej, co je różni od bezokolicznika לפעול. 
Pacjens gerundium jest wyrażany tak samo jak dopełnienie formy finitywnej, z tym, że ponieważ sufiks 
gerundium zawsze wyraża agensa, nie można pacjensa gerundium wyrazić sufiksem zaimkowym, który 
wyraża dopełnienie syntetyczne formy finitywnej. Jeśli w polskim przekładzie pojawia się rzeczownik 
odczasownikowy, to jego agensa wyraża zaimek dzierżawczy bądź przyimek przez. Najczęściej jednak 
gerundium należy tłumaczyć na zdanie podrzędne, i wtedy dopełniaczowi odpowiada w przekładzie 
podmiot zdania podrzędnego. 

 
• Zaimek dzierżawczy syntetyczny lub dopełniacz morfologiczny mogą wyrażać agensa gerundium 

każdego czasownika, które to gerundium może pełnić dowolną funkcję składniową. 
 
– Gerundium jako składnik wyrażenia przyimkowego będącego okolicznikiem czynności towarzyszą-

cej (zwanego częściej okolicznikiem czasu). Jest to najczęstsza dziś funkcja składniowa gerundium, 
i może ją pełnić gerundium każdego czasownika. Gerundium może być też drugim składnikiem konstruk-
cji dopełniaczowej tworzącej wyrażenie przyimkowe o funkcji okolicznika miejsca. W polskim przekła-
dzie odpowiednikami gerundium są zdanie okolicznikowe (wtedy hebrajskiemu zaimkowi dzierżawcze-
mu odpowiada podmiot), imiesłów (wtedy znaczenie wyrażane przez hebrajski zaimek dzierżawczy jest 
w zdaniu polskim implicytne), rzeczownik odczasownikowy (wtedy znaczenie hebrajskiego zaimka 
dzierżawczego wyraża zaimek dzierżawczy określający ten rzeczownik, bądź wyrażenie z przyimkiem 
przez, lub znaczenie to jest implicytne): 

 
) 'nikt nie płakał, gdy się z nim żegnałem/podczas mojego z nim pożegnania' לא בכה איש בהיפרדי ממנו 171האיש , בן נר ) 
 gdy wychodziliśmy, Michał zmusił mnie, abym włożyła jego' בצאתנו כפה עלי מיכאל שאלבש את כסיותיו שלו

rękawiczki' ( 13מיכאל , עוז ) 
לא נגענו בו לרעה מיום עזבך את הבית  'odkąd opuściłaś dom/od czasu opuszczenia przez ciebie domu nie tykali-

śmy go' ( 35חדוה , מגד ) 
[...]נראה לו , מדי הסבו כפעם בפעם את פניו  'za każdym razem, gdy raz po raz zwracał twarz, zdawało mu się 

[...]' ( 16אשתו , בורלא ) 
היו עולים בהר, אחר השקותם את העדר בנחל  'napoiwszy/po tym, jak napoili stada w wadi, wchodzili na górę' 

( 60 השער, מלץ ) 
לחקור, צריכים היו לפני חתמם את אשורם  'musieli przed podpisaniem przez siebie zaświadczenia badać' ( 320עד , שמיר ) 

) 'powiedziałem, patrząc na szosę/gdy patrzyłem na szosę' אמרתי בהביטי על הכביש 15פרשת , רז ) 
את דעתי[...] לא הסחתי [...]  בימי לדתי וגדלי שמונה יצורים יקרים  'w okresie, gdy rodziłam i wychowywałam 

osiem kochanych stworzeń/w okresie rodzenia i wychowywania przeze mnie ośmiu kochanych stwo-
rzeń [...] nie zapomniałam' ( 119בגיאות , בורלא ) 

 'i w miejscu spotkania zarażają się nawzajem swymi właściwościami' ובמקום היפגשם הם נדבקים זה בתכונות זה
( 59יום , מגד ) 
 
Zdania powyższe są utrzymane w stylu książkowym, właśnie za sprawą użycia gerundium. W stylu 

neutralnym odpowiadają im zdania z okolicznikiem zawierającym rzeczownik odczasownikowy: פוס את לת
לפני יציאתם לים[...] ההלרים   'złapać Helerów [...] przed ich wyjściem nad morze' ( שלוש נ, אורפז ), lub zdania 

ze zdaniem okolicznikowym: לפני שהספקתי למחות הוא כבר הסתלק 'zanim zdążyłam zaprotestować, on już 
zniknął' ( 168חיי , שלו ). 

 
– Gerundium jako podmiot lub dopełnienie, lub jako przydawka dopełniaczowa tych składników zda-

nia. Tę funkcję pełnią dziś w praktyce gerundia niektórych tylko czasowników (Berman 1978: 309), choć 
w stylu archaizującym brak tego leksykalnego ograniczenia (por. w przykładzie poniżej הכלימו, czasownik 
nie wymieniany wśród używanych rzeczownikowo gerundiów). W polskim przekładzie odpowiednikiem 
gerundium jest najczęściej rzeczownik odczasownikowy, którego agensa wyraża dopełniacz lub zaimek 
dzierżawczy, czy też przyimek przez. Możliwy jest też przekład gerundium na zdanie podrzędne i wtedy 
hebrajski zaimek dzierżawczy wyrażający agensa gerundium ma odpowiednik w podmiocie zdania pod-
rzędnego: 

 
) 'jego przyjazd pobudził jego matkę do aktywności' את אמו מילא בואו פעלתנות 101עת , באר ) 
) 'jego przebywanie tutaj nie zdziwiło go' היותו כאן לא התמיהו 89שני , דיין ) 
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לשוב[...] צאתי מהממשלה יאפשר לרוזן   'opuszczenie przeze mnie rządu/moje opuszczenie rządu umożliwi 
Rozenowi [...] powrót' ( 435אשכול , גולדשטיין ) 

"אישיות רבת־פנים"את היותה לקבל   'zaakceptować to, że ona jest osobowością o wielu twarzach/zaakceptować 
swoje bycie osobowością o wielu twarzach' ( 314אהבה , ברגמן ) 

) 'dziwiąc się temu, że on zawstydza żonę swym milczeniem' בתמיהה על הכלימו את אשתו בשתיקתו 33אשתו , בורלא ) 
היותו מוכר מיקי לא השתומם על  'Miki nie dziwił się, że jest znany/swojemu byciu znanym' ( 11התגנבות , קנז ) 

) 'zwiastująca nadejście miłości' המבשרת את בוא האהבה 26הנידונים , שני ) 
 
Jeśli agens gerundium jest skontrastowany czy wyraża novum, to może być wyrażony zaimkiem dzier-

żawczym skontrastowanym typu בבקרים שהיו משמרת שלו היה מקדים תמיד וזוכה להיותו הוא מכין את  :ביתו הוא
 rano, gdy miał zmianę, zawsze przychodził wcześniej i to właśnie on przygotowywał poranną' תה־השחרית
herbatę' ( 163הוא , שמיר ) – forma להיותו to gerundium z przyimkiem ל-  dopełnienia nominalnego czasowni-
ka זכה, nie zaś bezokolicznik לפעול (także możliwy z tym czasownikiem), bo agensa bezokolicznika nie 
wyraża się sufiksem. To samo znaczenie można by wyrazić bezokolicznikiem tak: זוכה להיות הוא המכין – 
w tej parafrazie skontrastowany agens bezokolicznika jest wyrażony zaimkiem osobowym. 

 
W stylu neutralny zamiast gerundium pojawia się zdanie podrzędne podmiotowe:  אם זה מנחם אותה שהיא

) 'czy pociesza ją to, że jest już u kresu życia' כבר בסוף החיים 272חיי , שלו ), rzeczownik odczasownikowy 
jako podmiot:  שיבשה לחלוטין את מערכת היחסים הזאת[...] יציאתו של אשכול ללונדון  'wyjazd Eszkola do Londynu 
[...] zupełnie zaburzył te stosunki' ( 192אשכול , גולדשטיין ), bezokolicznik לפעול jako dopełnienie:  הגעיל אותי
) 'ubieranie się w to brzydziło mnie/ubierać się w to było dla mnie obrzydliwe' ללבוש את זה 17התגנבות , קנז ). 

 
• Dopełniacz zaimkowo-przyimkowy wyraża agensa głównie w przypadku gerundiów pełniących 

funkcję podmiotu lub dopełnienia (lub określeń tych składników zdania), co jak wspomniałem jest leksy-
kalnie ograniczone do gerundiów niewielkiej grupy czasowników: 

 
) 'brak tych rzeczy jest zauważalny' היעדרם של אותם דברים ניכר 191לנשים , גשורי ) 
) 'podkreślały to, że czas jest przemijający' הבליטו את היותו של הזמן בן־חלוף 147בלים ח, באר ) 

לא מוכיח מאומה אי שובו של התריס  'to, że okiennica nie powróciła, nie dowodzi niczego' ( 68פנתר , עוז ) 
) 'wykorzystuje nieobecność mamy' הוא מנצל את העדרה של אמא 92חבלים , באר ) 
) 'czekali na przybycie rebego' המתינו לבואו של הרבי 224עת , באר ) 

שלים עם היעדרם של מיטיביוסירב לה  'nie chciał pogodzić się z nieobecnością swych dobroczyńców' ( 177עת , באר ) 
על היעלמו של משה[...] הוא ידע   'on wiedział o zniknięciu Mojżesza' ( 31עד , שמיר ) 

[...]בואו הנה : "ועל בואו של חברם יעקב כתב  'a o przyjeździe ich towarzysza Jakub napisał: Jego przybycie 
tutaj' ( 40שורשי , אלמוג ) 

) 'opisał mu miejsce zamieszkania tej rodziny' תיאר לו את מקום שבתה של המשפחה 10אשתו , בורלא ) 
 
Zdania powyższe są utrzymane w stylu książkowym, w stylu neutralnym zamiast gerundium pojawia 

się zdanie podrzędne lub rzeczownik odczasownikowy: 
 

יתמלא במי־קצף[...] ממתין שהג׳קוזי   'czekając, by jacuzzi [...] napełniło się wodą z pianą' ( 164הכלה , יהושע ) 
-pogodziłam się z tym, że moja mama poetka ma kilka przy' השלמתי שלאמא־המשוררת שלי יש כמה זכויות־יתר

wilejów' ( 10פרספונה , מגד ) 
אל מקום מושב המשפחה[...] יגיע   'dotrze do miejsca zamieszkania tej rodziny' ( 10אשתו , בורלא ) 

 
• Zupełnie wyjątkowo agens gerundium będącego podmiotem jest wyrażany zaimkiem dzierżawczym 

analitycznym bądź dopełniaczem przyimkowym, a gerundium ma rodzajnik lub jest gramatycznie nie-
określone16F

17: 
 

הבלתי יודעת, הבלתי מחוכמת, אז, ההיֹות שלהם[...] ? מה בעצם נשאר  'Co właściwie zostało? [...] ich bycie wówczas, 
nieprzemądrzałe, nie wiedzące' ( 106קשת  ) 

) 'przybycie kapłana było uroczystym wydarzeniem' בוא של הכהן היה אירוע חגיגי 31יהדות , ספיר ) 
 
• Agens gerundium będącego składnikiem okolicznika może być wyrażony rzeczownikiem w apozycji 

(ale nie zaimkiem osobowym w formie niezależnej, chyba że zaimek taki jest składnikiem szeregu). 
O tym, że rzeczownik nie jest przydawką dopełniaczową gerundium, świadczy wstawienie między ge-
rundium a rzeczownik innych składników: 
                                                 
17 Glinert (2004: 318) wyklucza tę możliwość. 



3. Zaimek dzierżawczy 
 

~ 132 ~ 

 
והבהיקו בנקיונם, בבוא בהם האיש בקהל, ואשר בימי שבת ומועד  'i które w szabas i święto, gdy się w nich szło mię-

dzy ludzi, lśniły czystością' ( 33 הגולים, בארון ) 
שמש־בגעת בהם קרני  'gdy dotykały ich promienie słoneczne' ( 33במו ידיו , שמיר ) 

) 'gdy im dokucza głód' בהציק להם הרעב 42אנשי , בן עזר ) 
 
Zdarza się w stylu archaizującym, że gerundium jest określone zaimkiem dzierżawczym syntetycznym, 

który jest powtórzony w formie niezależnej (tj. אני itd.) po to, aby móc pełnić funkcję składnika szeregu:  בהיותו
) 'gdy on i jego matka byli sami' הוא ואמו בודדים 26אשתו , בורלא ), niemożliwa jest parafraza בהיותו ואמו, bo hebraj-
ski sufiks zaimkowy określający formę nominalną nie może być składnikiem szeregu. 

 
W wyrażeniu היקר מכל יקר, עד בואך אתה  'aż przybyłeś ty, najdroższy' ( 22אשתו , בורלא ) agens gerundium 

jest wyrażony formą skontrastowaną zaimka dzierżawczego typu ביתי אני chyba nie z powodu kontrastu, 
bo jego brak, lecz po to, aby przydawka przymiotna היקר jednoznacznie odnosiła się do zaimka osobowe-
go, a nie do gerundium, gdyż wariant עד בואך היקר מכל יקר można by rozumieć tak: 'aż do twojego naj-
droższego przybycia'. Akurat w przypadku okolicznika עד בואך możliwy jest przekład na rzeczownik od-
czasownikowy określony przez przymiotnik dzierżawczy: 'aż do twojego przybycia', i wtedy pojawia się 
problem przekładowy, o którym piszę dalej, mianowicie konieczność określenia przymiotnika dzier-
żawczego przydawką odnoszącą się do osoby: 'aż do przybycia twojego, najdroższego' – ten wariant wy-
daje się nie do przyjęcia, bo przydawka najdroższego zostanie odniesiona raczej do rzeczownika zamiast 
do 'osoby', na którą wskazuje zaimek dzierżawczy, więc należy zastąpić przymiotnik dzierżawczy dopeł-
niaczem zaimka osobowego: 'aż do przybycia ciebie, najdroższego', co chyba jest akceptowalne, pomimo 
że zaimek osobowy nie wyraża tu pacjensa rzeczownika odczasownikowego, lecz jego agensa. 

Agens gerundium nie może być wyrażony przyimkami znaczącymi 'przez', co jest możliwe w przy-
padku rzeczownika odczasownikowego typu אני צריך להישמר גם מסחיטה על ידך :כתיבה 'muszę także wystrze-
gać się szantażowania przez ciebie' ( 45כך , הרולד ). 

 
• Wyjątkowo agens gerundium nie jest wyrażony, gdy można się go domyślić na podstawie kontekstu: 

) 'opierając się na doświadczeniu i osobistej wiedzy, sądziłem' בהסתמך על ניסיון וידע אישי חשבתי תמיד , גרבוז
83) – uznaję formę הסתמך za gerundium (nie zaś za książkowy wariant bezokolicznika להסתמך) z powodu 
jej funkcji okolicznika czynności towarzyszącej. W innych kontekstach analogiczne formy należy uznać 
za książkowy wariant bezokolicznika לפעול, który ma postać פעול, ze względu na funkcję dopełnieniową: 
) 'był jakby zbyt zmęczony, by snuć te myśli' היה כאילו עייף מחשוב מחשבותיו 16אשתו , בורלא ), obok formy 
neutralnej עייף מלחשוב 'zbyt zmęczony, aby myśleć' ( 38ספל , גרנות ). 

 
b. Zaimek dzierżawczy wyrażający agensa i pacjensa rzeczownika abstrakcyjnego  
odczasownikowego 
 
W języku polskim rzeczownik odczasownikowy abstrakcyjny może być określony przymiotnikiem 

dzierżawczym: twoje przyjście, jeśli zaimek wyraża agensa rzeczownika odczasownikowego (tj. twoje 
przyjście < 'ty przyszedłeś'), bądź zaimkiem osobowym w dopełniaczu: zabicie cię/ciebie, jeśli zaimek 
wyraża pacjensa rzeczownika (tj. zabicie cię < 'zabito cię'). Dopełniaczem można wyrazić pacjensa rze-
czownika pochodzącego od czasownika z dopełnieniem w bezprzyimkowym bierniku (zabicie cię) lub 
dopełniaczu (udzielenie go). W języku hebrajskim zaimek osobowy w dopełniaczu, czyli zaimek określa-
jący rzeczownik, wyraża niekiedy agensa rzeczownika odczasownikowego (כתיבתי 'moje pisanie) lub 
posiadacza (ביתי 'mój dom'), i wtedy odpowiada polskiemu przymiotnikowi dzierżawczemu, a niekiedy 
wyraża pacjensa rzeczownika odczasownikowego (תפיסתי 'złapanie mnie'), i wtedy odpowiada polskiemu 
zaimkowi osobowemu w dopełniaczu. Nie ma w hebrajskim rozróżnienia na formę dzierżawczą i dopeł-
niaczową zaimka osobowego syntetycznego, i zarówno agensa, jak i pacjensa rzeczownika odczasowni-
kowego może wyrażać ten sam zaimek dzierżawczy syntetyczny. Jak wyniknie z podanych przykładów, 
jedynie użycie formy analitycznej zaimka dzierżawczego odpowiada raczej polskiemu przymiotnikowi 
dzierżawczemu wyrażającemu agensa (הכתיבה שלי 'moje pisanie'), niż polskiemu dopełniaczowi wyrażają-
cemu pacjensa. Pacjens hebrajskiego rzeczownika odczasownikowego może być również wyrażony tak 
samo jak dopełnienie czasownika, tj. wyrażeniem z przyimkiem את, co jest niemożliwe w przypadku polskie-
go rzeczownika odczasownikowego abstrakcyjnego, którego przydawką nie może być biernik, nawet jeśli jest 
to forma dopełnienia odpowiedniego czasownika: zabicie ich < zabił je (por. Topolińska 1984: 365). 
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b.1. Rzeczownik w dopełniaczu wyraża pacjensa, gdy agens nie jest wyrażony 
 
Jeśli hebrajski czasownik ma dopełnienie bliższe, to pacjens rzeczownika abstrakcyjnego pochodzące-

go od tego czasownika może być wyrażony dopełniaczem we wszystkich trzech wariantach (Glinert 
2004: 39–40). Również w języku polskim dopełniaczem wyraża się pacjensa rzeczowników pochodzą-
cych od czasowników, których dopełnienie ma formę biernika lub dopełniacza. 

 
• Dopełniacz morfologiczny wyrażający pacjensa: שתיית הקפה 'picie kawy' ( 172לדעת , עוז  יציקת כיפה ;(

'odlanie kopuły' ( 200הכלה , יהושע ) 'mycie głowy' חפיפת־ראש ;( 17תחת , שמיר  'łapanie ludzi' תפיסת אנשים ;(
( 91עד , ראובני ). W przypadku rzeczowników oznaczających uczucia w polskim przekładzie przyimek kie-
runkowy wyraża pacjensa: שנאת ישראל 'nienawiść do Izraela' ( 205נוצות , באר ), w stylu archaizującym moż-
liwy przekład 'nienawiść Izraela', czego dziś się unika z powodu dwuznaczności, i także w hebrajskim 
pacjensa rzeczownika 'nienawiść' częściej wyraża przyimek kierunkowy: שנאתם לבורגנות 'ich nienawiść do 
burżuazji' ( 205נוצות , באר ), mimo że w obu językach czasowniki שנא 'nienawidzić' mają dopełnienie bliż-
sze. 

 
• Dopełniacz przyimkowy wyrażający pacjensa: בידיעה נכונה של פיתולי הדרך 'z dobrą znajomością mean-

drów drogi' ( 199הכלה , יהושע ) 'wyburzenie ściany' הריסה של קיר ;( 130ספר , גרוסמן -opu' העזיבה של הבית ;(
szczenie domu' ( 82שאהבה , הראבן ). 

 
• Dopełniacz zaimkowo-przyimkowy wyrażający pacjensa: הצלתו של המחזה 'uratowanie sztuki tea-

tralnej' ( 115נינגל , שחר ) 'nabycie budynku' רכישתו של המעון ;( 66תחת , שמיר -prowa' הולכתו של סוס לשוקת ;(
dzenie konia do poidła' ( 70במו ידיו , מירש ) 'szorowanie głowy' קירצופו של הראש ;( 16תחת , שמיר חישולו של  ;(
) 'kształtowanie sytuacji' המצב 75במו ידיו , שמיר ). 

 
b.2. Jeden z rzeczowników w dopełniaczu wyraża agensa, drugi pacjensa 
 
Ponieważ w języku hebrajskim dopełniacz może też wyrażać agensa rzeczownika odczasownikowego, 

Rosén (1957: 153–156) dopatrzył się zasady, że dopełniacz morfologiczny wyraża pacjensa, a dopełniacz 
przyimkowy wyraża agensa. Z podanych wyżej przykładów wynika, że może to być co najwyżej tenden-
cja, choć jest ona bardzo wyraźna, gdy rzeczownik jest określony przez dwa dopełniacze nie połączone 
spójnikiem ו- . Wtedy faktycznie najczęściej dopełniacz morfologiczny (znajdujący się zawsze bliżej rze-
czownika) wyraża pacjensa, a przyimkowy lub rzadziej zaimkowo-przyimkowy (oddalony od rzeczowni-
ka) wyraża agensa. Jeśli w polskim przekładzie wyrazić agensa dopełniaczem, to jest on preponowany, 
natomiast dopełniacz postponowany wyraża pacjensa. W przekładzie stylistycznie ekwiwalentnym należy 
jednak agensa wyrazić przyimkiem przez, jako że dopełniacz preponowany wyrażający agensa, gdy pa-
cjensa wyraża dopełniacz postponowany, jest rzadki w polszczyźnie i książkowy: Marksa anali-
za mieszczańskiego społeczeństwa klasowego17F

18 (por. Topolińska 1984: 366): 
 

) 'Noomi uczenie się gry/uczenie się gry przez Noomi' לימוד הנגינה של נעמי 243זכרון , שבתאי ) 
 'mężczyzny oszukiwanie samego siebie/oszukiwanie samego siebie przez mężczyznę' אונאת עצמו של גבר

( 27עד , ראובני ) 
) 'Salomona ściągnięcie brwi/ściągnięcie brwi przez Salomona' כיווץ־עפעפים של סלומון 104תחת , שמיר ) 
-to osoby fotografowanej wypięcie piersi/to wypięcie piersi przez osobę foto' את זו זקיפת החזה של המצטלם

grafowaną' ( 52כי , שמיר ) 
-dwóch chłopaków demonstrowanie siły/demonstrowanie siły przez dwóch chło' הפגנת האומץ של שני בחורים

paków' ( 70קירות , שחם ) 
) 'świętoszki prawienie morałów/prawienie morałów przez świętoszkę' הטפת צדקנות של חסודה 255תחת , שמיר ) 
) 'Asada podjęcie współpracy/podjęcie współpracy przez Asada' את שיתוף הפעולה של אסאד 190חיידק , גנזבורג ) 

השל מש[...] הרצאת דבריו הרגושה   'Mojżesza afektowane [...] wypowiadanie słów/afektowane wypowiadanie 
słów przez Mojżesza' ( 46כי , שמיר ) 

) 'kobiety wyciągnięcie ręki/wyciągnięcie ręki przez kobietę' הושטת ידה של האשה 19כי , שמיר ) 
 
 
 

                                                 
18 „Studia Socjologiczne” 94–94 (1984), s. 22. 
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b.3. Rzeczownik w dopełniaczu wyraża pacjensa, gdy agensa wyraża zaimek dzierżawczy 
 
Jeśli agensa wyraża hebrajski zaimek osobowy w dopełniaczu, czyli zaimek dzierżawczy, gdy jednocze-

śnie pacjensa wyraża rzeczownik w dopełniaczu morfologicznym, to zaimek dzierżawczy przybiera formę 
analityczną, i w polskim przekładzie pojawia się zaimek dzierżawczy (preponowany) lub przyimek przez: 

 
אינו אלא חוצפה[...] שלו " ניתוח המדיניות הבריטית"  'jego analiza polityki brytyjskiej [...] jest tylko bezczelnością' 

( 65אבן , שחם ), w 1. osobie byłoby 'moja analiza polityki'. 
לב להתזת המלים שלהשמתי   'zwróciłem uwagę na jej wypowiadanie słów/wypowiadanie słów przez nią' 

( 24עד , שמיר ) 
הייתה נאמנות לחברים[...]  אהבת המולדת שלו  'jego kochanie ojczyzny/jego miłość do ojczyzny [...] to była 

wierność przyjaciołom' ( 87נקניקיות , שחם ) 
הסססליחה שלהןהתזות   'ich rzucanie Przrzrzepraszam/rzucanie przez nie Przrzrzepraszam' ( 27ילדי , שמיר ) 

) 'przerwał jej dzióbanie pokarmu/przerwał dzióbanie pokarmu przez nią' הפסיק את נקירת המזון שלה 74חרב , בר יוסף ) 
 
Konstrukcje typu התזת המלים שלה 'jej wypowiadanie słów/wypowiadanie słów przez nią' to szczególny 

przypadek konstrukcji dopełniaczowej określonej przez zaimek dzierżawczy analityczny odnoszący się 
znaczeniowo do pierwszego składnika tej konstrukcji, tj. konstrukcji typu ילקוט העור שלי 'moja skórzana 
teczka' ( 19עד , שמיר ). Gdy drugi składnik jest określony zaimkiem syntetycznym, w stylu wolnym od 
archaizacji zaimek ten znaczeniowo odnosi się tylko do drugiego składnika, tj. jeśli drugi składnik to 
rzeczownik konkretny, zaimek syntetyczny go określający wyraża posiadacza rzeczy nazwanej drugim 
składnikiem, a nie agensa rzeczownika odczasownikowego będącego pierwszym składnikiem, i w prze-
kładzie polskim pojawia się zaimek dzierżawczy określający odpowiednik drugiego składnika: 

 
• Agens rzeczownika odczasownikowego jest nieznany: תדאג בעצמה לתפירת מדיה 'sama zatroszczy się 

o uszycie swego munduru' ( 33עד , שמיר ), tj. 'o to, by ktoś uszył jej mundur', nie 'o swoje szycie munduru'. 
 
• Agens rzeczownika odczasownikowego jest domyślny, tj. ze znaczenia całego zdania wynika, że za-

imek dzierżawczy wyraża nie tylko 'posiadacza' drugiego składnika, ale też agensa pierwszego składnika: 
 

) 'kończy zapinanie swoich spodni' משלים רכיסת מכנסיו 86הינומת , שמיר ) 
-żeby się przyłączył do twojego obozu poprzez zmianę swojego wy' שיצטרף אל המחנה שלך על ידי המרת דתו

znania' ( 90הינומת , שמיר ) 
 
Jeśli także drugi składnik jest rzeczownikiem abstrakcyjnym odczasownikowym, określający go za-

imek syntetyczny może wyrażać pacjensa drugiego składnika, i wtedy w polskim przekładzie, o ile zna-
czeniowym odpowiednikiem drugiego z czasowników jest polski czasownik z dopełnieniem bliższym, 
zaimkowi syntetycznemu odpowiada dopełniacz: דחיית פתרונה 'odłożenie na później rozwiązania go 
[= problemu]' ( 133הוא , שמיר ). 

 
Jeśli dopełniacz wyrażający pacjensa jest przyimkowy, możliwy jest w hebrajskim odwrotny szyk, tj. 

pierwszy dopełniacz (tu zaimek analityczny) może wyrażać agensa, a drugi pacjensa. W polskim przekła-
dzie pacjensa wyraża dopełniacz postponowany, agensa wyraża preponowany zaimek dzierżawczy: 
) 'twój opis Michaeli/opisanie Michaeli przez ciebie' התיאור שלך של מיכאלה 46רצח , שם אור תיאור שלו של  ;(
) 'jego opis modliszki/opisanie modliszki przez niego' גמל־שלמה 20בעיקר , שלו ). Wyrażenie agensa i pacjen-
sa w taki sposób jest w hebrajskim z powodów czysto frazeologicznych niemożliwe, gdy do nich obu 
odnoszą się zaimki osobowe, tj. niemożliwe jest wyrażenie התיאור שלך שלו 'twój opis jego/twoje opisanie 
go' < 'ty opisujesz go'. Polskie wyrażenie twój opis jego < 'ty go opisujesz' wydaje się akceptowalne. 

 
b.4. Rzeczownik w dopełniaczu wyraża pacjensa, gdy agensa wyraża przyimek 'przez' 
 
Odpowiednik polskiego przyimka przez wyrażającego agensa, gdy pacjens jest wyrażony dopełnia-

czem (także dopełniaczem zaimka osobowego, tj. zaimkiem dzierżawczym syntetycznym), występuje też 
w języku hebrajskim, i jest to על ידי w stylu neutralnym, בידי w stylu książkowym: 

 
) 'oni boją się wznowienia wojny przez Egipcjan' הם פוחדים מחידוש המלחמה על־ידי המצרים 44ראש , דן ) 

על־ידי כוחות בריטיים[...] חשיפתם של הלוחמים   'odkrycie bojowników [...] przez siły brytyjskie' ( 53כדור , שביט ) 
) 'aby ułatwić naszym samolotom ich identyfikację' כדי להקל זיהויים על־ידי מטוסינו 54ראש , דן ) 
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) 'częste zamykanie tej instytucji przez wojsko' הסגירות התכופות של המוסד על־ידי הצבא 48הזמן , גרוסמן ) 
בידי מטוסי חיל־האוויר הישראלי[...] מטוס הנוסעים הלובי הפלת   'strącenie libijskiego samolotu pasażerskiego [...] 

przez izraelskie samoloty wojskowe' ( 58ראש , דן ) 
 
b.5. Zaimek dzierżawczy syntetyczny wyraża pacjensa, gdy agens nie jest wyrażony 
 
Pacjens hebrajskiego rzeczownika odczasownikowego może być wyrażony zaimkiem osobowym 

w dopełniaczu, tj. zaimkiem dzierżawczym, z reguły syntetycznym, zgodnie z obserwacją Roséna. 
W polskim przekładzie pojawia się nie zaimek dzierżawczy (bo ten wyraża w języku polskim raczej 
agensa rzeczownika odczasownikowego), lecz dopełniacz (postponowany) zaimka osobowego (nawet 
jeśli odpowiedni czasownik ma dopełnienie w bierniku), co prawda czasem synkretyczny z zaimkiem 
dzierżawczym, który w stylu neutralnym jest jednak preponowany, np. w przykładach poniżej ich, jej to 
dopełniacze zaimków one, ona, a nie zaimek dzierżawczy, co widać, gdy zamiast tych form użyje się 
zaimków 1. lub 2. osoby: usunięcie mnie, zamknięcie nas18F

19. Zaimek 3. osoby w dopełniaczu wyrażający 
posiadacza lub agensa jest zwykle preponowany: ich dom; ich pisanie, natomiast szyk postponowany jest 
podniosły: dom ich lub mylący, bo pisanie ich to raczej nominalizacja zdania 'ktoś je pisze'. Gdy jednak 
zaimek wyraża pacjensa rzeczownika odczasownikowego, szyk postponowany nie jest podniosły, jak 
w przykładach poniżej wleczenie ich, spalenie ich: 

 
) 'zbieranie odciętych gałęzi i wleczenie ich na plac' ליקוט הענפים הגזומים וגרירתם אל המגרש 20ילדי , שמיר ) 
) 'otwarcie ich [= drzwi]' פתיחתה 91תחת , שמיר ) 
) 'atrament i rozlewanie go' דיו ושפיכתו 37במו ידיו , שמיר ) 
) 'o kradzież rzeczy i sprzedanie ich' בגניבת חפצים ומכירתם 111שמות , ראובני ) 

או העברתו, סגירת המוסד  'zamknięcie zakładu, lub przeniesienie go' ( 15ילדי , שמיר ) 
) 'utworzenie go [= przedsiębiorstwa] tam' הקמתו שם 89זייפנו , רון פדר עמית ) 
) 'kwestia Tory i sposób uczenia (się) jej' ענין התורה ואופן לימודה 11חביבה , קורדובירו ) 
) 'należy podjąć się uratowania ich' חייבים להיחלץ להצלתם 38זייפנו , רון פדר עמית ) 

להרחקתו מהקתדרה שלו[...] הביא   'doprowadziło [...] do usunięcia go [= profesora] z katedry' ( 53מלאכים , בן נר ) 
) 'pilnował wykonywania go [= harmonogramu zajęć]' הקפיד על ביצועו 133פצעי , ברטוב ) 
) 'zaprzęganie zwierząt i odprzęganie ich' רתימת הבהמות והתרתן 70במו ידיו , שמיר ) 

בסילוקי[...] הוא יתמוך   'on poprze [...] usunięcie mnie' ( 41היכן , קסטל בלום ) 
) 'zgadzam się na usunięcie ich ze szlachty' אני מסכים לסילוקם מן האצולה 99נינגל , שחר ) 

לשחרורו[...] היה מביא   'doprowadzał [...] do uwolnienia go' ( 63מלאכים , בן נר ) 
) 'mowa tu nie o wystawieniu go [= dramatu], lecz o wydrukowaniu go' מדובר פה לא בהצגתו אלא בהדפסתו 112נינגל , שחר ) 

ובראייתם[...] בהרמת הקלפים   'w podnoszeniu kart [...] i w widzeniu ich' ( 109זכרון , שבתאי ) 
) 'czy będzie ryzykował życiem dla zdobycia jej [= butelki]' אם יסכן שוב את חייו בהשגתו 86הינומת , שמיר ) 

תפירתה כדי לגמור את  'aby skończyć szycie jej [= sukienki]' ( 78נגוהות , שנקל ) 
) 'poprawiają twoje słowa w trakcie mówienia ich' מתקנים את דבריך בתוך אמירתם 155אגדות , לוז ) 

על אמירתם[...] בתוך הדברים מצטערת   'w trakcie tych słów [...] żałuje wypowiedzenia ich' ( 29 מקום, עוז )  
 'książka została utajniona zaraz po tym, jak zakończyło się pisanie jej' הספר נגנז מיד לאחר שנסתיימה כתיבתו

( 80קבלה לעם  ) 
ניסוחם הוא פורמלי[...] כללי היצירה הם מפורשים ומנוסחים בצורה מדויקת   'reguły generatywne są objaśnione 

i sformułowane precyzyjnie [...] formułowanie ich jest formalne' ( 81מבוא , ניר ) 
 oderwanie ich od domu rodzinnego jest tak trudne, jak rozdzielenie' קשה קריעתם מבית אבא כקריעת ים סוף

wód Morza Czerwonego' ( 29אבן , שחם ) 
) 'przybył do Jerozolimy zaraz po podbiciu jej' הוא הגיע לירושלים מיד אחרי כיבושה 79ימי , שגב ) 
  w czasie pisania go' (Rosén 1957: 145)' בזמן כתיבתה
) 'nadal poluzowując sobie krawat poprzez pociąganie go' עודו מרופף עניבתו תוך משיכתה 35ילדי , שמיר ) 
) 'legendy o torturowaniu jej i o jej milczeniu' אגדות על עינוייה ועל שתיקתה 7אהבת , קניוק ) – w polskim przekładzie 

pierwszy dopełniacz jest postponowany, bo wyraża pacjensa, drugi jest preponowany, bo wyraża agensa. 
) 'była zajęta wyłącznie szukaniem go' לא עסקה אלא בחיפושו 49תחת , שמיר ) 
) 'zamordowanie go' רציחתו 82 השגעון, המאירי )  

                                                 
19 To samo dotyczy przekładu arabskiego zaimka dzierżawczego określającego rzeczownik odczasownikowy 
i wyrażającego jego pacjensa, por. Górska 2000: 56–57. 
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 wyczuwałem przyjemność, jaką on zamierzał czerpać z samego' חשתי את ההנאה שמתעתד הוא להפיק מעצם תפיסתי
trzymania mnie' ( 164האיש , בן נר  .'nie 'z mojego trzymania', bo to znaczy 'ja trzymam ,הוא תופס אותי > (

) 'zbrodniarze kierują czynnością zabijania mnie' הפושעים מנצחים מלאכת רציחתי 91הפושעים , גד ) 
 'nie mogłabym zrobić nic, aby zapobiec zabiciu ciebie' אני לא הייתי יכולה לעשות דבר כדי למנוע את רציחתך

( 175לקראת , אסימוב ) 
) 'badanie mnie odbyło się spokojnie' עברה בדיקתי בשלום 141ספר , לוינסקי ) 

מדרום וממערב, על־ידי לפיתתו המלאה ממזרח[...] ש צבאו לאחר גירו  'po wyparciu armii [...] poprzez pełne okrąże-
nie jej od wschodu, od południa i od zachodu' ( 216הכרעה , קובר ) 

 jedzenie ich [= owoców i warzyw] uwolni nas od konieczności' אכילתם תחסוך מאיתנו את הצורך לקבל זריקות
brania zastrzyków' ( מישור, פיין ) 

) 'nadszedł czas odkupienia was' הגיע זמן גאולתכם 319, 2סיפורי , שנהר ) 
על סיווגו זה[...] לא ידע   'nie wiedział [...] o tym sklasyfikowaniu go' ( 61מלאכים , בן נר ) 

) 'czas zbawienia nas jest bliski' שעת ישועתנו קרובה 17סיפור , וזתמ ) 
) 'stopień wykorzystania go jest większy' ניצולו רב יותר 29אנשי , בן עזר ) 
) 'skórzana teczka i sposób trzymania jej w dwóch palcach' תיק העור ואופן אחיזתו בדו־אצבעות 86תחת , שמיר ) 
ו אותוהוכיח > udowodnienie go [= istnienia]' (Rosén 1957: 134)' הוכחתו  'udowodniono je [= istnienie]'. 
) 'o rychłym spaleniu ich' על שריפתן הקרובה 119מגדלורים , קציר ) 
) 'systematyczność w wykonywaniu ich' ההתמדה בביצוען 55ילדי , שמיר ) 
) 'po wystawieniu go [= przedstawienia]' לאחר הצגתו 120ילדי , שמיר ) 
) 'fatygę niesienia go [= słownika]' את הטורח של נשיאתו 166נינגל , שחר ) 
) 'oddał się doskonaleniu ich' נתפש לשכלולם 96במו ידיו , שמיר ) 

 
Wyjątkowo, w stylu raczej niestarannym, pacjensa wyraża zaimek dzierżawczy analityczny (być może 

pod wpływem wariantu książkowego, z zamianą zaimka syntetycznego na analityczny), i w polskim 
przekładzie pojawia się dopełniacz zaimka osobowego, a nie przymiotnik dzierżawczy: 

 
) 'na przyjęcie ciebie do sierocińca' על הקבלה שלך לבית־יתומים 247רחוב , אקשטיין ) 
) 'dał nam opis ciebie' הוא נתן לנו את התיאור שלך 248צבוטותי , נחמיאס  'opisał ciebie' תיאר אותך > (
) 'zamknięcie ich [= drzwi]' הסגירה שלה 325ארבעה , נבו  .'zamknięto je' סגרו אותה > (

יפחת[...] הדיכוי שלנו   'gnębienie nas [...] zelży' ( 34נוכחים , גרוסמן ) 
 
Zróżnicowanie na dopełniacz zaimka (kogoś) i przymiotnik dzierżawczy (czyjś) istnieje w języku pol-

skim także w przypadku zaimka ktoś, i jeśli hebrajski zaimek מישהו jako drugi składnik konstrukcji do-
pełniaczowej wyraża pacjensa rzeczownika abstrakcyjnego odczasownikowego, to w polskim przekładzie 
dopełniacz kogoś: יביאו אותי לידי הריגת מישהו 'doprowadzą mnie do zamordowania kogoś' ( 110הספר הלבן  ), 
nie 'do czyjegoś zamordowania', jak w przekładzie zdania, w którym dopełniacz wyraża posiadacza: 
) 'i usiadł na czyimś łóżku' והתישב על מיטתו של מישהו 100התגנבות , קנז ) lub agensa rzeczownika odczasowni-
kowego: למשמע קריאת מישהו 'słysząc czyjeś wołanie' ( 47תחנה , עובדיהו ). 

 
Także zaimek osobowy skontrastowany może wyrażać 'posiadacza' bądź 'agensa', i wtedy w polskim 

przekładzie pojawia się przymiotnik 'swój/jego własny', albo pacjensa rzeczownika odczasownikowego, 
i wtedy w polskim przekładzie pojawia się dopełniacz zaimka zwrotnego 'samego siebie' lub zaimka oso-
bowego 'jego samego', zależnie od tego, czy agens rzeczownika odczasownikowego jest tożsamy z pa-
cjensem, czy też nie: 

 
• Dopełniacz wyraża pacjensa, i w polskim przekładzie pojawia się dopełniacz: 
 

) 'lord jakby wyprorokował zamordowanie jego samego' כמו ניבא הלורד את רציחתו שלו 453, 4קנאת , טבת ), nie 
'siebie samego'. 

מווהפקרתו שלו עצ[...] כדי הפקרת מיטתו   'aż do wydania na pastwę losu jego łóżka [...] i do wydania na pastwę 
losu jego samego' ( 61נינגל , שחר ) 

 jest w nich jakaś niebezpieczna skłonność do poświęcania samych' יש בהם איזו נטייה מסוכנת להקרבת עצמם
siebie' ( 10נקניקיות , שחם ) 

ת עצמההגיעה קרוב־קרוב לשכח  'doszła bardzo blisko do stanu zapomnienia siebie samej' ( 44חימו , קניוק ) 
 
W zdaniu hebrajskim  ולא רק להצדקתי –צריך אני לומר  'muszę powiedzieć – i to nie tylko dla swojego 

usprawiedliwienia/dla usprawiedliwienia siebie' ( 30נינגל , שחר ) zaimek dzierżawczy ma zwykłą, nieskon-
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trastowaną formę, ale ponieważ odnosi się do agensa rzeczownika 'usprawiedliwienie', odpowiada mu 
w polskim przekładzie dopełniacz zaimka zwrotnego. 

 
• Dopełniacz wyraża 'posiadacza' lub 'agensa', i w polskim przekładzie pojawia się przymiotnik dzier-

żawczy: 
 

 nie ma dla człowieka trudniejszej rzeczy, niż być swoim własnym' אין דבר קשה לאדם כמו היותו כלא של עצמו
więzieniem' ( 14עוול , מגד ) 

) 'pije za zdrowie swego wroga i za swoją własną śmierć' הוא שותה לחיי אויבו ולמותו שלו עצמו 105סוכן , שחר )  
 

W podanych wyżej przekładach wyrażeń typu הקמתו 'utworzenie go' przestrzegałem zasady, by pa-
cjensa wyrażać dopełniaczem postponowanym, a nie przymiotnikiem dzierżawczym. Faktem jest jednak, 
że w tym samym znaczeniu co zamordowanie go spotyka się wariant jego zamordowanie; jego wykorzy-
stanie itp., a nawet mój opis < ktoś mnie opisał; nasze zbawienie < ktoś nas zbawił. Jedynie w przypadku 
rzeczowników odczasownikowych z formantem -anie określonych przez zaimek 1. lub 2. osoby ściślejsza 
jest zasada, że pacjensa wyraża dopełniacz, a przymiotnik wyraża agensa: moje opisanie/moje opisywanie 
< ja opisuję, gdy opisanie mnie < ktoś mnie opisuje, choć i od tego są wyjątki, np. moje wychowanie 
< ktoś mnie wychował, ale już nie moje wychowywanie, lecz wychowywanie mnie, gdy po hebrajsku za-
imek dzierżawczy syntetyczny: לקחה את חינוכי בידיה 'wzięła w swoje ręce wychowywanie mnie' ( , צ׳אנדרה

109אדמה  ), obok הקפיד על חינוכי 'dbał o moje wychowanie/o wychowanie mnie' ( 15לילה , אפלפלד ).  
 
Gdy zaimek dzierżawczy syntetyczny jest zarazem anaforą odnoszącą się do poprzednika zdania 

względnego, w polskim przekładzie pojawia się zaimek który w dopełniaczu, tj. pomijając na razie kwe-
stię szyku, w zasadzie znika różnica między tłumaczeniem zaimka dzierżawczego wyrażającego pacjensa 
rzeczownika odczasownikowego, a tłumaczeniem zaimka dzierżawczego wyrażającego posiadacza lub 
agensa. Różnica jest zachowana w razie użycia w przekładzie spójnika względnego co, bo wtedy pacjensa 
może wyrażać dopełniacz postponowany go: 

 
• Zaimek dzierżawczy syntetyczny wyraża pacjensa, i w razie użycia spójnika co anafora może mieć 

formę dopełniacza postponowanego go: 
 

שעשייתו קשה, כלי  'naczynie, którego wykonanie/co wykonanie go/co jego wykonanie było trudne' ( 35עלילות , בורלא ) 
יים שחקירתם היא משימת הבלשנותאותם תהליכים לשונ  'te procesy językowe, których badanie/co badanie ich/co 

ich badanie to zadanie językoznawstwa' (Rosén 1955: 108) 
שלהגשמתו שאף[...] היתה החלום הגדול   'było największym marzeniem [...], którego spełnienia pragnął' ( 108נינגל , שחר ) 

) 'sukienkę, której szycie/co szycie jej/co jej szycie nie zostało ukończone' את השמלה שלא נגמרה תפירתה 42תשובתו , יערי ) 
שלא סיים את קריאתו" הרצוג"את   '„Hercoga”, którego czytania/co czytania go nie skończył' ( 362עת , באר ) 

 
• Zaimek dzierżawczy syntetyczny wyraża agensa lub posiadacza, i w razie użycia spójnika co anafora 

jest przydawką preponowaną jego: 
 

שאת כתיבתו אני אוהב יותר(אנטון צ׳כוב   'Anton Czechow, którego pisanie/co jego pisanie ja lubię bardziej' 
( 301פתאום , שביט ) 

הופכים להיות הליבה של כתיבתו.] [..איש צעיר אשר סודות המשפחה   'młody człowiek, którego pisania jądrem/co 
jądrem jego pisania stają się tajemnice rodzinne ( 599סיפור , עוז ) – spójnik co pozwala też na zachowa-
nie szyku wielokrotnego dopełniacza właściwego zdaniom niewzględnym, co czyni polski przekład 
bardziej komunikatywnym. 

לראות בהתגשמותו[...] חלום שאולי נזכה   'sen, którego spełnienie się/co jego spełnienie się być może zoba-
czymy' ( 109נינגל , שחר ) 

 kim jest ten mężczyzna, między którego ubraniami/co między jego ubraniami' מי הגבר שבגדיה ייתלו בין בגדיו
będą wisieć jej ubrania' ( 370 חדר, שמעוני ) 
 
W podanych wyżej wariantach z zaimkiem względnym który przestrzegałem zasady podawanej przez 

opracowania poprawnościowe, aby zaimek który w dopełniaczu, jako przydawka, był preponowany. Jed-
nak istnieje w języku polskim tendencja, aby zaimek który w dopełniaczu, określający rzeczownik odcza-
sownikowy był postponowany, gdy wyraża pacjensa (na wzór pisanie go < ktoś go pisze), a preponowa-
ny, gdy wyraża agensa (na wzór jego pisanie < on coś pisze). Wynika to z zacytowanych poniżej przy-
kładów szyku postponowanego podanych przez Milewską (2004), Bajerową (2004), Żakiewicz (2006), 
Senderską (2013: 136–137), które to autorki nie wiążą jednak takiego szyku ze znaczeniem pacjensa, 
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które ma tu dopełniacz. Jedynie Żakiewicz zauważyła, że szyk postponowany dopełniacza zaimka który 
jest szczególnie częsty, gdy określany przezeń rzeczownik jest odczasownikowy, choć nie rozróżniła ona 
dwóch przypadków: 

 
• Zaimek który w dopełniaczu wyraża pacjensa, i wtedy szyk postponowany jest częsty: 
 

żądał szklankę wody, po przyjęciu której; czas należyty, w oznaczeniu którego; stopień, dla przebycia 
którego; przeciw roli, do pełnienia której; remonty, do przeprowadzenia których; wartości, do realizacji 
których; marzenie, od realizacji którego; próg, po przestąpieniu którego; na wspaniałym grobie, do 
wzniesienia którego; mechanizm, do naprawy którego się zabierał; łańcuszek, po pociągnięciu którego; 
potrzebą, dla zaspokojenia której – we wszystkich tych zdaniach zaimek względny wyraża pacjensa rze-
czownika odczasownikowego i to według mnie jest czynnikiem powodującym szyk postpozycyjny. Jeśli 
dopełniacz może wyrażać zarówno agensa, jak i pacjensa (bo czasownik ma dopełnienie bliższe), szyk 
postpozycyjny jest bardziej prawdopodobny, jeśli dopełniacz wyraża pacjensa: problem, analizowanie 
którego jest nużące, ale filozof, którego analizowanie tego problemu jest nużące. 

 
• Zaimek który w dopełniaczu wyraża agensa, i wtedy szyk postponowany jest rzadszy, choć też spo-

tykany: Karola V, z abdykacją którego, częściej chyba z którego abdykacją. 
 
Gdyby postąpić zgodnie z tą tendencją, można by tłumaczyć zdania hebrajskie tak: 
 
– dopełniacz którego postponowany, bo wyraża pacjensa określanego rzeczownika: 
 

) 'sztuki teatralnej, pisanie której rozpoczął' של המחזה שבכתיבתו החל 17נינגל , שחר ) 
 tania żywność, dostarczanie której, i jej/której' מזון זול שאספקתו ומחירו ודרכי גידולו אינם מותנים במקום מסוים

cena, i produkowanie jej/której nie są zależne od lokalnych warunków' ( 52מלאכים , בן נר ) – tu do po-
przednika odnoszą się trzy zaimki dzierżawcze określające kolejne składniki szeregu, wobec czego na 
zaimek względny (postponowany, z powodu znaczenia 'pacjensa') musi być przetłumaczony tylko 
pierwszy z nich. Drugi z zaimków nie wyraża pacjensa, dlatego w polskim przekładzie pojawia się 
preponowany dopełniacz dzierżawczy, natomiast trzeci z zaimków znowu wyraża pacjensa, stąd szyk 
postponowany w polskim przekładzie. Zauważmy, że w przypadku postponowanego szyku pierwsze-
go z dopełniaczy nie jest możliwa w polskim przekładzie elipsa pozostałych anafor, tj. nieakceptowal-
ne jest zdanie 'tania żywność, dostarczanie której, i cena, i produkowanie nie są zależne od lokalnych 
warunków', choć szyk preponowany pozwala na elipsę: 'tania żywność, której dostarczanie, cena, 
i produkowanie nie są zależne od lokalnych warunków'. 

כך הרבה מושקע בבריאתה ובפיתוחה ובקיומה־שכל, הישות המורכבת הזאת  'ten złożony byt, w stworzenie którego, 
i w rozwijanie którego/go, i w którego/jego istnienie tak wiele zainwestowano' ( 28נינגל , שחר ) – tu po-
dobnie jak w przykładzie poprzednim do poprzednika odnoszą się anafory będące składnikami skoor-
dynowanych składników zdania, co powoduje, że w polskim przekładzie tylko pierwsza z nich musi 
być przełożona na zaimek względny, pozostałe mogą mieć formę zaimka względnego lub osobowego. 
Pierwsze dwie anafory wyrażają pacjensa rzeczownika odczasownikowego, dlatego w polskim prze-
kładzie zaimek względny jest postponowany, a zaimek osobowy to postponowany dopełniacz go. 
Trzecia anafora wyraża agensa, dlatego w polskim przekładzie zaimek względny jest preponowany, 
a zaimek osobowy ma formę zaimka dzierżawczego. 
 
– dopełniacz którego preponowany, bo wyraża agensa określanego rzeczownika: 'Anton Czechow, 

którego pisanie ja lubię bardziej'. 
 
b.6. Przyimek את wyraża pacjensa, dopełniacz wyraża agensa 
 
W języku hebrajskim, odmiennie niż w polskim, pacjens rzeczownika pochodzącego od czasownika 

z dopełnieniem bliższym może być wyrażony tak samo, jak dopełnienie czasownika, tj. przyimkiem את. 
W zdaniach poniżej pacjens musi być wyrażony przyimkiem את, bo pacjensa wyraża zaimek osobowy lub 
zwrotny (dwa dopełniacze są możliwe, gdy przynajmniej pacjens to rzeczownik, por. wyżej p. b.2 i b.3). 
W polskim przekładzie pojawia się dopełniacz zaimka osobowego, zwrotnego lub rzeczownika w miejsce 
wyrażenia z przyimkiem את, mimo że odpowiedni polski czasownik ma dopełnienie w bierniku. Agensa 
w polskim przekładzie wyraża zaimek dzierżawczy (preponowany) lub dopełniacz (preponowany), choć 
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pojawiają się ograniczenia leksykalne, np. gramatycznie możliwe wyrażenie Lindy kochanie go (jak 
Marksa widzenie historii) w praktyce przybiera postać miłość Lindy do niego: 

 
) 'swoją miłością do nich/swoim kochaniem ich' באהבתו אותם 36עלילות , בורלא  .'on ich kocha' הוא אוהב אותם > (
) 'dla jego docenienia jej' להערכתו אותה 39בדרך , בר יוסף )  
) 'jego rozumienie jej' ההבנה שלו אותה 55יום , מגד )  
) 'to jest nasze gnębienie siebie samych' זה הדיכוי שלנו את עצמנו 34נוכחים , גרוסמן ) 
) 'miłość Lindy do niego/Lindy kochanie go' אהבתה של לינדה אותו 113נקניקיות , שחם )  
) 'w ich definiowaniu samych siebie' בהגדרתם את עצמם 51נוכחים , גרוסמן ) 

 
Również jeśli pacjens jest wyrażony rzeczownikiem, w języku hebrajskim może mieć on taką samą 

formę jak dopełnienie czasownika, tj. może go poprzedzać przyimek את, gdy w języku polskim pojawia 
się zawsze dopełniacz, nawet jeśli odpowiedni czasownik ma dopełnienie w bierniku. W podanych niżej 
przykładach agensa wyraża zaimek syntetyczny lub analityczny, i możliwa jest parafraza, w której pa-
cjensa wyraża dopełniacz morfologiczny, agensa zaimek dzierżawczy analityczny, np. עזיבת הכפר שלנו 
(por. wyżej b.3). W polskim przekładzie agensa wyraża zaimek dzierżawczy bądź wyrażenie z przyim-
kiem przez: 

 
ידי׳עצם דבר לקיחתו את המג  'sama sprawa wzięcia przez niego monety madżidi' ( 62שמות , ראובני ) 

) 'dzień naszego opuszczenia wsi/opuszczenia przez nas wsi' יום עזיבתנו את הכפר 33בכפיפה , כהנא כרמון ) 
 w sposobie jego wypowiadania wyrazów/w sposobie wypowiadania wyrazów przez' בדרך חציבתו את המלים

niego' ( 42נוכחים , גרוסמן )  
הזאתניצולנו והרחבתנו את הירושה   'nasze wykorzystanie i rozszerzenie tej schedy' (Rosén 1955: 60) 

 nasz opis struktury języka moabskiego' (Rosén 1955: 61)' תיאורנו את מבנה המואבית
) 'o oddaleniu przeze mnie syna od Tory' על סילוקי את בני מהתורה 224חפץ חיים  ) 
) 'w jego rozumieniu rzeczywistości/w rozumieniu rzeczywistości przez niego' בתפיסתו את המציאות 267כחרס , לפיד )  
 z powodu mojego rozumienia izraelskości/z powodu rozumienia izraelskości' בגלל התפיסה שלי את ישראליות

przeze mnie' ( 210נוכחים , גרוסמן ) 
קריאה הנכונה שלה את העולם]ה[  'jej właściwe odczytanie świata/właściwe odczytanie świata przez nią' ( 388השיבה , יהושע )  

 
Jeśli dopełnienie bliższe jest gramatycznie nieokreślone, to nie pojawia się przyimek אגב לעיסתו נקניק  :את

נטל על עצמו[...] מפולפל   'w trakcie tego swojego żucia pieprznej kiełbasy [...] podjął się' ( 7אבן , שחם ). 
 
Jeśli pacjens zaimkowy rzeczownika odczasownikowego ma być wyrażony tak samo, jak dopełnienie 

czasownika, to musi przybrać formę analityczną (אותו), tj. nie można pacjensa rzeczownika odczasowni-
kowego wyrazić zaimkiem dopełnienia syntetycznego, np. zdania משכוני 'ciągnęły mię' ( 134קשת  ) nie 
można tak znominalizować: משיכתני, lecz tylko משיכתן אותי 'ich ciągnięcie mnie', lub bez wyrażonego 
agensa: משיכתי 'ciągnięcie mnie'. 

 
b.7. Dopełniacz wyraża agensa, gdy pacjens nie jest wyrażony 
 
W języku hebrajskim dopełniaczem (i zaimkiem dzierżawczym syntetycznym bądź analitycznym) 

można wyrazić także agensa rzeczownika odczasownikowego pochodzącego od dowolnego czasownika. 
 
1. W przypadku czasowników z dopełnieniem bliższym dopełniacz hebrajski jest dwuznaczny, bo mo-

że on wyrażać zarówno agensa, jak i pacjensa, z tym, że zaimek analityczny przeważnie wyraża agensa, 
rzadko pacjensa. W języku polskim unika się w przypadku czasowników z dopełnieniem bliższym dopeł-
niacza w postpozycji dla wyrażenia agensa: uczenie dzieci znaczy 'ktoś uczy dzieci', nie 'dzieci uczą ko-
goś', a to ostanie znaczenie wyraża się przyimkiem przez: uczenie przez nauczycieli. Agensa może też 
wyrażać dopełniacz preponowany, gdy jednocześnie pacjensa wyraża dopełniacz postponowany: w Ve-
blena i Marksa widzeniu prehistorii19F

20. Te dwa dopełniacze nie są połączone spójnikiem i (jak w: dom 
ojca i matki), co sygnalizuje, że pełnią odmienne funkcje w zdaniu. Jednak znacznie częściej agensa wy-
raża także wtedy przyimek przez: kochanie dzieci przez rodziców. Przyimek przez jest nieodzowny, gdy 
czasownik jest przechodni, ale pacjens rzeczownika nie jest wyrażony, jak poniżej prześladowanie przez 
kapłanów. Gdy agensa wyraża zaimek osobowy, może on przybrać formę zaimka dzierżawczego: moje 

                                                 
20 „Studia Socjologiczne” 110–111 (1988), s. 126. 
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widzenie świata, lub wystąpić z przyimkiem przez: widzenie świata przeze mnie, nawet w braku pacjensa: 
moje gotowanie lub gotowanie przeze mnie. Polski zaimek osobowy, w odróżnieniu od rzeczownika, 
może przybrać dwie różne formy jako określenie rzeczownika odczasownikowego, mianowicie formę 
przymiotnika dzierżawczego (moje widzenie) lub dopełniacza (widzenie mnie). To jest powód, dla które-
go w przypadku wyrażenia agensa zaimkiem osobowym parafraza z użyciem przyimka przez nie zawsze 
jest nieodzowna, tj. o ile uczenie dzieci w zasadzie znaczy zawsze 'ktoś uczy dzieci', i z tego powodu 
konieczne jest użycie przyimka (uczenie przez dzieci), o tyle zastąpienie rzeczownika zaimkiem 1. lub 2. 
osoby pozwala jednoznacznie wyrazić oba możliwe znaczenia bez uciekania się do przyimka: moje ucze-
nie/uczenie przeze mnie 'ja uczę', uczenie mnie 'ktoś mnie uczy'.  

 
• Agensa wyraża rzeczownik w dopełniaczu morfologicznym, przyimkowym, zaimkowo-przy-

imkowym. W polskim przekładzie konieczny jest przyimek przez, bo dopełniacz zostałby zinterpretowa-
ny jako wyrażający pacjensa: 

 
) 'picie przez psa' שתיית הכלב 57עד , שמיר ) 
) 'badanie przez lekarza' בדיקת הרופא 120שמות , ראובני ) 
) 'uszczypnięcie przez jej przyjaciółkę' צביטת חברתה 32שמות , ראובני ) 

הכמרים הנוצריםלמען הצלת יהודים מרדיפת   'dla uratowania Żydów od prześladowania przez kapłanów chrześ-
cijańskich' ( 37בגיאות , בורלא ), por. tak samo wyrażony pacjens: על רדיפת היהודים 'o prześladowaniu Żyd-
ów' ( 28מי , שלוש ) 

?הרצח של נפתלי נוימה היו מניעי   'jakie były motywy zamordowania przez Naftalego Noja/morderstwa doko-
nanego przez N.?' ( שלוש קה, אורפז ) 

) 'rozpieszczanie przez matkę' פינוקה של אם 81הוא , שמיר ) 
) 'jedzenie przez połowę rodziny' אכילתה של חצי־המשפחה 68במו ידיו , שמיר ) 
) 'towarzysząc jedzeniu przez Uriego' כשהוא מלווה את אכילתו של אורי 147הוא , שמיר ), tj. 'asystując Uriemu 

przy jedzeniu'. 
של הנערים[...] הערצתם   'wielbienie przez chłopców/uwielbienie chłopców' ( 83במו ידיו , שמיר ) 

) 'przyciąganie przez otchłań' משיכתה של התהום 31במו ידיו , שמיר ) 
) 'torturowanie przez jego kochankę' עינוייה של אהובתו 79כולל , הפנר ) 

 
Jeśli w polskim przekładzie pojawia się rzeczownik miłość, to agensa może wyrażać dopełniacz, jako 

że pacjensa tego rzeczownika zwykle we współczesnej polszczyźnie wyraża przyimek do: 
 

) 'miłość rodziców/kochanie przez rodziców' אהבת הורים 37עד , שמיר ) 
) 'ignorowała miłość Abrahama/kochanie przez Abrahama' התעלמה מאהבתו של אברהם 138זכרון , שבתאי ) 

 
Odpowiednik przyimka przez, gdy pacjens nie jest wyrażony, występuje w wyrażeniach bliskoznacz-

nych także w hebrajskim, w stylu neutralnym על ידי, w stylu książkowym מידי ,בידי: 
 

) 'muszę także wystrzegać się szantażowania przez ciebie' אני צריך להישמר גם מסחיטה על ידך 45כך , הרולד ) 
) 'był właśnie w trakcie budowy prowadzonej przez Irańczyków' היה בשלבי בנייה על־ידי האיראנים 208על גחלים , ואןרג׳ ) 
) 'eksterminacja przez nazistów' ההשמדה בידי הנאצים 82פויגלמן , מגד ) 

מידי היהודים[...] נתונים להשפלה   'są poddani upokarzaniu przez Żydów' ( 11יונים , מיכאל ) 
 
• Agensa wyraża zaimek dzierżawczy. Jeśli zaimek ten ma formę syntetyczną, hebrajska grupa nomi-

nalna jest homonimiczna z grupą, w której zaimek dzierżawczy syntetyczny wyraża pacjensa (por. b.5). 
Gdy agensa wyraża zaimek analityczny, co jest częste, grupa nie jest homonimiczna z grupą, w której 
zaimek wyraża pacjensa, bo jak wspomniałem, pacjens bywa wyrażany zaimkiem analitycznym tylko 
wyjątkowo. W polskim przekładzie pojawia się przymiotnik dzierżawczy bądź dopełniacz preponowany 
jego, w odróżnieniu od przekładu wyrażeń, w których hebrajski zaimek dzierżawczy wyraża pacjensa, bo 
wtedy w polskim przekładzie pojawia się dopełniacz postponowany (w 3. osobie go) we wszystkich oso-
bach. Niekiedy w polskim przekładzie agensa należy wyrazić przyimkiem przez z powodów leksykal-
nych: jego jedzenie to raczej 'artykuły spożywcze należące do niego', niż 'czynność jedzenia przezeń 
wykonywana'. Jeśli rzeczownik odczasownikowy nie oznacza samej czynności lecz jej efekt, to także 
w polskim przekładzie agensa wyraża nie przyimek przez lecz zaimek dzierżawczy: הניסוחים שלו ,כתיבתך 
w poniżej podanych zdaniach znaczy 'tekst napisany przez ciebie/wyrażenia użyte przez niego', dlatego 
przekład winien brzmieć twoje pisanie, jego sformułowania, a nie pisanie przez ciebie, sformułowanie 
przez niego, bo to ostatnie może oznaczać tylko czynność. Również względy leksykalne powodują, że 
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niektóre rzeczowniki odczasownikowe, które w hebrajskim mogą pojawić się bez wyrażonego pacjensa, 
mają w języku polskim odpowiedniki, których pacjens musi być wyrażony: עזיבתה można przetłumaczyć 
jako 'jej opuszczenie [kibucu]', 'opuszczenie [kibucu] przez nią', 'jej wyjazd', ale nie 'jej opuszczenie', ani 
nawet nie 'opuszczenie przez nią': 

 
– Zaimek dzierżawczy syntetyczny wyraża agensa: 
 

 aby nie był widoczny jej wyjazd/opuszczenie [kibucu] przez nią/jej opuszczenie' שלא תהיה ניכרת עזיבתה
[kibucu]20F

21' ( 204הוא , שמיר ) 
) 'usłyszeć jego mówienie/mówienie przez niego' לשמוע אמירתו 253תחת , שמיר ) 
) 'jeśli moje odczytanie/odczytanie przeze mnie jest właściwe' אם קריאתי נכונה 125ילדי , שמיר ) 
 w jego obojętnym czytaniu/czytaniu przez niego kryje się nuta' בקריאתו האדישה מסתתרת נימה של הסתייגות

rezerwy' ( 129זכרון , שבתאי ) 
) 'jego widzenie/widzenie przez niego było ograniczone' הייתה ראייתו מצומצמת 207הוא , שמיר ), nie 'jego wzrok', 

bo mowa o spojrzeniu, tj. poglądzie na sztukę. 
שפט של אמירתךמכל שורה של כתיבתך ומכל מ  'z każdej linijki twojego pisania i z każdego zdania twoich wy-

powiedzi' ( 347בלב , חסמן ) 
) 'pochwalił moje pisanie' שיבח את כתיבתי 58זייפנו , רון פדר עמית ) 
) 'okres jej nauki' תקופת לימודיה 69זייפנו , רון פדר עמית ) 

ועיהבביצ[...] את ניתוח כל הפגמים   'analizę wszystkich usterek [...] w jej wykonaniach' ( 143נינגל , שחר ) 
) 'nasze rozumienie/pojmowanie' תפיסתנו 45כי , שמיר ) 

להפליג בשבח ביצועי[...] אני יכול   'mogę rozwodzić się w pochwałach swoich dokonań' ( 10זייפנו , רון פדר עמית ) 
מכתיבתו[...] חדל   'zaniechał swego pisania' ( 51זכרון , שבתאי ) 

) 'strach przed podbiciem przez nią' הפחד מפני כיבושה 42עד , ראובני ) 
) 'wraca do swego szycia' חוזר לתפירתו 44תאומים , האזרחי ) 
) 'policja zakończyła swoje śledztwo' המשטרה סיימה את חקירתה 251זכרון , שבתאי ) 

עיסתול[...] גמר   'skończył to swoje żucie' ( 186הוא , שמיר ) 
) 'w czasie jej ssania z butelki/ssania przez nią z butelki' בזמן יניקתה מן הבקבוק 23נינגל , שחר ) 
) 'bez zapału wykonywał wszystkie swe czynności' בלא התלהבות עשה את כל עשיותיו 126מקום , עוז ) 
) 'jego uczynki nie są takie, jak ich uczynki' עשייתו לא כעשייתם 42בעל , בורלא ) 
) 'zacieśnia swój uścisk' מהדק לפיתתו 131מקום , עוז ) 
) 'jedzenie przez niego w podejrzanych restauracjach' אכילתו במסעדות המפוקפקות 27חרב , יהושע ) 
) 'po swym pospiesznym badaniu' כתום בדיקתו החפוזה 132מקום , עוז ) 

"זכות הדיבור"את [...] על ניסוחו שלו ונותן לנח ולניסוחיו הילדותיים " מוותר"המספר   'narrator rezygnuje ze swoich wła-
snych sformułowań i daje Noachowi i jego dziecinnym sformułowaniom prawo głosu' ( 109הסיפור , הרציג ) 

בוגדים שינאת, משלח את שינאתו השפלה  'folguje swej podłej nienawiści, nienawiści zdrajców' ( 133מקום , עוז ) 
 
– Zaimek dzierżawczy analityczny wyraża agensa: 
 

) 'w tym moim podkreślaniu/w tym podkreślaniu przeze mnie' בהדגשה הזאת שלי 64נינגל , שחר ) 
) 'o to jej ciągłe wydawanie [wszystkiego] na pastwę losu' על ההפקרה המתמדת שלה 77נינגל , שחר ) 
) 'na jego zaproszenie/na zaproszenie przez niego' להזמנה שלו 54נינגל , שחר ) 
) 'moje przedstawienie' ההצגה שלי 193רחוב , אקשטיין ) 
) 'zrezygnowałem z tego swojego swatania' ויתרתי על השידוך שלי 172וב רח, אקשטיין ) 
) 'z powodu rozpieszczania przez ciebie' בגלל הפינוקים שלך 8חיפשתיך , קרנר ) 
) 'jego nienawiść' השנאה שלו 209זכרון , שבתאי ) 
) 'moje podboje/podbijanie przeze mnie' הכיבושים שלי 7זייפנו , רון פדר עמית ) 
) 'jakie jest znaczenie moich uczynków' מה המשמעות של העשיה שלי 88נוכחים , גרוסמן ) 
) 'nie lubi mówić o swoim pisaniu' לא אוהב לדבר על הכתיבה שלו 70זייפנו , רון פדר עמית ) 

הייתה מלאה פגמים[...] הכתיבה שלי   'moje pisanie [...] było pełne usterek' ( 113סיפור , אפלפלד ) 
) 'z jego powiedzenia o Miltonie' מן האמירה שלו על מילטון 433ציוני , לב כנען ) 
) 'jego sformułowania doprowadzają do szału' הניסוחים שלו מוציאים מן הדעת 33פתאום , שביט ) 

 
2. W obu językach dopełniacz (w języku polskim także przymiotnik dzierżawczy) określający rze-

czownik abstrakcyjny pochodzący od czasownika z dopełnieniem dalszym lub nieprzechodniego wyraża 
                                                 
21 Wariant ostatni, najrzadszy, jest jednak spotykany, por. to nagłe jego opuszczenie Warszawy < 'on nagle opuścił 
Warszawę' (Rys historyczny kampanii odbytéj w roku 1809 [...] Poznań 1869, s. 298). 
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zawsze agensa. W języku hebrajskim możliwy jest dopełniacz we wszystkich wariantach oraz zaimek 
syntetyczny lub analityczny. W przypadku czasowników z dopełnieniem dalszym pacjens rzeczownika 
abstrakcyjnego w obu językach jest tak samo wyrażony, jak dopełnienie formy finitywnej (por. Topoliń-
ska 1984: 365–366): 

 
• Agensa wyraża zaimek analityczny: 
 

) 'mój gniew przeszedł' הכעס שלי עבר 197רחוב , אקשטיין ) 
) 'moja odmowa pobłogosławienia' הסירוב שלי לברך 313רחוב , טייןאקש ) 
) 'nikt się nie wzrusza jej płaczem' אף אחד לא מתרגש מהבכי שלה 177רחוב , אקשטיין ) 
) 'jej chód był podobny do chodu tancerki' ההליכה שלה היתה דומה להליכה של רקדנית 150רחוב , אקשטיין ) 
) 'jej reakcje na Jonatana' התגובות שלה ליהונתן 29אשה , גפן ) 
) 'jego ruchy są powolne' התנועות שלו אטיות 194רחוב , אקשטיין ) 

 
• Agensa wyraża zaimek syntetyczny: 
 

מריבותיו עם נסיםבשל   'z powodu jego kłótni z Nisimem' ( 69המחצבה , בן נר ) 
) 'jej zaloty do niego' חיזוריה שלה אחריו 33בדרך , בר יוסף ) 
) 'jego zainteresowanie psychologią' התעניינותו בפסיכולוגיה 126זכרון , שבתאי ) 
) 'moja zemsta na niej' נקמתי בה 130על גחלים , רג׳ואן ) 
) 'jej odmowa mnie' את סירובה לי 184פויגלמן , מגד ) 
) 'powstrzymała mój bieg' היא עצרה את ריצתי 58אהבה , ברגמן ) 
) 'jego wstawanie' קימתו 51תחת , שמיר ) 

 
• Agensa wyraża rzeczownik w dopełniaczu: 
 

) 'marzenie jeźdźców' חלומם של פרשים 71במו ידיו , שמיר ) 
) 'koncentrowanie się materii' התעבותו של החומר 215זכרון , שבתאי ) 

 
Ponieważ wyrażenie przyimkowe oznaczające pacjensa jest przydawką rzeczownika odczasowniko-

wego, w obu językach (w hebrajskim pod warunkiem użycia dopełniacza przyimkowego lub zaimka 
dzierżawczego analitycznego) możliwy jest szyk, w którym po rzeczowniku odczasownikowym następuje 
wyrażenie przyimkowe oznaczające pacjensa, a dopiero po nim dopełniacz wyrażający agensa, choć 
w języku polskim bardziej jednoznaczny jest wtedy preponowany szyk dopełniacza agensa, bo szyk post-
ponowany może sugerować, że dopełniacz jest przydawką rzeczownika wchodzącego w skład wyrażenia 
przyimkowego:  של אמו" על הקירות הטיפוס"הוא ירש גם את  'odziedziczył po matce [zwyczaj] wspinania się po 
ścianach' ( 16יום , שחר ), w oderwaniu od czasownika odziedziczyć możliwy byłby przekład 'wspinanie się po 
ścianach matki', lub bardziej jednoznacznie 'matki wspinanie się po ścianach' < 'matka wspina się po ścianach'. 

W obu językach agensa rzeczownika pochodzącego od czasownika z dopełnieniem dalszym może wy-
rażać także przyimek 'przez', chyba niemożliwy w przypadku czasownika nieprzechodniego:  השימוש

היה נפוץ...] [באותיות העבריות המרובעות על ידי יהודים   'posługiwanie się pismem kwadratowym przez Żydów 
[...] było rozpowszechnione' ( 295כחרס , לפיד ), gdy zdanie  נמאסה עלי[...] הישיבה שלי בלול  'moje siedzenie 
w kurniku [...] obrzydło mi' ( 55רחוב , אקשטיין ) nie ma parafrazy הישיבה על ידי 'siedzenie przeze mnie'. 

 
Podsumowując, jeśli hebrajski rzeczownik odczasownikowy abstrakcyjny jest określony zaimkiem 

analitycznym, to przeważnie w polskim przekładzie także pojawia się zaimek dzierżawczy wyrażający 
agensa. Jeśli natomiast hebrajski rzeczownik jest określony zaimkiem syntetycznym, to w polskim prze-
kładzie może pojawić się zaimek dzierżawczy (i wtedy możliwa jest w języku hebrajskim parafraza 
z zaimkiem analitycznym), co oznacza, że hebrajski zaimek syntetyczny wyraża agensa, lub też może 
pojawić się forma przypadkowa zaimka osobowego, co oznacza, że hebrajski zaimek syntetyczny wyraża 
pacjensa i w związku z tym nie jest możliwa parafraza z zaimkiem analitycznym. 

 
c. Zaimek dzierżawczy wyrażający pacjensa imiesłowu użytego substantywnie 
 
Jeśli hebrajski czasownik wymaga dopełnienia bliższego, to pacjensa imiesłowu czynnego tego cza-

sownika, użytego substantywnie (tj. w funkcji podmiotu, dopełnienia lub składnika okolicznika, nie zaś 
w funkcji przydawki, orzeczenia zdania czasownikowego w czasie teraźniejszym, składnika czasu złożo-
nego, orzecznika okolicznikowego lub dopełnienia czasownika przysłówkowego) nie można wyrazić 
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sufiksem zaimkowym wyrażającym dopełnienie bliższe czasownika. Pacjens zaimkowy takiego imiesło-
wu może być wyrażony zaimkiem dzierżawczym bądź tak samo jak dopełnienie analityczne odpowied-
niego czasownika, zależnie od znaczenia imiesłowu. 

 
1. Jeśli substantywnie użyty imiesłów oznacza 'osobę, która aktualnie wykonuje czynność', to w pol-

skim przekładzie przeważnie możliwy jest imiesłów, i jeśli także polski czasownik ma dopełnienie bliż-
sze, to polski imiesłów jest określony nie przez zaimek dzierżawczy, lecz przez zaimek osobowy w for-
mie wymaganej przez dopełnienie odpowiedniego czasownika, czyli w bierniku lub dopełniaczu. Należy 
jednak zaznaczyć, że w języku hebrajskim imiesłowy znacznie łatwiej ulegają substantywizacji niż 
w języku polskim, także w znaczeniu 'aktualnego wykonawcy czynności', i np. zdania שאג הקופץ ( , שמיר

198תחת  בסיעות־סיעות של נופשים[...] מתנמרים הדשאים  ;(  ( 111מקום , עוז ) להפתיע את המתבונן בה ;( 125מקום , עוז ) 
w przekładzie stylistycznie ekwiwalentnym brzmiałyby 'zawołał ten, który skakał/zawołał skaczący 
chłopiec', 'trawniki pokrywają się grupami odpoczywających ludzi', 'zaskoczyć tego, który na nią patrzy', 
nie zaś 'zawołał skoczek', 'grupami wczasowiczów', bo mowa tu o osobach skaczącej czy wypoczywają-
cych tylko w danej chwili. Przekład z imiesłowem: 'zawołał skaczący', 'grupami odpoczywających', 'zas-
koczyć patrzącego na nią', któremu podobne podaję niżej, jest poprawny gramatycznie i zrozumiały, ale 
takiego rodzaju substantywizacja imiesłowów jest rzadsza w języku polskim niż w hebrajskim. Celem 
podanego niżej tłumaczenia zawierającego imiesłów użyty substantywnie jest zbadanie właściwości skła-
dniowych polskiego imiesłowu, a nie uzyskanie ekwiwalencji stylistycznej przekładu, którą z kolei moż-
na osiągnąć bądź za pomocą zdania względnego: 'tego, który na nią patrzy', bądź poprzez uzupełnienie 
o domyślny w oryginale rzeczownik: 'zawołał skaczący chłopiec'. Jednak porównywanie zdania hebraj-
skiego zawierającego substantywnie użyty imiesłów ze zdaniem polskim zawierającym zdanie względne 
niczego by nie powiedziało nam o różnicach w składniowych właściwościach hebrajskich i polskich 
imiesłowów, dlatego podaję dalej tłumaczenia, które na pewno stylistycznie nie są adekwatne, ale mają 
podobną formę gramatyczną co zdania hebrajskie, a są gramatycznie poprawne i zrozumiałe. 

W języku hebrajskim pacjens imiesłowu czynnego użytego substantywnie w znaczeniu 'aktualnego 
wykonawcy' jest wyrażony w stylu książkowym przez zaimek dzierżawczy syntetyczny lub dopełniacz 
morfologiczny bądź rzadziej zaimkowo-przyimkowy, natomiast w stylu neutralnym pacjens takiego imie-
słowu jest wyrażany tak jak dopełnienie czasownika, czyli przyimkiem את: 

 
• Pacjens imiesłowu oznaczającego aktualnego wykonawcę jest wyrażony zaimkiem syntetycznym 

(styl książkowy). W polskim przekładzie dopełnienie imiesłowu wyrażone jest tak samo jak dopełnienie 
formy finitywnej. Nawet jeśli hebrajski zaimek dzierżawczy odnosi się do podmiotu zdania, w polskim 
przekładzie pojawia się nie zaimek zwrotny, lecz zaimek osobowy, o ile wykonawca czynności wyrażo-
nej imiesłowem jest różny od wykonawcy czynności wyrażonej orzeczeniem: 

 
 NP: nie opuszczasz [...] tych, którzy cię szukają; Wujek: nie opuściłeś szukających cię (Ps ,לא עזבת דרשיך

9, 11) – nie zaimek zwrotny szukających siebie, bo ten pojawiłby się, gdyby agens imiesłowu miał tę 
samą referencję, co zaimek (< 'oni szukają siebie', gdy tu parafraza byłaby 'oni szukają ciebie'). 

י חנם יקרצו עיןשנא , BT: nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami (Ps 35, 19) 
) 'doczekam się tego, by zobaczyć upadek nienawidzących mnie' אזכה לראות במפלתם של שונאי 39סיפורים , ביאליק ) 
!לואי וכל שונאי יתבשרו בשורות־איוב כאלה  'oby wszyscy nienawidzący mnie otrzymali takie hiobowe wieści' 

( 44דודיה , אוליצקי ) 
-przez mnożenie pochwał w imieniu wypowiadających je/tych, którzy je wy' בהכברת שבחים בשם אומריהם

powiadają' ( 10מחברות , מגד ) 
המתחמקים בקלות מיד רודפיהם, כנערים זריזים  'jak zwinni chłopcy, którzy z łatwością wymykają się ścigającym 

ich' ( 46אבן , שחם ) 
) 'niosący ją/ci, którzy ją niosą są nieliczni' נושאיה מעטים 13מחברות , מגד ) 
) 'zmarły prowadzi opłakujących go' המת מנחה את מספידיו 13חומר , גפן ) 

טמון הראשון והאחרון ביודעיו, בקבר  'w grobie pogrzebany jest pierwszy i ostatni ze znających go/z tych, któ-
rzy go znają' ( 250תחת , שמיר ) 

את המוני היהודים ממשעבדיהם[...] יש להציל   'należy uratować [...] masy żydowskie od uciskających je/od tych, 
co je uciskają' ( 97הינומת , שמיר ) 

) 'a jego oczy szukały wołającego go/tego, który go wołał' כשעיניו תרות אחר קוראו 37כי , שמיר ) 
) 'nie odpowiadał pytającym go/tym, którzy go pytali' לא היה עונה לשואליו 66עלילות , בורלא ) 
) 'wzbudzi litość w sercach widzących go' יעורר רחמים בלב רואיו 30הקרב , בן אהרן ) 
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 'widzący ją/ci, którzy ją widzieli, byli daleko z boku i się przypatrywali' רואיה רחוקים מן הצד ומתבוננים
( 48תחת , שמיר ) 

) 'nie jest skłonny poniżać poniżających go/tych, co go poniżają' אינו נוטה להשפיל את משפיליו 58מקום , עוז ) 
כמובן מאליו נותני פקודות ומקבליהןנראה לו אותו סדר של   'ta hierarchia wydających rozkazy i otrzymujących je 

wydawała mu się sama przez się zrozumiała' ( 130חרב , בר יוסף ) 
מכיר את סוקריו[...] הוא   'on zna [...] lustrujących go' ( 41ילדי , שמיר ) 

) 'bici nie mogli odpowiedzieć bijącym ich' לא יכלו המוכים להשיב למכיהם 18מלאכים  ,בן נר ) 
) 'aby wygrać z torturującymi ją' כדי להתגבר על מעניה 6אהבת , קניוק ) 
) 'tak, jak przyjmowała pozostałych odwiedzających ją' כשם שקיבלה את שאר מבקריה 106זכרון , שבתאי )21F

22 
לא שכחו[...] שולחי ומקבלי   'posyłający mnie i przyjmujący mnie [...] nie zapomnieli' ( 187בגיאות , בורלא ) 
בעיני כל רואיההיא נושאת חן וחסד   'ona podoba się wszystkim widzących ją' ( 98מבחר , פרידלנדר ) 

לבין המתנגדים לה בין עושיהאינה מבדילה [...] המלחמה   'wojna nie rozróżnia prowadzących ją od tych, którzy się 
jej sprzeciwiają' ( 144איש ה, בן נר ) 

מקהל מלוויו[...] נפרד   'żegnał się [...] z gromadą odprowadzających go' ( 182רחוב , אקשטיין ) 
) 'wypowiadający je zawiera w nich' אומרן טוען עליהן 127התגנבות , קנז ) 
) 'walczą z atakującymi ich' נאבקים בתוקפיהם 46רומן , שלו ) 
) 'nauczyła się gardzić przesłuchującymi ją' למדה לזלזל בחוקריה 6אהבת , קניוק ) 
 jej wartość w jej własnych oczach i w oczach znających ją/tych, którzy ją' ערכה בעיני עצמה ובעיני מכיריה

znają/jej znajomych' ( 91זכרון , שבתאי )  
) 'pijących go [= arak] było trzy dziesiątki' שלושה מניינים בשותיו 63במו ידיו , שמיר ) 

על זרועות מלויו[...] תולה עצמו   'wieszając się na ramionach prowadzących go' ( 202הוא , שמיר ) 
 

Tylko wyjątkowo pacjens imiesłowu oznaczającego aktualnego wykonawcę bywa wyrażony zaim-
kiem analitycznym: תמימים נראים כמו סטודנטים המפעילים שלו  'uruchamiający je [= urządzenie] wyglądają jak 
zwykli studenci' ( 397הכלה , יהושע  'zobaczyła przed sobą nienawidzącego ją' היא ראתה לפניה את השונא שלה ;(
( 80ילדי , שמיר ). Powodem tego ograniczenia jest fakt, że zaimek analityczny jest właściwością stylu neutralne-
go, a w nim, podobnie jak w języku polskim, częściej aktualnego wykonawcę wyraża zdanie względne, a nie 
imiesłów użyty substantywnie: שאל מי שישב לידו 'zapytał ten, kto siedział koło niego' ( 12ישראל , מגד ). 

 
• Pacjens imiesłowu oznaczającego aktualnego wykonawcę jest wyrażony rzeczownikiem w dopełnia-

czu morfologicznym lub zaimkowo-przyimkowym (styl książkowy). Pacjens może być wyrażony dopeł-
niaczem zaimkowo-przyimkowym, ale nie przyimkowym, dzięki temu, że może być wyrażony zaimkiem 
dzierżawczym syntetycznym. W polskim przekładzie dopełnienie imiesłowu wyrażone jest tak samo jak 
dopełnienie formy finitywnej: 

 
ֶאת מביא הבשורה הרעההיו הורגים   'zabijano przynoszącego złe wieści' ( 250אהבה , ברגמן ) 

) 'znaleźli sobie legowisko żujący śniadanie' מצאו להם מרבץ לועסי־ארוחת־הבוקר 122הוא , שמיר ) 
) 'biada łamiącym przymierze krwi' אוי למפירי ברית של דם 83מקום , עוז ) 
) 'uwięziony pomiędzy machającymi rękoma' שבוי בין מנופפי הידיים 85שאהבה , הראבן ) – w polskim przekła-

dzie narzędnik, bo czynność po zakończeniu nie powoduje zmiany pozycji części ciała. 
) 'ku przerażeniu wszystkich spuszczających oczy' לזוועת כל מטי־עיניהם 59במו ידיו , שמיר ) 
) 'proszących o podwiezienie jest trzech' מבקשי־ההסעה שלושה הם 19כי , שמיר ) 

כשונאן של הבריות[...] נראה היה   'wydawał się [kimś] nienawidzącym ludzi' ( 73במו ידיו , שמיר ) 
שונאי ישראל הם אוהביהם של הערביםכל   'wszyscy kochający Arabów są wrogami Izraela' ( 95שירה , עגנון )  

 
Mimo że powyższe przekłady z imiesłowem użytym substantywnie są poprawne gramatycznie i odda-

ją znaczenie oryginału, brzmią archaicznie, bo dziś w języku polskim znaczenie 'aktualnego wykonawcy' 
wyraża zdanie względne lub rzeczownik określony przez imiesłów częściej niż imiesłów użyty substan-
tywnie, np. tych, którzy je wypowiadają; kimś nienawidzącym ludzi. Ale z drugiej strony podane tu wyra-
żenia oryginalne także są książkowe, bo jak wspomniałem, zaimek syntetyczny lub dopełniacz wyrażają-
cy pacjensa imiesłowu użytego substantywnie w znaczeniu 'aktualnego wykonawcy' to w języku hebraj-
skim cecha stylu książkowego. 

 
• Pacjens imiesłowu użytego substantywnie, oznaczającego aktualnego wykonawcę jest wyrażony tak 

samo jak dopełnienie formy finitywnej, czyli przyimkiem את. Jest to właściwość stylu neutralnego, ale 
                                                 
22 Czasownik ביקר w znaczeniu 'odwiedzać' może mieć dopełnienie bliższe: בא לבקר אותה 'przyszedł ją odwiedzić' 
( 106זכרון , שבתאי ). 
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raczej nie hebrajszczyzny osób niewykształconych, bo te wyrażają aktualnego wykonawcę zdaniem 
względnym z poprzednikiem מי: 

 
) 'wobec wszystkich otaczających ją/tych, którzy ją otaczają' כלפי כל הסובבים אותה 136נינגל , שחר ) 
 'uratować się od ciosu ramienia ścigającego mnie/tego, który mnie ścigał' להיחלץ מנחת זרועו של הרודף אותי

( 339בשדות , יפה ) 
מידי המכים אותולהציל את בן דודי [...] לא הייתי שם   'nie było mnie tam, aby ratować mego kuzyna z rąk bijących 

go/tych, którzy go bili' ( 248רומן , שלו ) 
חיי עולם ללוגמים אותוהמקנה   'który daje pijącym go/tym, którzy go piją, życie wieczne' ( 11לב , ברטוב ) 

) 'także Awszi był pomiędzy otaczającymi go/tymi, którzy go otaczali' היה גם אבשי בין המקיפים אותו 24אהבת , עמיר ) 
) 'od studiujących i badających jego pisma' מן הלומדים והחוקרים את כתביו 16מחברות , מגד ) 
) 'odtrącić pragnącego jej bliskości' לדחות את המבקש את קרבתה 83מתום , ברטוב ) 

 
Jeśli imiesłów wyrażający aktualnego wykonawcę jest przydawką, to w języku polskim jego pacjens 

jest wyrażony tak samo jak dopełnienie formy finitywnej. W języku hebrajskim w stylu książkowym 
możliwy jest dopełniacz morfologiczny rzeczownika wyrażający pacjensa, natomiast gdy do pacjensa 
odnosi się zaimek osobowy, to zarówno w stylu książkowym, jak i neutralnym pacjens jest wyrażony tak 
samo jak dopełnienie formy finitywnej, czyli przyimkiem את. W stylu neutralnym przyimek את poprzedza 
zarówno pacjensa rzeczownikowego, jak i zaimkowego. W stylu archaizującym możliwe jest dopełnienie 
syntetyczne imiesłowu, niehomonimiczne z zaimkiem dzierżawczym: 

 
• styl książkowy (dopełniacz rzeczownika, w polskim przekładzie biernik, jak w przypadku dopełnie-

nia formy finitywnej): 
 

 prawie wszyscy chłopi przywożący drewno to jego dobrzy' כמעט כל האכרים מביאי העצים הם מיודעיו הטובים
znajomi' ( 33סיפורים , ביאליק ) 

בשקנאים בולעי הדגים[...] להתבונן   'obserwować [...] pelikany połykające ryby' ( 16עד , שמיר ) 
) 'oszałamiające, drażniące podniebienie zapachy' ריחות סחרחורתיים מגרי־חך 98פנתר , עוז ) 

מפיצי ריח צונן, פרחים זעירים  'małe kwiaty, wydające chłodną woń' ( 7מסע , מגד ) 
) 'w ślad za tymi oznakami zapowiadającymi histerię' בעקבות הסימנים מבשרי ההיסטריה האלה 76זייפנו , רון פדר עמית ) 
) 'Żydów zakładających akcesoria modlitewne' של יהודים עונדי־תפילין 34אינתא , הרצפלד ) 

 
• styl książkowy oraz neutralny (przyimek את z zaimkiem osobowym): 
 

) 'idee ją prowadzące/nią kierujące' האידיאות המנחות אותה 157נינגל , רשח ) 
) 'od goszczącej ich instytucji' מאת המוסד המארח אותם 26כי , שמיר ) 
) 'przyglądała się myjącej go Lei' התבוננה בלאה המנקה אותו 62הינומת , שמיר ) 

 
• styl neutralny (przyimek את z rzeczownikiem): 
 

וק׳מה מרגיז את ברנצ־היה בזה דבר  'było w tym coś irytującego Barańczuka' ( 121עד , ראובני ) 
האדם־של האידיאות המנחות את רוח  'idej wiodących ducha ludzkiego' ( 170נינגל , שחר ) 

 
• styl archaizujący (dopełnienie zaimkowe syntetyczne, niehomonimiczne z zaimkiem dzierżawczym): 
 

) 'i od sznurka, przytrzymującego go' ומן החוט העוקדו  340, 3סיפורי , שנהר ) 
 
Jeśli odpowiedni czasownik ma dopełnienie dalsze, to imiesłów użyty substantywnie w znaczeniu 'ak-

tualnego wykonawcy czynności' ma pacjensa wyrażonego tak samo jak dopełnienie czasownika, i to sa-
mo w polskim przekładzie: את כל הקמים עלינו 'wszystkich powstających przeciwko nam' ( מבחר , פרידלנדר
נראתה עזובה[...] למתבוננת בה  ;(67  'patrzącej na nią [...] wydawała się osamotniona' ( 21נוף , קנז ). 

 
Niekiedy hebrajski imiesłów użyty substantywnie, oznaczający aktualnego wykonawcę czynności, 

może być tłumaczony na polski rzeczownik odczasownikowy morfologicznie różniący się do imiesłowu. 
Pacjens polskiego rzeczownika odczasownikowego różniącego się morfologicznie od imiesłowu jest wy-
rażany dopełniaczem lub zaimkiem dzierżawczym, czyli inaczej niż pacjens imiesłowu użytego substan-
tywnie: 

 
• W stylu książkowym pacjens hebrajskiego imiesłowu użytego substantywnie, oznaczającego aktual-

nego wykonawcę czynności, jest wyrażony zaimkiem dzierżawczym syntetycznym. W polskim przekła-
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dzie możliwy jest rzeczownik (który w innych kontekstach może wyrażać wykonawcę uzualnego) lub 
imiesłów. Jeśli hebrajski zaimek dzierżawczy nie odnosi się do podmiotu zdania, zawsze jest przekładany na 
zaimek niezwrotny, dzierżawczy określający rzeczownik, lub osobowy w bierniku określający imiesłów:  

 
אלא על מבצעה, אינו מצביע על מקבל הפעולה  'nie odnosi się do odbiorcy czynności, lecz do jej wykonawcy/do 

wykonującego ją' (Rosén 1957: 154) 
כך למציליהםניסח את היחס   'tak wyraził stosunek do ich wybawców/do ratujących ich' ( 74פולין , אפלפלד ) 

 widziałem, jak wycofuje się gromada moich dręczycieli/gromada dręczących' ראיתי כיצד נסוגה עדת מעני
mnie' ( 89אליקום , תמוז ) 

 uratuj mnie od wszystkich moich prześladowców/od wszystkich prześladujących mnie' (Ps 7, 2)' הושיעני מכל רדפי
לרודפינו[...] את השאלה הזאת יש להציג   'to pytanie należy zadać [...] naszym prześladowcom/prześladującym 

nas' ( 26פנתר , עוז ) 
) 'uratować pokrzywdzonego z rąk jego krzywdzicieli/krzywdzących go' להציל עשוק מידי עושקיו 54מבחר , פרידלנדר ) 

 
Jeśli hebrajski zaimek dzierżawczy syntetyczny odnosi się do podmiotu zdania, jest tłumaczony na 

przymiotnik dzierżawczozwrotny swój określający rzeczownik, lub na zaimek osobowy (nie zwrotny) 
w bierniku lub dopełniaczu określający imiesłów, bo zaimek ten nie odnosi się do agensa imiesłowu: 

 
) 'podziękował swoim gospodarzom/podziękował goszczącym go' הודה למארחיו 101מקום , עוז ) 

לשאת לאישה אחת ממעריצותיו[...] ראה   'postanowił pojąć za żonę jedną ze swych wielbicielek/z kobiet go 
wielbiących' ( 45מקום , עוז ), może też 'jedną z wielbiących go', choć polski imiesłów użyty substantyw-
nie jest zasadniczo rodzaju męskiego. 

) 'aby zawsze byli widoczni dla swoich strażników/dla pilnujących ich' כדי שייראו תמיד לשומריהם 84כל הסיפורים , יהושע ) 
) 'nie mówił do swych słuchaczek/do słuchających go' לא היה דובר כלפי שומעותיו 87תחת , שמיר ) 

מקשיב לשיחו ושבע נחת יחד עם שומעיו[...] היה   'słuchał swej własnej opowieści i delektował się razem ze swy-
mi słuchaczami/ze słuchającymi go' ( 39עלילות , בורלא ) 
 
• W stylu neutralnym pacjens imiesłowu oznaczającego aktualnego wykonawcę jest wyrażony tak sa-

mo, jak dopełnienie czasownika, czyli przyimkiem בכוונתו של המבצע אותה :את 'na intencji jej wykonaw-
cy/na intencji wykonującego ją' ( 437אמצעי , כספי ). 

 
2. Jeśli hebrajski imiesłów użyty substantywnie oznacza wykonawcę uzualnego czynności, to jego pa-

cjens jest wyrażony zaimkiem dzierżawczym syntetycznym (w stylu książkowym) lub analitycznym 
(w stylu neutralnym), bądź dopełniaczem we wszystkich wariantach, i nie może być wyrażony przyim-
kiem את. W polskim przekładzie pojawia się rzeczownik różniący się morfologicznie od imiesłowu, 
z zaimkiem dzierżawczym lub z przydawką dopełniaczową: 

 
יודע המדריך שלך  'twój instruktor wie' ( 489התגנבות , קנז ), obok מדריכיהם 'ich instruktorzy' ( 370עת , באר ) 

) 'jej zastępczynię nazywają Mali' למחליפה שלה קוראים מאלי 241רחוב , אקשטיין ) 
) 'ich przywódca to Tadek' המנהיג שלהם הוא תאדק 251רחוב , אקשטיין ) 
) 'jest jej promotorką' היא המנחה שלה 68זייפנו , רון פדר עמית ) 
) 'mój nauczyciel zawołał mnie' המורה שלי קרא לי 130המאהב , יהושע ), obok מורתי 'moja nauczycielka' ( 342סיפור , עוז ) 
) 'z moim nauczycielem' עם המלמד שלי 108רחוב , אקשטיין ) 
) 'będzie naszym pracodawcą' יהא המעביד שלנו 133אנשי , בר יוסף ) – nie: będzie zatrudniającym nas z powodu 

funkcji orzecznikowej, gdy przydawka może być tłumaczona na imiesłów: כיצד מעבידך דודיה נפח עובד 
'jak twój pracodawca/zatrudniający cię Dodie Kowal pracuje' ( 59דודיה , אוליצקי ) 

) 'ich pracodawcy' מעבידיהם 693המילים , אפרת ) 
) 'wszyscy stają się twoimi wrogami' כולם נעשים שונאים שלך 148הוא , שמיר ) – mowa o uczuciu stale żywio-

nym, dlatego możliwy jest czasownik aspektowy 'stawać się', któremu odpowiada czasownik 'zacząć', 
gdy imiesłów (właściwy stylowi książkowemu) możliwy do zastąpienia przez bezokolicznik (właści-
wy stylowi neutralnemu) oznacza rozpoczęcie czynności nieuzualnej: התחיל בעל העגלה אף הוא שר 'także 
woźnica zaczął śpiewać' ( 358תמול , עגנון ), por. bezokolicznik w stylu neutralnym:  השוטרים התחילו לדחוף
) 'policjanci zaczęli wypychać protestantów na zewnątrz' את המפגינים החוצה 190ארבעה , נבו ). 
 
Z porównania trzech wyrażeń: נושאיה 'niosący ją', בין המקיפים אותו 'pomiędzy otaczającymi go',  המדריך

-twój instruktor' płynie wniosek, że w stylu neutralnym forma, w jakiej wyrażony jest pacjens imie' שלך
słowu użytego substantywnie, jest sygnałem, czy imiesłów oznacza wykonawcę aktualnego (i wtedy pa-
cjens jest wyrażony tak samo, jak dopełnienie czasownika), czy też imiesłów oznacza wykonawcę uzual-
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nego (i wtedy pacjens jest wyrażony dopełniaczem). W stylu książkowym brak tego zróżnicowania formy 
pacjensa zależnej od znaczenia imiesłowu, tj. homonimiczne są formy oznaczające wykonawcę aktualne-
go: מכיהם 'bijący ich', i wykonawcę uzualnego: מדריכיהם 'ich instruktorzy'. W języku polskim różnica mię-
dzy wyrażeniami oznaczającymi wykonawcę aktualnego i uzualnego jest bardziej wyrazista, bo polega 
nie tylko na zmianie sposobu wyrażenia pacjensa, takiej samej jak w hebrajskim stylu neutralnym, lecz 
także na zmianie formy rzeczownika (uczący mnie > mój nauczyciel). Także w języku hebrajskim istnieją 
formanty słowotwórcze nazw uzualnych wykonawców czynności, i jeśli nazwa taka pochodzi od czasow-
nika, to dodanie formantu powoduje, że pacjens nie może być wyrażony tak jak dopełnienie czasownika, 
tj. musi być wyrażony dopełniaczem, dokładnie tak jak w języku polskim: 

 
) 'szajka fałszerzy banknotów' הכנופיה של זייפני השטרות 133רחוב , אקשטיין ) – pacjens rzeczownika זייפן 'fałszerz', 

morfologicznie różniącego się od imiesłowu מזייף 'fałszujący' w żadnym razie nie może być wyrażony tak 
jak dopełnienie czasownika. W znaczeniu uzualnego wykonawcy można użyć też imiesłowu, którego pa-
cjens jest wyrażony dopełniaczem: מטבעות־של יווני מזייף  'Greka, fałszerza monet' ( 392עד , ראובני ). 

הבמאי והמפיק של הקומדיה הקטנה, היה אורי המחבר  'Uri był twórcą, reżyserem i producentem małej komedii' 
( 52המצב , עוז ) – wszystkie trzy rzeczowniki oznaczają tu uzualnego wykonawcę, dwa z nich w języku 
hebrajskim morfologicznie nie różnią się od imiesłowów ( מפיק, מחבר ) i w innych kontekstach mogłyby 
mieć dopełnienie bliższe (tj. z przyimkiem את), natomiast rzeczownik z formantem (במאי) nie oznacza 
w żadnym kontekście wykonawcy aktualnego i dlatego nie może mieć dopełnienia takiego, jakie ma 
czasownik ביים 'reżyserować'.  
 
Hebrajski imiesłów oznaczający wykonawcę uzualnego także tym różni się od imiesłowu oznaczają-

cego wykonawcę aktualnego, że może mieć przydawkę w formie przymiotnika. W tym wypadku pacjens 
imiesłowu hebrajskiego jest wyrażony zawsze dopełniaczem, tj. nie może być wyrażony przez przyimek 
 .a to dlatego, że określenie imiesłowu przez przymiotnik nadaje imiesłowowi charakter rzeczownika ,את
Jeśli hebrajski imiesłów nie oznacza zawodu, lecz np. żywione uczucie, to byłby w polskim przekładzie 
możliwy imiesłów, gdyby nie właśnie przydawka przymiotna, która zmusza do posłużenia się w przekła-
dzie rzeczownikiem: 

 
נים ביותרמבצעיה המצויי  'jej [= muzyki] najwspanialsi wykonawcy' ( 60תאומים , האזרחי ), nie 'najwspanialsi 

wykonujący ją'. 
) 'wielki wielbiciel Szlonskiego' מעריץ גדול של שלונסקי 22מחברות , מגד ), nie 'wielki wielbiący Szlonskiego', 

a w języku hebrajskim niemożliwa parafraza מעריץ גדול את שלונסקי. 
) 'wierny towarzysz swej żony' המלווה הנאמן של אשתו 108הכלה , יהושע ), nie 'wierny towarzyszący swej żonie'. 
) 'w ręce poważnego badacza przeszłości' בידי חוקר רציני של העבר 147הכלה , יהושע ), nie 'w ręce poważnego 

badającego przeszłość', choć przekład na imiesłów jest możliwy w braku przymiotnika: 'w ręce bada-
jącego przeszłość'. 
 
Hebrajski imiesłów użyty substantywnie może być określony wyrażeniami przyimkowymi, które stają 

się okolicznikami w przypadku parafrazy imiesłowu na orzeczenie. Również polski imiesłów użyty sub-
stantywnie dziedziczy po formie finitywnej typowe dla niej określenia, które jednak nie mogą określać 
rzeczownika odczasownikowego różniącego się morfologicznie od imiesłowu:  מדוע גם אוהבינו הגדולים

מתעבים אותנו[...] ן־גבול מעריצינו עד־אי, ביותר  'dlaczego także nasi najwięksi wielbiciele, uwielbiający nas bez 
granic [...] brzydzą się nami' ( 90הינומת , שמיר ) – tu imiesłów אוהבינו musi być przełożony na rzeczownik 
z powodu określenia przez przymiotnik (niemożliwe jest w języku polskim połączenie najwięksi wielbią-
cy nas), natomiast imiesłowu מעריצינו nie można przełożyć na rzeczownik wielbiciel, jeśli chcieć zacho-
wać jako przydawkę wyrażenie bez granic. Przekład na rzeczownik możliwy byłby przy jednoczesnej 
zamianie wyrażenia przyimkowego na przymiotnik: 'nasi bezgraniczni wielbiciele'. 

 
3. Jeśli hebrajski imiesłów użyty substantywnie oznacza wykonawcę czynności jednorazowej, ale nie-

jednoczesnej z tą wyrażoną orzeczeniem, to jego pacjens w stylu książkowym jest wyrażony zaimkiem 
dzierżawczym syntetycznym lub dopełniaczem morfologicznym bądź zaimkowo-przyimkowym, nato-
miast w stylu neutralnym pacjens takiego imiesłowu jest wyrażony zaimkiem analitycznym lub dopełnia-
czem przyimkowym. Nie można w języku hebrajskim wyrazić pacjensa takiego imiesłowu przyimkiem את. 
W polskim przekładzie pojawia się nie imiesłów współczesny, lecz rzeczownik określony przez zaimek dzier-
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żawczy (jak w przypadku tłumaczenia imiesłowów oznaczających uzualnego wykonawcę) lub znaczenie he-
brajskiego imiesłowu wyraża zdanie względne, które też możliwe jest w języku hebrajskim23: 

 
• Pacjensa wyraża zaimek syntetyczny (styl książkowy): 
 

) 'przyszłaś na gotowe i szydzisz z tych, którzy to przygotowali' באת אל המוכן וכולך לעג למכיניו 61תאומים , האזרחי ) 
ת הקנוי מקונהואי־אפשר ליטול א  'nie można zabrać rzeczy nabytej temu, który ją nabył/jej nabywcy' (Rosén 

1957: 144), nie 'nabywającemu ją'. 
) 'zdołał wyrwać się z rąk tych, którzy go złapali' הצליח להימלט מידי תופסיו 33שמות , ראובני ) 

ולא לאומריהםלא לדברים שנאמרו [...] לא הצלחתי להגיב   'nie umiałem zareagować [...] ani na słowa, które zostały 
wypowiedziane, ani na tych, którzy je wypowiedzieli' ( 114נינגל , שחר ) 

לשולחיאמסור   'przekażę temu, który mnie posłał' ( 317עד , שמיר ) 
) 'i pędzą, aby dogonić tych, którzy go uprowadzili' ממהרים להשיג את שוביו 27מלאכים , בן נר ) 

למכהו המגודל[...] מורה עליו   'pokazuje na niego [...] temu wyrośniętemu, który go bił' ( 26מלאכים , בן נר ) 
) 'przyszedł do tego, który nas zbawił/do naszego zbawcy' בא אל מושיענו 23פולחן , צלקה ) 

מצילי [...]נפרד   'rozstał się [...] ten, który mnie wybawił/mój wybawca' ( 137האיש , בן נר ) 
ילא הצליחו למצוא משהו שיעצור את חוטפַ   'nie zdołali znaleźć niczego, co by zatrzymało tych, którzy mnie por-

wali/moich porywaczy' ( 29מלאכים , בן נר ) 
) 'obrażony zrewanżował się temu, który go obraził' הנעלב השיב לעולבו 60במו ידיו , שמיר ) 
) 'przemowę w odpowiedzi tym, którzy go powitali' את נאום התשובה שלו למברכיו 119ילדי , שמיר ) 
) 'nie doniósł na tych, którzy go wydali' לא הלשין על מסגיריו 40אבן , שחם ) 
)/poczekam na słowo tego, który mnie stworzył/swego stwórcy' אצפה לדבר בוראי 66עלילות , בורלא ) 

את פסיעותיו[...] רוצחי מחיש   'ten, który chce mnie zamordować/mój morderca przyspiesza kroku' ( 133האיש , בן נר )  
בפני מולידיו[...] בטרם יתיצב   'zanim stawi się przed tymi, którzy go zrodzili/przed swymi rodzicielami' ( 10תחת , שמיר ) 

ששמות כותביהן הוסתרו, שתי עבודות סמינריוניות  'dwie prace seminaryjne, których autorów nazwiska zostały 
ukryte' ( 90הכלה , יהושע ), nie z zaimkiem względnym w bierniku 'które piszących nazwiska', bo prace 
zostały napisane przed zatajeniem nazwisk. Przekład na zdanie względne z dwoma zaimkami względ-
nymi niemożliwy jest z tego powodu, że zdanie względne zawierałoby w sobie zdanie względne, 
w którym pojawiłyby się anafory odnoszące się do dwóch poprzedników, co jest możliwe w hebraj-
skim, ale nie w polskim: ששמות מי שכתבו אותן הוסתרו. 

) 'których nadawcy nie zostali prawidłowo zidentyfikowani [,listy]' ששולחיהם לא זוהו נכונה 236רומן , שלו ), 
nie 'listy, które wysyłający', bo listy zostały wysłane wcześniej, niż nie zidentyfikowano ich nadaw-
ców, a przekład ze zdaniem względnym niemożliwy jest z tego samego powodu, co w przykładzie po-
przednim, tj. nie da się na polski przełożyć zdania מכתבים שמי ששלחו אותם לא זוהו z użyciem dwóch za-
imków względnych. 
 
• Pacjensa wyraża dopełniacz morfologiczny lub zaimkowo-przyimkowy (styl książkowy): 
 

) 'ten, który porwał teczkę, myślał' חוטף התיק חשב 22עד , שמיר )  
) 'ten, który zamordował Anglika/morderca Anglika nie został wykryty' רוצחו של האנגלי לא התגלה 61עד , שמיר ) 

 
• Pacjensa wyraża zaimek analityczny (styl neutralny): 
 

 chce urządzić wielkie przyjęcie z okazji 75' רוצה לארגן אירוע גדול לכבוד יום־ההולדת השבעים וחמש של המציל שלו
urodzin swego wybawcy/tego, który go uratował' ( 24זייפנו , רון פדר עמית ) 

) 'Nisim Lewi jest jej mordercą/jest tym, który ją zamordował' נסים לוי הוא הרוצח שלה 169המחצבה , בן עזר ) 
) 'przyszedł nabywca mieszkania/ten, który kupił mieszkanie' הגיע הקונה של הדירה 123הכלה , יהושע ) 

 
Hebrajski imiesłów, którego pacjens jest wyrażony dopełniaczem, może być orzecznikiem, ale wtedy 

nie jest to zdanie czasownikowe w czasie teraźniejszym, mówiące o aktualnym wykonywaniu czynności, 
lecz zdanie nominalne, mówiące o uzualnym wykonywaniu czynności. O rzeczownikowym charakterze 
orzecznika świadczy pojawiający się w zdaniu poniżej łącznik הם, niespotykany w zdaniach czasowniko-

                                                 
23 Zauważona tu różnica pomiędzy polskim imiesłowem typu piszący, który oznacza czynność jednoczesną z czyn-
nością wyrażoną orzeczeniem, a hebrajskim imiesłowem czynnym, który może oznaczać czynność jednoczesną lub 
wcześniejszą, nie ogranicza się oczywiście do imiesłowów określonych zaimkiem dzierżawczym, por.  לא גילו אצל
) 'nie znaleziono u tej, która upadła, żadnych zmian patologicznych' הנופלת שום ממצא פתולוגי 162נינגל , שחר ), nie 
'u upadającej'. 
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wych z orzeczeniem w formie imiesłowu czynnego, a także przydawka przymiotna imiesłowu 'duchowy 
wychowawca', 'wielki miłośnik', niemożliwa jako modyfikator imiesłowu będącego formą czasu teraź-
niejszego. W polskim przekładzie orzecznikiem jest rzeczownik określony przez dopełniacz lub zaimek 
dzierżawczy: 

 
) 'Żydzi nie są w stanie być żeglarzami/podróżnikami morskimi' יהודים אינם מסוגלים להיות עוברי־ים 8אבן , שחם ) 
) 'trzej przyjaciele są poszukiwaczami Boga' שלושת הרעים הם מחפשי אלוהים 26מחברות  ,מגד ), nie 'szukają Boga'. 
) 'komary nie są wykonawcami woli Gitel' אין היתושים עושי רצונה של גיטל 32אבן , שחם ), nie 'nie wykonują 

woli Gitel'. 
שהיה מחנכי הרוחני, אבי  'mego ojca, który był moim duchowym wychowawcą' ( 11מתופת , צרי )  

וסלמיםשהיה אוהב גדול של מ  'który był wielkim miłośnikiem muzułmanów' ( 170הכלה , יהושע ) 
) 'jestem przysięgłym miłośnikiem opowieści' אני חובב מושבע של סיפורים 105זייפנו , רון פדר עמית ) 

 
Jeśli zdanie z orzecznikiem imiesłowowym mówi o aktualnym wykonywaniu czynności, to pacjensa 

wyraża nie dopełniacz, lecz przyimek את, i wtedy niemożliwe jest określenie imiesłowu przymiotnikiem 
w składni zgody. W polskim przekładzie takiego zdania orzeczenie to nie czasownik posiłkowy z orzecz-
nikiem w formie imiesłowu lub rzeczownika, lecz czasownik znaczeniowo odpowiadający hebrajskiemu 
imiesłowowi: מי מדריך אותם עכשיו?  'kto ich teraz instruuje?' ( 13הוא , שמיר )23F

24. 
 
Zaimek dzierżawczy (rzadziej syntetyczny, częściej analityczny, zapewne po to, aby zapobiec błędnej 

interpretacji zaimka jako wyrażającego pacjensa) lub dopełniacz (częściej przyimkowy niż morfologicz-
ny) określający imiesłów czynny, może wyrażać nie tylko pacjensa, ale także posiadacza, i wtedy w pol-
skim przekładzie pojawia się zawsze rzeczownik określony przez zaimek dzierżawczy lub dopełniacz, tj. 
niemożliwy jest przekład na imiesłów określony zaimkiem lub rzeczownikiem w formie wymaganej 
przez odpowiedni czasownik, ani na zdanie względne z orzeczeniem odpowiadającym hebrajskiemu 
imiesłowowi: 

 
) 'moi rozbójnicy [= rozbójnicy, którymi dowodzę]' השודדים שלי 179רחוב , אקשטיין ) 
) 'ze swymi dwoma mordercami [= służącymi mu mordercami]' עם שני הרוצחים שלו 21פולחן , צלקה ), gdy 

zaimek syntetyczny wyraża raczej pacjensa: בכל רוצחיו 'we wszystkich jego morderców/tych, co go 
zamordowali' ( 240 סיפור, עוז ) 

) 'snopowiązałka Wiliego' מאלמתו של וילי 48הוא , שמיר ) 
) 'wasza kucharka' המבשלת שלכם 21תאומים , האזרחי ) 
) 'otwierał szeroko oczy' היה מרחיב רואותיו 137הוא , שמיר ) 
) 'jego bombowce/bombowce należące do niego' מפציציו 30אנשי , בן עזר ) 

של גדעון על שלוש מאות המלקקים  'o trzystu chłepczących Gideona/o trzystu ludziach Gideona, chłepczących 
wodę'24F

25 ( 56עד , שמיר ), gdy dopełniacz morfologiczny wyraża raczej pacjensa: הווינאים מלקקי המרצפנים 
'Wiedeńczycy liżący marcepany' ( 138נוצות , באר ) 

) 'za podżegaczami muftiego' אחרי מסיתיו של המופתי 131תחת , שמיר ), tj. 'za osobami podżegającymi lud, 
będącymi na usługach muftiego'. 
 
4. Jeśli hebrajski imiesłów użyty substantywnie uległ leksykalizacji, tj. stał się rzeczownikiem ozna-

czającym najczęściej uzualnego wykonawcę czynności, jego pacjens jest zawsze wyrażony zaimkiem 
dzierżawczym (bądź dopełniaczem), w stylu książkowym syntetycznym, w stylu neutralnym analitycz-
nym, nawet jeśli odpowiedni czasownik ma dopełnienie dalsze (por. Glinert 2004: 114; Berman 1978: 
130.178). Tę samą zmianę składni można zauważyć w języku polskim, z tym, że w języku polskim rze-
czownik oznaczający uzualnego wykonawcę czynności różni się także morfologicznie od imiesłowu. 
Hebrajskie rzeczowniki będące z pochodzenia imiesłowami mogą być określone przez przymiotniki:  

 
שמזמינה את צופיה[...] אל אופרה   'do opery [...] która zaprasza swoich widzów' ( 136הכלה , יהושע ), choć  צפה

 .'oglądać operę' באופרה
) 'mojej dowódczyni' למפקדת שלי 56תאומים , האזרחי ), choć פיקד על מישהו 'dowodzić kim'. 

םכגדילהופיע כמתנ[...] עלינו   'musimy udawać waszych przeciwników' ( 27שכנים , אפרת ), choć שהויהתנגד למ  
'sprzeciwiać się komu'. 

                                                 
24 Por. Górska 2000: 274–275 o odmiennej składni arabskiego imiesłowu użytego w funkcji czasu teraźniejszego 
i użytego w funkcji rzeczownika. 
25 Aluzja do Sdz 7. 
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) 'szanował swego przeciwnika' הוא כיבד את המתנגד שלו 186חלום , רפאלי ) 
מתחריו החלשים, היה מותר לנפחים האחרים  '[z zamówień] rezygnował na rzecz innych kowali, swoich słab-

szych konkurentów' ( 47דודיה , אוליצקי ), choć עם מישהו, התחרה במישהו  'konkurować z kim'. 
) 'mój rywal' המתחרה שלי 337סיפור , עוז ) 
) 'pomiędzy akcją a jej obserwatorami' בין העלילה ומשקיפיה 79תחת , שמיר ), choć השקיף על משהו 'patrzeć na co'. 

ו המוזרעוזר  'jego dziwny pomocnik' ( 74כל הסיפורים , יהושע ), choć עזר למישהו 'pomagać komu'. 
חתיכה בולטת, מירב, העוזרת שלי  'moja pomocnica/asystentka, Meraw, to niezła laska' ( 129זייפנו , רון פדר עמית ) 

) 'jej zalotnicy' מחזריה 61רצח , שם אור ), choć היחיזר אחרי מיש  'zalecać się do kogoś'. 
) 'jego uczestnicy' משתתפיו 101במו ידיו , שמיר ), choć השתתף במשהו 'uczestniczyć w czymś'. 
) 'wszystkich jego [= kongresu] uczestników' את כל המשתתפים שלו 81מאזן , ארד ) 
) 'niektórzy z szydzących z niej zazdroszczą jej' כמה ממלעיגיה מתקנאים בה 26מקום , עוז ), choć הלעיג על מישהו ,

במישהו, למישהו  'szydzić z kogoś'.  
 
Polski rzeczownik szyderca tylko w stylu archaizującym pozwala na wyrażenie pacjensa tak samo jak 

wyrażone jest dopełnienie formy finitywnej: szyderca z czegoś, zaimek dzierżawczy czy dopełniacz nie 
może wyrażać pacjensa rzeczownika szyderca, zatem w stylu neutralnym w przekładzie pojawia się imie-
słów, którego pacjens jest tak samo wyrażony jak dopełnienie czasownika. Polski rzeczownik buntownik 
jest pod tym względem wyjątkiem, bo nawet w stylu neutralnym zachowuje składnię czasownika, tj. bun-
townik przeciwko komu, nie zaś czyj buntownik. Hebrajski rzeczownik מתקומם 'buntownik' może być okre-
ślony przez zaimek dzierżawczy wyrażający pacjensa: עד אחרון־מתקוממיו 'aż do ostatniego ze swych prze-
ciwników/z buntowników przeciwko sobie' ( 83במו ידיו , שמיר ), natomiast odpowiedni czasownik ma do-
pełnienie dalsze: לא התקומם כנגד העול 'nie zbuntował się przeciwko jarzmu' ( 203חרב , בר יוסף היא מתחילה  ,(
) 'ona zaczyna się buntować przeciwko mnie' להתקומם נגדי 15המאהב , יהושע ). 

 
Podsumowując, także w przypadku imiesłowu można zauważyć, że jeśli w zdaniu hebrajskim pojawia 

się zaimek analityczny, to przeważnie także w polskim przekładzie pojawia się zaimek dzierżawczy, 
i zaimki te wyrażają pacjensa rzeczownika oznaczającego nieaktualnego wykonawcę czynności. Nato-
miast zaimek syntetyczny określający imiesłów może być tłumaczony na zaimek dzierżawczy lub na 
formę przypadkową zaimka, zależnie od znaczenia imiesłowu. 

 
d. Zaimek dzierżawczy wyrażający agensa strony biernej 
 
W języku hebrajskim dopełniacz morfologiczny (rzadziej zaimkowo-przyimkowy) lub zaimek synte-

tyczny jako określenie imiesłowu biernego może wyrażać agensa strony biernej, tj. w parafrazie na zdanie 
z imiesłowem czynnym jako orzeczeniem dopełniacz taki stałby się podmiotem (por. rozdz. 3, 2.1.1.9, A, 
p). Jest to właściwość stylu książkowego. Rzeczownik wyrażający agensa może być nieożywiony (wtedy 
w polskim przekładzie możliwy jest bezprzyimkowy narzędnik wyrażający agensa), natomiast zaimek 
dzierżawczy wyrażający agensa zawsze odnosi się do osoby, i z tego też powodu możliwy jest dopełniacz 
zaimkowo-przyimkowy tylko wtedy, gdy agensa wyraża rzeczownik ożywiony (por. rozdz. 3, 2.1.1.9). 

 
• Imiesłów bierny jest przydawką lub orzecznikiem. W polskim przekładzie pojawia się imiesłów, lecz 

niemożliwy jest określający go dopełniacz czy zaimek dzierżawczy wyrażający agensa, i konieczny jest 
przyimek przez lub w przypadku rzeczowników nieożywionych bezprzyimkowy narzędnik: 

 
) 'ziemia przeklęta przez Boga' ארץ ארורת אלוהים 130כולל , הפנר ) 
) 'naród pobłogosławiony przez Boga' העם ברוך־האלוהים 19השגעון , המאירי ) 

דמיון־הוא ננס ברוא  'jest karłem stworzonym przez wyobraźnię' ( 9מלאכים , בן נר ) 
שנואת מצרים באותם ימים –המדובר בעיראק   'mowa o Iraku – znienawidzonym przez Egipt w owym czasie' 

( 145שבע , ששון ) 
) 'jego zalaną potem twarz' את פניו שטופי הזיעה 110נוצות , באר ) 
) 'jego końce, spalone przez słońce' קצוותיו צרובי השמש 82כורסת , גפן ) 
) 'znienawidzonym przez siebie chrześcijanom' לנוצרים שנואיהם 184חודה , גלעדי ) 

שנואיו של הקב׳׳ה, אתם  'wy, znienawidzeni przez Boga' ( 31מדרש , מאק ) 
שטופי רוח ומסוחררי מהירות, ואנו היינו קלים ומרחפים כמותו  'a my byliśmy lekcy i unoszący się jak on, ogarnięci 

wiatrem i oszołomieni prędkością' ( 13פרשת , רז ) 
 



3. Zaimek dzierżawczy 
 

~ 151 ~ 

Dopełniacza morfologicznego czy zaimka syntetycznego wyrażającego agensa imiesłowu biernego nie 
można zastąpić dopełniaczem przyimkowym ani zaimkiem analitycznym, bo wtedy odnosi się on nie do 
imiesłowu, lecz do określonego przezeń rzeczownika, choć niekiedy domyślnie wyraża także agensa 
strony biernej: כמה אני שונא את האשה הארורה שלי 'jakże ja nienawidzę swej przeklętej żony' ( המחצבה , בן עזר
) 'moja ulubiona uczennica' התלמידה המועדפת שלי ;(71 82כורסת , גפן ). W obu tych wyrażeniach zaimek 
dzierżawczy analityczny jest określeniem rzeczownika, a nie imiesłowu (dlatego niemożliwa jest parafra-
za wcześniej podanego przykładu w takiej formie: לנוצרים השנואים שלהם 'swym znienawidzonym chrześ-
cijanom'), choć jest oczywiste, że zaimek ten wyraża zarazem agensa imiesłowów biernych 'przeklęty 
[przeze mnie]', 'ulubiony [przeze mnie]'. W wyrażeniu homonimicznym zaimek analityczny nie wyraża 
agensa strony biernej, lecz wyłącznie przynależność: אנחנו הולכים לבקר את הפצועים שלהם 'chodzimy odwie-
dzać ich rannych' ( 49נוכחים , גרוסמן ), nie 'ranionych przez nich'. 

 
W języku hebrajskim w stylu neutralnym agensa imiesłowu biernego wyraża nie zaimek dzierżawczy 

analityczny, lecz przyimek, którego wybór zależy od znaczenia rzeczownika oznaczającego agensa:  בציור
) 'na obrazie przez nią znienawidzonym' השנוא עליה 250סיפור , עוז קלויים בשמש[...] עמודי־המלח  ;(  'solne słupy 
[...] spalone przez słońce' ( 6אנשי , בן עזר ). 

 
• Imiesłów bierny jest użyty substantywnie. W polskim przekładzie agensa wyraża przyimek (bądź 

bezprzyimkowy narzędnik, gdy agens jest nieożywiony), jeśli przełożyć hebrajski imiesłów na imiesłów, 
a dopełniacz lub zaimek dzierżawczy, jeśli przełożyć hebrajski imiesłów na rzeczownik: 

 
) 'jak ktoś spalony przez słońce/spalony słońcem' כצלוי־של־חמה 15הוא , שמיר ) 
) 'posłani przez siłę wyższą/posłańcy siły wyższej stanęli przed nimi' שלוחיו של כוח עליון התייצבו מולם 29מלאכים , בן נר ) 
) 'ramiona [istot] stworzonych przez niego/ramiona jego stworzeń' כתפי ברואיו 498חדר , שמעוני ) 
) 'pilnowanym przez nią/swoim podopiecznym' לנצוריה 112הכלה , יהושע ) 
ומעביר את שבויי  'przeprowadza wziętych przez siebie do niewoli/swoich brańców' ( 76מקום , עוז ) 

) 'znajduje rzecz przez siebie upragnioną' מוצאת את מבוקשה 173הכלה , יהושע ) 
) 'rzecz przez niego tworzoną/jego wytwór' את מורכבו 45כי , שמיר ) 
 

Wyrażenia powyższe są homonimiczne z wyrażeniami, w których dopełniacz morfologiczny określa-
jący imiesłów bierny nie wyraża agensa, i wtedy możliwy jest w polskim przekładzie dopełniacz:  מה

בנצורי גוש עציון[...] שעוללו   'to, czego się dopuścili [...] wobec oblężonych mieszkańców Gusz Ecjon' 
( 75נוכחים , גרוסמן ). 

Polskie imiesłowy bierne ukochany, ulubiony, znajomy w użyciu substantywnym uległy leksykalizacji, 
i dlatego mogą być określone przez zaimek dzierżawczy wyrażający jednocześnie agensa i posiadacza. 
Również w języku hebrajskim możliwy jest zaimek analityczny określający imiesłów, który stał się rze-
czownikiem, pod warunkiem, że zaimek ten wyraża nie tylko sprawczość, ale też przynależność:  ליד טנק

שנואיו, אהוביו[...] של , זר  'koło obcego czołgu, należącego do jego ukochanych lub do znienawidzonych 
przez niego' ( 319עם , לאור ) 'mój ukochany' אהובי ;( 82כורסת , גפן ) 'o jego znajomych' על מיודעיו ;( אבן , שחם
35) – obok ישבה מאחורי האהוב שלה 'siedziała za swoim ukochanym' ( 57דואט , בן דוד ) i ta ostatnia parafraza 
jest możliwa tylko wtedy, gdy zaimek dzierżawczy wyraża również przynależność, tj. byłaby niemożliwa 
w obu językach, gdyby osoba, do której odnosi się imiesłów, była kochana przez kogoś, ale nie byłaby 
z nim związana czy w ogóle by o tym uczuciu nie wiedziała. 

 
e. Zaimek dzierżawczy wyrażający miejsce czynności 
 
W języku hebrajskim dopełniacz morfologiczny lub zaimek syntetyczny określający rzeczownik od-

czasownikowy abstrakcyjny lub imiesłów użyty substantywnie może wyrażać miejsce, w którym odbywa 
się czynność wyrażona rzeczownikiem lub imiesłowem. Jest to właściwość stylu książkowego i kilku 
frazeologizmów występujących także w stylu neutralnym. W języku polskim dopełniacz lub zaimek 
dzierżawczy możliwy jest tylko w przekładzie imiesłowu, i to pod warunkiem, że możliwe jest tłumacze-
nie imiesłowu na rzeczownik. W pozostałych wypadkach w polskim przekładzie miejsce jest tak samo 
wyrażone jak w przypadku czasownika w formie finitywnej, tj. przyimkiem lokatywnym: 

 
• rzeczownik odczasownikowy abstrakcyjny określony przez dopełniacz morfologiczny lub zaimek 

syntetyczny: 
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) 'mieszkanie w namiotach' ישיבת־אוהלים 173סוכן , שחר ) 
 Japonię dawno opuścili, bo zamieszkiwanie w niej nie jest dobre' את יפן עזבו מזמן שאין ישיבתה טובה ליהודים

dla Żydów' ( 269מישל , שמש ) 
) 'wspinanie się po górach' טיפוס הרים 49היכן , סטל בלוםק ) – jest to frazeologizm oznaczający 'alpinizm'.  

 
W języku hebrajskim w stylu neutralnym i w wyrażeniach nie będących frazeologizmami lokalizacja 

jest tak samo wyrażona jak w przypadku formy finitywnej i w polskim przekładzie, tj. przyimkiem:  ישיבה
) 'mieszkanie w ziemi wybranej' בארץ הבחירה 378תמול , עגנון  'wspinanie się po schodach' הטיפוס במדרגות ,(
( 8גשר , גבעתי ). 

 
• imiesłów użyty substantywnie określony przez dopełniacz morfologiczny lub zaimek syntetyczny: 
 
– W przekładzie pojawia się imiesłów określony przez wyrażenie przyimkowe, oznaczający aktualne-

go wykonawcę. Niektóre imiesłowy (tu zbliżony) wymagają uzupełnienia o rzeczownik: 
 

שלנו הפסיקו לאכול יושבי השולחןכל   'wszyscy siedzący przy naszym stole przestali jeść' ( 81תרנגול , עמיר ) 
ביושביה, במכונית  'samochodem, siedzącymi w nim' ( 27הוא , שמיר ) 

 przyszedł do stołówki w chwili, gdy siedzący w niej tworzyli już' בא לחדר האוכל בשעה שכבר היו יושביו גוש
skupisko' ( 238תחת , שמיר ) 

ומצפים לאוכליהם[...] השולחנות היו ערוכים   'stoły były zastawione [...] i czekały na jedzących przy nich' ( 76במו ידיו , שמיר ) 
) 'jakby wyjawiała tajemnicę [ludziom] zbliżonym do niej' כמגלה סוד למקורביה 28ילדי , שמיר ) 

 
W stylu neutralnym lokalizacja jest wyrażona tak samo, jak w przypadku formy finitywnej i przekładu 

polskiego, tj. przyimkiem: חמישה מהיושבים סביבו היו ענקים 'pięciu spośród siedzących dokoła niego [= stołu] 
było olbrzymami' ( 45סוגרים , קציר ) 'siedzącym w ciemności' אל היושבים באפלה ;( 24המאהב , יהושע רק עם  ;(
) 'tylko z ludźmi zbliżonymi do niego rozmawiał' המקורבים לו היה מדבר 106חרב , בר יוסף ). 

 
– W przekładzie pojawia się rzeczownik określony przez dopełniacz, oznaczający wykonawcę uzualnego: 
 

אוכלת יושביה, איזו עיר מטורפת  'co za szalone miasto, pożerające swoich mieszkańców' ( 22חימו , קניוק ) 
דוארמבין עובדי ה  'spośród pracowników poczty' ( 408חרב , בר יוסף ) 

 
Imiesłów עובד w znaczeniu uzualnego wykonawcy uległ w języku hebrajskim leksykalizacji, tj. stał się 

rzeczownikiem 'pracownik', i dlatego można 'miejsce' wyrazić określającym go zaimkiem analitycznym 
lub dopełniaczem przyimkowym: היה עובד של משרד החוץ 'był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagrani-
cznych' ( 135לב , שחם ). 

Zauważmy, że parafraza z dopełniaczem jest możliwa głównie wtedy, gdy w odpowiednim zdaniu, 
a także w parafrazie z przyimkiem właściwej stylowi neutralnemu pojawia się przyimek ב- , tj. wyrażenie 
-bo to znaczy 'siedzenie w nim', jak w zacytowa ,ישיבתו siedzenie pod nim' nie ma parafrazy' ישיבה מתחתיו
nym zdaniu אין ישיבתה טובה ליהודים. 

 
Podsumowując, hebrajski zaimek dzierżawczy syntetyczny jako określenie form nominalnych odcza-

sownikowych może mieć polskie odpowiedniki przekładowe w formie bezprzyimkowego dopełniacza, 
biernika lub narzędnika zaimka osobowego, bądź też w formie wyrażenia przyimkowego, i wreszcie 
w formie zaimka dzierżawczego. Zaimek dzierżawczy analityczny jako określenie omówionych tu form 
odczasownikowych jest możliwy w języku hebrajskim głównie wtedy, gdy w polskim przekładzie moż-
liwy jest zaimek dzierżawczy. Dowodzi to, że w języku hebrajskim w stylu neutralnym zaimek dzierżawczy 
(analityczny) wyraża mniej znaczeń niż zaimek syntetyczny w stylu książkowym, i są to przeważnie te same 
znaczenia, które może wyrażać polski przymiotnik dzierżawczy, czyli znaczenia nieidiomatyczne. 

 
2.1.1.9. Zaimek dzierżawczy w dopełniaczu zaimkowo-przyimkowym 
 
Konstrukcja dopełniaczowa ma w języku hebrajskim trzy warianty:  
 
• najpowszechniejszy w hebrajskim biblijnym dopełniacz morfologiczny בית דויד 'dom Dawida', dziś 

w stylu neutralnym ograniczony do frazeologizmów typu בית ספר 'szkoła', w użyciach niefrazeologicz-
nych nadal rozpowszechniony w stylu książkowym. 
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• powszechny w hebrajszczyźnie Miszny, i dziś w stylu neutralnym dopełniacz przyimkowy  בית של
 .'dom Dawida' דויד

 
• powszechny w hebrajszczyźnie Miszny, a dziś ograniczony do stylu książkowego dopełniacz zaim-

kowo-przyimkowy ביתו של דויד, złożony z rzeczownika określonego zaimkiem kataforycznym syntetycz-
nym 3. osoby, po którym następuje przyimek של i rzeczownik, z którym zgodny jest zaimek kataforycz-
ny. Drugim składnikiem może być szereg rzeczowników, i wtedy zaimek kataforyczny jest mnogi, nato-
miast przyimek של może się powtarzać z każdym ze składników szeregu lub pojawić się tylko na jego 
początku: 

 
) 'ból mamy i taty' כאבם של אמא ואבא 43 ספורו, יכין ) – jeden przyimek, bo mowa o wspólnej, jednoczesnej 

reakcji na to samo zdarzenie. 
) 'głosy oficera i Walada' קולותיהם של הקצין ושל ולד 167האיש , בן נר ) – przyimek של powtórzony, bo dwa 

różne głosy. 
 
Jeśli pierwszy składnik to szereg rzeczowników, każdy z nich jest określony przez zaimek kataforycz-

ny: על גבו וכתפיו של אבא 'na plecach i ramionach taty' ( 21ספר , גרוסמן ). 
 
Dopełniacz z zaimkiem kataforycznym, tj. wariant ביתו של דויד, zwany przeze mnie dopełniaczem za-

imkowo-przyimkowym, możliwy jest w stylu książkowym w przypadku pewnych przyimków będących 
z pochodzenia wyrażeniami przyimkowymi. O tym, że występujące w zdaniach poniżej rzeczowniki תווך 
'środek' i עבר 'strona' są dziś morfemami tworzącymi przyimki świadczy to, że w stylu neutralnym wyra-
żenie przyimkowe przybiera postać dopełniacza morfologicznego, a nie postać przyimkową, typową dla 
stylu neutralnego (tj. nie ָלעבר של האינקוויזיציה ,ַלתווך של האנשים): 

 
) 'do wnętrza ludzi' ולתוכם של האנשים 29 השער, מלץ ), w stylu neutralnym הוא נכנס לתוך קופסא של גולש 'może 

on wszedł do puszki z gulaszem' ( 153שיני , גפן ) 
) 'w stronę mego brata' לעברו של אחי 7טיפש , אבירם ), w stylu neutralnym מופנה לעבר האינקוויזיציה 'był zwróco-

ny w stronę inkwizycji' ( 19שיני , גפן ) 
) 'z powodu tego pobudzenia' בעטיה של התעוררות זו 81במו ידיו , שמיר ) – ten akurat przyimek w praktyce nie 

występuje w wariancie teoretycznie możliwym: בעטי התעוררות זו. 
 
Zdaniem Roséna (1955: 61–62) dopełniacz zaimkowo-przyimkowy typu ביתו של איש '[określony] dom 

[nieokreślonego] człowieka' pojawił się w hebrajskim pobiblijnym po to, aby móc eksplicytnie wyrazić 
określoność pierwszego składnika i nieokreśloność drugiego, co jest niemożliwe w przypadku dopełnia-
cza morfologicznego, bo ten zmusza do wyboru pomiędzy בית איש '[nieokreślony] dom [nieokreślonego] 
człowieka' a בית האיש '[określony] dom [określonego] człowieka'). W polskim przekładzie określoność 
obu składników dopełniacza jest domyślna i nawet nie można eksplicytnie wyrazić określoności pierw-
szego składnika zaimkiem wskazującym, bo konstrukcja typu ביתו של איש jest używana głównie wtedy, 
gdy pierwszy składnik nie ma funkcji anaforycznej, a jego określoność gramatyczna wynika z jedyności 
w danej sytuacji: 

 
) 'morze wyrzuciło zwłoki jakiegoś człowieka' הים פלט גוויתו של איש 10אליקום , תמוז ) 
) 'stary ojciec pewnej dziewczyny' אביה הזקן של נערה אחת 19חיי , מוזת ) 
) 'przekazał mi nazwy pewnych trzech wydawnictw' מסר לי שמותיהן של שלוש הוצאות ספרים 209פויגלמן , מגד ) 
) 'w środku jakiegoś programu' באמצעה של תוכנית 21פויגלמן , מגד ) 
) 'smak ascezy i myśli o nawróceniu' טעמם של נזירות והרהורי־תשובה 34יו במו יד, שמיר ) 
) 'nie pytając nikogo o zdanie' בלא לשאול דעתו של איש 68במו ידיו , שמיר ) 

 
Jak wspomniałem, dopełniacz zaimkowo-przyimkowy jest właściwy stylowi książkowemu, w stylu 

neutralnym określoność pierwszego składnika, gdy drugi składnik jest nieokreślony, wyraża rodzajnik 
(por. Rosén 1955: 62): הדמעות והאנחות של אחרים 'łzy i westchnienia innych ludzi' ( 203אנשי , בר יוסף ), moż-
liwa parafraza: דמעותיהם ואנחותיהם של אחרים. 

Jak zauważa Rosén (1955: 62), we współczesnym hebrajskim dopełniacz zaimkowo-przyimkowy jest 
używany także wtedy, gdy drugi składnik jest gramatycznie określony, i w tym przypadku wariant zaim-
kowo-przyimkowy ma funkcję stylistyczną, jako wyznacznik stylu książkowego, choć można zauważyć, 
że i współcześnie dopełniacz zaimkowo-przyimkowy pojawia się głównie wtedy, gdy nie miałoby sensu 
pytanie 'który?' o pierwszy składnik, tj. w następujących wypadkach: 
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a. Konstrukcja dopełniaczowa jest podmiotem lub dopełnieniem, pierwszy składnik nie ma funkcji 
anaforycznej, a jego semantyczna określoność wynika z jedyności w danej sytuacji: 

 
) 'weź na przykład postać Cypy' טול למשל דמותה של ציפה 41במו ידיו , שמיר ) 
 ,śmierć najlepszego z ludzi zamieszanych w tę całą sprawę' ואת מותו בפעולת חבלה של האיש הטוב בכל הפרשה

poniesiona w niszczycielskim ataku' ( 88מינה ה, בלום-קסטל ), w stylu neutralnym: המוות של נועם 'śmierć 
Noama' ( 365פתאום , שביט ) 
 
b. Konstrukcja dopełniaczowa jest orzecznikiem zaliczającym do kategorii, i wtedy w stylu neutral-

nym pierwszemu składnikowi odpowiada rzeczownik gramatycznie nieokreślony: 
 

אלא גם מעריציו של אותו מלומד, רק תלמידיואינם   'są nie tylko uczniami, ale też wielbicielami tego uczonego' 
( 18המסע , שחר ) 

לפועלו של האדון נואד[...] נהפכתי   'stałem się [...] pracownikiem pana Noada' ( 100האיש , בן נר ) 
 
Rzadko pierwszy składnik bywa określany zaimkiem wskazującym, bo miałoby sens pytanie 'który?' o ten 

składnik: סבור היה מעריצם זה של אפיקורוס ווולטר 'ten wielbiciel Epikura i Woltera uważał' ( 106סיפור , עוז ). 
 
Dopełniacz zaimkowo-przyimkowy pozwala nadać tekstowi cechy stylu książkowego, a zarazem ko-

rzystać z niektórych możliwości, jakie daje neutralny stylistycznie dopełniacz przyimkowy, ale nie do-
pełniacz morfologiczny, mianowicie dopełniacz przyimkowy oraz zaimkowo-przyimkowy pozwalają 
umieścić przydawkę przymiotną bezpośrednio po określanym rzeczowniku, co ujednoznacznia konstruk-
cję, gdy oba składniki są tej samej liczby i rodzaju: 

 
) 'wielkie stada ptaków' להקות גדולות של ציפורים 70סיפור , עוז ), gdy dopełniacz morfologiczny  להקות ציפורים

 .'mógłby też znaczyć 'stada wielkich ptaków גדולות
והשחור של עומרפיו הדק   'wąskie i czarne usta Omara' ( 29אינתא , הרצפלד ), gdy wariant także książkowy  פי

 .'mógłby znaczyć także 'usta szczupłego i czarniawego Omara עומר הדק והשחור
 
Dopełniacz morfologiczny, gramatycznie dwuznaczny w takiej sytuacji, pojawia się, gdy konstrukcję 

ujednoznacznia znaczenie leksykalne wyrazów: יציקת כיפה לבנה 'odlanie białej kopuły' ( 200הכלה , יהושע ), 
nie 'białe odlanie kopuły'. Dopełniacz przyimkowy ma jednak zalety, których nie ma dopełniacz zaimko-
wo-przyimkowy, mianowicie tylko tym pierwszym można określić wyrazy, których kategorią selektywną 
jest określoność lub nieokreśloność gramatyczna, i tylko tego pierwszego można użyć substantywnie. 

Nie każdą konstrukcję dopełniaczową typu בית דויד czy הבית של דויד 'dom Dawida' można przekształcić 
w postać ביתו של דויד. Wydaje się, że parafraza ביתו של דויד jest możliwa tylko wtedy, gdy spełnione są 
łącznie dwa warunki: po pierwsze, jeśli drugi składnik można zastąpić zaimkiem dzierżawczym synte-
tycznym, a to zależy od względów frazeologicznych, od charakteru pierwszego składnika oraz od znacze-
nia konstrukcji dopełniaczowej, i po drugie, jeśli możliwy jest dopełniacz przyimkowy, a to zależy od 
względów frazeologicznych. Poniżej grupuję konstrukcje dopełniaczowe zależnie od możliwości nadania 
im formy zaimkowo-przyimkowej. 

 
A. Konstrukcje dopełniaczowe, które nie mają wariantu typu ביתו של דויד, bo niemożliwe jest zastąpie-

nie drugiego składnika zaimkiem dzierżawczym syntetycznym, co wynika ze względów frazeologicznych 
lub ze znaczenia drugiego składnika, bądź z faktu, że pierwszy składnik nie może być określony zaim-
kiem syntetycznym (por. rozdz. 3, 2.1.2).  

 
a. Pierwszy składnik to liczebnik אחד 'jeden', drugi to rzeczownik mnogi oznaczający grupę. Konstruk-

cja oznacza 'jeden z elementów grupy nazwanej drugim składnikiem'. Jako drugi składnik nie jest możli-
wy ani zaimek dzierżawczy syntetyczny bądź analityczny, ani dopełniacz przyimkowy. We współcze-
snym hebrajskim drugi składnik to prawie zawsze rzeczownik określony przez rodzajnik: כאחד אותם העשירים 
'jak jeden z owych bogaczy' ( 56בעל , בורלא  oparty o jeden ze słupów [które tam były]' שעון אל אחד העמודים בחוץ ;(
na zewnątrz' ( 81מחפשים , דנקנר ) – niemożliwe są warianty אחד של העמודים ,אחדם של העמודים. 

 Gdy 'grupę' wyraża zaimek osobowy, to pojawia się przyimek הרב קוק הוא אחד מהם :מן 'rabin Kok był 
jednym z nich' ( 449עת , באר ). Wariant אחדם 'jeden z nich' jest niemożliwy ze względów frazeologicznych, 
a nie znaczeniowych25F

26. Można liczebnik אחד określić zaimkiem analitycznym bądź dopełniaczem przy-

                                                 
26 Wskazuje na to akceptowalność takiego wyrażenia w arabskim (Buckley 2004: 912). 
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imkowym, ale wtedy konstrukcja ma inne znaczenie: liczebnik jest użyty substantywnie wskutek pomi-
nięcia rzeczownika znanego z kontekstu poprzedzającego, a dopełniacz oznacza 'posiadacza' rzeczy na-
zwanej tym rzeczownikiem. Niemożliwy jest zaimek syntetyczny, bo liczebnik 'jeden' jest tu substantyw-
nie użytym przymiotnikiem: אחד שלי אחד שלו, אנחנו חובקים את הטלוויזיה ושני וידיואים  'trzymamy telewizor 
i dwa magnetowidy, jeden mój, jeden jego' ( 161עד , אמיר ). 

 
b. Pierwszy składnik to rzeczownik abstrakcyjny odczasownikowy lub odprzymiotnikowy, drugi 

składnik to rzeczownik gramatycznie nieokreślony, oznaczający czas trwania (tj. ilość substancji zwanej 
'czasem', a nie moment zajścia zdarzenia) czynności lub stanu nazwanego pierwszym składnikiem. Wyda-
je się, że z powodów znaczeniowych nie jest możliwy wariant z zaimkiem dzierżawczym jako drugim 
składnikiem, a to dlatego, że drugi składnik odnosi się nie do momentu w czasie, lecz do ilości czasu, 
zatem trudno sobie wyobrazić kontekst, w którym drugi składnik miałby funkcję anaforyczną. Z tego 
powodu niemożliwy jest zaimek dzierżawczy: פיקפוקו, jeśli zaimek 'jego' miałby się odnosić do רגע 'chwi-
la', a całość miałaby znaczyć 'zwątpienie trwające ową chwilę'. Niemożliwy jest też dopełniacz zaimko-
wo-przyimkowy פיקפוקו של רגע, bo to by zostało zinterpretowane jako dopełniacz wyrażający agensa rze-
czownika odczasownikowego, jak w wyrażeniu פיקפוקו של שלמה באמיתות 'wątpienie Salomona w prawdzi-
wość' ( 121סיפור דוד הראובני  ). 

 
• Najczęściej pojawia się dopełniacz przyimkowy, i drugi składnik jest gramatycznie nieokreślony 

właśnie dlatego, że odnosi się nie do momentu w czasie, lecz do ilości substancji: 
 

) 'chwilowe zwątpienie' פיקפוק של רגע 72סטודנטית , קריץ ) 
) 'pauza trwająca 5 sekund' הפסקה של חמש שניות 202חיידק , גנזבורג ) 
) 'pobyt w szpitalu trwający 6 lat' אשפוז של שש שנים 5כולל , הפנר ) 
) 'wieczna ciemność' אפלולית של נצח 84סוגרים , קציר ) 

 
• Rzadziej pojawia się dopełniacz morfologiczny, i jeśli grupa jest określona gramatycznie, to seman-

tycznie określony jest tylko pierwszy składnik: 
 

ו היסוס רגעעם אות  'z owym chwilowym wahaniem' ( 95דפי , צמח ), nie 'z pewnym wahaniem trwającym ową chwilę'. 
) 'Wojna Sześciodniowa' מלחמת ששת הימים 383סיפור , עוז ), tj. 'ta wojna trwająca sześć dni', nie 'pewna woj-

na trwająca te sześć dni'. 
 
O tym, że określoność semantyczna dotyczy pierwszego składnika, świadczy parafraza, w której 

pierwszy składnik jest gramatycznie określony, a drugi nieokreślony: נסיעה זו של שישה ימים 'ta sześcio-
dniowa podróż' ( 161שאר , ליכטהים ). Podane tu przykłady wskazują, że dopełniacz o tym znaczeniu ma 
przeważnie formę przyimkową. Wynika to z potrzeby eksplicytnego wyrażenia nieokreśloności drugiego 
składnika, która wynika z jego znaczenia, i z której też wynika niemożność zastąpienia drugiego składni-
ka zaimkiem dzierżawczym. 

 
c. Pierwszy składnik to rzeczownik konkretny, drugi składnik oznacza rozmiar, wielkość, nominał, tj. 

podobnie jak w punkcie b., odnosi się on do ilości substancji (przestrzeni, miary) i dlatego trudno sobie 
wyobrazić kontekst, w którym drugi składnik miałby funkcję anaforyczną i mógłby być zastąpiony zaim-
kiem dzierżawczym. Z tego też powodu niemożliwy jest w hebrajskim wariant חדרם של עשרים מטרים 'dwu-
dziestometrowy pokój'. Przeważa dopełniacz przyimkowy, bo pozwala on eksplicytnie wyrazić nieokre-
śloność drugiego składnika, choć możliwy jest dopełniacz morfologiczny: 

 
) 'studwudziestometrowy silos' מגדל סילו של מאה ועשרים מטר־מרובע 35הוא , שמיר ) 
) 'w dwudziestometrowym pokoju' בחדר של עשרים מטרים רבועים 264על ספת , פלח ) 
) 'żarówka czterdziestowatowa' נורה של ארבעים ואט 25סיפור , עוז ) 
) 'w gabinecie o wymiarach 4 na 4 łokcie' בלשכה של ד׳ על ד׳ 158חדוה , מגד ) 
) 'dwuprocentowa prowizja' עמלה של שני אחוזים 299גוף , קשוע ) 
) 'banknot stufuntowy' שטר של מאה לירות 62המאהב , יהושע ) 

50מטבע של   'moneta 50-groszowa' ( 280הסיפור  ) 
 
Jeśli pierwszy składnik to rzeczownik abstrakcyjny, to w polskim przekładzie możliwy jest dopełniacz: 
 

) 'z prędkością dwustu kilometrów na godzinę' במהירות של מאה ועשרים קמ׳׳ש 200לב , שחם ) 
) 'w odległości kilku kilometrów' במרחק קילומטרים אחדים 145סיפור , עוז ) 



3. Zaimek dzierżawczy 
 

~ 156 ~ 

 
d. Oba składniki to rzeczowniki konkretne, drugi oznacza wszystkie części składowe (co znaczeniem 

jest zbliżone do omówionej wyżej konstrukcji typu חדר של עשרים מטרים 'pokój dwudziestometrowy), jedną 
z części składowych bądź materiał, z którego wykonana jest rzecz nazwana pierwszym składnikiem. Jeśli 
pierwszy składnik oznacza urządzenie, drugi może oznaczać paliwo. Z powodów znaczeniowych nie 
zastępuje się drugiego składnika zaimkiem dzierżawczym, tj. trudno wyobrazić sobie kontekst, w którym 
sensowne byłoby wyrażenie 'list na te 5 stron', czy 'to jest te 5 stron, na które list wysłałem'. Jedynie 
w przypadku materiału możliwy jest zaimek osobowy, ale wtedy dopełniacz jest zastępowany przyim-
kiem מן. Możliwy jest dopełniacz morfologiczny lub przyimkowy, ale nie zaimkowo-przyimkowy, tj. nie 
 :תנורם של עצים ,כפתוריו של זהב ,מיטתם של הקפיצים ,דירתם של שלושה חדרים

 
• Dopełniacz oznacza wszystkie części składowe: 

) 'trzypokojowe mieszkanie' דירת שלושה חדרים 58כורסת , גפן ) 
) 'to dwusylabowe słowo' תיבת שתי־הברות זו 58מו ידיו ב, שמיר ) 
) 'list na 5 stron/list pięciostronicowy' מכתב של חמישה עמודים 159ארבעה , נבו ) 
) 'dziesięcioosobowa rodzina' משפחה של עשר נפשות 94התגנבות , קנז ) 
) 'obiad pięciodaniowy/złożony z pięciu dań' ארוחת צהריים של חמש מנות 260רחוב , אקשטיין ) 

 
• Dopełniacz oznacza jedną z części składowych: 

) 'pierścionek z szafirem' טבעת של ספיר 218המצב , עוז ) 
) 'wysokie buty sznurowane/buty ze sznurówkami' מגפי־השרוכים 203הוא , שמיר ) 
) 'łóżko na sprężynach' מיטת הקפיצים 155כורסת , גפן ) 
) 'kanapka z masłem i kiełbasą' כריך של נקניק בחמאה 97עת , באר ) 

צימוקים־עוגת  'ciasto z rodzynkami' ( 302רחוב , אקשטיין ) 
) 'cebularze' עוגיות־בצל 193זכרון , שבתאי ) 
) 'burak cukrowy' סלק־הסוכר 224זכרון , שבתאי ) 

 
• Dopełniacz oznacza materiał: 

) 'utensylia modlitewne z bakelitu/bakelitowe utensylia modlitewne' תפילין של בקליט 165נוצות , באר ) 
) 'rękojeść z kości słoniowej' ניצב של שנהב 69נוצות , באר ) 
) 'powidło śliwkowe' מרקחת של שזיפים 13 הגולים, בארון ) 
) 'konfitura z pająków' ממרח עכבישים 306רחוב , אקשטיין ) 
) 'złote guziki/guziki ze złota' כפתורי־זהב 127סוגרים  ,קציר ) 
) 'epolety ze złotych sznurków' כתפיות של חבלי זהב 92כורסת , גפן ) 

 
• Dopełniacz oznacza paliwo: 

) 'lampa naftowa' מנורת הנפט 310רחוב , אקשטיין ) 
) 'okręty parowe' ספינות הקיטור 210כחרס , לפיד ) 
) 'żarówka elektryczna' נורת חשמל 163ארבעה , נבו ) 

עציםתנור   'piec na drewno' ( 129רומן , שלו ) 
) 'latarki na baterię' פנסי סוללה 257חרב , בר יוסף ) 
) 'latarnie gazowe' פנסי גז 212רחוב , אקשטיין ) 
) 'mała kuchenka elektryczna' כירה־זעירה של חשמל 77הוא , שמיר ) 

 
e. Pierwszy składnik to rzeczownik konkretny lub abstrakcyjny, drugi składnik to rzeczownik, przy-

słówek lub wyrażenie przyimkowe oznaczające moment w czasie. Konstrukcja oznacza rzecz istniejącą 
w danym czasie lub czynność w tym czasie wykonaną. Przeważa dopełniacz przyimkowy, bo ten pozwala 
określić pierwszy składnik rodzajnikiem, co byłoby trudne w przypadku dopełniacza morfologicznego, 
którego drugim składnikiem byłoby wyrażenie przyimkowe. Jako drugi składnik niemożliwy jest zaimek 
dzierżawczy anaforycznie odnoszący się do użytego wcześniej np. wyrażenia przyimkowego:  

 
שנה 20בגדים של לפני   'ubrania sprzed 20 lat' ( 97הזמן , גרוסמן ) 

) 'w dawnej literaturze hebrajskiej' בספרות העברית של פעם 50סוגרים , קציר ) 
) 'dzisiejsze Niemcy to nie ówczesne Niemcy' גרמניה של היום איננה גרמניה של אז 195עמית -פדר-רון ) 

ל עכשיותגובת הזעם ש  'obecna gniewna reakcja' ( 34סיפורו , קפליוק ) 
) 'telegram, który przyszedł dziś w nocy' הטלפונוגראמה של אמש 20השגעון , המאירי ) 
) 'wczorajsza warta' שמירת אמש 185התגנבות , קנז ) 
) 'we wczorajszym odcinku' בפרק של אתמול 94 חדר, שמעוני )  
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אחרי יום עבודה היה שרוי בשלווה של  'był w spokojnym nastroju po dniu pracy' ( 186זכרון , שבתאי ) 
) 'mocniejszy niż uścisk po wycieczkach' יותר חזק מחיבוק של אחרי טיולים 267ארבעה , נבו ) 
) 'to jest nastrój przedporodowy' זה מצב רוח של לפני לידה 17בקשר , גפן ) 

הצהריים־הצגת לפני  'przedstawienie przedpołudniowe' ( 234זכרון , שבתאי ) 
) 'czyste powietrze po deszczu' האוויר הטהור של אחרי הגשם 32, 1948, בן יהודה ) 

 
f. Pierwszy składnik to rzeczownik abstrakcyjny oznaczający stan lub czynność, drugi składnik to 

przysłówek. W parafrazie, w której rzeczownikowi abstrakcyjnemu odpowiadałoby zdanie, przysłówek 
byłby okolicznikiem. Dopełniacz o tym znaczeniu jest właściwy stylowi książkowemu. Jako drugi skład-
nik niemożliwy jest zaimek dzierżawczy, i dlatego niemożliwy jest dopełniacz zaimkowo-przyimkowy: 

 
) 'to nagłe postanowienie' אותה החלטת־פתאום 11סטודנטית , קריץ  'postanowić nagle' החליט פתאום > (
) 'nagłe błyskawice' הברקים־של־פתע 328סטודנטית , קציר  'błyskawice nagle rozbłysły' הברקים ברקו פתע > (

 
W stylu neutralnym pojawia się przymiotnik pochodzący od przysłówka: צער פתאומי 'nagły żal' ( 199עד , ראובני ). 
 
Przysłówek חינם 'za darmo/na darmo' może być przydawką dopełniaczową rzeczownika konkretnego 

lub abstrakcyjnego, ale nie może być zastąpiony zaimkiem dzierżawczym, i z tego powodu niemożliwy 
jest dopełniacz zaimkowo-przyimkowy: 

 
) 'darmowe bilety' כרטיסי חינם 209זכרון , שבתאי ) 
) 'goście mający prawo do darmowego pobytu' אורחי חינם 41הכלה , יהושע ) 
) 'daremny płacz' בכייה של חינם 122פלג , בן אהרון ) 

 
g. W stylu archaizującym pierwszym składnikiem dopełniacza morfologicznego może być nieokreślo-

ny gramatycznie imiesłów, najczęściej użyty substantywnie, rzadziej jako przydawka, drugim wyrażenie 
przyimkowe będące dopełnieniem lub okolicznikiem w zdaniu, w które można przekształcić imiesłów, 
czyniąc z niego orzeczenie. Niemożliwy jest w języku hebrajskim jako drugi składnik zaimek dzierżaw-
czy anaforycznie odnoszący się do wyrażenia przyimkowego. W polskim przekładzie wyrażenie przyim-
kowe jest przydawką imiesłowu, ale oczywiście nie może mieć formy dopełniacza:  

 
) 'spojrzą stworzenia grzebiące w grobach' יסתכלו היצורים מחטטי בקברים 192השגעון , המאירי ) 
) 'literaci/chwytający za pióro' מושכי־בעט 7חיי , תמוז ) 
) 'są/zdarzają się kopiący w opony' יש בועטי־בצמיגים 272מנוחה , עוז ) 
) 'chodzący na czterech nogach' הולכי־על־ארבע 126תמיד , גרבוז ) 
) 'ugniatający błoto' לֵשי בטיט 42, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'liżący z boku' לוקקי מן הצד 555ימי , יזהר ) 
) 'zaglądający przez okna' מציצי־בעד־חלונות 76במו ידיו , שמיר ) 
) 'śpiący na pieniądzach' שוכבי על דינרים 53, 1סיפורי , שנהר ) 
) 'wszyscy nań czekający' כל חֹוֵכי לו 73יום , מגד ) 

 
Zauważmy, że niemożliwe jest określenie takiej konstrukcji dopełniaczowej rodzajnikiem, tj. niemoż-

liwe jest wyrażenie שוכבי העל דינרים 'ci śpiący na pieniądzach', a w wyrażeniu לוקקי מן הצד rodzajnik odnosi 
się tylko do 'boku'. Dlatego też pojawia się grupa niejednorodna pod względem określoności:  היצורים
  .'te stworzenia grzebiące w grobach' מחטטי בקברים

Jako stylistyczny ozdobnik można potraktować konstrukcję dopełniaczową, której drugi składnik to 
forma kierunkowa rzeczownika, znaczeniowo odpowiadająca wyrażeniu z przyimkiem ל-  lub כל  :אל
) 'wszyscy jadący do miasta' נוסעי־העירה 200הוא , שמיר ) – niemożliwy jest w języku hebrajskim zaimek 
dzierżawczy anaforycznie odnoszący się do wyrażenia העירה i z tego powodu niemożliwa jest parafraza w 
formie dopełniacza zaimkowo-przyimkowego. 

 
h. Drugi składnik to rzeczownik abstrakcyjny oznaczający cechę rzeczy nazwanej pierwszym składni-

kiem. Jest to właściwość stylu książkowego, i w stylu neutralnym często możliwa jest parafraza z uży-
ciem przymiotnika. Z powodów znaczeniowych drugi składnik niezmiernie rzadko pełni funkcję anafo-
ryczną (jak w zdaniu 'to jest ten niebieski kolor, w którym pewną sukienkę ona kiedyś kupiła'), z tego 
powodu nie jest zastępowany zaimkiem dzierżawczym, i dlatego niemożliwy jest wariant אישה של התרבות 
'człowiek kulturalny'. Możliwy jest dopełniacz morfologiczny lub przyimkowy: 
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) 'niebieska sukienka' שמלת תכלת 193אשה , גפן ) lub przymiotnik בשמלה חדשה תכולה 'w nowej niebieskiej 
sukience' ( 183אגדות , לוז ) 

לתחלוק של תכ  'niebieski szlafrok' ( 36 השער, מלץ ), tj. חלוק תכול. 
) 'bielizna' כלי־הלבן 410אבן , שחם ), tj. הלבנים i substantywnie użyty przymiotnik męski pojedynczy לבן 'biały' 

ma tu znaczenie rzeczownika abstrakcyjnego 'białość', jak w zdaniu והירוק של גבו מאפיר 'zieleń jego 
grzbietu szarzeje' ( 315חיי , שלו ) 

) 'taki miły chłopak' נער־חמד שכזה 68הוא , שמיר ), tj. נער חמוד. 
) 'luksusowe mieszkanie' דירת לוכסוס 110ילדי , שמיר ) 
) 'ważna deklaracja' הצהרה של חשיבות 103במו ידיו , שמיר ), tj. הצהרה חשובה. 
) 'małe rośliny' צמחי זוטא 163הוא , שמיר ), tj. צמחים זעירים. 
) 'ludzie rozpieszczeni' בני־התפנוקים 82במו ידיו , שמיר ), tj. אנשים מפונקים. 

אגב־מאזיני  'przypadkowi słuchacze' ( 62מלאכים , בן נר ), tj. מאזינים אגביים. 
) 'mężczyźni w jego wieku' גברים בני גילו 125ויקטוריה , מיכאל ) 

ותאיש תרב  'kulturalny człowiek' ( 337חדוה , מגד ) lub אנשים תרבותיים 'kulturalni ludzie' ( 131זכרון , שבתאי ) 
) 'prawdziwy przyjaciel' ידיד־אמת 309חדווה , מגד ) lub סופר אמיתי 'prawdziwy pisarz' ( 543סיפור , עוז ) 
) 'wielkie notatniki' פנקסי ענק 5כולל , הפנר ) lub  ענקידיסקוטק  'gigantyczna dyskoteka' ( 140בקשר , גפן ) 
) 'lubi realne rzeczy' אוהבת דברים של ממש 110השער , מלץ ) lub שירות ממשי 'prawdziwa służba' ( 168חסות , מיכאל ) 
!דברי ממש  'słowa prawdy!' ( 37הסיפור  ) 

) 'mów rzeczy sensowne' אמור דברים של טעם 10אבן , שחם ) 
) 'puste/bezsensowne spory' ויכוחי־סרק 53הוא , שמיר ) 
) 'radosne spotkania' פגישות־חדוה 67במו ידיו , שמיר ) 
) 'to harde wejście' אותה כניסה של יוהרה 104הוא , שמיר ) 
) 'zwykła zaduma' הרהור של סתם 67במו ידיו , שמיר ) lub apozycja preponowana: כמה היית לוקח מסתם אדם 'ile 

byś wziął od zwykłego pasażera' ( 504הכלה , יהושע ), postponowana: אלה הם דברים סתם 'są to tylko słowa' 
( 505אבן , שחם ), przymiotnik: היא עונה תשובה סתמית פתוחה 'ona udziela ogólnikowej, otwartej odpowiedzi' 
( 550הכלה , יהושע ) 

) 'rzeczy wartościowe' מטלטלין של־ערך 34הוא , מירש ) 
) 'przedmioty wartościowe' חפצי הערך 15יסמין , עמיר ), w praktyce nie używa się przymiotnika ערכי 'wartoś-

ciowy', bo ten jest terminem chemicznym. 
 
Dopełniacz w wyrażeniach o podobnym znaczeniu możliwy jest też w języku polskim: człowiek wiel-

kiej kultury 'człowiek bardzo kulturalny', człowiek wielkiej uczoności 'człowiek bardzo uczony' i podobnie 
jak w hebrajskim, niemożliwe jest zastąpienie dopełniacza zaimkiem dzierżawczym, bo nieakceptowalne 
jest zdanie: To zachowanie jest przykładem wielkiej kultury. Jej ludzi lubię. W języku hebrajskim niektóre 
zaimki rzeczowne mogą być drugim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej o tym znaczeniu, i wtedy 
przeważnie niemożliwa jest w języku hebrajskim parafraza z przymiotnikiem pochodzącym od zaimka, 
choć w polskim przekładzie nie dopełniacz, lecz przymiotnik jest przydawką odpowiednika pierwszego 
składnika: 

 
) 'najzwyklejszy w świecie chłopak' נער של מה־בכך 59במו ידיו , שמיר ) 
) 'pokazał na jakieś drobne zadrapanie' הצביע על שרטת של כלום 43תרנגול , עמיר ) 

זבזנו על שטויות של כלוםואל תב  'i nie trwoń ich na zupełne głupstwa' ( 76הסיפור  ) 
מה־במקום  'w jakimś miejscu' ( 145שמות , ראובני ) 

במבוכת־מה[...] קם   'wstał [...] z pewnym zmieszaniem' ( 33הינומת , שמיר ) 
מה־לאחר שתיקת  'po krótkim milczeniu' ( 63חרב , בר יוסף ) 
־מהלאחר שעת  'po pewnym czasie' ( 79במו ידיו , שמיר ) 
 
Jedynie dopełniacz של כלום można sparafrazować na przymiotnik: 
 

הכלומיים האלה, צריך את השירים הקטנים[...] מי   'któż potrzebuje tych marnych, nic nie znaczących wierszy?' 
( 547ימי , יזהר ) 

עלוב ולא כלומי[...] נראה   'wygląda nędznie i nikczemnie' ( 41חרב , בר יוסף ) 
 
i. Pierwszy składnik to rzeczownik konkretny, drugi to rzeczownik odczasownikowy nazywający 

czynność, do której wykonywania służy rzecz nazwana pierwszym składnikiem, a jeśli pierwszy składnik 
oznacza miejsce, to jest to miejsce przeznaczone do wykonywania czynności nazwanej drugim składni-
kiem. Z powodów frazeologicznych w zasadzie niespotykany jest dopełniacz przyimkowy (סכין של גילוח 
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'brzytwa do golenia'). Zaimek dzierżawczy jako drugi składnik jest niespotykany z powodów znaczenio-
wych, zatem i niemożliwy jest wariant מנורתה של הקריאה 'lampa do czytania': 

 
) 'lampa do czytania' מנורת הקריאה 110כורסת , גפן ) 

גילוח־סכין  'brzytwa do golenia' ( 119חרב , בר יוסף ) 
) 'stół kreślarski' שולחן שירטוט 288הסיפור  ) 
הברז הרחצ  'kran do mycia się' ( 62סוכן , שחר ) 

) 'kadź do prania' קלחת הכביסה 143נוצות , באר ) 
) 'płachty służące do maskowania' יריעות־ההסוואה 77פרשת , רז ) 
) 'zamrażalnik' תא ההקפאה 25חסות , מיכאל )  
) 'papier piśmienny' נייר כתיבה 79כולל , הפנר ) 
) 'okna przesuwne' חלונות ההזזה 49סטודנטית , קריץ ) 
) 'buty sportowe/buty do gimnastyki' נעלי־התעמלות 129סוגרים , קציר ) 
) 'obcęgi służące do wyrywania zębów' צבת עקירה 57חסות , מיכאל ) 
) 'piecyk grzewczy' תנור חימום 76אהבה , ברגמן ) 

כביסה־סודת  'soda do prania' ( 118חרב , בר יוסף ) 
כל של העובדיםחדר־האו  'stołówka pracownicza' ( 77במו ידיו , שמיר ) 

) 'plaża/miejsce do kąpania' חוף הרחצה 68במו ידיו , שמיר ) 
) 'miejsce do siedzenia' מקום־ישיבה 124הוא , שמיר ) 

 
j. Oba składniki to rzeczowniki konkretne, pierwszy oznacza rzecz przeznaczoną dla rzeczy nazwanej 

drugim składnikiem. Możliwy jest dopełniacz morfologiczny lub przyimkowy, ale jako drugi składnik 
niemożliwy jest zaimek dzierżawczy, i z tego powodu niemożliwy jest też wariant מטחנתו של הבשר 'ma-
szynka do mięsa': 

 
) 'pusty słoik po musztardzie' צנצנת חרדל ריקה 191נוצות , באר ) 
) 'słoiki po kefirze' צנצנות של לבניה 12סוגרים , קציר ) 
) 'puste butelki po czerwonym winie' בקבוקים ריקים של יין אדום 289גוף , קשוע ) 
) 'szklankę do herbaty, napełnioną przezroczystą cieczą' כוס־של־תה מלאה נוזל שקוף 60ריחו , תמוז ) 
) 'worek po cukrze' שק של סוכר 229נוצות , באר ) 
) 'huśtawka dziecięca/dla dzieci' נדנדה של תינוקות 113חסות , מיכאל ) 
) 'trutka na myszy' רעל העכברים 16שיני , גפן ) 
) 'nóż do masła' סכין החמאה 137שיני , גפן ) 
) 'maszynka do mięsa' מטחנה של בשר 36חדווה , מגד ) 

של השטיחיםהמחבט   'trzepaczka do dywanów' ( 246חסות , מיכאל ) 
) 'brązowy zeszyt szkolny' מחברת חומה של ילדים 170כורסת , גפן ) 
) 'sklep z materiałami budowlanymi' חנות של חומרי־בנין 94חדווה , מגד ) 
) 'sklepy odzieżowe' חנויות של בגדים 222ארבעה , נבו ) 
) 'księgarnia' חנות של ספרים 284כל ספורי , ראובני ) 
) 'sklep obuwniczy' חנות הנעליים 73מישהו , גרוסמן ) 
) 'boiska do piłki nożnej' מגרשי כדור־הרגל 68במו ידיו , שמיר ) 
) 'małe nożyczki do paznokci' מספריים קטנים של ציפורניים 90כורסת , גפן ) 
) 'letnie koszule' חולצות של קיץ 160קשת  )  

קפי שמשמש  'okulary słoneczne' ( 64כורסת , גפן ) 
) 'okulary przeciwpyłowe' משקפי אבק 80כורסת , גפן ) 

 
Przymiotnik, pojawiający się niekiedy w polskim przekładzie, możliwy jest też w języku hebrajskim: 

) 'nóż do produktów mlecznych' סכין חלבי 17ארבעה , נבו ). 
 
k. Oba składniki to rzeczowniki konkretne, drugi oznacza miejsce, dla którego przeznaczona jest rzecz 

nazwana pierwszym składnikiem, a niekoniecznie faktycznie się w tym miejscu znajdująca. Przeważa 
dopełniacz morfologiczny, jako drugi składnik niemożliwy jest zaimek dzierżawczy. W polskim przekła-
dzie nie dopełniacz, lecz przymiotnik lub przyimek na: 

 
) 'latarka kieszonkowa' פנס־כיס 97במו ידיו , שמיר ) 
) 'chustki na głowę' מטפחות־הראש 188אגדות , לוז ) 
) 'zegary ścienne/na ścianę' שעוני הקיר 83סוגרים , קציר ) 
) 'dywany ścienne/na ścianę' שטיחי קיר 116תרנגול , עמיר ) 
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) 'obrus na stół' מפת שולחן 31מנוחה , עוז ) 
) 'lampa stołowa/na stół [aktualnie zawieszona na suficie]' מנורת השולחן 108נוצות , באר ) 
) 'fartuch kuchenny' שמלת המטבח 187אגדות , לוז ) 
) 'gazetki ścienne' עתוני־קיר 59הוא , רשמי ) 

 
Przymiotnik możliwy też w języku hebrajskim: מחשב שולחני 'komputer stacjonarny' ( 83גוף , קשוע ). 
 
l. Pierwszy składnik to przymiotnik zgodny z rzeczownikiem, którego jest przydawką, lub z podmio-

tem, jeśli przymiotnik jest orzecznikiem26F

27. Z powodów frazeologicznych możliwy jest tylko dopełniacz 
morfologiczny. Jeśli konstrukcja jest przydawką, w przekładzie przydawką może być wyrażenie z przy-
imkiem o, jeśli natomiast konstrukcja jest orzecznikiem, w przekładzie orzeczeniem jest czasownik mieć. 
Drugi składnik konstrukcji dopełniaczowej o tym znaczeniu nie może być zastąpiony zaimkiem dzier-
żawczym: 

 
זהובת הצמות[...] הילדה   'dziewczynka [...] mająca złote warkocze/dziewczynka o złotych warkoczach' 

( 67מישהו , גרוסמן ) 
) 'samolot mający długi brzuch/samolot o długim brzuchu' מטוס ארוך גחון 70מסע , מגד ) 
) 'ona miała szczupłe ramiona' היא היתה רזת כתפיים 7המצב , עוז ), nie 'ona była o szczupłych ramionach'. 
) 'większość chorych ma zabandażowane oczy' רוב החולים חבושי עיניים 502הכלה , יהושע ), nie 'większość cho-

rych jest o zabandażowanych oczach'. 
 
Konstrukcja dopełniaczowa może być użyta substantywnie jako podmiot lub dopełnienie i także wtedy 

nie jest możliwy przekład na wyrażenie z przyimkiem o, chyba że uzupełni się elipsę rzeczownika. Moż-
na też substantywnie użyć imiesłowu mający, choć stylistycznie nie jest to najlepsze rozwiązanie: 

 
 walczył z tym tchórzem/z tym człowiekiem o zajęczym sercu/z mającym zajęcze' נאבק עם אותו רך־לבב

serce' ( 261כל ספורי , ראובני ) 
) 'mężczyzna o ociężałym ciele zmierzył mnie przenikliwie' כבד־הגוף מדד אותי מדידה נוקבת 139פרשת , רז ), 

może też 'mający ociężałe ciało zmierzył mnie przenikliwie'. 
 
m. Pierwszy składnik to przymiotnik (będący przydawką lub orzecznikiem) מלא 'pełny [czego]' lub חסר 

'cierpiący niedostatek [czego]', drugi składnik to rzeczownik będący jego dopełnieniem ([pełny] czego, 
[cierpiący niedostatek] czego). Niemożliwy jest jako drugi składnik zaimek dzierżawczy, i jeśli dopełnie-
nie to zaimek osobowy, jest on składnikiem wyrażenia przyimkowego. Spośród konstrukcji dopełniaczo-
wych możliwy jest tylko dopełniacz morfologiczny, jednak można też wyrazić dopełnienie przymiotnika 
przyimkami. 

 
 .w polskim przekładzie możliwy dopełniacz rzeczownika lub zaimka osobowego ,מלא •
 
– dopełniacz morfologiczny, gdy dopełnienie to rzeczownik:  

) 'źli ludzie są pełni siły' הרעים מלאי מרץ 150יום , מגד ) 
תוכן נראו החיים ההם־כה עשירים ומלאי  'tak bogate i pełne treści wydawało się tamto życie' ( 210אבן , שחם ) 

) 'dobry nastrój, pełen ufności' הרוח הטובה מלאת הבטחון 254חרב , בר יוסף ) 
 
– apozycja, gdy dopełnienie to rzeczownik: 

) 'obraz jest w istocie pełen oczu' התמונה בעצם מלאה עיניים 12ספר , גרוסמן ) 
 
– przyimek את (tj. dopełnienie bliższe), gdy dopełnienie to rzeczownik lub zaimek osobowy: 

) 'całe pełne jest białej mgły' כולו מלא את הערפל הלבן 158 יום, מגד ) 
) 'całe pole jest ich pełne' כל השדה מלא אותם 389עד , ראובני ) 
) 'dom jest pełen ciebie' הבית מלא אותך 95אם , ארד ) 

 
– przyimek ב- , gdy dopełnienie to rzeczownik lub zaimek osobowy: 

) 'do okopów pełnych krwi' לתעלות המלאות בדם 57כורסת , גפן ) 
) 'miasto jest ich pełne' העיר מלאה בהם 335 חדר, שמעוני ) 

 

                                                 
27 W gramatyce arabskiej zwie się ta konstrukcja dopełniaczem niewłaściwym czy przymiotnikowym (Bucley 2004: 174). 
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 w polskim przekładzie ekwiwalentnym stylistycznie nie cierpiący niedostatek, lecz zależnie od ,חסר •
kontekstu brakować lub podobnie.  

 
– dopełniacz morfologiczny, gdy dopełnienie to rzeczownik: 

רת התביעות והסרת התלונותחס[...] הערביות   'arabskość [...] wolna od żądań i wolna od narzekań' ( 248הכלה , יהושע ) 
) 'litery jud pozbawione znaczenia' ויודים חסרי משמעות 138כולל , הפנר ) 

 
– przyimek את (tj. dopełnienie bliższe), gdy dopełnienie to zaimek osobowy: 

) 'każdy, komu ich brakuje' כל החסר אותם 184אנשי , בר יוסף ) 
שחסרה אותו, משהו  'coś, czego jej brakowało' ( 480סטודנטית , קריץ ) 

 
n. Pierwszy składnik oznacza kategorię, drugi jest nazwą własną egzemplarza. Jako nazwa własna 

może też funkcjonować cytat. Z powodów frazeologicznych możliwy jest tylko dopełniacz morfologicz-
ny (tj. nie הנהר של הדון 'rzeka Don'). Z powodów znaczeniowych niemożliwy jest zaimek dzierżawczy 
jako drugi składnik, zatem niemożliwy jest wariant פרדה"סונטתה של ה" . W polskim przekładzie pojawia się 
nie dopełniacz, lecz apozycja: 

 
"הפרדה"סונטת   'sonata „Rozstanie”' ( 58כולל , הפנר ) 

) 'nad rzeką Don' על נהר הדון 77אנשי , בן עזר ) 
) 'góry Karpaty' הרי הקרפטים 57חבלים , באר ) 
) 'stowarzyszenie Pomoc Położnicom' חברת ׳עזר יולדות׳ 79נוצות , באר ) 
) 'okrzyk Ratujcie' צעקת הצילו 323רחוב , אקשטיין ) 

 
o. Pierwszy składnik to rzeczownik abstrakcyjny, najczęściej יופי 'piękno'. Jeśli grupa jest podmiotem 

(lub orzecznikiem), to orzeczenie (lub zaimek wskazujący jako podmiot) jest zgodne z drugim składni-
kiem konstrukcji dopełniaczowej, z czego wynika, że wbrew wewnętrznej strukturze konstrukcji dopeł-
niaczowej to pierwszy składnik jest modyfikatorem drugiego (Glinert 2004: 49), i tylko tłumaczenie 
pierwszego składnika na przymiotnik powoduje, że przekład jest sensowny. Jest to wyrażenie właściwe 
stylowi raczej niedbałemu, tj. np. nie pojawia się w stylu naukowym. W stylu starannym pierwszemu 
składnikowi odpowiada przydawka przymiotna. Z powodów frazeologicznych niemożliwy jest dopeł-
niacz morfologiczny, ani zaimek osobowy jako drugi składnik (choć oczywiście zaimek osobowy może 
być określony przydawką przymiotną), i niemożliwy jest wariant יופיה של דוגמה – to wyrażenie może zna-
czyć tylko 'piękno przykładu', por. כאילו יופים של כוכבים וציפורים הוא, היה בה יופי שלא הורגלו בו  'było w niej 
piękno, do którego nie nawykli, jakby to było piękno gwiazd i ptaków' ( 38ויקטוריה , מיכאל ), nie 'jakby to 
były piękne gwiazdy': 

 
) 'bezczelny człowiek' חוצפה של בן אדם 161אבן , שחם ), nie 'bezczelność człowieka'. 
) 'to jest piękny obraz' זה יופי של ציור 27לב , שחם ) 
) 'to jest piękny przykład' זאת יופי של דוגמה 79געגועי , קרת ) 
) 'jakże piękne wyrażenia mieliśmy' איזה יופי של ביטויים היו לנו 13ילדי , שמיר ) 
) 'urodziły się nam jeszcze dwie śliczne córki' נולדו לנו עוד שתי חמד של בנות 276תמיד , גרבוז ) 

ל סיבות לשביתה כזאתהיו לי יופי ש  'miałem dobre powody do takiego strajku' ( 10חיוך , גרוסמן ) 
 
W stylu starannym pojawia się przydawka przymiotna: אשה חמודה 'śliczna kobieta' ( 363חרב , בר יוסף ) 
 
p. Pierwszy składnik to imiesłów bierny, drugi składnik to rzeczownik wyrażający agensa strony bier-

nej (por. rozdz. 3, 2.1.1.8, d).  
 
• Jeśli agens jest nieożywiony, to w języku hebrajskim niemożliwy jest zaimek osobowy jako drugi 

składnik, i w związku z tym niemożliwy jest dopełniacz zaimkowo-przyimkowy. Z powodów frazeolo-
gicznych niemożliwy jest też dopełniacz przyimkowy. W polskim przekładzie agensa wyraża narzędnik. 
Ponieważ nie zawsze możliwe jest odróżnienie agensa nieożywionego strony biernej od narzędzia (jak 
w wyrażeniu podłoga zalana wodą), podaję czynne parafrazy, z których wynika, że dopełniacz rzeczywi-
ście wyraża agensa: 

 
אחוזת עוויתות[...] מה חשבה   'co myślała [...] nękana konwulsjami' ( 86ספר , גרוסמן ), por. parafraza czynna: 

) 'nerwowy skurcz złapał Fatchiego' עוית של עצבנות אחזה את פתחי 99חסות , מיכאל ) 
אגהמיוסרי הדהוריו   'jego udręczeni troskami rodzice' ( 113מעשה , מגד ), por. מוסיפה לייסר את חישין אשמה 'dalej 

Chiszina dręczy poczucie winy' ( 410השיבה , יהושע ) 
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) 'której ściany są pokryte papą' שקירותיה מצופי נייר־זפת 167יום , מגד ), por. זוהמה מצפה את רצפתו 'brud pokrywa 
jego posadzkę' ( 141חדר , שמעוני ) 

) 'ziemia smagana słońcem' האדמה צלופת־השמש 51מסע , מגד ), por. הגשם צולף בי 'deszcz mnie smaga' ( 69דוקטור , צלקה ) 
) 'jego końce, spalone słońcem' קצוותיו צרובי השמש 82כורסת , גפן ), por. שהשמש צרבה בו, בשיער כהה  'w ciem-

nych włosach, które spaliło słońce' ( 104ארץ , בן נר ) 
 
• Jeśli agens jest ożywiony, to może on być w języku hebrajskim wyrażony zaimkiem dzierżawczym 

syntetycznym, więc i dopełniaczem zaimkowo-przyimkowym (ale nie przyimkowym). W polskim prze-
kładzie agensa wyraża przyimek przez: 

 
) 'oni sami są stworzeni przez Boga' הם עצמם ברואי אלוהים 121בגיאות , בורלא ) 

באולם אהובת כולם[...] היא   'ona jest [...] kochana przez wszystkich na sali' ( 227כולל , הפנר ) 
) 'znienawidzonym przez siebie chrześcijanom' לנוצרים שנואיהם 184דה חו, גלעדי ) 

שנואיו של הקב׳׳ה, אתם  'wy, znienawidzeni przez Boga' ( 31מדרש , מאק ) 
 

r. Drugi składnik wyraża przyczynę stanu wyrażonego pierwszym składnikiem (będącym rzeczowni-
kiem abstrakcyjnym odczasownikowym lub odprzymiotnikowym) lub powód zaistnienia rzeczy nazwanej 
pierwszym składnikiem (będącym rzeczownikiem konkretnym). Możliwy jest dopełniacz morfologiczny 
lub przyimkowy, niemożliwy jest zaimek dzierżawczy ani dopełniacz zaimkowo-przyimkowy. W pol-
skim przekładzie pojawia się dopełniacz, przymiotnik, lub bardziej eksplicytny imiesłów z określeniami: 

 
• Pierwszy składnik to rzeczownik abstrakcyjny: 

) 'grymas obrazy' עווית של עלבון 176נוצות , באר ) 
) 'smutek spowodowany rozstaniem/smutek rozstania' עצב של פרידה 86ספר , גרוסמן ) 
) 'drżenie spowodowane chłodem/drżenie z chłodu' רעדה של צינה 7 השער, מלץ ) 
) 'milczenie spowodowane zakłopotaniem/pełne zakłopotania milczenie' שתיקה של מבוכה 135 השער, מלץ ) 
) 'wrogie milczenie/milczenie wyrażające wrogość' שתיקה של איבה 118הוא , שמיר ) 
) 'okrzyk radości' צרחה של שמחה 252ית עמ-פדר-רון ) 
) 'okrzyk zaskoczenia' קריאת הפתעה 14פרשת , רז ) 
) 'przyjemność czerpana z mówienia/przyjemność mówienia' הנאת הדיבור 312הכלה , יהושע ) 
) 'cierpienie spowodowane zazdrością' כאב של קנאה 164אנשי , בר יוסף ) 
) 'problemy spowodowane obłędem' בעיות שגעון 5כולל , הפנר ) 
) 'zwolnienie chorobowe' חופשת מחלה 49על גחלים , רג׳ואן ) 

 
• Pierwszy składnik to rzeczownik konkretny: 

) 'łzy dumy i radości' דמעות של גאווה וגיל 58אנשי , בר יוסף ) 
) 'pot, który jest objawem strachu' הזיעה של הפחד 176חדר , שמעוני ) 
) 'rany spowodowane przez gwoździe/rany po gwoździach' פצעי המסמרים 333חדר , שמעוני ) 
) 'dziury po kulach/od kul' החורים של הכדורים 30נוכחים , גרוסמן ) 
) 'ranka po ukąszeniu' פצעון של עקיצה 56פרספונה , מגד ) 
) 'blizny po ranach' צלקות של פצעים 112השגעון , המאירי ) 

 
s. Bezokolicznik לפעול odnoszący się do czynności jako takiej, a nie do wskazanego jej wykonania, 

może być drugim składnikiem dopełniacza morfologicznego, którego pierwszy składnik to imiesłów, 
i wtedy bezokolicznik jest dopełnieniem imiesłowu. Jest to archaizujący wariant wyrażenia, w którym 
imiesłów ma formę status absolutus: אוהבי לנום 'lubiący spać' ( סיפורים ט, ביאליק ) – czemu w stylu neutral-
nym odpowiada אוהבים לנום. 

 
W stylu neutralnym raczej niedbałym bezokolicznik לפעול odnoszący się do czynności jako takiej mo-

że być drugim składnikiem dopełniacza przyimkowego. W polskim przekładzie pojawia się niekiedy 
dopełniacz rzeczownika odczasownikowego: 

 
) 'tą metodą odkładania na potem leczenia' בשיטה הזו של לדחות את הטיפול 10, 1948, בן יהודה ) 
) 'cały pomysł zamieszkania razem' כל הרעיון של לגור ביחד 64ארבעה , נבו ) 

"הדבר הנכון"זה כבר לא היה עניין של להרגיש את   'to już nie była kwestia odczuwania tego, co właściwe' ( 41שאהבה , הראבן ) 
) 'takie szalone marzenie o wstaniu' מין חלום מטורף של לקום 97נוכחים , גרוסמן ) 
במשה לא בקטע של לכתו  'Mojżesz nie lubi pisać' ( 83ארבעה , נבו ) 

) 'cała ta historia o przynoszeniu pieniędzy' כל הסיפור של להביא כסף 74מחפשים , דנקנר ) 
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 'zabawa polegająca na jednoczesnym byciu i niebyciu tutaj' השעשוע של להיות ולא להיות כאן בעת ובעונה אחת
( 60הפוטוגרף , בר יוסף ) 
 
Gdy mowa o wskazanym wykonaniu czynności, to nawet w stylu niedbałym pojawia się nie bezokolicznik, 

lecz rzeczownik odczasownikowy: באמצע הקריאה שלו 'w trakcie tego jego krzyku' ( 9, 1948, בן יהודה ). 
W stylu starannym drugim składnikiem jest rzeczownik odczasownikowy lub gerundium, nawet gdy 

mowa o czynności jako takiej: חלום התחייה התרבותית 'marzenie o odrodzeniu kulturalnym' ( 77סיפור , עוז ); 
של היות יחד[...] אותו ריגוש   'ta ekscytacja byciem razem' ( 131הוא , שמיר ). 

 
Do bezokolicznika לפעול nie może anaforycznie odnosić się zaimek osobowy jako drugi składnik do-

pełniacza, i dlatego niemożliwy jest wariant רעיונו של לגור 'pomysł zamieszkania' (zaimek zostałby zinter-
pretowany jako wyrażający agensa: 'jego pomysł zamieszkania' < 'on wpadł na pomysł zamieszkania'). 

Wydaje się, że mimo iż w polskim przekładzie niekiedy pojawia się dopełniacz rzeczownika odcza-
sownikowego: metoda odkładania na potem, dopełniacz ten nie może być zastąpiony zaimkiem dzier-
żawczym anaforycznie odnoszącym się do użytego wcześniej rzeczownika: raczej 'Nie lubię odkładania 
na potem. Metoda odkładania na potem jest zła', niż 'Nie lubię odkładania na potem. Jego metoda jest zła'. 
Zaimek osobowy w mianowniku może jednak odnosić się anaforycznie do rzeczownika odczasowniko-
wego: 'Nie lubię odkładania na potem. Ono mnie denerwuje'. 

 
t. Pierwszy składnik to wyraz, który nie może być lub rzadko bywa określany zaimkiem dzierżaw-

czym syntetycznym, choć może być określony zaimkiem dzierżawczym analitycznym. Należą tu wyrazy 
podane w rozdz. 3, 2.1.2. Tak więc nie istnieją warianty zaimkowo-przyimkowe takich konstrukcji, jak 
) 'w Europie nazistów' באירופה של הנאצים 68ילדי , שמיר ובזאת של יותם אפשר , שטוחה לגמרי[...] השוחה של מוקי  ;(
) 'okop Mukiego [...] jest bardzo płytki, a w tym Jotama można pomieścić czołg' להכניס טנק 160שיני , גפן ); 

באך של משהו  'coś Bacha' ( 198 זכרון, שבתאי המגבר של בקישקעס ;(  'we flaki wzmacniacza' ( 31 געגועי, קרת ); 
) 'komando Arika' הקומנדו של אריק 409התגנבות , קנז ), ponieważ pierwsze składniki tych dopełniaczy to wy-
razy, których w żadnym razie nie można określić zaimkiem syntetycznym (nazwa własna, zaimek wska-
zujący użyty substantywnie, zaimek nieokreślony, rzeczownik z końcówką mnogą zapożyczoną, rze-
czownik zapożyczony zakończony samogłoską o). Jeśli pierwszy składnik jest wyrazem niedawno zapo-
życzonym, unika się wariantu zaimkowo-przyimkowego, aby nie określać wyrazu niedawno zapożyczo-
nego zaimkiem syntetycznym: ההיסטוריה העקובה מדם של ארצנו 'krwawa historia naszej ziemi' ( 30אל , שמיר ), 
dopełniacz zaimkowo-przyimkowy pojawia się w razie użycia rodzimego synonimu: תולדותיהם של האבנים ,
) 'historia kamieni, starożytnych żelaznych wrót' שערי־הברזל העתיקים 108חימו , קניוק ), natomiast wyrażenie 

מולה של טראקטורו  'traktor Muły' ( 169 הוא, שמיר ) jest nacechowane stylistycznie, tj. brzmi humorystycznie, 
z powodu określenia rzeczownika niedawno zapożyczonego zaimkiem syntetycznym. Podobnie jeśli 
pierwszy składnik konstrukcji dopełniaczowej sam jest konstrukcją dopełniaczową, to w stylu książko-
wym wolnym od archaizacji dopełniacz zaimkowo-przyimkowy jest możliwy tylko wtedy, gdy trzeci 
składnik znaczeniowo odnosi się do drugiego: גנזי סיפוריו של המחזור 'skarbnica opowieści rocznika uczni-
ów' ( 59במו ידיו , שמיר  opowieści o kłamstwach i wadach wszystkich znanych' סיפורי כזבם וגנותם של כל האנשים הנודעים ;(
ludzi' ( 58במו ידיו , שמיר ). Gdy trzeci składnik znaczeniowo odnosi się do pierwszego składnika, unika się 
dopełniacza zaimkowo-przyimkowego, bo ten wymagałby określenia konstrukcji dopełniaczowej zaim-
kiem syntetycznym znaczeniowo odnoszącym się do pierwszego składnika, a będącym sufiksem drugiego 
składnika, co jest możliwe tylko w stylu archaizującym: גן הירק של בית הספר 'szkolny ogród warzywny' 
( 46במו ידיו , שמיר ) – wariant גן ירקו של בית הספר mógłby pojawić się w stylu archaizującym.  

 
B. Konstrukcje dopełniaczowe, które mają tylko wariant typu בית דויד, bo choć drugi ich składnik może być 

zastąpiony zaimkiem dzierżawczym (wyłącznie syntetycznym), to jednak nie jest możliwa parafraza w postaci 
dopełniacza przyimkowego (בית של דויד), i z tego powodu nie jest możliwy dopełniacz typu ביתו של דויד. Należą 
tu konstrukcje dopełniaczowe, których pierwszy składnik to liczebnik główny lub rzeczownik כל, drugi skład-
nik zaś to 'rzecz liczona'. Właśnie z tego powodu, że niemożliwe są następujące parafrazy: השלושת אנשי המט  'ci 
trzej ludzie ze sztabu' > כל גופה ;השלושה של אנשי המטה 'całe jej ciało' > הכול של גופה, nie jest możliwy także 
dopełniacz zaimkowo-przyimkowy: שלושתם של אנשי המטה 'ci trzej ludzie ze sztabu', כולו של גופה 'całe jej 
ciało', mimo że jako drugi składnik jest możliwy zaimek dzierżawczy syntetyczny: שלושתם 'ich troje', כולי 
'ja cały'. Pojawiający się wyjątkowo dopełniacz zaimkowo-przyimkowy: כל־כלו של אותו גיוס 'cała ta mobil-
izacja' ( 83במו ידיו , שמיר ) to ozdobnik stylistyczny, jakich wiele w utworach Szamira, a nie dowód na to, 
że כל הבית można sparafrazować jako כולו של הבית. Zwróćmy uwagę, że w odróżnieniu od liczebników 
głównych i rzeczownika כל, rzeczowniki partytywne dopuszczają dopełniacz zaimkowo-przyimkowy: 



3. Zaimek dzierżawczy 
 

~ 164 ~ 

) 'większość krajowych Żydów była podobna' רובם של יהודי הארץ היו דומים 201י יהוד, עראקי ), bo dopuszczają 
one dopełniacz przyimkowy, choć głównie z rzeczownikiem pojedynczym jako drugim składnikiem: 
 ta wyważona proza stanowi niemal większość biblijnej' פרוזה שקולה זו מהוה כמעט הרוב של הפרוזה המקראית
prozy' ( 195מבוא , אבישור ). Liczebniki oraz rzeczownik כל są inaczej traktowane niż rzeczowniki partytyw-
ne z tego powodu, że rzeczowniki partytywne oznaczają 'część całości', a to znaczenie może wyrażać 
dopełniacz przyimkowy, na co przykłady podaję w punkcie C. poniżej. 

 
C. Konstrukcje dopełniaczowe, które mają wszystkie trzy warianty: ביתו של דויד ,הבית של דויד ,בית דויד, 

i zarazem drugi ich składnik rzeczownikowy można zastąpić zaimkiem dzierżawczym (syntetycznym lub 
analitycznym). 

 
a. Drugi składnik wyraża posiadacza rzeczy nazwanej pierwszym składnikiem: 
 

) 'mieszkanie jego rodziców' דירת הוריו 14לב , שחם ) 
) 'dom tego Wajntrauba' את הבית של הוויינטראוב הזה 33חדר , שמעוני ) 
) 'nasze mieszkanie' הדירה שלנו 385סיפור , עוז ) 
) 'mój dom' ביתי 127הלבנים , המאירי ) 
) 'dom Mantela' ביתו של מנטלו 107המחצבה , בן עזר ) 

 
b. Konstrukcja dopełniaczowa wyraża relacje rodzinne: 
 

) 'żony oślarzy' נשות החמרים 436 חדר, שמעוני ) 
) 'syn pani Finster' הבן של גברת פינסטר 25סיפור , עוז ) 
) 'jej mąż' בעלה 550סיפור , עוז ) 
) 'dwaj synowie Elkany' שני בניו של אלקנה 13לב , שחם ) 
) 'wdowa po Eszbaalu' אלמנת אשבעל 14חלום , שחר ) 
) 'wdowa po nim' אלמנתו 145סיפור , עוז ) 

 
c. Pierwszy składnik oznacza część całości nazwanej drugim składnikiem: 
 
• Przedmioty lub osoby: 

) 'dach magazynu' גג המחסן 103לדעת , עוז ) 
) 'głowa tamtego' הראש של זה 223חדר , שמעוני )  
) 'pomiędzy jego [= atlasu] kartkami' בין דפיו 220המצב , עוז ) 
) 'moje nogi' רגלי 371עת , באר ) 
) 'głowa Nachmana' ראשו של נחמן 42הלבנים , המאירי ) 
) 'nogi krzesła' רגליו של כיסא 115אנשי , בר יוסף ) 
) 'kartki kalendarza' דפיו של לוח השנה 252נוצות , באר ) 
) 'ściany pokoju bibliotecznego' קירותיו של חדר הספרים 575סיפור , עוז ) 
) 'bok chodnika' שוליה של המידרכת 65במו ידיו , שמיר ) 
) 'część wsi, położona blisko szosy' חלק המושבה הסמוך לשפת הכביש 77פרשת , רז ) 
ואני זוכר חלק גדול של  'pamiętam dużą jego część' ( 81ארבעה , נבו ) 

) 'pierwsza część książki' החלק הראשון של הספר 159כולל , הפנר ) 
) 'część zbocza' חלקו של המדרון 373חרב , בר יוסף ) 
) 'ich [= gazet] części' חלקיהם 23המצב , עוז ) 

 
• Okresy czasu: 

) 'pod koniec szabasów albo w ich wigilię' במוצאי־שבתות או בערביהן 74במו ידיו , שמיר ) 
) 'w pierwszych miesiącach drugiego roku' בחדשיה הראשונים של שנה ב׳ 74במו ידיו , שמיר ) 
) 'w południe pewnego dnia' בצהריו של יום 68במו ידיו , שמיר ) 
) 'w piątkowe noce' בלילי שבת 22מעשה , מגד ) 

 
• Miejsca: 
עיררחובות ה  'ulice miasta' ( 274שאהבה , הראבן ) 
קיהשוָ   'jego [= Bejrutu] place targowe' ( 6 הגולים, בארון ) 

) 'na głównej ulicy osiedla' ברחובה הראשי של השכונה 44הגבול , שמיר ) 
) '.w sadach miejscowości J' בפרדסיה של מושבת יהודה 68במו ידיו , שמיר ) 

נאנקיםשמדפיו הרבים [...] חדר   'pokój [...] którego liczne półki skrzypią' ( 374הכלה , יהושע ) 
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d. Pierwszy składnik to rzeczownik abstrakcyjny wyrażający cechę rzeczy nazwanej drugim składnikiem: 
 

) 'mądrość Izraela' חכמת ישראל 58סיפור , עוז ) 
) 'jego starość' זיקנתו 61אגדות , לוז ) 

ילדותיות היוונית שלךה  'twoja grecka dziecinność' ( 137המצב , עוז ) 
) 'czystość strajku' טוהרה של השביתה 76במו ידיו , שמיר ) 
) 'surowość oryginału' גולמיותו של המקור 106שלוש , אורפז ) 
) 'cała powaga życia' כל כובדם של החיים 81במו ידיו , שמיר ) 
) 'wartość jednostki' ערכו של היחיד 69במו ידיו , שמיר ) 
) 'niepodważalna boskość filiżanki herbaty' אלוהותו הבלתי־מעורערת של ספל־התה 98במו ידיו , שמיר ) 
) 'nazwy rzeczy' שמותיהם של הדברים 67במו ידיו , שמיר ) 
) 'wiek Elika' גילו של אליק 67במו ידיו , שמיר ) 

 
e. Pierwszy składnik to rzeczownik oznaczający 'grupę', drugi to rzeczownik mnogi oznaczający ele-

menty grupy: 
 

) 'miał w rękach mnóstwo koszyków' היו לו המון סלים בידיים 133חיי , שלו ) 
) 'garstka lotników próbuje powstrzymać' קומץ הטייסים מנסים לבלום 59ראש , דן ) 

הלכו ורבו[...] המוניהם   'ich tłumy stawały się coraz liczniejsze' ( 180עד , ראובני ) 
) 'grupy ludzi' חבורות של אנשים 183המחצבה , בן עזר ) 
) 'w grupie członków trzeciego i czwartego pokolenia' בחבורתם של בני הדורות השלישי והרביעי 95בקולמוס , שמיר ) 

 
Podsumowując, można stwierdzić, że parafraza ביתו של דויד jest możliwa wtedy, gdy znaczenie kon-

strukcji umożliwia zastąpienie drugiego składnika zaimkiem dzierżawczym syntetycznym (ביתו), a jedno-
cześnie względy frazeologiczne pozwalają na posłużenie się dopełniaczem przyimkowym. Można zauwa-
żyć, że dopełniacz zaimkowo-przyimkowy lub zaimek dzierżawczy jako drugi składnik są możliwe 
głównie wtedy, gdy hebrajska konstrukcja dopełniaczowa jest tłumaczona na polski dopełniacz (punkt C), 
czyli wtedy, gdy dopełniacz wyraża swoje podstawowe, nieidiomatyczne znaczenia. W punktach A i B 
polskie przekłady przeważnie nie zawierają przydawki dopełniaczowej, i w hebrajskim niemożliwy jest 
dopełniacz zaimkowo-przyimkowy ani zaimek dzierżawczy jako drugi składnik. Wyjątkiem są wyrażenia 
podane w A.t, które nie mają parafrazy w formie dopełniacza zaimkowo-przyimkowego, bo ich pierw-
szego składnika nie można określić zaimkiem syntetycznym, a jedynie analitycznym. W ich polskim 
przekładzie przeważnie pojawia się dopełniacz. W punkcie C jedynie rzeczownik wdowa/wdowiec wy-
maga określenia przyimkiem po, gdy w wyrażeniu hebrajskim pojawia się dopełniacz. Płynie z tego taki 
wniosek, że we współczesnym hebrajskim dopełniacz zaimkowo-przyimkowy, podobnie jak zaimek 
dzierżawczy analityczny, wyraża mniej znaczeń niż dopełniacz morfologiczny czy zaimek syntetyczny, i 
są to przeważnie te znaczenia, które także w języku polskim wyraża dopełniacz. Ponieważ ograniczenia 
możliwości sparafrazowania dopełniacza morfologicznego na dopełniacz zaimkowo-przyimkowy prze-
ważnie wynikają z niemożności zastąpienia drugiego, rzeczownikowego składnika konstrukcji dopełnia-
czowej zaimkiem osobowym, inny wniosek, jaki można wyciągnąć, jest taki, że drugi, rzeczownikowy 
składnik konstrukcji dopełniaczowej może być zastąpiony zaimkiem osobowym (w polskim przekładzie 
zaimkiem dzierżawczym), jeśli konstrukcja dopełniaczowa wyraża najmniej idiomatyczne, najbardziej 
typowe znaczenia ('posiadacz', 'część całości'), czyli wtedy, gdy także w polskim przekładzie możliwy 
jest dopełniacz lub zaimek dzierżawczy.  

 
2.1.1.10. Zaimek dzierżawczy jako określenie grupy apozycyjnej rzeczownik + przymiotnik,  
rzeczownik + rzeczownik 
 
Jeśli grupa złożona z rzeczownika i określającego go przymiotnika lub imiesłowu w składni zgody jest 

określona przez zaimek dzierżawczy syntetyczny, to najczęściej zaimek ten pojawia się tylko przy rze-
czowniku, a określoność przymiotnika wyraża rodzajnik: שמי הרע והמפחיד 'moja zła i przerażająca sława' 
( 462הכלה , יהושע ) 'jego mały syn' בנו הקטן ;( 13 השער, מלץ ). Zaimek dzierżawczy syntetyczny pojawia się 
przy obu składnikach tylko w stylu archaizującym, i jest to ograniczone do pewnych frazeologizmów, tj. 
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do rzeczowników osobowych, oznaczających najczęściej pokrewieństwo28. W stylu książkowym wolnym 
od archaizacji, a także w przekładzie polskim, pojawia się tylko jeden zaimek dzierżawczy: 

 
) 'mój najstarszy wnuk' נכדי בכורי 17אהבת , בר יוסף ), por. הייתי נכדו הבכור 'byłem jego najstarszym wnukiem' 

( 122זכרון , עדיני ) 
) 'swego jedynego syna' בנו יחידו 216המצב , עוז ), por. בנו היחיד 'jego jedyny syn' ( 171הסיפור  ) 
) 'jego młodszy syn' בנו צעירו 56סיפורים , הזז ), por. בנם הצעיר 'ich młodszy syn' ( 129סיפור , עוז ) 
) 'nasz drogi człowieku' אישנו־יקרנו 116בגיאות , בורלא ) 
) 'mój drogi chłopcze' בחורי יקירי 37ריחו , תמוז ) 

Gdy rzeczownik nie jest osobowy, nie zdarza się powtórzenie zaimka dzierżawczego: גופו הצעיר 'jego 
młode ciało' ( 378חרב , בר יוסף ), nie גופו צעירו. Jeśli rzeczownik osobowy jest określony rzeczownikiem 
w dopełniaczu morfologicznym, to nawet w stylu archaizującym rzeczownik nie powtarza się jako okre-
ślenie przymiotnika ani też przymiotnik nie jest określony zaimkiem dzierżawczym odnoszącym się do rzeczow-
nika w dopełniaczu: בת המלך היחידה 'jedyna córka króla', nigdy בת המלך יחידת המלך czy בת המלך יחידתו. 

Jeżeli określeniem rzeczownika jest imiesłów czynny, to zaimek dzierżawczy syntetyczny określający 
imiesłów wyraża jego pacjensa. W stylu neutralnym imiesłów jest określony przez rodzajnik, a jego pa-
cjens jest domyślny, tj. pacjensa wyraża zaimek określający rzeczownik: 

 
) 'ich rodzony ojciec' אביהם מולידם 97חרב , בר יוסף ), por. אביו המוליד 'jego rodzony ojciec' ( על בן, דבורקס ) 
) 'od swego męża żywiciela' בבעלה מפרנסה 217השער , מלץ ), por. בזכות בעלה המפרנס 'dzięki jej mężowi ży-

wicielowi' ( 179לאורך , מימון ). 
 
Jeżeli określeniem rzeczownika jest imiesłów bierny, to zaimek dzierżawczy go określający wyraża agensa 

strony biernej, w stylu neutralnym imiesłów jest określony przez rodzajnik, a jego agens jest domyślny:  אחי
) 'mój ukochany brat' אהובי 93יכין  ), w stylu neutralnym אביה האהוב 'jej ukochany ojciec' ( 62הכלה , יהושע ). 

 
Jeśli rzeczownik z przydawką przymiotną jest określony przez zaimek dzierżawczy analityczny, to za-

imek nigdy nie pojawia się dwukrotnie: 
 
• W stylu starannym zaimek dzierżawczy następuje po przymiotniku: הנכד היחיד שלה 'jej jedyny wnuk' 

( 99המאהב , יהושע ) 
 
• W stylu niedbałym zaimek dzierżawczy znajduje się przed przymiotnikiem: אמא שלי המסכנה 'moja 

biedna mama' ( 149אשה , גפן ) 
 
Jeśli przydawką rzeczownika jest rzeczownik w apozycji, to zaimek dzierżawczy syntetyczny zwykle 

pojawia się tylko przy pierwszym rzeczowniku: אשתך הכלבה 'twoja żona, ta suka' ( 129כולל , הפנר מולדתי  ;(
) 'moja ojczyzna-skurwycórka' בת־הזונה 138כולל , הפנר ). Rzadziej, w stylu książkowym, zaimek syntetycz-
ny pojawia się przy obu składnikach, w polskim przekładzie pojawia się tylko jeden zaimek dzierżawczy: 
) 'nasza społeczność-sekta' עדתנו־כיתתנו 12סיפורו , קפליוק -to jest ich ostatni taniec' זהו מחולם־מאבקם האחרון ,(
bój' ( 7עושה , קרישק אורוותו־מרתפו ,(  'jego piwnica-obora' ( 17בעל , בורלא דייריו־בעליו ,(  'jego właściciele-
mieszkańcy' ( 21ילדי, שמיר ). Zaimek analityczny pojawia się zawsze tylko raz, po drugim rzeczowniku:  על

החצרות המרובעות שלהם־הגנות  'razem z ich kwadratowymi ogrodami-podwórzami' ( 206שמות , ראובני ). 
 
Podane tu polskie przekłady nie oddają różnicy stylistycznej pomiędzy wariantem archaizującym  בנו

 .בנו היחיד a wariantem książkowym יחידו
 
2.1.1.11. Zaimek syntetyczny jako element stylizacji w mowie Arabów 
 
W hebrajskiej literaturze pięknej zaimki syntetyczne zamiast analitycznych lub rodzajnika pojawiają 

się w dużej ilości w mowie Arabów, gdy pisarz przytacza po hebrajsku fikcyjną wypowiedź bohatera 
mówiącego po arabsku: לכו וקראו לאחותכם, ילדי  'moje dzieci, idźcie i zawołajcie swoją siostrę' ( חסות , מיכאל
53), co w stylu neutralnym brzmiałoby tak: לאחות שלכםלכו ותקראו , ילדים . Nie jest to wynik niewolniczego 
tłumaczenia wypowiedzi faktycznie sformułowanej po arabsku, lecz stylizacja opierająca się na świado-
mości, że w języku arabskim poza nielicznymi wyjątkami używa się zaimka syntetycznego, także w kon-

                                                 
28 Glinert (2004: 102, 503) błędnie sądzi, że przymiotnik w funkcji przydawki (nie zsubstantywizowany) nie może 
być określony przez zaimek dzierżawczy syntetyczny. 
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tekstach, w których we współczesnym hebrajskim w ogóle nie pojawia się zaimek dzierżawczy, jak 
w tym przykładzie w wołaczu. Próbując oddać w przekładzie tę stylizację na mowę Arabów należy pa-
miętać, że formy, których się w niej używa, istnieją także w hebrajskim i w nim są wyznacznikami stylu 
książkowego (jak w tym przykładzie rozkaźnik קראו). Zupełnie inaczej brzmią w hebrajskiej literaturze 
pięknej wypowiedzi Arabów mówiących faktycznie po hebrajsku, bo w nich pojawiają się formy i kon-
strukcje właściwe hebrajskiemu stylowi neutralnemu lub niedbałemu, a nie książkowemu, czego przykła-
dów dostarczają reportaże Dawida Grosmana. Tak więc Arab faktycznie mówiący po hebrajsku posługuje 
się raczej zaimkami analitycznymi: כל הסיפור שלכם 'cała ta wasza historia' ( 15נוכחים , גרוסמן ), a syntetycz-
nymi tylko wtedy, gdy jest to zgodne z frazeologią hebrajskiego stylu neutralnego: אחי הפלסטיני שם 'tam 
jest mój brat Palestyńczyk' ( 13נוכחים , גרוסמן ). 

 
 
2.1.2. Przypadki, w których preferowany lub wyłącznie możliwy jest zaimek analityczny 
 
2.1.2.1. Rzeczowniki zapożyczone 
 
a. W języku hebrajskim rzeczowniki niedawno zapożyczone z innych języków mogą być określone przez za-

imek dzierżawczy syntetyczny, jednak zwykle unika się tego nawet w stylu książkowym poprzez użycie zaimka 
dzierżawczego analitycznego (Glinert 2004: 34; Coffin, Bolozky 2005: 107, por. Piela 2006–7: 394), natomiast 
użyte w kontekście rzeczowniki rodzime są określone przez zaimek syntetyczny: 

 
) 'tylko jego westchnienia świadczyły o jego istnieniu' רק הקרכצים שלו העידו על קיומו 282רחוב , אקשטיין את  ;(
 wszystkie jego zalety, wszystkie jego sprawy i uczynki, i jego' כל מעלותיו וכל עניניו ומעשיו והביוגרפיה שלו
biografię' ( 12, 1דלתות , הזז לשיאה[...] את הפיפי שלו  ;(  'swojego siusiaka [...] do jej szczytu' ( 42רחוב , אקשטיין ); 

את כל רכושנו[...] ציות שלנו באסוציא  'w naszych asocjacjach [...] cały nasz majątek' ( 196הוא , שמיר הוא היה  ;(
[...]וחלומו הגדול היה ש, האידיאל שלו  'on był jego ideałem, i jego największym marzeniem było, aby [...]' ( , מגד

48על עצים  ריח גופה[...] ריח הסיגריה שלה  ;(  'zapach jej papierosa [...] zapach jej ciała' ( 49בדרך , בר יוסף ); 
את פניו[...] בסמוקינג שלו   'w swym smokingu [...] swoją twarz' ( 138מגדלורים , קציר על דמו הם יקדמו את  ;(

) 'na jego krwi oni będą robić kariery' הקריירות שלהם 111הכלה , יהושע אך בפרוזה , מספר לנו משהו בשיריו עוד היה ;(
) '[...] w swej poezji jeszcze nam coś opowiadał, ale w swej prozie' שלו 26אבן , שחם [...] בקמפים שלהם  ;(
) 'w ich obozach [...] jego wygląd' מראהו 196הוא , שמיר אל החאן שלו[...] כל מה שהיה בכוחו  ;(  'wszystko, co było 
w jego mocy [...] do swojego karawanseraju' ( 167הוא , שמיר על חייו[...] באינסטינקטים שלו  ;(  'w jego instynkty 
[...] o jego życiu' ( 163, 159רחוב , אקשטיין את רגליו[...] לאוטומובילים שלהם  ;(  'dla ich automobili [...] jego nogi' 
( 29שמות , ראובני הקונסול שלו[...] חלבם  ;(  'ich tłuszcz […] jego konsul' ( 134עד , ראובני ). 

 
W stylu książkowym użycie zaimka syntetycznego z rzeczownikiem niedawno zapożyczonym z języ-

ków europejskich służy głównie uzyskaniu efektu komicznego będącego wynikiem dysonansu pomiędzy 
ewidentnie obcym rzeczownikiem, a odczuwanym jako typowo semicki sufiksem zaimkowym, którego 
dodanie do rzeczownika często powoduje zmianę formy tego rzeczownika28F

29. Efekt ten jest niemożliwy do 
oddania w polskim przekładzie za pomocą zaimka dzierżawczego, bo w języku polskim zaimek dzier-
żawczy w tej samej formie może określać wszelkie rzeczowniki: 

 
) 'moja prostracja' פרוסטרצייתי 5כולל , הפנר ) 'jego papieros' סיגריתו ;( 15הנידונים , שני ) 'jej sweter' סֶודרה ;( מנוחה , עוז
) 'jego telefony' טלפוניו ;(26 102ארבעה , נבו ) 'jej teatr' תיאטרונה ;( 47נוצות , באר -jego profeso' פרופסוריה וסטודנטיה ;(
rowie i studenci' ( 47אבן , שחם ) 'nasz doktor' דוקטורנו ;( 315אבן , שחם ) 'jego czołgi' טנקיו ;( 61 סיפורו, קפליוק ); 
) 'jego akordeon' אקורדיונו 127שיני , גפן ) 'jego kaszkiet' קסקטו ;( 107פרוטוקול , בן נר בן ) 'jej kapitaliści' קאפיטאליסטיה ;(

125פרוטוקול , נר ) 'mój telegram' טלגרמתי ;( 419פרוטוקול , בן נר ) 'mój protokół' פרוטוקולי ;( 474פרוטוקול , בן נר ). 
 
Ponieważ dopełniacz zaimkowo-przyimkowy zawiera rzeczownik określony zaimkiem syntetycznym, 

jeśli pierwszy składnik takiego dopełniacza to rzeczownik niedawno zapożyczony, również to wyrażenie 
powoduje efekt komiczny: של מולה טראקטורו  'traktor Muły' ( 169הוא , שמיר ).  

Zaimkiem dzierżawczym syntetycznym nie określa się też zazwyczaj rzeczowników zakończonych 
formantem będącym zapożyczeniem, mimo rodzimości podstawy słowotwórczej: הקורקבאנצ׳יק הזה שלך 
'ten twój pępuszek' ( 202הוא , שמיר ), pieszczotliwie o dziecku, stąd formant -צ׳יק , ani też rzeczowników 

                                                 
29 Nie jestem pewien, czy ten efekt komiczny zamierzali osiągnąć twórcy programu komputerowego Skype, którzy 
użyli śmiesznie brzmiącej formy ילךפרופ  'twój profil'. 
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zakończonych formantem rodzimym, ale z obcą podstawą słowotwórczą: איות שלנו׳וי־לה־הסה  'nasz sela-
wizm' ( 51מלאכים , בן נר ) – o postawie życiowej wyrażonej powiedzeniem C’est la vie. 

 
Są jednak rzeczowniki zapożyczone, które z powodów formalnych, a nie stylistycznych, nie mogą być 

w żadnym razie określone przez zaimek syntetyczny, mianowicie: 
 
• Rzeczowniki zakończone na samogłoskę [o]: מהסטודיו שלך 'ze swojego studia' ( 57תאומים , האזרחי ); 

) 'zamykasz się w swoim getcie' מסתגרת בגיטו שלך 141צמח , פרנקל ) 'swoje weto' את הווטו שלה ;( 234אבני , דיין ); 
) 'zapachy jego [= Paryża] metra' את ריחות המטרו שלה 58ביום , אטו׳צידון צ ) 'jego auto' את האוטו שלו ;( הוא , שמיר
שלה" הלו"לשמוע את ה ;(90  'usłyszeć to jej halo' ( 135הצעקה , לב ) 'mojemu ego' לאגו שלי ;( 66מחפשים , דנקנר ); 
) 'mój peugeot' הפז׳ו שלי 63נוכחים , גרוסמן שבֹו שלהם־הדה ;(  'ich deux chevaux [= ich citroën]' ( 234עת , באר אל  ;(
) 'do jego volvo' ה׳וולבו׳ שלו 24זייפנו , רון פדר עמית ) 'moje marlboro' ה׳מרלבורו׳ שלי ;( 10זייפנו , רון פדר עמית ); 
) 'rękawy jej kimona' שרוולי הקימונו שלה 87לדעת , עוז ) 'jego sprzęt video' מכשיר הווידאו שלו ;( 172בקשר , גפן ); 
) 'moje espresso' האספרסו שלי 76קרקס , הורוביץ ) 'jej logo' הלוגו שלה ;( 191בקרים , ארצי ). Dla rzeczowników 
zapożyczonych zakończonych na samogłoskę [o] brak w dawniejszych tekstach wzoru odmiany przez 
sufiksy zaimkowe, jako że nie ma w hebrajskim biblijnym rzeczowników pospolitych zakończonych na 
[o]29F

30. Mimo że istnieje rzeczownik rodzimy zakończony na samogłoskę [u]: אחו 'pastwisko', nie ma wzoru 
odmiany takich rzeczowników przez zaimki dzierżawcze syntetyczne, i dlatego parafraza wyrażeń עבר ל
) 'w stronę mojego subaru' ה׳סוברו׳ שלי 25זייפנו , רון פדר עמית  'z powodu twojego kucyka' בגלל הקוקו שלך ;(
( 101זייפנו , רון פדר עמית ) 'jej guru' הגורו שלה ;( 123זייפנו , רון פדר עמית -doprowadził do nasze' גרם לתיקו שלנו ;(
go remisu' ( 289דין , אולשן ) z użyciem zaimka syntetycznego nie jest możliwa. Mimo że zapożyczony rze-
czownik rodzaju męskiego ָקֶפה 'kawa' ma dokładnie taką samą formę jak rzeczownik rodzimy męski שדה 
'pole', i ten ostatni mógłby być wzorem odmiany przez zaimki dzierżawcze syntetyczne, jako że w tek-
stach klasycznych występują formy ישד  'moje pole' itd., nie istnieje forma ָקִפי 'moja kawa' zapewne dlate-
go, że zaimek syntetyczny powodowałby zbyt poważną zmianę formy rzeczownika zapożyczonego, który 
przestałby być rozpoznawalny jako taki, i jedynie możliwy jest zaimek analityczny: הקפה שלו 'jego kawa' 
( 45לדעת , עוז ). Podobnie rzeczownik męski  ֵהת  'herbata' ma niemal taką samą formę jak rzeczownik rodzi-
my שה 'jagnię', mimo to tylko ten ostatni może być określony zaimkiem syntetycznym: שיו 'jego jagnię', 
gdy 'jego herbata' to tylko התה שלו ( 59ילדי , שמיר ). Zapożyczony z jidysz rzeczownik שיקָסה 'młoda gojka' 
może być określany zaimkiem syntetycznym, bo ma taką samą strukturę jak np. rodzimy rzeczownik 
 przydział', choć jest to nacechowane stylistycznie i w praktyce się nie zdarza. Natomiast wariant' קיצבה
) שיקֶסה 274רחוב , אקשטיין ) nie może być określony zaimkiem syntetycznym, bo nie ma w tekstach klasycz-
nych przykładu rzeczownika żeńskiego z taką końcówką, określonego zaimkiem syntetycznym, i z tych 
dwóch powodów spotyka się wyłącznie określenie przez zaimek analityczny: השיקסה שלו 'jego gojka' 
( 93אהבתי , רותם ). Wyraz dźwiękonaśladowczy utworzony ad hoc, mimo że ma formę pozwalającą prze-
widzieć, jaką postać przybrałby, gdyby go określić zaimkiem syntetycznym, w praktyce nie bywa nim 
określany, jako że wtedy straciłby charakter onomatopeiczny: עם הממֶמה שלה 'z tym swoim mmme' 
( 19רחוב , אקשטיין ) – nie לא מפסיקה לצעוק את הציפ ציפ שלה ;ממָמּה 'nie przestaje krzyczeć tego swojego cip cip' 
( 164רחוב , אקשטיין ) 'nasze la la la wyszło bardzo ładnie' הלה לה לה שלנו יצא יפה מאוד ;( 229רחוב , אקשטיין ). 
Rzadki wyjątek należy traktować jako stylistyczny ozdobnik pozwalający na wprowadzenie do tekstu 
dopełniacza zaimkowo-przyimkowego: המשונה של סולודוכין" ציפו־ציפ..! [...] "ציפ!.. ציפ!.. ציפ  'cip!... cip!... 
cip!...[…] to dziwne cip cip Sołoduchina' ( 19עד , ראובני ). 

 
• Rzeczowniki zapisane pismem łacińskim:  מעבד התמליליםM.B.I שלך  'twój edytor tekstów firmy IBM' 

( 202נוכחים , גרוסמן ־ב "Carte de Séjour" שלו ;(  'z użyciem swej karty pobytu' ( 62עד , ראובני ). 
 
Rzeczowniki zapożyczone w odległej przeszłości mogą być określane zaimkiem syntetycznym bez 

powodowania efektu komicznego: תסתכל על פרצופך 'popatrz na swoją twarz' ( 170פתאום , שביט )30F

 פרוזדורו ;31
'jego korytarz' ( 92שמות , ראובני )31F

32. 
                                                 
30 W formie mnogiej rzeczowników zapożyczonych zakończonych na samogłoskę [o] pojawia się dodatkowa spół-
głoska א, której nie ma w formie pojedynczej, po to, aby można było utworzyć formę mnogą analogiczną do form 
znanych ze źródeł: םקילואי  'kilogramy' ( 108אטיודים , לוי ), w liczbie pojedynczej קילו. Podobnie tworzy się przymiotni-
ki odrzeczownikowe z formantem -י  pojawiłaby się א jafski'. Przypuszczam, że ta sama spółgłoska' יפואי < 'Jafa' יפו :
w razie określenia takiego rzeczownika zaimkiem syntetycznym: אגואי 'moje ego'. 
31 Rzeczownik פרצוף pochodzi od greckiego πρόσωπον i pojawia się już w Misznie. Nie jest wykluczone, że do 
hebrajskiego przeszedł z aramejskiego, jak sugeruje dr hab. Przemysław Turek. 
32 Rzeczownik פרוזדור pochodzi od greckiego πρόθυρον i pojawia się już w Misznie (Blackman 1990: 7, 119). 
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Znacznie częściej niż określenie zaimkiem syntetycznym zdarza się użycie rzeczownika niedawno za-
pożyczonego, w liczbie pojedynczej, jako pierwszego składnika dopełniacza morfologicznego. Nie po-
woduje to efektu komicznego i jest możliwe nawet w przypadku rzeczowników zakończonych samogło-
ską [o] czy [e]. Powody tej różnicy w łączliwości rzeczowników zapożyczonych z zaimkiem i z rzeczow-
nikiem są moim zdaniem dwa. Pierwszym jest to, że jeśli drugi składnik dopełniacza to rzeczownik, nie 
pojawia się problem formy pierwszego składnika, gdy jest on zakończony na samogłoskę [o] lub [e], bo 
wtedy jego forma się nie zmienia, mimo określenia dopełniaczem morfologicznym, i dlatego są możliwe, 
ani nawet nie są stylistycznie nacechowane wyrażenia אוטו משטרה 'auto policyjne' ( 142רחוב , אקשטיין ) czy 
) 'herbata ziołowa' תה צמחים 249הכלה , יהושע ). Drugi powód to być może fakt, że zaimek dzierżawczy syn-
tetyczny, jako sufiks, czyli część rzeczownika, powoduje dysonans pomiędzy oboma składnikami, z któ-
rych pierwszy jest niedawnym zapożyczeniem, a rzeczownik, pozostając osobnym wyrazem, takiego 
dysonansu nie powoduje (podobnie jak zaimek dzierżawczy analityczny) i dlatego nie są nacechowane 
stylistycznie wyrażenia טלפון האהבה 'miłosny telefon'32F

Bank Robotniczy'33F' בנק הפועלים ,33

 אידיאל האושר שלו ,34
'jego ideał szczęścia' ( 197הוא , שמיר העיר־דלטור ;(  'miejski delator' ( 134עד , ראובני ). Zarazem jednak wyraże-
nia הקומוניזם של הדוד לזאר 'komunizm wuja Lazara' ( 137זכרון , שבתאי ) nie można sparafrazować tak:  קומוניזם
יזם- i także zaimek syntetyczny wykluczony jest w wypadku formantu słowotwórczego ,הדוד לזאר  '-izm': 

במודרניזם שלה[...] בתכליותה , ביעילותה  'w swej skuteczności, w celowości swych działań [...] w swym mo-
dernizmie' ( 178נינגל , שחר ), więc wydaje się, że możliwość określenia rzeczownika niedawno zapożyczo-
nego dopełniaczem morfologicznym jest frazeologicznie ograniczona. Określenie dopełniaczem morfolo-
gicznym jest możliwe i nie jest stylistycznie nacechowane także wtedy, gdy powoduje ono zmianę koń-
cówki rzeczownika żeńskiego z -a na -at: אוניברסיטת תל אביב 'Uniwersytet w Tel Awiwie'; כירורגיית הלב 
'chirurgia serca' ( 309השיבה , יהושע ) 'oratorium bożonarodzeniowe' אורטוריית חג מולד ;( 70כולל , הפנר ), 
) 'procedura zamówienia' פרוצדורת ההזמנה 165נינגל , שחר ), mimo że określenie takich rzeczowników zaim-
kiem syntetycznym jest rzadkie i bardzo nacechowane stylistycznie, jak podana wcześniej forma סיגריתו. 
Jedynie zapożyczone niedawno rzeczowniki męskie mnogie z końcówką -ים  rzadko bywają pierwszym 
składnikiem dopełniacza morfologicznego, przybierając wtedy końcówkę -ej 34F

-romby siat' רומבוסי הרשת :35
ki' ( 21ילדי , שמיר ) 'fanatycy z całego świata' ָפנֵָטי כל העולם ;( 88כורסת , גפן -syfony z wodą so' סיפוני הסודה ;(
dową' ( 33עת , באר ) 'filozofowie greccy' פילוסופי־יוון ;( 182בגיאות , בורלא ). Formy takie są stylistycznie nace-
chowane (żartobliwe) i w tekstach stylistycznie neutralnych pojawia się raczej dopełniacz przyimkowy 
w przypadku rzeczownika zapożyczonego (ale nie zaimkowo-przyimkowy, bo ten byłby jeszcze bardziej 
nacechowany stylistycznie wskutek dysonansu pomiędzy rdzennie hebrajskim sufiksem a obcym lekse-
mem rzeczownikowym), gdy w tym samym tekście rzeczowniki rodzime mogą wystąpić w dopełniaczu 
morfologicznym: הפילוסופים של אומות העולם 'filozofowie pogańscy' ( 129שלבי , לייטמן ), obok דחכמי התלמו  
'mędrcy Talmudu' ( 126שלבי , לייטמן ).  

Bez żadnych ograniczeń formalnych i bez powodowania efektu komicznego rzeczownik niedawno za-
pożyczony może być drugim składnikiem dopełniacza morfologicznego: במחסן־הפרודוקטים 'w magazynie 
produktów' ( 101הוא , שמיר ) 'serek wiejski' גבינת קוטג׳ ,( 119זייפנו , רון פדר עמית  'pasta Brasso' משחת בראסו ,(
( 12יום , שחר ). 

  
Można zauważyć, że unika się określania dopełniaczem morfologicznym, zaimkowo-przyimkowym 

czy zaimkiem syntetycznym także rzeczowników rodzimych, ale niedawno powstałych: 
 

) 'swój aparat fotograficzny' את המצלמה שלו 15זכרון , שבתאי ), gdy w tym samym tekście שמו 'jego imię', קולו 
'jego głos', ידיו 'jego ręce'. 

) 'w swej złości' בברוגז שלה 201רחוב , אקשטיין ), obok ראשו 'jego głowa'. 
) 'mój ołówek po mojej śmierci' את העיפרון שלי אחרי מותי 103רחוב , אקשטיין ) 
) 'latarnia morska w Jafo' המגדלור של יפו 18אבן , שחם ), w kontekście גג בית 'dach domu'. 
) 'swoją zapalniczką' במצית שלו 165זכרון , שבתאי ), w kontekście בין אצבעותיו 'między swymi palcami'. 
) 'reflektory stanowisk' את הזרקורים של העמדות 257חרב , בר יוסף ), gdy w tym samym tekście חסותה של החשכה 

'osłona ciemności', בתי התושבים 'domy mieszkańców'. 
במששנים שלי[...] הריני בוחנו   'sprawdzam go swoimi czułkami' ( 35במו ידיו , שמיר ), w tym samym tekście 

 .'moje dobro' טובתי
                                                 
33 Tytuł piosenki Zehawy Ben. 
34 Nazwa banku izraelskiego. 
35 Glinert (2004: 28–29) stwierdza, że unika się form z końcówką -ej  rzeczowników zapożyczonych, choć nie wia-
domo, czemu uzależnia to od pozycji akcentu wyrazowego. 



3. Zaimek dzierżawczy 
 

~ 170 ~ 

 
Również neosemantyzmy są określane zaimkiem analitycznym a nie syntetycznym: 
 

) 'nie robię problemów ze swoją dupą' אני לא עושה בעיות עם התחת שלי 150רחוב , אקשטיין ) – wyraz תחת w stylu 
książkowym to przyimek łączący się z zaimkiem syntetycznym w formie właściwej rzeczownikom 
mnogim: תחַתי 'pode mną' ( 30יום , שחר ). 

) 'moja teraźniejszość nadal jest daleko ode mnie' ההווה שלי עודננו ממני והלאה 57נינגל , שחר ) 
) 'ze swego indywidualnego, niepowtarzalnego ja' על האני הנפרד והמיוחד שלהם 17מלאכים , בן נר ) 

שלו" אני"נו הכאילו סר ממ  'jakby jego ja [= jego psychika, indywidualność, dusza] go opuściło' ( 169שמות , ראובני ) 
 

b. Wyrazy zapożyczone z aramejskiego w formie z rodzajnikiem -א  na końcu mogą być określone 
przez zaimek analityczny lub przez dopełniacz przyimkowy, ale nie przez zaimek syntetyczny czy dopeł-
niacz morfologiczny lub zaimkowo-przyimkowy. Powodem tego ograniczenia jest zapewne świadomość, 
że końcowa spółgłoska rzeczownika to z pochodzenia rodzajnik, a w hebrajskim nie można tego samego 
rzeczownika jednocześnie określić zaimkiem syntetycznym i rodzajnikiem35F

 moja idiotka' הטפשא שלי :36
[o żonie]' ( 61סיפורים , ביאליק ) 'w swojej szkole' באולפנא שלי ;( 57בעל , בורלא ) – w tej samej wypowiedzi rze-
czowniki rodzime z zaimkiem syntetycznym: בילדותי 'w swoim dzieciństwie'; אמא שלה כבר איננה 'jej mamy 
już nie ma' ( 144פנתר , עוז ) 'mama jego syna' אמא של בנו ;( 35ישראל , מגד  'dziadek Dwory' סבא של דבורה ;(
( 54הלבנים , המאירי ) 'twoja babcia' הסבתא שלך ;( 59פולין , אפלפלד ). 

W razie użycia dopełniacza morfologicznego lub zaimka syntetycznego aramejskie zapożyczenia 
z rodzajnikiem na końcu są zastępowane hebrajskimi synonimami (אב ,אם) lub wyrazami aramejskimi bez 
końcowego rodzajnika (סב): סב־סבא 'dziadek dziadka' ( 100סטודנטית , קריץ  moja matka i twój' אמי ואבא שלך ;(
tato' ( 34ים סוגר, קציר ) 'mój dziadek' סבי ;( 17צעקה , רוזנטל ) 'jego babcia' סבתו ;( 67סוף , שבתאי  nie' אני לא אמה ;(
jestem jej matką' ( 144פנתר , עוז ). 

Bez żadnych ograniczeń zapożyczenia aramejskie mogą być drugim składnikiem konstrukcji dopeł-
niaczowej: זכרון אבא 'wspomnienie taty' ( 53הוא , שמיר ). 

 
c. Nie można zaimkiem syntetycznym ani dopełniaczem morfologicznym określić rzeczowników ma-

jących mnogą końcówkę -es zapożyczoną z języka jidysz. Powodem jest to, że końcówka mnoga ulega 
zmianom, gdy rzeczownik jest określany zaimkiem syntetycznym lub dopełniaczem morfologicznym, 
a w klasycznych tekstach, w których końcówka mnoga -es nie występuje, brak wzoru tych zmian dla 
końcówki -es: הנה הגטקעס שלך 'oto twoje kalesony' ( 201סטארט , הרצברג -smak jej plac' בטעם של הלטקס שלה ;(
ków ziemniaczanych' ( 248רחוב , אקשטיין ) 'jego flaki' את הקישקעס שלו ;( 96דודה , אקשטיין ). Także rzeczownik 
mnogi חברה 'koledzy' nie może być określony ani przez dopełniacz morfologiczny, ani przez zaimek syn-
tetyczny. Końcówka mnoga -e nie występuje w tekstach klasycznych, dlatego nie wiadomo, jakim zmia-
nom miałaby ona ulegać w dopełniaczu morfologicznym czy w przypadku określenia rzeczownika zaim-
kiem syntetycznym: החבר׳ה של עין־חוד 'ludzie z Ejn Chud' ( 70נוכחים , גרוסמן אמרו[...] חבר׳ה שלנו שגמרו  ;(  
'nasi koledzy, którzy skończyli [...] powiedzieli ( 56נוכחים , גרוסמן -kilku spośród na' כמה מהחבר׳ה שלנו ;(
szych chłopaków' ( 8, 1948, בן יהודה ). To samo odnosi się do końcówki mnogiej -ech, także zapożyczonej 
z jidysz: אל הבייגלך שלי 'na moje obwarzanki' ( 91צומת , יקיר ). Okazjonalizm zapożyczony z angielskiego 
wraz z końcówką mnogą -s także może być określony wyłącznie zaimkiem analitycznym: את הלימריקס שלו 
'swoje limeryki' ( 113ילדי , שמיר ). Podane tu ograniczenia wynikają nie tyle z tego, że końcówki mnogie tu 
wymienione są morfemami zapożyczonymi, lecz głównie z tego, że są to właśnie końcówki mnogie, 
i z tego powodu nie jest w ich przypadku w żadnym razie możliwe utworzenie form co prawda nacecho-
wanych stylistycznie, ale jednak możliwych w przypadku zapożyczeń morfemów leksykalnych (typu 
 .('jej sweter' סודרה

 
2.1.2.2. Rzeczowniki z formantem -ה  wyrażającym kierunek 
 
Jeśli rzeczownik nieżywotny nie mający innych przydawek prócz ewentualnie rodzajnika oznacza 

miejsce, może w formie z nieakcentowaną końcówką -ה  pełnić funkcję okolicznika miejsca wyrażającego 
cel ruchu. W stylu neutralnym tylko kilka rzeczowników występuje w tej formie, a w przypadku pozosta-
łych rzeczowników okolicznik je zawierający to wyrażenie z przyimkiem ל-  lub אל. W stylu książkowym 
każdy rzeczownik oznaczający miejsce i nie mający przydawki może wystąpić w formie kierunkowej 

                                                 
36 Czynnik fonetyczny jest tu bez znaczenia, bo rzeczowniki tak samo zakończone, ale nie zawierające aramejskiego 
rodzajnika, są określane zaimkiem syntetycznym: תאו 'jego cela' ( 132שמות , ראובני ). 
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z końcówką -ה , z tym, że w przypadku nazw miejscowych niehebrajskich lub niedawno powstałych po-
woduje to zamierzony przez autora efekt komiczny, natomiast w przypadku nazw hebrajskich dawno 
temu powstałych i znanych z klasycznych tekstów powoduje to efekt archaizacji: 

 
• styl neutralny: 

) 'wprowadził ją do domu' הכניס אותה הביתה 154נוצות , באר ) 
) 'i stamtąd wychodziła do miasta' ומשם הייתה יוצאת העירה 88סטודנטית , קריץ ) 
) 'spojrzał na prawo i lewo' הביט ימינה ושמאלה 96 חדר, שמעוני ) 
) 'wybiegł na zewnątrz' רץ החוצה 58המינה , בלום-קסטל ) 
) 'odłożył książkę na bok' שם את הספר הצידה 15הנידונים , שני ) 
) 'postanowił wyjechać do Izraela' החליט לעלות ארצה 55ראש , דן ) 

 
Zamiast formy z końcówką ה- można użyć wyrażenia przyimkowego, jednak w przypadku rzeczowni-

ków użytych w powyższych zdaniach jest to mniej idiomatyczne i niekiedy charakteryzuje mowę np. 
Arabów (jak w poniższych cytatach z Newo): 

 
) 'wrócą do domu' חוזרים לבית 172ארבעה , נבו ) 

לבוא לבית כמו גנבואני לא רוצה   'a ja nie chcę wchodzić do domu jak złodziej' ( 170ארבעה , נבו ) 
  
• styl książkowy: 
 
– archaizacja: 

) 'pojechać do Damaszku' לבוא דמשקה 379כל ספורי , ראובני ) 
) 'droga wiodąca do Hajfy' הכביש ההולך חיפתה 12י כ, שמיר ) 
) 'wpadł do morza' נפל הימה 152נוצות , באר ) 
) 'wstąpił do nieba' הוא עלה השמימה 224עת , באר ) 
) 'wyszedł za nią na korytarz' יצא אחריה המסדרונה 51עד , ראובני ) 

 
– efekt komiczny: 

הבסיסה[...] תשובתם   'ich powrót do bazy' ( 320עת , באר ) 
) 'w drodze do Chicago' בדרכך שיקגה 134כולל , הפנר ) 

נסוע פאריזהל  'jechać do Paryża' ( 159מגדלורים , קציר ) 
) 'jedź do Tel Awiwu' רד תל אביבה 211, 2שנהר  ) 
 

W stylu neutralnym okolicznikiem jest wyrażenie przyimkowe: יעוף מפה לשמים 'poleci stąd do nieba' 
( 488חדר , שמעוני ) 'wróci do Paryża' יחזור לפאריז ;( 174חדר , שמעוני ). 

 
Jeżeli rzeczownik oznaczający miejsce ma przydawkę (inną niż rodzajnik), użycie formy kierunkowej 

staje się rzadkie lub niemożliwe: 
 
• Rzeczownik ma przydawkę przymiotną, i albo zamiast formy kierunkowej używa się przyimka, albo 

w razie użycia formy kierunkowej powtarza się rzeczownik w formie niekierunkowej w celu określenia 
go przydawką: 

 
) 'przeprowadziła się z nim do miasta, do zielonkawego domu' עברה עמו העירה אל הבית הירקרק 60הוא , שמיר ) 

הבית הריק והחשוך, חזרתי הביתה  'wróciłem do domu, ciemnego i pustego domu' ( 121כורסת , גפן ) 
 
• Rzeczownik ma przydawkę w formie dopełniacza morfologicznego, i w stylu neutralnym okolicznik 

to wyrażenie przyimkowe, w stylu archaizującym forma kierunkowa określona dopełniaczem morfolo-
gicznym: 

 
– styl neutralny: 

) 'rzucić nas na pobocze drogi' להשליך אותנו לצד הדרך 124השיבה , יהושע ) 
) 'wrócimy do domu rodziny Frenklów' נחזור לבית משפחת פרנקל 57כולל , הפנר ) 
) 'wyjechał do Izraela' עלה לארץ־ישראל 11, 3סיפורי , שנהר ) 

 
– styl archaizujący: 

) 'dojechać do ziemi izraelskiej' להגיע ארצה ישראל 37הגמל , מגד ) 
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Dopełniacz przyimkowy nie pojawia się w stylu archaizującym, dlatego w przypadku określenia nim 
rzeczownika oznaczającego miejsce w stylu neutralnym okolicznik przybiera formę wyrażenia z przyim-
kiem ל- ) 'jechałem do domu Jony' נסעתי לבית של יונה : 163אשה , גפן ). Wydaje się, że przez analogię do 
podanych niżej przykładów z zaimkiem dzierżawczym analitycznym możliwe jest w stylu niedbałym 
określenie formy kierunkowej dopełniaczem przyimkowym: נסעתי הביתה של יונה, choć takiego wariantu 
w korpusie nie znalazłem. 

 
• Rzeczownik ma przydawkę w formie zaimka dzierżawczego: 
 
 – W stylu książkowym rzeczownik w formie niekierunkowej jest określony zaimkiem syntetycznym, 

a okolicznik ma formę wyrażenia przyimkowego. Nie jest możliwe określenie formy kierunkowej zaim-
kiem syntetycznym. W stylu neutralnym także pojawia się przyimek kierunkowy, a rzeczownik jest okre-
ślony zaimkiem analitycznym: 
) 'postanawia wrócić do swego domu' מחליט לחזור לביתו 182המחצבה , בן עזר ) 
) 'przyjedzie do jego domu' הוא יגיע לבית שלו 165בקשר , גפן ) 

לבית הראשון שלי, הביתה הייתי צריכה לקחת אותו  'powinnam go była zabrać do domu, do swojego pierwszego 
domu' ( 294חיי , שלו ) – tu nie jest możliwe użycie formy kierunkowej także z powodu przydawki przy-
miotnej 'pierwszy'. 
 
– W stylu niedbałym wyjątkowo zdarza się, że rzeczownik הביתה ma przydawkę w postaci zaimka 

dzierżawczego analitycznego: יקח אותך הביתה שלכם 'zabierze cię do waszego domu' ( 34סוגרים , קציר , też 
36תרנגול , עמיר ). Częściej wyrażenie synonimiczne zawiera dwa nieskoordynowane okoliczniki miejsca: 

) 'nie przychodziły do niego do domu' לא באו אליו הביתה 53זייפנו , רון פדר עמית ). Jeśli przydawka w formie 
zaimka analitycznego pojawia się w stylu starannym, to jest oddzielona od określanego rzeczownika 
w formie kierunkowej przecinkiem, tj. przydawka taka jest wtrąceniem, a nie częścią grupy nominalnej. 
Zaimek syntetyczny nie może być wtrąceniem, dlatego wyrażenie   הנערתי, שלה, החדרה[...] מתנהלים  'idą [...] 
do pokoju, jej, dziewczęcego' ( 566ימי , יזהר ) nie ma wariantu z zaimkiem syntetycznym. 

 
2.1.2.3. Skrótowce 
 
Skrótowce mogą być określone tylko dopełniaczem przyimkowym lub zaimkiem analitycznym:  פסוק

) 'piękny werset z twojej Biblii' יפה מן התנ׳׳ך שלך 304ימי , יזהר  opanować nasze Siły' להשתלט על הפלמ׳׳ח שלנו ;(
Uderzeniowe' ( 29, 1948, בן יהודה הממ׳׳פא של פלוגה י׳׳א, נמרוד היה הממ׳׳פא שלי ;(  'Nimrod był moim dowódcą 
polowym. Był dowódcą polowym kompanii 11' ( 29, 1948, בן יהודה ס שלנו׳׳המד ;(  'nasz instruktor sportowy' 
( 33התגנבות , קנז ). Polskie skrótowce bez żadnych ograniczeń mogą być określane zaimkami dzierżawczy-
mi: ten twój ZUS, ta wasza PZPR. Nie ma natomiast żadnych przeszkód w określeniu rzeczownika skró-
towcem w dopełniaczu morfologicznym, bo wtedy to nie skrótowiec przybiera szczególną formę grama-
tyczną: ׳׳חבכל קצוי־הפלמ  'we wszystkich oddziałach Sił Uderzeniowych' ( 96במו ידיו , שמיר ). 

 
2.1.2.4. Konstrukcje dopełniaczowe 
 
Jeśli zaimek dzierżawczy lub rzeczownik modyfikuje znaczeniowo pierwszy składnik dopełniacza 

morfologicznego, to w stylu archaizującym zaimek ma formę syntetyczną określającą drugi składnik, 
a rzeczownik w dopełniaczu morfologicznym określa drugi składnik. W polskim przekładzie zaimek 
dzierżawczy bądź odpowiednik trzeciego rzeczownika określa przekładowy odpowiednik pierwszego 
składnika. Zdaniem Roséna (1957: 59–61) ten archaizujący wariant jest częstszy, gdy dwa pierwsze 
składniki dopełniacza są pojedyncze, bo wtedy zaimek syntetyczny przyjmuje formę właściwą zaimkowi 
określającemu rzeczownik pojedynczy, a zarazem rzeczownik, który znaczeniowo jest modyfikowany 
przez zaimek syntetyczny, jest także pojedynczy: משיה השחור־סודר  'jej czarna, jedwabna chusta' ( , ראובני

77שמות  עדנם־גן ;(  'ich rajski ogród' ( 93שמות , ראובני ) 'moja szkoła' בית־ספרי ;( 102על גחלים , רג׳ואן השקפת  ;(
) 'jego światopogląd' עולמו 101רחוב , ןאקשטיי ) 'jego gabinet/jego pokój do pracy' חדר־עבודתו ;( הכלה , יהושע
מלאכתה־בית ;(22  'jej warsztat' ( 139שמות , ראובני מדרשו־בית ;(  'jego dom modlitwy' ( 168שמות , ראובני ); 
) 'ich kolacja/ich wieczorny posiłek' ארוחת־ערבם 298כל ספורי , ראובני ). 

Według Roséna tak samo akceptowalny byłby zaimek syntetyczny określający konstrukcję dopełnia-
czową, której oba składniki są mnogie, ale rzeczywiście, zgodnie z odczuciem Roséna, ten wariant jest 
rzadszy: בתי־אבניה 'jego kamienne domy' ( 7מותו , גולן ) 'jej kamienie młyńskie' אבני ריחיה ;( 207שמות , ראובני ); 

ספריה־בתי  'jej szkoły' ( 42עד , ראובני ), i z rzeczownikiem na trzeciej pozycji: קריאות תרנגולי השחר 'poranne 



3. Zaimek dzierżawczy 
 

~ 173 ~ 

pianie kogutów' ( 97שורשי , אלמוג ). Niesłusznie jednak Rosén twierdzi, że rzadkie są konstrukcje dopełnia-
czowe, których pierwszy składnik jest mnogi, drugi jest pojedynczy, a zaimek syntetyczny znaczeniowo 
modyfikujący pierwszy (mnogi) składnik z konieczności przybiera formę właściwą zaimkowi określają-
cemu rzeczownik pojedynczy, bo jest sufiksem drugiego (pojedynczego) składnika. W rzeczywistości 
takie grupy są nierzadkie w stylu archaizującym: שיני־ארסו 'jego zęby jadowe' ( 92עשהאל , מגד  נעלי עבודתו ;(
'jego buty robocze' ( 18הוא , שמיר ) 'jego ubranie robocze' בגדי־עבודתו ;( 21אגדות , לוז  'ich partnerki' בנות זוגם ;(
( 355סטודנטית , קציר ) 'jej podręczniki/jej książki do nauki' ספרי לימודה ;( 32 הגולים, בארון  כלי עצם וסירי נחושתם ;(
'ich drewniane sprzęty i ich miedziane naczynia' ( 35 הגולים, בארון ) 'jego nocne marzenia' חלומות לילו ;( , לפיד

66כחרס  ) 'w ich sypialniach' בחדרי־משכבם ;( 79הוא , שמיר ). 
Zgodnie z przewidywaniem Roséna rzadkie są natomiast konstrukcje, których pierwszy składnik jest 

pojedynczy, drugi jest mnogi i zaimek syntetyczny w formie właściwej zaimkowi określającemu rzeczownik 
mnogi modyfikuje znaczeniowo pierwszy, pojedynczy składnik: ספר לימודיו 'jego podręcznik/jego książka do 
nauki' ( כתבים, באראכאוו ) 'twoja teczka na książki/twój tornister' ילקוט־ספריך ;( 32במו ידיו , שמיר ). 

Taką samą formę jak archaizujące wyrażenie typu שיני ארסו 'jego zęby jadowe' mają w stylu książko-
wym, ale nie archaizującym, mniej nacechowane stylistycznie konstrukcje dopełniaczowe, w których 
zaimek syntetyczny będący sufiksem drugiego składnika bądź rzeczownik w dopełniaczu morfologicz-
nym modyfikuje znaczeniowo drugi składnik, który z kolei sam modyfikuje pierwszy składnik. W pol-
skim przekładzie zaimek dzierżawczy jest wtedy przydawką przekładowego odpowiednika drugiego 
składnika, bądź w wypadku rzeczownika odpowiednik ostatniego składnika jest przydawką dopełniaczo-
wą odpowiednika przedostatniego składnika: עורכי מוספי ספרות 'redaktorzy dodatków literackich' ( חומר , גפן
) 'dom rodziców mego męża' בית הורי בעלי ;(48 23מתופת , צרי ) 'dach jego taksówki' גג מוניתו ;( פולין , אפלפלד
) 'sklep jego szwagra' חנות גיסו ;(39 141מגדלורים , קציר דידובן י ;(  'syn jego przyjaciela' ( 29כחרס , לפיד אוזני  ;(
) 'uszy moich rodziców' הורי 82סיפור , עוז ). 

Jeśli zaimek syntetyczny modyfikuje znaczeniowo drugi składnik, to nie występują ograniczenia, na 
które wskazuje Rosén w odniesieniu do konstrukcji typu ושיני ארס , tj. bez żadnych przeszkód można okre-
ślić zaimkiem syntetycznym konstrukcje, których składniki różnią się liczbą, bo zawsze forma zaimka 
syntetycznego jest taka, jakiej wymaga rzeczownik znaczeniowo modyfikowany przez zaimek: עור ידיה 
'skóra jej rąk' ( 97גשר , עתיגב ) 'oczy jego syna' עיני בנו ;( 366לב , שחם ). 

Jeśli zaimek dzierżawczy lub rzeczownik modyfikuje znaczeniowo pierwszy składnik konstrukcji do-
pełniaczowej, to w stylu neutralnym oraz książkowym wolnym od archaizacji dwa pierwsze rzeczowniki 
tworzą dopełniacz morfologiczny, trzeci składnik natomiast przybiera formę dopełniacza przyimkowego, 
tj. w przypadku zaimka dzierżawczego formę analityczną (por. Perec 1967: 63; Rosén 1957: 59–61), na-
wet jeśli składniki konstrukcji dopełniaczowej nie różnią się liczbą, tj. nie występują przeszkody wskaza-
ne przez Roséna. W polskim przekładzie zaimek dzierżawczy jest określeniem odpowiednika pierwszego 
składnika hebrajskiej konstrukcji: 

 
• Dwa pierwsze składniki nie różnią się liczbą: 
 

) 'kamienny dom moich gospodarzy' בית־האבן של מארחי 103האיש , בן נר -w swoim buja' בכיסא הנדנדה שלה ;(
nym fotelu' ( 26פנתר , עוז ) 'jego kamienna głowa' ראש האבן שלו ;( 85כורסת , גפן -moja skórza' ילקוט העור שלי ;(
na teczka' ( 19עד , שמיר ) 'to jest mój pokój do pracy' זה חדר העבודה שלי ;( 200ום י, מגד יכולת־ההתמסרות  ;(
) 'jej nieograniczona zdolność (do) poświęcania się' הבלתי־מוגבלת שלה 63הוא , שמיר השוא שלו־הקניטו פחד ;(  
'irytował go jego bezsensowny strach' ( 64שמות , ראובני ) – widać tu, że nawet w tekście utrzymanym 
w stylu archaizującym, którego wykładnikiem jest w tym zdaniu dopełnienie syntetyczne, unika się okre-
ślania zaimkiem syntetycznym drugiego składnika dopełniacza, jeśli zaimek ten odnosi się znaczeniowo 
do składnika pierwszego. 

 
Jeśli także w przekładzie polskim odpowiednik drugiego składnika ma formę dopełniacza, to sposo-

bem zasygnalizowania, że odpowiednik trzeciego składnika (również dopełniacz) jest określeniem pierw-
szego składnika, jest w języku polskim prepozycja odpowiednika trzeciego składnika: 

 
– trzeci składnik hebrajskiej konstrukcji to rzeczownik, i jego polski odpowiednik może być prepono-

wany: סיסמת הכניסה של מלקולם 'hasło dostępu Malkolma/Malkolma hasło dostępu' ( 88חיידק , גנזבורג חנות  ;(
) 'skład węgla Osmana/Osmana skład węgla' הפחמים של עוסמן 69בגיאות , בורלא של אליהובעיני הלטאה  ;(  'jasz-
czurcze oczy Eliasza/Eliasza oczy jaszczurki' ( 11עקוד , סויסה טיהור, פעולת לב וריאות של יניקה ;(  'czynność 
serca i płuc, polegająca na zasysaniu, oczyszczaniu/serca i płuc czynność zasysania, oczyszczania' ( , יהושע

310השיבה  ). 
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– trzeci składnik hebrajskiej konstrukcji to zaimek osobowy, i jego polski odpowiednik znajduje się 

przed pierwszym składnikiem: פני הנער הרכים שלו 'jego delikatna, chłopięca twarz/jego delikatna twarz 
chłopca' ( 76עד , שמיר ) – gdy פני נערו הרכים znaczyłoby 'delikatna twarz jego chłopca'; לפרצוף האויל שלו 'jego 
głupiej twarzy/jego twarzy głupca' ( 89האיש , בן נר ) 'jej karta pacjenta' כרטיס החולה שלה ;( 24עד , שמיר גאות האב  ;(
) 'jego ojcowska duma/jego duma ojca' שלו 80אחים , שביט ) – gdy גאוות אביו raczej by znaczyło 'duma jego ojca'; 
) 'jego strój prostytutki' תחפושת הזונה שלו 61מגדלורים , קציר ) – gdy תחפושת זונתו to 'strój jego prostytutki'. 

Preponowanie odpowiednika trzeciego składnika jest w przekładzie niemożliwe, gdy trzeci składnik 
znaczeniowo odnosi się do drugiego, a drugi do pierwszego: ואנשי עיירות־העולים 'mieszkańcy osad imi-
grantów' ( 9חדווה , מגד ), nie 'imigrantów mieszkańcy osad'; התינוק של האשה של הבן שלי 'dziecko żony mojego 
syna' ( 152הזמן , גרוסמן ), nie 'mojego syna dziecko żony'. 

 
• Dwa pierwsze składniki różnią się liczbą: 
 

) 'buty dojarskie Abrahama' מגפי החליבה של אברהם 311רומן , שלו  'w swoim białym ubraniu' בבגדי־הלבן שלה ;(
( 111הוא , שמיר ) 'jego farma doświadczalna' חוות הניסיונות שלו ;( 48עד , שמיר  jego piżama' פיז׳מת הפסים שלו ;(
w paski' ( 170מגדלורים , קציר ) 'dzięki swej kobiecej mądrości' בחכמת הנשים שלה ;( 92אחים , שביט ), co można 
wyrazić też przymiotnikiem: סקרנות נשית 'kobieca ciekawość' ( 156עת , באר ), natomiast חכמת נשיה znaczy-
łoby raczej 'mądrość jej kobiet'; הסנדלרים שלו־שרפרף  'jego szewski taboret' ( 141שמות , בניראו ). 

 
Parafraza archaizująca wyrażenia typu ילקוט העור שלי nie jest możliwa, jeśli drugi składnik nie może 

być określony zaimkiem syntetycznym: התקפות הפתע שלה 'jej nagłe ataki' ( 22יום , שחר ) – wyrazu פתע będą-
cego z pochodzenia rzeczownikiem, ale używanego wyłącznie w znaczeniu przysłówkowym, nie można 
określić zaimkiem syntetycznym: התקפות פתעה.  

Ponieważ w stylu neutralnym poza frazeologizmami używa się tylko zaimka analitycznego, nie ma 
w stylu neutralnym formalnej różnicy między konstrukcjami, których trzeci, zaimkowy składnik znacze-
niowo modyfikuje pierwszy składnik, a konstrukcjami, w których składnik zaimkowy modyfikuje drugi 
składnik rzeczownikowy. Tylko w tym ostatnim przypadku w stylu książkowym niearchaizującym moż-
liwa jest parafraza z zaimkiem syntetycznym: 

 
• dopełniacz morfologiczny, po którym następuje zaimek analityczny, odnoszący się do pierwszego 

albo drugiego składnika konstrukcji dopełniaczowej: עקרונות היסוד שלי 'moje podstawowe zasady' ( רון פדר
69זייפנו , עמית שלי חלונות המכונית ;(  'okna mojego samochodu' ( 137זייפנו , רון פדר עמית ), tj. w stylu niearcha-

izującym מטרת הנסיעה שלנו ;חלונות מכוניתי 'cel naszej podróży' ( 287רחוב , אקשטיין ), tj. מטרת נסיעתנו. 
 
• dopełniacz przyimkowy, po którym następuje zaimek analityczny, odnoszący się do pierwszego albo 

drugiego składnika konstrukcji dopełniaczowej: לכיוון של הבן שלו 'w stronę jego syna' ( 98נוף , קנז ), tj. 
w stylu niearchaizującym ולכיוון בנ ) 'mój złoty zegarek' השעון של זהב שלי ; 126האיש , הכהן השרוולים של  ;(
) 'rękawy jego koszuli' החולצה שלו 227רחוב , אקשטיין ), tj. w stylu niearchaizującym שרוולי חולצתו. 

 
Często w stylu książkowym wolnym od archaizacji rzeczowniki nie będące składnikami konstrukcji dopeł-

niaczowej są określone zaimkiem syntetycznym, a jeśli zaimek ma być określeniem konstrukcji dopełniaczowej 
i odnosić się znaczeniowo do jej pierwszego składnika, to przybiera on formę analityczną: 

 
עציו[...] עצי השזיף שלו   'jego drzewa śliwkowe/jego śliwy [...] jego drzewa' ( 18ילדי , שמיר עם נעליו המחודדות  ;(

וחזיות המשי שלו  'z jego spiczastymi butami i jedwabnymi kamizelkami' ( 137זכרון , שבתאי מחלתה  ;(
האונים שלה־וחוסר  'jej choroba i jej bezradność' ( 244זכרון , שבתאי  חלוק הרחצה שלה פתוח ומגלה את בשרה הלבן ;(

'jej płaszcz kąpielowy był rozpięty i odsłaniał jej białe ciało' ( 55מחפשים , דנקנר בין דקות מתניה לרוחב  ;(
) 'pomiędzy szczupłością jej bioder a szerokością jej miednicy' אגן־הירכים שלה 46אליקום , תמוז על לוח  ;(

בדמיוני[...] הפגישות שלי   'o swoim kalendarzu spotkań [...] w swej wyobraźni' ( 72על עצים , מגד שיר הקינה  ;(
והעלה בזיכרונ[...] שלה   'jej pieśń żałobna [...] wywołała w jego pamięci' ( 20בדרך , בר יוסף את בגדיה ואת כלי  ;(

) 'jej ubrania i pościel' המיטה שלה 26בדרך , בר יוסף  szczyt jej rozkoszy podczas ich' שיא תענוגה בעילוסי המיטה שלהם ;(
łóżkowych zabaw' ( 40בדרך , בר יוסף עיניו[...]  עיני הזהב שלה ;(  'jej złote oczy [...] jego oczy' ( 26טירופו , הנדל ). 

 
Podane powyżej polskie przekłady hebrajskich konstrukcji właściwych stylowi archaizującemu czy książko-

wemu nie są stylistycznie ekwiwalentne, bo polska konstrukcja dopełniaczowa określona przez zaimek dzier-
żawczy nie ma żadnych wariantów stylistycznych, tj. występuje tylko w jednej, neutralnej stylistycznie formie, 
a zaimek dzierżawczy zawsze określa ten rzeczownik, do którego się znaczeniowo odnosi. 
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2.1.2.5. Rzeczowniki gramatycznie nieokreślone 
 
Określenie rzeczownika zaimkiem dzierżawczym syntetycznym bądź rzeczownikiem gramatycznie 

określonym w dopełniaczu morfologicznym powoduje, że rzeczownik określany staje się gramatycznie 
określony, co przejawia się w tym, że nie można określić go rodzajnikiem, należy za to rodzajnikiem 
określić jego przydawkę przymiotną, i jako dopełnienie bliższe wymaga przyimka את מפעלו [...] הקים  :את
) 'założył tu [...] swoje przedsiębiorstwo' הכלכלי 145סיפור , עוז ), choć może taki rzeczownik pozostać se-
mantycznie nieokreślony, tj. może nie odnosić się do określonego egzemplarza kategorii nazwanej rze-
czownikiem. Zaletą zaimka dzierżawczego analitycznego i dopełniacza przyimkowego jest to, że może 
on być przydawką rzeczownika gramatycznie określonego lub nieokreślonego, co pozwala na eksplicytne 
wyrażenie nieokreśloności semantycznej rzeczownika (Rosén 1955: 61; Rosén 1961: 22; Berman 1978: 
251–252; Wintner 2000: 330). W języku polskim zwykle nie odróżnia się formalnie grupy semantycznie 
określonej [ten] mój dom od grupy semantycznie nieokreślonej [jakiś] mój dom, choć można to uczynić 
poprzez określenie rzeczownika zaimkami ten lub jakiś, ale też nie zawsze, np. nie wtedy, gdy rzeczow-
nik jest orzecznikiem zaliczającym do kategorii: to jest jego dom, nie to jest jakiś jego dom. Zatem za-
równo w języku polskim, jak i w hebrajszczyźnie książkowej (czyli z przewagą zaimków dzierżawczych 
syntetycznych) semantyczna określoność czy nieokreśloność rzeczownika z przydawką w formie zaimka 
dzierżawczego jest często domyślna, natomiast jest ona explicite wyrażana w hebrajskim stylu neutral-
nym, w razie określenia rzeczownika zaimkiem analitycznym. Powód, dla którego określoność czy nie-
określoność rzeczownika z zaimkiem dzierżawczym jest domyślna, jest jednak inny w polszczyźnie niż 
w hebrajszczyźnie książkowej. W hebrajskim stylu książkowy jest nim określoność gramatyczna rze-
czownika, którego przydawką jest zaimek syntetyczny, nie wykluczająca jego nieokreśloności seman-
tycznej, gdy w języku polskim powodem tym jest brak rodzajnika, który sprawia, że przeważnie określo-
ność rzeczownika, nie tylko tego z przydawką w formie zaimka dzierżawczego, bądź jego nieokreślo-
ność, są domyślne i wynikają np. z szyku zdania. 

 
a. Rzeczownik gramatycznie nieokreślony i nie mający funkcji anaforycznej, bo odnoszący się do nie-

znanego elementu kategorii, jest podmiotem, dopełnieniem, składnikiem okolicznika. Rzeczownik taki 
w stylu neutralnym nie ma rodzajnika, jest za to określony zaimkiem dzierżawczym analitycznym. 
Z kontekstu nie zawsze wynika, że taka grupa ma znaczenie partytywne 36F

37. Gdy je ma, możliwy jest polski 
przekład z przydawką z przyimkami z, spośród: 

 
) 'ona owszem spełniła jedną swoją obietnicę/jedną ze swych obietnic' הבטחה אחת שלה היא כן קיימה 79נינגל , שחר ) 
) 'również dwa jego dramaty zostały wystawione' גם שני מחזות שלו הועלו 154רצח , שם אור ), nie 'dwa z jego dramatów'. 
) 'czytałem [pewien] jego artykuł' קראתי מאמר שלו 41החיים , מגד ) 
) 'weź jedną moją godzinę/jedną z moich godzin' שעה אחת שלי קחי 106ילדי , שמיר ) 

גם כמה בני־דודים שלו[...] גילה   'odkrył [...] kilku swoich kuzynów/kilku ze swoich kuzynów' ( 23מולכו , יהושע ) 
כמעט יוצאת מהחור שלה, זאת שרואה, עין אחת שלו  'jedno jego oko, to, które widzi, prawie wychodzi z oczodołu' 

( 16חיוך , גרוסמן )   
יהודיה, התחלתי לגור אצל חברה שלי  'zaczęłam mieszkać u pewnej swojej koleżanki, Żydówki' ( 91נוכחים , גרוסמן ) 

אתה מתאר[...] בסיפור אחד שלך   'w jednym swoim opowiadaniu/w jednym ze swych opowiadań opisujesz' 
( 40על עצים , מגד ) 

) 'i zbiłem mu laufra swoim pionkiem/jednym ze swych pionków' ואכלתי לו את הרץ עם חייל שלי 336ארבעה , נבו )  
עשר צעירים שלנו נעצרו־שמונה  'osiemnastu naszych młodzieńców/osiemnastu spośród naszych młodzieńców 

zostało zatrzymanych' ( 53נוכחים , גרוסמן ) 
) 'w południe odwiedziłem pewnego swojego starego nauczyciela' ביקרתי בצהריים מורה זקן שלי הכלה , עיהוש

54), nie 'jednego ze swych starych nauczycieli'. 
 
W stylu książkowym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się rzeczownik gramatycznie (ale nie se-

mantycznie) określony, tj. z przydawką w formie zaimka dzierżawczego syntetycznego37F

38: 
 

                                                 
37 Wbrew sugestii Berman (1978: 251–252). 
38 Zdaniem Glinerta (2004: 29) דירתי znaczy zawsze 'the apartment of mine', nie zaś 'an apartment of mine'. 
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אחת אוחזת בתיקזרועי האחת מכופפת ו  'jedno moje ramię było wygięte, a drugie trzymało teczkę' ( מחפשים , דנקנר
67) – obie grupy nominalne: זרועי האחת i אחת są równie nieokreślone semantycznie, jednak jedna z nich 
jest gramatycznie określona z powodu zaimka syntetycznego. 

והתעלותו המחודשת למדרגה[...] בדמיונו גאולה של העם הגרמני  הוא חזה  'widział w wyobraźni odkupienie narodu 
niemieckiego [...] i jego ponowne wzniesienie się na poziom' ( 60היינץ , מגד ) – rzeczownik התעלות jest 
semantycznie równie nieokreślony co rzeczownik גאולה, mimo to jeden z nich jest określony grama-
tycznie, drugi nie. W stylu książkowym zatem rzeczownik semantycznie nieokreślony, z zaimkiem 
syntetycznym, jest formalnie identyczny z rzeczownikiem semantycznie określonym: בן כמה היה בנך?  
'ile lat miał [ten] twój syn?' ( 111הכלה , יהושע  chciał zobaczyć [tego] swojego' ביקש לראות את תלמידו ;(
ucznia' ( 130רומן , שלו ). 
 
Jeśli znaczenie zdania powoduje, że przynależność może być domyślna, to sposobem wyrażenia nie-

określoności semantycznej rzeczownika jest także całkowite pominięcie zaimka dzierżawczego:  רבתי פעם
) 'kłóciłem się raz z [pewnym] przyjacielem' עם ידיד 23רחוב , אקשטיין ), czemu w stylu neutralnym mogłoby 
odpowiadać רבתי פעם עם ידיד שלי. 

Tylko w przypadku rzeczownika semantycznie określonego możliwa jest parafraza z zaimkiem wskazują-
cym: על שכנה זה 'na tym jej sąsiedzie' ( 110מעשה , מגד ) 'z powodu tych jej słów' משום דבריה אלה ,( 8לילה , אפלפלד ). 

 
Jeśli rzeczownik określony przez zaimek analityczny ma funkcję anaforyczną, to zasadniczo jest gra-

matycznie określony, tj. określa go rodzajnik bądź rodzajnik i zaimek wskazujący:  
 

) 'jak [ta] twoja córka' כמו הבת שלך 121מגדלורים , קציר ) 
) 'moja sprawa jest prywatna [ta]' הענין שלי הוא פרטי 113היינץ , מגד ) 
) 'przeczytałem [tę] twoją książkę' קראתי את הספר שלך 122היננץ , מגד )  
) '?co się dzieje z tym twoim przyjacielem' מה עם החבר ההוא שלך 40חיי , שלו )  

 
Jednak w stylu niedbałym zdarza się nieuzasadniony brak rodzajnika, tj. rzeczownik określony przez zaimek 

analityczny ma funkcję anaforyczną, mimo to brak rodzajnika, choć rzeczownik taki zdradza inne cechy określo-
ności, takie jak przyimek את lub przydawka przymiotna (po zaimku dzierżawczym) z rodzajnikiem: 

 
ודודה שלי פחות, אני קצת יותר. דודה שלי ואני. אנחנו רק כמה שנים בארץ  'jesteśmy w Izraelu dopiero kilka lat. Moja 

ciocia i ja. Ja trochę dłużej, moja ciocia trochę krócej' ( 6שערי , שרירא ) 
את אח שלי[...] ישרפו   'spalą [...] mojego brata' ( 20געגועי , קרת )  

) 'on nienawidzi swego starszego brata' הוא שונא את אח שלו הגדול 77ארבעה , נבו ) 
) 'i weszła jego dziewczyna' וחברה שלו נכנסה 44ארבעה  ,נבו ) – rzeczownik חברה jest nieokreślony wyłącznie 

z powodów stylistycznych, a nie dlatego, że np. nie ma funkcji anaforycznej, jako że ją ma, ponieważ 
'jego dziewczyna' była wcześniej w tekście wspomniana.  
 
Również w stylu archaizującym zdarza się nieuzasadniony semantycznie brak rodzajnika, zwłaszcza 

gdy rzeczownik określony przez zaimek analityczny odnosi się do desygnatu jedynego w danej sytuacji, 
tj. gdy nie miałoby sensu pytanie 'który?'. Jak wiadomo, w języku hebrajskim rzeczownik odnoszący się 
do desygnatu jedynego w danej sytuacji nie musi mieć rodzajnika, bo jego semantyczna określoność jest 
oczywista. Tak samo jak w stylu niedbałym, również w stylu archaizującym przydawka przymiotna ta-
kiego rzeczownika, pojawiająca się po zaimku dzierżawczym, ma rodzajnik: 

 
) 'jego twarz wydaje mi się znajoma' פרצוף שלו דומה מוכר לי 109חדוה , מגד ) 
) 'jego dolna warga opada' שפה תחתונה שלו נשמטת 67במו ידיו , שמיר ) 
) 'jej pierś jest pusta' בית חזה שלה ריק 355, 2סיפורי , שנהר ) 

בגלל ידים שלו[...] הגיע עד שערי מוות   'otarł się o śmierć [...] z powodu swoich rąk' ( 64בגיאות , בורלא ) 
) 'jej spódnica uderzała w krągłości jej nóg' שמלנית שלה היתה חובטת לה בחמוקי־רגליה 176הוא , שמיר ) 

אל דלפק שלו[...] חזר   'wrócił [...] do swego stoiska' ( 37, 1סיפורי , שנהר )  
לךהראני נא אקדח ש  'pokaż mi swój pistolet' ( 32סיפורו , קפליוק ) 

עין כלפי מכונית שלי[...] הוא מעיף   'rzuca okiem [...] na moje auto' ( 33סיפורו , קפליוק ) 
זקן־מידות שלו הלבןמ  'z jego długiej, białej brody' ( 75סיפורו , קפליוק )  

) 'mój żart rozdrażnił majora [ten]' לצון שלי הקניט את המייג׳ור 64סיפורו , קפליוק ) 
 

Nie można oddać w polskim przekładzie niedbałego bądź archaizującego stylu tych wyrażeń poprzez 
manipulowanie określonością rzeczownika czy formą zaimka dzierżawczego. 
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Jeśli z kontekstu wynika znaczenie partytywne 'jeden z', to w razie użycia zaimka syntetycznego moż-
na wyrazić nieokreśloność semantyczną rzeczownika: 

 
• liczebnikiem głównym bez rodzajnika, z wyrażeniem z przyimkiem מן i rzeczownikiem mnogim 

określonym zaimkiem syntetycznym (Rosén 1961: 23): 
 

אמר[...] דה אחד מחבריו לעבו  'jeden z jego kolegów z pracy [...] powiedział' ( 57לדעת , עוז ), czemu w stylu 
neutralnym odpowiada חבר שלו לעבודה 'jego kolega z pracy'. 

שלושה־ארבעה מידידיו[...] נפגשים   'spotykają się trzej lub czterej z jego przyjaciół' ( 112פויגלמן , מגד ) 
 
Ponieważ wyrażenie בית שלי nie musi znaczyć 'jeden z moich domów', także w razie użycia zaimka anali-

tycznego można posłużyć się wyrażeniem z przyimkiem מן dla eksplicytnego wyrażenia znaczenia partytyw-
nego: וחסמתי את הצריח עם אחד מהחיילים שלי 'i zablokowałem wieżę jednym ze swoich pionków' ( 335ארבעה , נבו ). 

W stylu archaizującym zamiast liczebnika pojawia się w formie pojedynczej, bez rodzajnika, ten sam 
rzeczownik, który dalej pojawia się w liczbie mnogiej, co jednak na język polski musi być tłumaczone 
z użyciem liczebnika, zatem przekład taki stylistycznie nie jest ekwiwalentny: שחלו בלשון בתקופה מתקופותיה 
'które zaszły w języku w jednym z okresów jego rozwoju' (Rosén 1955: 33). 

 
• dopełniaczem morfologicznym z liczebnikiem 'jeden' jako pierwszym składnikiem: 
 
– w stylu archaizującym po liczebniku możliwy rzeczownik określony przez zaimek syntetyczny: 

) 'przychodzi jeden z jego kolegów' בא אחד חבריו 84תחת , שמיר ) 
) 'w jednym z jego rogów' באחד קצותיו 34תחת , שמיר ) 
) 'jedną ze swych nóg' באחת רגליו 52ו במו ידי, שמיר ) 

 
– w stylu neutralnym po liczebniku rzeczownik z rodzajnikiem i zaimkiem analitycznym (por. Glinert 

) 'jeden z jego ojców' אחד האבות שלו :(508 :2004 147פנתר , עוז ) 
 
Oba warianty, archaizujący i neutralny, są tak samo tłumaczone na język polski. Z powodów frazeologicz-

nych nie można w wyrażeniu אחת רגליו zastąpić rzeczownika 'jego nogi' zaimkiem 'one', tj. znaczenie 'jedna 
z nich' musi być w języku hebrajskim wyrażone przyimkiem (אחת מהן, nie אחתן), por. rozdz. 3, 2.1.1.9.A.a. 

 
• grupą nominalną niejednorodną pod względem określoności, bo złożoną z rzeczownika określonego 

zaimkiem syntetycznym i liczebnikiem 'jeden', z tym, że liczebnik nie ma rodzajnika. Jest to właściwość 
stylu archaizującego: 

 
) 'w komodzie, która stała oparta na jednym ze swych boków' בקמטר שהיה מוצב על דפנו אחת 36הוא , שמיר ) 

קפץ וחטף רגלו אחרת, ושמט רגלו אחת  'opuścił jedną nogę, podskoczył i zabrał drugą nogę' ( 148סיפורים , הזז ) 
ובידו השנייה תלה תיק[...] את הכביסה נטל בידו אחת   'pranie wziął do jednej ręki [...] a na drugiej ręce powiesił 

sobie teczkę' ( 34הוא , שמיר ) 
) 'zmrużył jedno oko' קימצץ עינו אחת 83הוא , שמיר ) 
) 'jedna jego ręka była na jego sercu' וידו אחת נתונה על לבו 414תמול , עגנון )  

 
W stylu książkowym wolnym od archaizacji grupa taka jest jednorodna pod względem określoności: 

) 'jedna jego noga była na ścieżce, a druga na ziemi' רגלו האחת בשביל והשניה באדמה 124 השער, מלץ ). Wariant 
jednorodny pod względem określoności jest homonimiczny z wyrażeniem nie mającym znaczenia partytyw-
nego: לפקוח את עינו האחת 'otworzyć swe jedno oko' ( 295רומן , שלו  Trumpeldor położył' הניח טרומלדור ידו האחת ;(
swą jedną rękę' ( 15הזקן , חביב ). W podanym tu przekładzie oddałem dwuznaczność wyrażeń hebrajskich li-
czebnikiem jeden. W obu językach można ujednoznacznić zdanie, tj. wykluczyć sens partytywny, przymiotni-
kiem יחיד 'jedyny': אשנבו היחיד פנה אל חצר 'jej jedyne okienko wychodziło na podwórze' ( 164סיפור , עוז ). 

 
b. Rzeczownik gramatycznie nieokreślony, z zaimkiem dzierżawczym analitycznym, jest orzeczni-

kiem zaliczającym do kategorii, a nie utożsamiającym dwa egzemplarze 38F

39. Ze zdania nie wynika znacze-
nie partytywne:  

 
) 'nasi rodzice nie są dokładnie naszymi rodzicami' ההורים שלנו הם לא בדיוק הורים שלנו 149רחוב , אקשטיין ) – tu rze-

czownik będący podmiotem jest gramatycznie określony, a będący orzecznikiem jest gramatycznie nieokreślony. 

                                                 
39 O tych dwóch rodzajach orzecznika por. Berman 1978: 187. 
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) 'Lejbka był jego zdecydowanym przeciwieństwem' לייבקה היה ניגוד מוחלט שלו 137רחוב , אקשטיין ) 
) 'to był mój pomysł' זה היה רעיון שלי 118גוף , קשוע ) 
) 'ignorowanie mnie to twój błąd' זאת טעות שלך להתעלם ממני 76נוכחים , גרוסמן ) 

יה היתה אם שלהםגנ  'Genia była ich matką' ( 67תחת , שמיר ) 
) 'była jego pierwszą opiekunką' היתה מטפלת ראשונה שלו 17הוא , שמיר ) 
) 'to jest jego zasłona' זה וילון שלו 23הכלה , יהושע ), z kontekstu wynika, że jedyna. 
) 'byłeś moim instruktorem' היית מדריך שלי 20עצים  על, מגד ), niekoniecznie 'jednym z moich instruktorów'. 
) 'jesteś jego przedstawicielem' אתה נציג שלו 131פויגלמן , מגד ), nie 'jednym z jego przedstawicieli'. 
?זו כתובת שלך  'to jest twój adres?' ( 9חדר , בלס ), 'adres zamieszkania', zatem jedyny. 

) 'jesteś moim bratem' אתה אח שלי 92רצח , שם אור ) – z kontekstu wynika, że jedynym. 
) 'będę twoją żoną' אהיה אישה שלך 57מקום , עוז ) 
) 'nie jestem jej chłopakiem' אני לא בחור שלה 27פצעי , ברטוב ), z rodzajnikiem jako podmiot:  הבחור שלי

"מצויין"  'mój chłopak jest wspaniały' ( 100בגיאות , בורלא ) 
) 'ona jest moją ciotką' היא דודה שלי 7שערי , שרירא ), w mowie tej samej osoby zaimek syntetyczny, gdy 

wyrażenie nie jest orzecznikiem: אני מכיר את דודתך 'znam [tę] twoją ciotkę' ( 7שערי , שרירא ) 
) 'jestem twoją dziewczyną' אני ידידה שלך 36עשהאל , דמג ) 
) 'stał się jego zaprzysięgłym wielbicielem' הפך מעריץ מושבע שלה 252השיבה , יהושע ) 

 
Również orzecznik okolicznikowy to często rzeczownik gramatycznie nieokreślony, z zaimkiem ana-

litycznym: היא עושה מכולם עבדים שלה 'ona robi ze wszystkich swoich niewolników' ( 154רחוב , אקשטיין ). 
 
W zdaniu ידידי הטוב, אברהם גורן הוא ידיד טוב שלי  'Abraham Goren jest moim dobrym przyjacielem, moim 

najlepszym przyjacielem' ( 86הוא , שמיר ) pierwszy orzecznik to rzeczownik gramatycznie nieokreślony 
z zaimkiem analitycznym, natomiast drugi orzecznik to rzeczownik gramatycznie określony z zaimkiem 
syntetycznym. Powodem tej różnicy w określoności gramatycznej rzeczowników jest to, że drugi z nich 
jest określony przymiotnikiem w stopniu najwyższym, a ten wymaga określoności gramatycznej rze-
czownika także w stylu neutralnym, zatem w przypadku drugiego z orzeczników nie ma potrzeby wyra-
żenia jego nieokreśloności gramatycznej poprzez użycie zaimka analitycznego, por. zdania, w których 
orzecznik wyrażający stopień najwyższy jest gramatycznie określony pomimo tego, że łatwo można by 
uczynić go gramatycznie nieokreślonym poprzez pominięcie rodzajnika, bo orzecznik to przymiotnik lub 
grupa rzeczownik + przymiotnik określona dopełniaczem przyimkowym lub zaimkiem dzierżawczym 
analitycznym: יפתח היה הגבוה בהם 'Jiftach był najwyższy z nich' ( 42אגדות , לוז בית סבך היה הבית המהודר של  ;(
) 'dom twojego dziadka był najokazalszy we wsi' הכפר 58פולין , אפלפלד  to był' והיה זה הפחד הגדול ביותר שלו ;(
jego największy strach/tego najbardziej się bał' ( 48חרב , בר יוסף ). 

 
W stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych zdarza się rzeczownik z rodzajnikiem określony 

przez zaimek analityczny, mimo że wyrażenie nie ma funkcji anaforycznej, i jest orzecznikiem zaliczają-
cym do kategorii, a nie utożsamiającym dwa elementy. Rodzajnik pojawia się głównie wtedy, gdy wyra-
żenie nie ma znaczenia partytywnego, tj. nie jest możliwa parafraza 'jeden z': 

 
) 'jestem twoją jedyną rodziną' אני המשפחה היחידה שלך 207רחוב , אקשטיין ) 
) 'to było moje przezwisko' זה היה הכינוי שלי 20על עצים , דמג ) 
) 'byłem jej pierwszym klientem' הייתי הלקוח הראשון שלה 78זייפנו , רון פדר עמית ) 
) 'to jest twoje łóżko' זה המיטה שלך 84מחפשים , דנקנר ) 
) 'to jest jego fach' זה המקצוע שלו 85סוכן , שחר ) 
?זה הבן שלך  'to jest twój syn?' ( 45שני , דיין ) – wyrażenie nie ma funkcji anaforycznej, zatem niemożliwa 

jest parafraza w innych kontekstach możliwa: זה הבן הזה שלך?  'czy to jest ten twój syn?' ( 44שני , דיין ). 
) 'była wtedy jego dziewczyną' היתה אז החברה שלו 15ארבעה , נבו )  

 
Wariant z rodzajnikiem, nie mający funkcji anaforycznej, jest homonimiczny z wyrażeniami mający-

mi funkcję anaforyczną, w zdaniach utożsamiających dwa desygnaty: זה הכפר שלך 'to jest [ta] twoja wieś' 
( 21אינתא , הרצפלד ) 'to jest [ten] twój jeniec' זה השבוי שלך ;( 30המורה , באר  ten wehikuł to' הרכב הוא הגוף שלי ;(
jest moje ciało' ( 43נינגל , שחר ). 

 
W stylu książkowym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się rzeczownik z zaimkiem dzierżawczym 

syntetycznym jako orzecznik zaliczający do kategorii: 
 

) 'to słońce jest jego wrogiem' שמש זו היא אויבו 106 שני, דיין ), nie: אויבו זה 'tym jego wrogiem'. 
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) 'to jest moja wina' זו אשמתי 212רחוב , אקשטיין ) 
) 'to nie twoja sprawa' זה לא עניינך 37מחפשים , דנקנר ) 

אני נושא־כליכם, אני נערכם  'jestem waszym pachołkiem, jestem waszym sługą' ( 290מנוחה , עוז ) 
) 'ten chłopak jest moim synem' הילד הוא בני 201מנוחה , עוז ) 
) 'to jest twoje prawo' זו זכותך 63היינץ , מגד ) 
) 'który był kiedyś jego uczniem' שהיה תלמידו לפנים 63מעשה , מגד ) 

 
Zdania te są w stylu książkowym homonimiczne ze zdaniami utożsamiającymi dwa egzemplarze:  אולי

יה בעלךזה באמת ה  'może to naprawdę był twój mąż' ( 56מחפשים , דנקנר ), nie 'może naprawdę on był twoim 
mężem'; הוא מפתחי 'to jest mój klucz' ( 22אחרון , אריאלי ), tj. 'to jest ten mój klucz, który mi zginął'. 

Jeśli kontekst dopuszcza znaczenie 'jeden z', to można wyrazić nieokreśloność gramatyczną orzeczni-
ka określonego zaimkiem syntetycznym konstrukcjami partytywnymi, które opisałem wcześniej:  זהו אבר
) 'to jest jeden z moich członków' מאברי 72תחת , שמיר ). 

 
 W języku hebrajskim rzeczownik określony przez zaimek dzierżawczy to szczególny przypadek kon-

strukcji dopełniaczowej, której drugi składnik to zaimek osobowy. Jeśli drugi składnik to rzeczownik, 
również pojawia się problem eksplicytnego wyrażenia nieokreśloności gramatycznej pierwszego składni-
ka, gdy drugi jest semantycznie i gramatycznie określony, na co poniżej podaję przykłady, w których 
konstrukcja dopełniaczowa jest orzecznikiem: 

 
• Dopełniacz przyimkowy pozwala na eksplicytne wyrażenie nieokreśloności pierwszego i określono-

ści drugiego składnika:  של שרפשטיןהוא קרוב משפחה  'on jest krewnym Szarfsztajna' ( 15אבן , שחם ). 
 
• Dopełniacz morfologiczny nie pozwala jednocześnie wyrazić nieokreśloności pierwszego i określo-

ności drugiego składnika: 
 
– orzecznik jest gramatycznie określony, choć jego pierwszy składnik jest semantycznie nieokreślony: 

"המוסד"הוא סוכן [...] ברֹוכקה   'B. [...] jest agentem Mosadu' ( 92עת , באר ), nie 'jest tym agentem Mosadu'. 
) 'jestem członkiem tej grupy' אני חבר הקבוצה 43שורשי , אלמוג ), nie 'jestem tym członkiem grupy'. 

 
– orzecznik jest gramatycznie nieokreślony, co uzyskuje się poprzez pominięcie rodzajnika określają-

cego ostatni, semantycznie określony składnik dopełniacza: 
) 'to jest agent Mosadu' זה סוכן מוסד 31ארבעה , נבו )  
) 'on jest członkiem tej rodziny' הוא בן משפחה 18הכלה , יהושע ) 

 
Jeśli orzecznik oznacza 'jeden z kilku elementów', to możliwe są dwa dalsze sposoby wyrażenia nie-

określoności pierwszego składnika: 
 
• Orzecznik jest gramatycznie określony, ale semantyczna nieokreśloność pierwszego składnika jest 

explicite wyrażona leksykalnie, bo pierwszy składnik to liczebnik 'jeden': היה זה דווקא אחד השתקנים 'był to 
akurat jeden z tych milczków' ( 17פנתר , עוז ) 

 
• Orzecznik jest gramatycznie nieokreślony, bo jest nim liczebnik 'jeden' określony przez wyrażenie 

z przyimkiem מתושבי המקוםאבו־נימר הוא אחד  :מן  'Abu Nimer jest jednym z mieszkańców tego miejsca' 
( 13רחוק , ליפשיץ ) 

 
c. Rzeczownik gramatycznie nieokreślony z zaimkiem dzierżawczym analitycznym jest użyty w funk-

cji wołacza. 
 
W języku hebrajskim rzeczownik użyty w funkcji wołacza może być gramatycznie określony lub nie-

określony, ale nie ma to związku ze stopniem, w jakim określona jest jego referencja (bo ta jest zawsze 
wyznaczona przez sytuację), lecz wynika ze względów stylistycznych i pragmatycznych. 

 
c.1. Rzeczownik pospolity z rodzajnikiem jako wołacz, w stylu starannym, używany jest najczęściej 

w sytuacjach oficjalnych. Wołacz taki wyraża szacunek dla adresata i dlatego często towarzyszy mu rze-
czownik 'pan'. Jako wołacz tego typu są używane rzeczowniki oznaczające stanowiska, urzędy, funkcje: 
) 'panie doktorze' הרופא 221שמות , ראובני ) '!pani dowódczyni' המפקדת ;( 95חדר , שמעוני -pani nauczy' המורה ;(
cielko' ( 116רצח , שם אור ) 'wysoki sądzie' כבוד בית המשפט ;( 256הכלה , יהושע -panie pre' אדוני ראש הממשלה ;(
mierze' ( 49חיידק , גנזבורג לאדוני המנה ;(  'panie dyrektorze' ( 252רחוב , אקשטיין ). Jeśli wołacz to nazwa własna, 
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w stylu starannym jego przydawka przymiotna ma rodzajnik: מר פרנקל הצעיר 'młody panie Frenkel' ( , הפנר
84כולל  ) 'drogi towarzyszu Twito' חבר טוויטו היקר ;( 283עת , באר ). 
 
c.2. Rzeczownik pospolity bez rodzajnika jako wołacz jest właściwy stylowi neutralnemu. Wołacz taki 

jest używany w sytuacjach nieoficjalnych, wyraża pozytywne lub negatywne uczucia wobec adresata, 
i dlatego nie jest to rzeczownik oznaczający np. urząd czy zawód: גבר, ךהאמנתי ל  'wierzyłem ci, chłopie' 
( 41חסות , מיכאל חתן, לחיים ;(  'na zdrowie, panie młody' ( 115אנשי , בר יוסף בואו, ילדים, בואו ;(  'chodźcie, dzieci, 
chodźcie' ( 276חדוה , מגד אוכלת נבלות, תפסיק ליילל ;(  'przestań jęczeć, pożeraczko ścierwa' ( 30מלאכים , בן נר ); 

פחדן מתעלז, םקו  'wstawaj, tchórzu kosmopolityczny' ( 30מלאכים , בן נר ). Właściwe stylowi neutralnemu dą-
żenie do tego, aby wołacz użyty w sytuacji nieoficjalnej był gramatycznie nieokreślony, powoduje, że 
nieokreślony jest przymiotnik będący przydawką nazwy własnej o funkcji wołacza: אשכול יקר 'drogi Esz-
kolu' ( 164מנוחה , עוז ) 'kochany Amirze' עמיר אהוב ;( 213ארבעה , נבו  'o szybki Raszedzie' הו ראשד נמהר ;(
( 510הכלה , יהושע ). 

Jeśli wołacz wyraża uczucia pozytywne lub negatywne poprzez samo znaczenie rzeczownika, to 
w polskim przekładzie może poprzedzać go zaimek osobowy w mianowniku, niemożliwy, gdy rzeczow-
nik sam w sobie nie wyraża oceny, por. wyżej חתן, לחיים , czego nie można tłumaczyć tak: 'na zdrowie, ty 
panie młody':  

 
• Wołacz wyraża uczucia pozytywne: שכבו לישון, םמסכני  '(wy) biedactwa, połóżcie się spać' ( 93הסיפור  ). 
 
• Wołacz wyraża uczucia negatywne: 
 

?אידיוט, מה הענינים  'co słychać, (ty) idioto?' ( 190עת , באר ) 
!טירון מושתן, תתנדף  'spadaj, (ty) zasrany rekrucie' ( 10עת , באר ) 

נבלה, סע  'jedź, (ty) ścierwo' ( 152מתום , ברטוב ) 
ילדון טיפש, מה חשבת לך  'cóż sobie myślałeś, (ty) głupie dziecko' ( 236עמית -פדר-רון ) 

בשר טרי, תירגע  'uspokój się, ty świeże mięso' ( 198עת , באר ) – do rekruta. 
מנוול, ואתה חושב רק על קיבתך  'myślisz tylko o swoim żołądku, (ty) nikczemniku' ( 51חסות , מיכאל ) 

ילד, שמע  'słuchaj, (ty) dziecko' ( 86חסות , מיכאל ) – adresat nie jest już dzieckiem, i nie jest dzieckiem mówią-
cego, dlatego wołacz wyraża tu ocenę negatywną, i stąd w polskim przekładzie możliwy zaimek ty.  
 
Zaimka osobowego nie można dodać w przekładzie przytoczonego wyżej zdania בואו, ילדים, בואו  'cho-

dźcie, dzieci, chodźcie' ( 276חדוה , מגד ), bo mówiący jest faktycznie rodzicem adresatów, ponadto wypo-
wiedź nie jest krytyką ich niedojrzałości, a takie byłoby znaczenie polskiego 'chodźcie, wy dzieci'. 

Gdy wołacz wyraża uczucia negatywne, również w języku hebrajskim zaimek osobowy może pojawić 
się w grupie wołacza, ale po wołaczu i w konstrukcji względnej z przyimkiem כ- שמוק , אני מישהו שאכפת לו :
) 'ja jestem kimś, komu zależy, ty kutasie' שכמוך 145חיידק , גנזבורג ), por. rozdz. 4, 3.1.1.1, d. 

Gdy wołacz wyraża negatywne uczucia, w języku hebrajskim może poprzedzać go zapożyczona 
z arabskiego partykuła יא, i wtedy w polskim przekładzie także możliwy jest zaimek osobowy przed wo-
łaczem, a dla oddania obraźliwego wydźwięku partykuły można do wyzwiska dodać liczebnik jeden: בוא ,
) 'chodź, ty gnoju jeden' יא חרא 116התגנבות , קנז -powiedz teraz, ty po' תגיד את זה עכשיו יא גמד שאין אלוקים ;(
kurczu jeden, że nie ma Boga' ( 176 חדר, שמעוני יא נבלה, יא מלוכלך ;(  'ty świntuchu jeden, ty ścierwo jedno' 
( 15ספר , גרוסמן ). Przed wyrazami innymi niż wyzwiska, i nie użytymi w funkcji wyzwisk, partykuła יא 
pojawia się tylko: 

 
• w (fikcyjnych) przekładach z arabskiego: 
 

יא אחי, לעולם לא  'nigdy, mój bracie' ( 389הכלה , יהושע ) 
יא שיך, כדבריך  'rozkaz, panie' ( 107חיידק , גנזבורג ) 

) 'zemdlej, święta dziewico' תתעלפי יא בתולה קדושה 218הכלה , יהושע ) 
 
• w prowadzonej po hebrajsku rozmowie arabisty z Arabem: תדע יא ראשד 'wiedz, Raszedzie' ( 477הכלה , יהושע ) 
 
• w mowie repatrianta z kraju arabskiego: יא אחי, אתה היית מלקק לה?  'polizałbyś jej, mój bracie?' ( 179עת , באר ) 
 
• żartobliwie w ustach Żyda: יא אלוהים 'o, Boże' ( 59מישהו , גרוסמן ) 
 
Ponieważ wypowiedzi powyższe nie są obraźliwe, w polskim przekładzie nie można poprzedzić woła-

cza zaimkiem osobowym. 
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Do wzmocnienia wyzwiska, a także do nadania charakteru wyzwiska rzeczownikowi, który nim nie 

jest, służy również wyraz חתיכה 'kawałek' (jako pierwszy składnik dopełniacza morfologicznego) oraz, jak 
w języku polskim, liczebnik 'jeden', i znów można w polskim przekładzie oddać obraźliwość tonu zaim-
kiem osobowym przed wołaczem i liczebnikiem jeden po nim: 

 
 :חתיכה •

?אתה יודע מה היא רצתה לעשות לך, חתיכת אידיוט  'ty idioto jeden, wiesz, co ona chciała ci zrobić?' ( 423חדר , שמעוני ) 
את ששת סדרי משנה, בוגר־תיכון חתיכת, תגיד לי  'wymień mi, ty maturzysto jeden, sześć części Miszny' ( עת , באר

192) – mówi osoba gardząca świeckim wykształceniem. 
) '!ty artysto jerozolimski' חתיכת ארטיסט ירושלמי 227עת , באר ) 
) 'ty inteligenciku jeden' יא חתיכת אינטליגנט 11עת  ,באר ) 
 

Wołacze בוגר תיכון 'maturzysto', ארטיסט ירושלמי 'artysto jerozolimski' nie byłyby obraźliwe. 
 
 
 :אחד •

) '!ty gimnazjalisto jeden' גימנזיסט אחד 27שורשי , אלמוג ) – mówi osoba gardząca wykształceniem. 
) 'ty pchło jedna' פרעוש אחד 210, 2שנהר  ) 

!מופרע אחד, מקסי, עוף מפה  'spadaj stąd, Maksi, ty wariacie jeden!' ( 125זייפנו , רון פדר עמית ) 
!אידיוט אחד  'ty idioto jeden!' ( 12זייפנו , רון פדר עמית ) 

!שקרנית אחת, תשתקי  'milcz, ty kłamczucho jedna!' ( 104ילדי , שמיר ) 
) 'ty złodzieju jeden, przestań' גנב אחד תפסיק 38חדר , עונישמ ) 
) 'ty głupku jeden' טיפש אחד 195 זייפנו, עמית פדר רון ) 
 

Wołacz גימנזיסט 'gimnazjalisto' nie byłby eksplicytnie obraźliwy. 
 
W języku hebrajskim zaimek osobowy nie pojawia się przed wołaczem o funkcji obraźliwej, jak 

w podanych tu polskich przekładach, może jednak być samodzielnie użyty jako wołacz obraźliwy. Jeśli 
zaimek osobowy w funkcji wołacza służy zaadresowaniu wypowiedzi, to w obu językach nie ma obraźli-
wego wydźwięku: 

 
?יש לך כרטיס, אתה  'ty, masz bilet?' ( 14מקרה , מגד ) – do jednego z pasażerów autobusu. 

בואו אתי, השלושה, אתם  'wy trzej, chodźcie ze mną!' ( 54תרנגול , עמיר ) 
 
Jeśli nie ma potrzeby adresowania wypowiedzi, a mimo to pojawia się zaimek osobowy w funkcji wo-

łacza, to wyraża on niechęć mówiącego do adresata. Wydaje się, że i polski wołacz zaimkowy tę funkcję 
pełni, jeśli pojawia się, choć nie ma potrzeby adresowania wypowiedzi: 

 
!את, שתשתקי כבר  'zamknij się wreszcie, ty!' ( 49נקניקיות , שחם ) 

!הכלב, אתה, הלאה  'precz, ty! Psie!/precz, ty psie!' ( 208שמות , ראובני ) – pierwszy wariant przekładowy oddaje 
formę oryginału, w którym rzeczownik 'pies' nie jest apozycyjną przydawką zaimka 'ty', drugi wariant 
jest pragmatycznie ekwiwalentny. 

אל תהיה גיבור לפני הגברת, אתה  'ty, nie udawaj bohatera przed tą panią' ( 40מאושרים , בן גוריון ) 
?אתה, לבשת מדיםכמה שנים לא   'ile lat nie zakładałeś munduru, ty?' ( 52עשהאל , מגד ), reakcja adresata:  אלמלא

"אתה", בביטול כזה, אמר בסוף  'gdyby nie powiedział na koniec, z takim lekceważeniem ty' ( 52עשהאל , מגד ) 
 
c.3. Rzeczownik określony przez zaimek dzierżawczy syntetyczny pojawia się w funkcji wołacza 

w stylu książkowym głównie w sytuacjach nieoficjalnych, i wtedy też możliwy jest zaimek dzierżawczy 
w polskim przekładzie. Jak wyniknie z dalszego ciągu rozdziału, w języku hebrajskim w stylu neutralnym 
możliwy jest też zaimek analityczny, pod warunkiem, że sytuacja jest nieoficjalna. Zaimek dzierżawczy 
nie wyraża relacji posiadania, a jedynie ciepłe uczucia mówiącego, i dlatego w obu językach zawsze od-
nosi się do mówiącego, tj. niemożliwy jest inny zaimek niż 'mój/nasz', i nawet jeśli zaimek jest określe-
niem rzeczowników relacyjnych 'syn/córka', to wołacz w tej formie jest możliwy także w ustach osoby 
nie spokrewnionej z adresatem. Jeśli rzeczownik ma przydawkę przymiotną, to jest ona określona przez 
rodzajnik: 

 
) 'moja kochana' יקירתי 201חיידק , גנזבורג ) 
) 'mój synu' בני 52יסמין , עמיר ) 
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!בתי, כמה אני מעריך את תבונתך  'jakże cenię twą mądrość, moja córko!' ( 112הוא , שמיר ) – do osoby niespokrewnionej. 
) 'żuj ładnie, mój chłopcze' לעוס יפה ילדוני 101שירה , עגנון ) 

ידידי, שמע  'słuchaj, mój przyjacielu' ( 36חסות , מיכאל ) 
) 'mój dobry Boże' אלי הטוב 111הוא , שמיר ) 

 
Jedynie rzeczownik אח z zaimkiem syntetycznym jako wołacz zdarza się w stylu niedbałym, zwłasz-

cza w ustach repatriantów z krajów arabskich. W polskim przekładzie nie pojawia się zaimek dzierżaw-
czy, bo w języku hebrajskim wołacz אחי w ustach ludzi z niższych warstw społecznych ma wydźwięk nie 
patetyczny czy czuły, lecz poufały i nieco szorstki, dlatego możliwy jest też przekład chłopie: 

 
?יא אחי, אתה היית מלקק לה  'polizałbyś jej, bracie/chłopie?' ( 179עת , באר ) 

) 'słuchaj, bracie/chłopie' שמע אחי 9זייפנו , רון פדר עמית ) 
 
Jeżeli sytuacja jest oficjalna i z tego powodu nie jest możliwe wyrażanie ciepłych uczuć, zaimek 

dzierżawczy jest niemożliwy we współczesnej polszczyźnie, a w hebrajskim zaimek dzierżawczy jest 
frazeologicznie ograniczony do kilku rzeczowników, i to wyłącznie w formie syntetycznej:  אנחנו עוד פחדנו
) 'baliśmy się, proszę pana, tam podchodzić' אדוני להתקרב לשם 357חדר , שמעוני ), nie archaiczne 'mój panie', 
co dziś wyraża ironię. Zachowanie zaimka dzierżawczego w przekładzie poniższych zwrotów nadałoby 
wołaczowi ton poufały, którego nie ma w oryginale: 

 
) 'pani sędzino' גבירתי השופטת 381הכלה , יהושע ), nie 'moja pani sędzino', i po hebrajsku nie גברת שלי. 
) 'proszę państwa/proszę panów' רבותי 63המחצבה , בן עזר ), nie 'moi państwo'. 
!רבי  'panie rabinie!' ( 381עד , ראובני ), nie 'mój rabinie!'. 

 
Do rzeczowników, które w funkcji wołacza mogą być we współczesnym hebrajskim określone zaim-

kiem syntetycznym 'mój' także w sytuacji oficjalnej, nie należy קדפמ  'dowódca', i dlatego przytoczonej 
wyżej wypowiedzi do dowódcy nie można sparafrazować tak: מפקדתי. Także w polskim przekładzie nie-
możliwy jest zaimek: mój dowódco/moja dowódczyni, mimo że adresat jest faktycznie dowódcą mówią-
cego, a to dlatego, że w języku polskim zaimek dzierżawczy z wołaczem jest możliwy tylko w sytuacji 
nieoficjalnej. Zaimek dzierżawczy jest niemożliwy, jeśli wołacz wyraża negatywne uczucia, np. ani 
w hebrajskim, ani w polskim nie może się pojawić w zdaniu אידיוט, יניםמה הענ?  'co słychać, (ty) idioto?' 
( 190עת , באר ), nie אידיוט שלי    'mój idioto'.  

 
c.4. Rzeczownik lub użyty substantywnie przymiotnik, bez rodzajnika, z zaimkiem dzierżawczym 

analitycznym, pojawia się w funkcji wołacza w stylu neutralnym, w sytuacjach nieoficjalnych, i wyraża 
z reguły ciepłe uczucia mówiącego. Nawet jeśli rzeczownik jest nazwą własną (imieniem, jak w ostatnim 
przykładzie), staje się on składniowo nieokreślony, tj. jego przydawka przymiotna jest nieokreślona. Jak w 
przypadku zaimka syntetycznego, niemożliwy jest inny zaimek niż 'mój/nasz', zarówno w języku polskim, jak i 
hebrajskim. W polskim przekładzie możliwy jest zaimek dzierżawczy, bo sytuacja jest nieoficjalna: 

 
) 'moja katastrofo' אסון שלי 266רחוב , אקשטיין ) 
) 'mój synu' בן שלי 384אבן , שחם ) 
) 'mój miły' חמוד שלי 249רחוב , אקשטיין ) 
) 'mój aniele' מלאך שלי 250רחוב , אקשטיין ) 

ילד מתוק שלי, בוא  'chodź, moje słodkie dziecko' ( 45רחוב , אקשטיין ) 
אהוב שלי. טיפשון שלי  'mój głuptasie, mój kochany' ( 147שרמן , דנקנר ) 

) 'moje złotko' מותק שלי 130כולל , הפנר ) 
) 'moja duszko' נשמה שלי 81זייפנו , רון פדר עמית ) 

עינים שלי, קום  'wstań, mój kochany' ( 84חסות , מיכאל ) 
) '!mój piękny' יפה שלי 320ארבעה , נבו ) 

יקרים שלי, בואו  'chodźcie, moi drodzy' ( 109מגדלורים , קציר ) 
) 'mój stary ojcze' אב זקן שלי 24ארבעה , נבו ) 
) 'mój kochany i smutny mężu' איש יקר ועצוב שלי 156כורסת , גפן ) 
) 'mój kochany tato' אבא יקר שלי 163אגדות , לוז ) 
) 'mój drogi i tak daleki Joriku' יוריק יקר וכל־כך רחוק שלי 171כורסת , גפן ) 

 
Podsumowując, można powtórzyć poczynioną już obserwację, że polski zaimek dzierżawczy pojawia 

się w przekładzie głównie tam, gdzie w zdaniu hebrajskim możliwy jest zaimek analityczny. Gdy nato-
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miast w zdaniu hebrajskim możliwy jest wyłącznie zaimek syntetyczny, w polskim przekładzie zaimka 
dzierżawczego brak. 

 
d. Rzeczownik, którego przydawką jest zaimek nieokreślony אחד ,מסוים ,כלשהו ,איזשהו ,איזה 'ja-

kiś/pewien', zaimek zanegowany שום 'żaden', אף 'ani jeden', lub zaimek pytajny איזה 'jaki/który?' nie może 
mieć przydawki w formie zaimka syntetycznego, a to dlatego, że zaimki nieokreślone lub zanegowane 
oraz zaimek pytajny איזה mogą być przydawkami tylko rzeczowników nieokreślonych gramatycznie, jak 
w zdaniach poniżej, w których o nieokreśloności rzeczownika świadczy nieokreśloność przymiotnika 
będącego jego przydawką. To samo dotyczy rzeczownika tworzącego dopełniacz morfologiczny z rze-
czownikiem מין, czemu w polskim przekładzie odpowiada zaimek taki jakiś: 

 
) 'tylko sobie przypomniałem pewien piękny werset' רק נזכרתי איזה פסוק יפה 228מנוחה , עוז ) 
) 'buchnęła muzyka z jakiegoś ukrytego miejsca' פרצה מנגינה ממקום נסתר כלשהו 307הסיפור  ) 
) 'nie będę mieć żadnego samochodu szybszego niż jego auto' לא תהיה לי שום מכונית מהירה יותר משלו 145חרב , בר יוסף ) 
) 'aby nie spotkać na ulicy żadnej/ani jednej znajomej twarzy' כדי לא לפגוש ברחוב אף פרצוף מוכר 293חיי , שלו ) 
) 'taki jakiś podgrzewany basen pływacki' מין ברכת שחייה מחוממת 59לדעת , עוז ) 

Jak wspomniałem, zaimek syntetyczny czyni rzeczownik określonym gramatycznie, i stąd wynika 
niemożność określenia zaimkiem syntetycznym rzeczowników, których przydawkami są zaimki nieokre-
ślone, zanegowane lub pytajne. Rzeczowniki takie można określić dopełniaczem morfologicznym, bo ten, 
w przeciwieństwie do zaimka syntetycznego, nie wyklucza gramatycznej nieokreśloności pierwszego 
składnika, jako że drugim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej może być rzeczownik gramatycznie 
nieokreślony: איזה בית־מקדש נתקע לך לראשך?  'jaka to świątynia strzeliła ci do głowy?' ( 83חרב , בר יוסף ), ale 
już nie איזה ביתך 'jaki twój dom?'. 

Zaimek dzierżawczy analityczny może być przydawką rzeczownika gramatycznie nieokreślonego, 
dlatego można określić nim rzeczowniki, których przydawkami są wymienione wyżej zaimki. Polski 
zaimek dzierżawczy bez żadnych ograniczeń może określać rzeczowniki z przydawkami jakiś, pewien, 
żaden, ani jeden, jaki?. 

 
• Rzeczownik jest określony jednocześnie zaimkiem nieokreślonym i dzierżawczym analitycznym: 
 

) 'jakby miał związek z jakimś moim niemiłym wspomnieniem' כאילו היה קשור באיזה זכרון לא־נעים שלי 146התגנבות , קנז ) 
) 'ten z nas, komu zarekwirowano jakąkolwiek jego rzecz' מי מאיתנו שחפץ כלשהו שלו הוחרם 133הזמן , גרוסמן ) 
) 'z powodu jakiegoś mojego postępku' בגלל איזה שהוא מעשה שלי 67נינגל , שחר ) 
) 'pewne jego reakcje wywołują we mnie myśl' תגובות מסוימות שלו מעלות בי את המחשבה 106פרספונה , מגד ) 

שאול כמה שאלות בנוגע לשיר אחד שלהכדי ל  'aby zadać kilka pytań w związku z pewnym jej wierszem' ( 104פרספונה , מגד ) 
) 'jak pewien mój przyjaciel' כמו ידיד אחד שלי 170שורשי , אלמוג )  
) 'pójdziemy do pewnego mojego przyjaciela' ניגש אל חבר אחד שלי 9אחות , ברטוב ) 

אמר[...] משורר־פילוסוף שלכם אחד   'jakiś wasz poeta-filozof [...] powiedział' ( 185בגיאות , בורלא ) 
בהקיץ שלי־זה מין חלום  'to jest taki jakiś mój sen na jawie' ( 203נינגל , שחר ) 

 
Jeśli kontekst dopuszcza sens partytywny, to w razie użycia zaimka syntetycznego można użyć konstrukcji 

z przyimkiem איזה מגרש ממגרשיה בתל־אביב[...] מכרה  :מן  'sprzedała [...] jedną ze swych parcel/pewną swoją parcelę 
w Tel Awiwie' ( 78הפוטוגרף , בר יוסף ), czemu w stylu neutralnym odpowiada: איזה מגרש שלה. 

 
• Rzeczownik jest określony jednocześnie zaimkiem zanegowanym i dzierżawczym analitycznym: 
 

) 'nie ma go na żadnej naszej liście' הוא איננו בשום רשימה שלנו 46שני , דיין ) 
) 'nie zrezygnowała z ani jednego jego przedmiotu' לא ויתרה על אף קורס שלו 171הכלה , יהושע ) 
) 'nie wierzyłem ani jednemu jego słowu' לא האמנתי לאף מלה שלו 59רחוב , אקשטיין ) 
) 'nie zawiozę ani jednego waszego chleba' אני לא אוביל אף לחם אחד שלכם 68אנשי , בר יוסף ) 
) 'nie wierzę ani jednemu twemu słowu' אינני מאמין אף לא למלה אחת שלך 72כחרס , לפיד ) 

 
• Rzeczownik jest określony jednocześnie zaimkiem pytajnym i dzierżawczym analitycznym:  איזה

?עניינים שלנו  'jakie nasze sprawy?' ( 252הגבול , שמיר ) 
 
Gdy z kontekstu wynika znaczenie partytywne, w razie użycia zaimka syntetycznego można posłużyć 

się konstrukcją z przydawką przyimkową: 
 

הרשה לאף אחת מבנותיו ללמוד לא  'ani jednej ze swych córek nie pozwolił się uczyć' ( 49נערה , אבישר ) 



3. Zaimek dzierżawczy 
 

~ 184 ~ 

 w którym z jej rogów będzie wyhaftowane imię właściciela' באיזו פינה מפינותיה יהא שמו של בעל המפית רקום
chusteczki' ( 199הוא , שמיר ), czemu w stylu neutralnym odpowiada: באיזה פינה שלה. 
 
e. Rzeczownik określony zaimkiem wskazującym אותו 'ten' może być gramatycznie określony lub nie-

określony, bez różnicy znaczeniowej, jak na to wskazuje przydawka przymiotna, z rodzajnikiem lub bez: 
) 'ta tłumiona nienawiść' אותה השנאה הכבושה 198השגעון , המאירי  'w ów ciężki poranek' באותו בוקר קשה ;(
( 73תמיד , גרבוז ). Mimo to rzeczownika określonego zaimkiem אותו nie można określić zaimkiem synte-
tycznym, a jedynie analitycznym, (Glinert 2004: 98), ze względów chyba wyłącznie frazeologicznych:  על
) 'na tę jego wadę' אותה מידה מגונה שלו 19אנשי , בר יוסף  'cała ta jego spokojna radość' כל אותה חדווה שקטה שלו ;(
( 73אנשי , בר יוסף ) 'ten mój kapelusz o szerokim rondzie' אותו כובע רחב שולים שלי ;( 25אליקום , תמוז ). W razie 
użycia zaimka syntetycznego konieczne jest zastosowanie przyimka מן, jeśli zaimek wskazujący wyraża 
sens 'ten jeden z kilku': אם יתן לו אותה מבנותיו אשר ישרה בעיניו 'jeśli da mu tę ze swoich córek, która mu się 
podoba' ( 247חמשה , שד״ל ), czemu w stylu neutralnym odpowiada  שלו שהיא ישרה בעיניואותה בת  'ta jego cór-
ka, która mu się podoba'. 

Wbrew twierdzeniu Glinerta (2004: 98) rzeczownik określony przez zaimek wskazujący הזה 'ten', ההוא 
'tamten' może być określony przez zaimek syntetyczny, i oczywiście także przez zaimek analityczny: 
) 'ten mój świat' עולמי הזה 126השגעון , המאירי ) 'ta jego pradawna równowaga' איזונו הזה העתיק ;( 105קשת  ); 
) 'ta jego cecha' מידתו ההיא 105קשת  ). W przypadku określenia zaimkiem analitycznym szyk neutralny to 
) 'ten mój ukochany członek ciała' האיבר היקר הזה שלי 136חיי , שלו  'tamten twój przyjaciel' החבר ההוא שלך ,(
( 40חיי , שלו ), szyk właściwy stylowi niedbałemu to אמא שלך הזאת 'ta twoja mama' ( 307ארבעה , נבו החבר  ,(
) 'tamten jego kolega' שלו ההוא 61בוקר , בן נר ). 

 
f. Rzeczownik כל 'całość' może być pierwszym składnikiem dopełniacza, którego drugi składnik to 

rzeczownik gramatycznie określony lub nieokreślony, ale określoność drugiego składnika wpływa na 
znaczenie całej konstrukcji i na tłumaczenie na język polski: 

 
• z rzeczownikiem pojedynczym gramatycznie określonym konstrukcja ma znaczenie 'cały':  זה מטייל לו

) 'to spaceruje sobie przez całą noc po całym twoim ciele' כל הלילה על כל הגוף שלך 100סיפור , עוז ). 
 
• z rzeczownikiem pojedynczym gramatycznie nieokreślonym konstrukcja ma znaczenie 'każdy':  שובין

?לויה של כל חיילהולך ל  'Szubin chodzi na pogrzeb każdego żołnierza?' ( 196עת , באר ). 
 
Określenie rzeczownika zaimkiem syntetycznym powoduje jego gramatyczną określoność, co razem 

z rzeczownikiem כל daje sens 'cały': הגיע עם כל משפחתו 'przyjechał z całą swoją rodziną' ( 82הכלה , יהושע ). 
 
Określenie rzeczownika zaimkiem analitycznym pozwala zachować jego gramatyczną nieokreśloność 

i wyrazić znaczenie 'każdy': 
 

) 'nie czepiaj się każdego mojego słowa' אל תיתפסי לכל מלה שלי 75הכלה , יהושע ) 
) 'spełniać każde jej życzenie' למלא כל מישאלה שלה 45סוגרים , קציר ) 
) 'każdy bez wyjątku jej oddech odbijał się echem' כל נשימה ונשימה שלה הדהדה 46בדרך , בר יוסף ) 

)בושה( כל מלה שניה שלהן זה ׳עיב׳  'co drugie ich słowo to ejb ('wstyd')' ( 28נוכחים , גרוסמן ) 
 

Jeśli chcieć wyrazić sens 'każdy' z użyciem zaimka syntetycznego, to należy użyć konstrukcji złożonej 
z rzeczownika כל i liczebnika 'jeden' (w stylu książkowym) lub rzeczownika nieokreślonego (w stylu 
archaizującym), po którym jako jego przydawka następuje wyrażenie z przyimkiem מן i rzeczownikiem 
mnogim określonym przez zaimek syntetyczny:  

 
) 'w każdym jej rogu/w każdym z jej rogów' בכל פינה מפינותיו 22תחת , שמיר ) 
) 'śledził każdy jego ruch/każdy z jego ruchów' עקב אחר כל תנועה מתנועותיו 11י כ, שמיר ) 
) 'podkreślając każde swe słowo/każde ze swych słów' כשהוא מדגיש כל אחת ממילותיו 116חיסולו , קרפל ) 

 
Podany tu przekład nie oddaje archaiczności wariantu z rzeczownikiem nieokreślonym, bo polskie 

wyrażenie w każdym rogu z jego rogów byłoby dziwaczne, a nie archaiczne. 
 
2.1.2.6. Nazwy własne 
 
Nazwy własne mogą być określone tylko przez dopełniacz przyimkowy lub zaimek analityczny, tj. nie 

można ich określić ani dopełniaczem morfologicznym, ani dopełniaczem zaimkowo-przyimkowym, ani 
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zaimkiem dzierżawczym syntetycznym (por. Perec 1967: 63). Powodem tego ograniczenia jest to, że 
gramatyczna określoność jest kategorią selektywną nazw własnych. Zaimkiem syntetycznym można 
określić tylko ten wyraz, którego określoność gramatyczna jest jego kategorią fleksyjną, a nie selektywną. 
W języku polskim nie ma żadnych ograniczeń gramatycznych w określaniu nazw własnych rzeczowni-
kiem w dopełniaczu lub zaimkiem dzierżawczym, zdarzają się tylko ograniczenia frazeologiczne, jak 
poniżej Aleksandria Egipska, nie Aleksandria Egiptu. Nazwy własne osobowe bywają określane dopeł-
niaczem przyimkowym lub zaimkiem dzierżawczym analitycznym, gdy następuje elipsa rzeczownika 
relacyjnego: 'Jakub, mąż Ziwy' > 'Jakub Ziwy'. W tym przypadku, w razie użycia zaimka syntetycznego 
czy dopełniacza morfologicznego, elipsa rzeczownika relacyjnego nie następuje. Wydaje się, że jeśli dru-
gi składnik dopełniacza to rzeczownik, również w języku polskim zwykle nie następuje elipsa rzeczowni-
ka relacyjnego, ale nie z powodów gramatycznych, lecz wyłącznie frazeologicznych, tj. możliwe grama-
tycznie wyrażenie Katarzyna Piotra ma zwykle formę Katarzyna, żona/córka/kochanka Piotra. Częsta 
jest natomiast w języku polskim elipsa rzeczownika relacyjnego, jeśli drugi składnik dopełniacza to za-
imek osobowy, tj. o ile raczej nie mówi się Katarzyna Piotra, o tyle mówi się jego Katarzyna, jeśli jego 
odnosi się do 'Piotra', a wyrażenie znaczy 'jego żona/córka/kochanka, Katarzyna'. Nazwy własne osobowe 
bywają określane zaimkiem dzierżawczym analitycznym (ale nie dopełniaczem przyimkowym) w formu-
łach rozpoczynających i kończących listy, i wtedy zaimek dzierżawczy ('mój' w formule rozpoczynającej 
list, 'twój' w formule kończącej list) jest wyrazem uczuć wobec adresata. W razie użycia zaimka synte-
tycznego w formułach listów pojawiają się rzeczowniki relacyjne. Nazwy własne miejscowe bywają okre-
ślane dopełniaczem przyimkowym lokalizującym w miejscu lub w czasie. Nazwy własne osobowe i miejscowe 
mogą być określone dopełniaczem przyimkowym lub zaimkiem analitycznym, gdy wyrażenie jest metaforą. 

 
• Nazwa własna określona dopełniaczem przyimkowym: 
 

) 'Jakub, mąż Ziwy' יעקב של זיוה 19עד , שמיר ), dosł. 'Jakub Ziwy'. 
) 'jest Rutka, konkubina Wiliego' ישנה רותקה של וילי 70הוא , שמיר ), dosł. 'Rutka Wiliego'. 
) 'Noa, córka Naftalego i Dwory' נועה של נפתלי ודבורה 138הוא , שמיר ), dosł. 'Noa Naftalego i Dwory'. 

םיִ באלכסנדריה של מצרַ   'w Aleksandrii Egipskiej' ( 32עד , שמיר ) 
) 'W Ejn Chud wysiedleńców' בעין־חוד של העקורים 72נוכחים , גרוסמן ), tj. 'w miejscowości założonej przez 

wysiedleńców'. 
) 'w Tel Awiwie lat czterdziestych' בתל אביב של שנות הארבעים 38עד , שמיר ) 
) 'w Europie nazistów' באירופה של הנאצים 68ילדי , שמיר ) 

 
• Nazwa własna określona zaimkiem analitycznym: 
 

היו ירושלים שלנויהם   'one będą naszą Jerozolimą' ( 254כחרס , לפיד ) – przenośnie 'będą dla nas tym, czym dla 
innych jest Jerozolima'. 

) 'jego Aharon' אהרון שלו 199כחרס , לפיד ), tj. 'osoba pełniąca w jego życiu podobną funkcję, co brat Mojżesza'. 
) 'przestanie żałować swojego pięknego, modrego Dunaju' יחדל להצטער על הדנובה הכחולה והיפה שלו אבן , שחם

36), tj. 'Dunaju płynącego przez jego ojczyznę'. 
) 'tak bardzo mnie bolało to, co się dzieje z moim Tel Awiwem' כל־כך כאב לי על תל־אביב שלי נוכחים , גרוסמן

87), tj. 'z moim rodzinnym miastem'. 
בפולין שלה[...] חזרה לחיות   'znowu żyła w swej Polsce' ( 253זכרון , שבתאי ), tj. 'w swej ojczyźnie, Polsce'. 

) 'twój Urik przyszedł' אוריק שלך בא 71הוא , שמיר ), tj. 'twój syn Urik'. 
?איך אורי שלך כגבר  'jaki jest twój Uri jako mężczyzna?' ( 8הוא , שמיר ), tj. 'twój syn, Uri'. 

) 'załatw mi protekcję u swojego Pesacha' עשי לי פרוטקציה אצל פסח שלך 38הוא , שמיר ), tj. 'u swojego męża, 
Pesacha'. 

קרוץ הוא מחומר אחר[...]  משה שלי  'mój Mojżesz [...] jest ulepiony z innej gliny' ( 44סיפורים , ביאליק ), tj. 'mój 
syn Mojżesz'. 

) 'zanim zdążyła naprawdę pokochać swojego Piotra' לפני שהספיקה לאהוב ממש את פיטר שלה 28סוגרים , קציר ), 
tj. 'swojego chłopaka, Piotra'. 

) 'moja Amalia/moja żona, Amalia' עמליה שלי 7דודי , פרנקל ) 
) 'szuka swojej Dory' הוא מחפש את דורה שלו 139רחוב , אקשטיין ), tj. 'swojej kochanki, Dory'. 
) 'czy nasz słodki Jezus dał' האם ישו המתוק שלנו נתן 64רחוב , אקשטיין ), tj. 'nasz zbawiciel, Jezus'. 
) 'moja Rachela wchodzi' רחל שלי עולה 98ילדי , שמיר ), tj. 'moja pomoc domowa, Rachela'. 
) 'mój Danielu' דניאל שלי 155מגדלורים , קציר ) – początek listu. 

באהבה, אליקום שלך  'twój kochający Eliakum' ( 73אליקום , תמוז ) – zakończenie listu. 
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Odosobniona forma משהכם 'wasz Mojżesz' ( 22כי , שמיר ), z zaimkiem syntetycznym, jest literackim 

ozdobnikiem, jakich wiele w dziełach Szamira, a nie dowodem na to, że nazwy własne można określać 
zaimkiem syntetycznym39F

40. 
W razie użycia dopełniacza morfologicznego lub zaimka syntetycznego pojawia się rzeczownik rela-

cyjny tworzący apozycję z nazwą własną i to właśnie on ma przydawkę dzierżawczą: 
 

בן ר׳ יחזקל[...] יהודה   'Jehuda [...] syn rebego Jechezkela' ( 107סיפור , עוז )  
יוני ילדי, נהרג יוני שלי  'został zabity mój Joni, Joni, moje dziecko' ( 423סיפור , עוז ) 

) 'ze swą żoną, Itą' עם אשתו איטה 181סיפור , עוז ) 
) 'moja małżonka Amalia' עמליה רעייתי 9דודי , פרנקל ) 
) 'jego syn, Naftali Herc' בנו נפתלי הרץ 173סיפור , עוז ) 
) 'wrócił do Anglii, swej ojczyzny' חזר לאנגליה מולדתו 26עת , באר ) 
) 'opłakiwał swą kochankę, Stellę' ביכה את אהובתו סטלה 154נוצות , באר ) 
) 'ich Sartre i ich przyjaciel, Marcuse' סארטר שלהם ומרקוזה ידידם 184קירות , שחם ) 
) 'moja siostro, Saro' שרה אחותי 500כצנלסון . אגרות ב ) – początek listu. 
) 'twój brat, Berel' אחיך ברל 46כצנלסון . אגרות ב ) – zakończenie listu. 

 
W parafrazie wyrażeń z przydawką dopełniaczową lokalizującą pojawia się natomiast zdanie względ-

ne: עד ארזרום אשר בהרי אררט 'aż do Erzurum, które jest w górach Ararat/do Erzurum w górach Ararat' 
( 42לילות ע, בורלא ). 

Jeśli nazwa własna (głównie osobowa) jest określona zaimkiem analitycznym i rodzajnikiem, to wyra-
ża to ujemne znaczenie emotywne, które w polskim przekładzie wyrażają zaimek wskazujący ten i za-
imek dzierżawczy określające nazwę własną. Wyrażenia takie trudniej jest uzupełnić o rzeczownik rela-
cyjny, który mógłby być określony zaimkiem syntetycznym, bo związek pomiędzy referentem zaimka 
a referentem nazwy własnej może być różnorodny i luźny: 

 
והבן־גוריון שלך, אתה והאמיל שלך ,אתם אשמים  'wy jesteście winni, ty i ten twój Emil, i ten twój Ben Gurion' 

( 25מגדלורים , קציר ) 
) 'ten twój Goldin naprawdę mi się nie podoba' הגולדין שלך ממש לא מוצא חן בעיני 85זייפנו , רון פדר עמית ), tj. 

'Goldin, który ci płaci za pisanie o nim książki'. 
 
Również cytaty, w tym wyrażenia będące tytułami dzieł, nie mogą być określone przez dopełniacz 

morfologiczny czy zaimek syntetyczny, choć mogą być określone przez dopełniacz przyimkowy lub za-
imek analityczny, i przez polski rzeczownik w dopełniaczu lub przez zaimek dzierżawczy, które to okre-
ślenia wyrażają autora dzieła lub wypowiedzi. Powodem, dla którego cytaty nie mogą być określane ani 
zaimkiem syntetycznym, ani dopełniaczem morfologicznym jest nie tylko to, że są to nazwy własne, ale 
też to, że taki rodzaj przydawki powoduje zmianę formy określanego wyrazu, co jest niedopuszczalne, 
gdy wyraz ten to cytat lub tytuł dzieła. Ponadto tytułem dzieła czy cytatem może być wyrażenie, które 
także w innej funkcji, np. jako część zdania, nie mogłoby być określone zaimkiem syntetycznym, z po-
wodów znaczeniowych i gramatycznych, np. zdanie הכניסיני 'wpuść mnie': 

 
של ביאליק" הכניסיני"נגד   'przeciwko „Wpuść mnie” Bialika' ( 46ילדי , שמיר ) 

?שלו" האני והזולת"קראת את   'czytałeś jego „Ja i bliźni”?' ( 30על עצים , מגד ) – o tytule książki, i w razie użycia 
zaimka syntetycznego konieczne jest przywrócenie rzeczownika oznaczającego kategorię:  יוסי"ספרי"  
'moja książka „Josi”' ( 101זייפנו , רון פדר עמית ) 

שלי אין קשר למה שאספר כאן" נולדתי־גדלתי"ל  'Moje urodziłam się, dorosłam nie ma związku z tym, co tu opo-
wiem' ( 6שאהבה , הראבן ), tj. 'te moje słowa lub ich treść', i w razie użycia zaimka syntetycznego określa 
on rzeczownik oznaczający kategorię: לאהוב , להרגיש: "אימרתו המפורסמת[...]  'jego sławne powiedzenie 
Czuć, kochać [...]' ( 230פצעי , ברטוב ) 

א הנקודהשלו הי ׳כן׳ה  'to jego Tak jest tym punktem' ( 16עד , ראובני ) 
שלך" נשלחתי"חדל לך עם ה  'daj spokój z tym swoim Zostałem posłany' ( 49תאומים , האזרחי ) 

                                                 
40 Element -i dodawany do imion nie jest zaimkiem 'mój', lecz formantem słowotwórczym tworzącym zdrobnienia 
wyrażające pozytywne uczucia, jak świadczy o tym forma שיבי ( 301השיבה , יהושע ) będąca zdrobnieniem formy שיבה 
'Sziwa', która z zaimkiem syntetycznym miałaby postać שיבתי. W starszych tekstach pojawiają się jednak z rzadka 
formy, które mogą być uznane za imię określone zaimkiem syntetycznym: לצפורתי 'do Cyporki/do mojej Cypory' 
( 41שמות , ראובני ). 
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שלו היה על הכול" בבקשה"ה  'to jego Proszę dotyczyło wszystkiego' ( 84ילדי , שמיר ) 
שלו" שירי התמוז לאשרה"  'jego „Pieśni Tammuza dla Aszery”' ( 85נינגל , שחר ) 

 
Nazwy liter alfabetu hebrajskiego nie bywają określane zaimkiem dzierżawczym syntetycznym40F

נאחז  :41
שלו" דלת"ב  'uczepił się jego [= słowa] (litery) d' ( 171שמות , ראובני ) – przekład 'jego de', 'jego ka' itp. byłby 

gramatycznie poprawny, ale z powodu rzadkości takich wyrażeń trudno zrozumiały bez uzupełnienia 
o wyraz litera. 

 
Bez żadnych przeszkód nazwa własna, w tym cytat, może być drugim składnikiem dopełniacza morfo-

logicznego, bo wtedy to pierwszy składnik przybiera formę wskazującą na charakter konstrukcji:  ברחובות
) 'na ulicach Tel Awiwu' תל אביב 591סיפור , עוז "הכניסיני"מבקשי  ;(  'pragnący „Wpuść mnie”/ci, którzy pragną 
[usłyszeć słowa] „Wpuść mnie”' ( 47ילדי , שמיר "לילה טוב"ברכת  ;(  'pozdrowienie Dobranoc' ( רב הק, בן אהרן
19). Zauważmy, że polskie wyrażenie 'pragnący „Wpuść mnie”' jest z trudem akceptowalne, z tego po-
wodu, że nie można nadać formy dopełniacza drugiemu składnikowi (jak w wyrażeniu pragnący szczę-
ścia), natomiast wyrażenie 'pozdrowienie Dobranoc' to raczej apozycja niż konstrukcja dopełniaczowa. 
Zatem w przypadku cytatów w obu językach trudność pojawia się, gdy cytat to ten składnik konstrukcji 
dopełniaczowej, który swą szczególną formą gramatyczną (w języku polskim jest to dopełniacz, w przy-
padku hebrajskiego dopełniacza morfologicznego jest to forma status constructus) sygnalizuje charakter 
związku pomiędzy dwoma rzeczownikami, gdyż cytat nie może tej formy przybrać. Dlatego w języku 
polskim wątpliwe są konstrukcje dopełniaczowe z drugim składnikiem będącym cytatem, a w języku 
hebrajskim niemożliwe są konstrukcje dopełniaczowe z pierwszym składnikiem w formie cytatu, w razie 
użycia dopełniacza morfologicznego. Hebrajski dopełniacz przyimkowy (w tym zaimek analityczny) 
pozwala uniknąć tych ograniczeń. 

 
2.1.2.7. Przymiotniki użyte substantywnie 
 
Hebrajski przymiotnik użyty substantywnie, tj. z pominięciem rzeczownika znanego z kontekstu lub 

domyślnego, może być określony w zasadzie tylko dopełniaczem przyimkowym lub zaimkiem dzierżaw-
czym analitycznym: 

 
של סבתא, אני עצמי מעדיף את הישנים –לסיפורים  מה שנוגע  'jeśli chodzi o opowieści, ja sam wolę stare, babci' 

( 138לא , גמזו ) 
פירקנו את הישן של גרוסבארד, בעצם –תיקנו את הרדיו המקולקל   'naprawiliśmy zepsute radio – w istocie, rozłoży-

liśmy na części stare Grosbarda' ( 178כמו , ץשי ) 
) 'nie oddaliby swojego angielskiego [samochodu]' לא היו נותנים את האנגלית שלהם 89ילדי , שמיר ) 

ליד האדומה שלי[...] שמת אותה [...] לא לקח לך את המזוודה   'nie wziął od ciebie walizki [...] położyłeś ją [...] 
obok mojej, czerwonej' ( 14סוגרים , קציר ) 

?למה שייקח את הישן שלי. חדש, לשמעון יש אקדח משלו  'Szymon ma własny pistolet, nowy. Czemu miałby brać 
mój stary?' ( 225אלמנת , לוז גלמן ) 

) 'chodzi z moją młodszą do tej samej klasy' הולכת עם הקטנה שלי לאותה כיתה 26ילדי , שמיר ), tj.  עם הבת הקטנה
 .'z moją młodszą córką' שלי

ושני הגדולים שלי אומרים[...] העמדתי את הילדים שלי בצד   'kazałem swoim dzieciom stanąć z boku [...] dwoje 
moich starszych mówi' ( 135נוכחים , גרוסמן ), tj. שני הילדים הגדולים שלי 'dwoje moich starszych dzieci'. 

קצת מהחדש שלי[...] אזליף   'wyleję [...] odrobinę swoich nowych [perfum]' ( 49היכן , קסטל בלום ), tj.  מהבושם
 .החדש שלי

) 'wyjechali na swój pierwszy zwykły urlop' הם יצאו לרגילה הראשונה שלהם 126ארבעה , נבו ), tj.  החופשה הרגילה
  .הראשונה שלהם
 
Pełne grupy nominalne w stylu neutralnym brzmiałyby האקדח הישן שלי itd., i pominięcie rzeczownika 

nie oznacza konieczności pominięcia także zaimka dzierżawczego. Natomiast w stylu książkowym pełne 
grupy nominalne brzmiałyby tak: אקדחי הישן itd., i w razie pominięcia rzeczownika pominięty zostałby 
także określający go zaimek syntetyczny będący jego sufiksem, natomiast substantywnie mógłby być 
użyty przymiotnik określony rodzajnikiem, co znajdujemy w tekstach:  היא מסיעה את [...] ההישגים של ילדיה

                                                 
41 Słowniki (np. Ewen-Szoszan) nie podają, jaką formę przybierają nazwy liter ani w status constructus, ani w status 
pronominalis. 
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אוספת את החברים של הקטנה[...] הגדול   'osiągnięcia jej dzieci [...] ona podwozi starszego [syna] [...] zabiera 
kolegów młodszej [córki]' ( 58תהיי , הדד ), nie גדולה 'swego starszego', ani קטנתה 'swej młodszej'. 

Polskiemu przymiotnikowi były odpowiada w języku hebrajskim wyrażenie przyimkowe: אשתו לשעבר 
'jego była żona' ( 172לדעת , עוז ). Wyrażenie przyimkowe, podobnie jak polski przymiotnik były, może być 
użyte substantywnie, ale wtedy może być określone jedynie zaimkiem analitycznym:  אני חושב על הלשעבר
) 'myślę o jej byłym' שלה 51זייפנו , רון פדר עמית ), tj. 'o jej byłym mężu'. 

W języku polskim przymiotnik użyty substantywnie, z pominięciem rzeczownika znanego z kontek-
stu, może być określony zaimkiem dzierżawczym: przecież wielkie damy to sobie desusy co dwa tygodnie 
nowe kupują, a swoje stare, mało używane pokojówkom oddają41F

42. 
 
Zaimkiem syntetycznym mogą być określone jedynie te przymiotniki, które w użyciu substantywnym 

uległy leksykalizacji stając się rzeczownikami. W kontekście nie pojawia się wtedy żaden rzeczownik, 
którym można by uzupełnić grupę nominalną, i nawet trudno zgadnąć, jaki to miałby być rzeczownik 
(Glinert 2004: 111–112). Możliwość określenia tych przymiotników zaimkiem syntetycznym wynika 
właśnie z tego, że nie dochodzi tu do elipsy rzeczownika, którego sufiksem byłby zaimek dzierżawczy. 
W polskim przekładzie pojawiają się wtedy określone zaimkiem dzierżawczym lub rzeczownikiem 
w dopełniaczu (gdy hebrajski zaimek syntetyczny jest składnikiem dopełniacza zaimkowo-
przyimkowego) rzeczowniki abstrakcyjne (dobro), konkretne (młodzież, majtki), także rzeczowniki będą-
ce z pochodzenia przymiotnikami (krewny). Niekiedy konieczne jest wprowadzenie do przekładu rze-
czownika z przydawką przymiotną, i wtedy można mieć wątpliwości, co to za rzeczownik miałby być, 
właśnie z tego powodu, że w tekście hebrajskim nie doszło do elipsy rzeczownika znanego z kontekstu 
(jego prostoduszna [kobieta, żona, kochanka?]): 

 
) 'przychodzi do domu swego krewnego' בא לבית קרובו 40אבן , שחם ) 
) 'nakłaniać naszą młodzież/naszych młodych [ludzi? obywateli?]' לדבר על לב צעירינו 68ימי , שגב ) 
) 'jego prostoduszna [kobieta, żona, kochanka?]' תמתו 76סיפורו , קפליוק ) 

הטוב שלי... יחידי־אהובי  'mój jedyny, ukochany…, mój dobry!' ( 26עד , ראובני ) – przejście na zaimek anali-
tyczny wynika z tego, że przymiotnik טוב 'dobry' w użyciu substantywnym nie uległ leksykalizacji. 

) 'jego malutkiej, ładnej [kobiecie?]' ליפתו הקטנטנה 119נוצות , באר ) 
) '.wieści przekazane przez C' חדשותיו של ציפרוביץ 23עד , ראובני ) 
) 'ich białe majtki/kalesony' תחתוניהם הלבנים 51עד , ראובני ) 
) 'jego bielizna' לבניו 69פתאום , שביט ) 
) 'ci, co pragnęli jego dobra' דורשי טובתו 56אגדות , לוז ) 
) 'wieczorne cienie rzucały swą czerń' צללי הערב זרקו את שחורם 24עד , ראובני ) 

 
Możliwość określenia zaimkiem syntetycznym rzeczownika będącego z pochodzenia przymiotnikiem 

wskazuje, że nieokreślanie zaimkiem syntetycznym przymiotników użytych substantywnie wskutek elip-
sy rzeczownika znanego z kontekstu jest tylko konwencją językową, a nie koniecznością wynikającą np. 
z właściwości morfologicznych przymiotnika, jak to ma miejsce w przypadku rzeczowników zapożyczo-
nych kończących się samogłoską [o]. I rzeczywiście, zdarzają się wyjątki od zasady określania przymiot-
nika wyłącznie zaimkiem analitycznym:  הניח ריקתו ונטל מלאה[...] מגש ועליו כוסות משקה  'taca, na której były 
kieliszki z napojem [...] postawił swój pusty i wziął pełny' ( 33ילדי , שמיר ) – zdanie pochodzi od autora, 
który ma skłonność do łamania konwencji językowych, o ile nie prowadzi to do niegramatyczności. 

 
Inny wyjątek od zasady nieokreślania przymiotnika zaimkiem syntetycznym to właściwe stylowi ar-

chaizującemu wyrażenia typu בנו צעירו 'jego młodszy syn' (por. rozdz. 3, 2.1.1.10), które dopuszczają 
elipsę rzeczownika (razem z określającym go zaimkiem syntetycznym), w której wyniku pojawia się 
substantywnie użyty przymiotnik określony przez zaimek syntetyczny: ת הבכורה לצעירובת  'dając pierwo-
rództwo swemu młodszemu [synowi]' ( עקידת צ, עראמה ). 

 
2.1.2.8. Liczebniki porządkowe użyte substantywnie 
 
Liczebnik porządkowy, który w obu językach ma formę przymiotnika (w hebrajskim do liczby 10), użyty 

substantywnie, tj. z pominięciem rzeczownika znanego z kontekstu, w języku hebrajskim może być określony 
tylko dopełniaczem przyimkowym lub zaimkiem analitycznym. Mechanizm elipsy jest taki sam, jak w przy-

                                                 
42 H. Drążkiewicz, Do linii Gotów. Warszawa, 1967, s. 262. 
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padku przymiotnika, i w tekstach, w których przeważają zaimki syntetyczne, w razie substantywizacji liczeb-
nika porządkowego zaimek przybiera formę analityczną, jeśli nie może być pominięty, jak poniżej: 

 
) 'grać z nami czwarty [koncert] Beethovena' לנגן אתנו את הרביעי של בטהובן 56הפילהרמונית , אוהד ) 

אני אגיש את הראשון שלי, כשהוא יגמור את ספרו השמיני, לא נורא. ספרו השלישיכבר כותב את , הקולגה שלי, לני  'Leni, 
mój kolega, pisze już swoją trzecią książkę. Nic strasznego, gdy on skończy swoją ósmą książkę, ja 
przedstawię swoją pierwszą' ( 275נצחון , אור ) 
 
Gdy kontekst pozwala na pominięcie zaimka dzierżawczego, to w razie substantywizacji przymiotnika 

zwykle pomija się nie tylko rzeczownik, ale i zaimek dzierżawczy:  נתוודעתי אל השני[...] גרתי עם בעלי הראשון  
'mieszkałam z pierwszym swoim mężem [...] poznałam drugiego' ( 61היכן , קסטל בלום ). Bez żadnych prze-
szkód liczebnik porządkowy użyty substantywnie może być drugim składnikiem dopełniacza morfolo-
gicznego:  השניבסוף הפרק השלישי תשוש יותר מאשר בסוף [...] התעורר  'obudził się pod koniec części trzeciej 
bardziej wyczerpany niż pod koniec drugiej' ( 184הכלה , יהושע ). 

 
2.1.2.9. Rzeczowniki z formantem słowotwórczym -י  
 
Rzeczownik w liczbie pojedynczej będący z pochodzenia przymiotnikiem odrzeczownikowym z for-

mantem słowotwórczym -י  może być określony tylko dopełniaczem przyimkowym lub zaimkiem anali-
tycznym. Rzeczowniki takie oznaczają przeważnie członków narodów. Wydaje się, że właśnie formant 
słowotwórczy przymiotnikowy powoduje, że rzeczownika takiego nie można określić zaimkiem synte-
tycznym, bo to samo ograniczenie dotyczy liczebników porządkowych będących w języku hebrajskim 
przymiotnikami o tym samym formancie, co nazwy członków narodów42F

43. Dopełniacz może oznaczać 
lokalizację w czasie lub też, jeśli dopełniacz (w zdaniach poniżej zaimek dzierżawczy analityczny) odnosi 
się do osoby, znaczeniowo dopełniacz modyfikuje domyślny rzeczownik relacyjny: 

 
) 'Żyd naszych czasów' היהודי של ימינו 84השלום , סתיו ) 

אנגלי שלה]ה[   'jej Anglik/jej przyjaciel Anglik' ( 61עד , שמיר ) 
) 'od swojego Niemca/od swojego pracodawcy, Niemca' מאת הגרמני שלך 190שמות , ראובני ) 
) 'do swojego Żyda/do swojego kochanka Żyda' אל היהודי שלה 48כחרס , לפיד ) 
?זה הערבי שלך  'to jest ten twój Arab/twój znajomy, Arab?' ( 503הכלה , יהושע ) 

) 'jego Żydówka/jego kochanka Żydówka' היהודיה שלו 75לאה , יפה ) 
) 'gardził swoją świętą Rosjanką/swoją córką, świętą Rosjanką' הוא בז לרוסייה הקדושה שלו 5אהבת , קניוק ) 

 
W razie użycia zaimka syntetycznego pojawia się rzeczownik relacyjny i to właśnie on ma przydawkę 

dzierżawczą: אל ידידו האנגלי 'do swego przyjaciela, Anglika' ( 224עשו , שלו ). Niektóre z rzeczowników od-
przymiotnikowych, mianowicie te rodzime i od dawna istniejące w języku, w liczbie mnogiej mogą być 
określone przez dopełniacz morfologiczny lub zaimek syntetyczny: יהודי פולין 'Żydzi polscy'; ערביי ישראל 
'Arabowie izraelscy'; יהודינו 'nasi Żydzi' ( 37איש , נניאלח  on mieszka w obozie ze' הוא גר במחנה עם יהודיו ;(
swoimi Żydami' ( 115הוא , שמיר ) 'nasi Arabowie' ערביינו ;( 129ציונות , רבין ). Ale już rzeczowniki niedawno 
powstałe ('Żydki') i nazwy narodów europejskich pojawiają się tylko z dopełniaczem przyimkowym lub 
zaimkiem analitycznym: היהודונים שלנו 'nasze Żydki' ( 77שמות , ראובני רון ) 'dzisiejsi Polacy' הפולנים של היום ;(

209המסע , פדר עמית ) 'swoich Polaków' את הפולנים שלי ;( 305אהבת , עמיר "שלנו"הרוסים  ;(  'nasi Rosjanie' 
( 205תמוז , נקדימון ). 

 
Rzeczowniki z tej grupy w formie żeńskiej z końcówką -ית  są nazwami języków, i także nie mogą być 

określone zaimkiem syntetycznym: בעברית העילגת שלו 'swoim łamanym hebrajskim' ( 117זכרון , שבתאי ); 
) 'szlifowała swój angielski' שקדה על האנגלית שלה 113הוא , שמיר שלו מצויינתהרומנית  ;(  'jego rumuński jest 
wspaniały' ( 6חיפשתיך , קרנר ?מאין הפולנית שלו ;(  'skąd jest jego [= pana] polszczyzna?' ( 56פולין , אפלפלד ) – 
w tekście poza tym przeważają zaimki syntetyczne. Rzeczownik עברית 'język hebrajski' może jednak być 
określony dopełniaczem morfologicznym: עברית המקרא 'biblijny hebrajski'. Rzeczownik יידיש 'jidysz' 
z dwóch powodów nie jest określany zaimkiem syntetycznym: jest to nazwa języka, a oprócz tego zapo-
życzenie: היידיש שלהם היתה קצת משונה 'ich jidysz był trochę dziwny' ( 286רחוב , יןאקשטי ). W razie użycia 

                                                 
43 Inne rzeczowniki, też zakończone na -י , które nie jest jednak formantem słowotwórczym, mogą być określone 
zaimkiem syntetycznym, np. דליו 'jego wiadro' (Lb 24, 7), zatem nie względy fonetyczne uniemożliwiają określenie 
nazw członków narodów zaimkiem syntetycznym. 
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zaimka syntetycznego pojawia się rzeczownik 'język' i to właśnie on jest określony zaimkiem:  בלשונן
) 'w swoim języku judeo-hiszpańskim' הספניולית 146שמות , ראובני ). 

 
Rzeczownik odprzymiotnikowy רב 'mistrz/rabin' może być określony zaimkiem syntetycznym:  שמחה

מעשה ברבו[...] כתב בספרו , תלמידו של הרב אריה, רז  'Simcha Raz, uczeń rabina Arie, spisał w swej książce [...] 
anegdotę o swoim mistrzu' ( 11הר , שרגאי ). Ponieważ tytuł grzecznościowy używany jako zwrot do rabina 
to רבי, dosł. 'mój rabinie', powstał synonim רבי 'rabin', używany nie tylko w funkcji wołacza. Rzeczownik 
-może być określony rodzajnikiem, co dowodzi, że zaimek syntetyczny jest w jego przypadku trakto רבי
wany jako morfem słowotwórczy, a nie przydawka, ale nie może być określony zaimkiem syntetycznym: 
) 'czy jego rabin ma rozdwojone kopyto' אם הרבי שלו מפריס פרסה 256רחוב , אקשטיין ). 

 
2.1.2.10. Zaimki wskazujące użyte substantywnie 
 
Zaimek wskazujący זה może być użyty substantywnie zamiast rzeczownika (o innym odniesieniu) 

użytego w kontekście poprzedzającym. Zaimek ten jest zawsze gramatycznie określony, tj. jego przy-
dawka przymiotna jest określona rodzajnikiem:  נוסח קדום יותר מזה המוכר לנו[...] בידי  'mam [...] wersję star-
szą niż ta nam znana' ( 271כחרס , לפיד ). Wydaje się jednak, że nie tylko selektywność kategorii określono-
ści jest powodem, dla którego zaimka זה nie można określić zaimkiem syntetycznym. Drugim powodem 
jest mechanizm elipsy rzeczownika. Pojawiające się w przykładach poniżej grupy זאת של יותם 'ten Jota-
ma', זה שלנו 'ta nasza' po uzupełnieniu rzeczownikiem mogą przybrać dwie formy: (a) שוחה זאת של יותם 'ten 
okop Jotama', פריז׳ידר זה שלנו 'ta nasza lodówka'; (b) שוחת יותם זאת 'ten okop Jotama', פריז׳ידרנו זה 'ta nasza 
lodówka'. W wariancie (a) można pominąć rzeczownik, zachowując jako składnik grupy przydawkę do-
pełniaczową, natomiast w wariancie (b) pominięcie rzeczownika powoduje, że albo dopełniacz morfolo-
giczny przestaje być jako taki rozpoznawalny (יותם זאת), bo właśnie pominięty składnik sygnalizował 
charakter związku pomiędzy dwoma rzeczownikami albo też pojawiłby się sufiks bez wyrazu, do którego 
był pierwotnie dołączony, co w hebrajskim jest niemożliwe. Zatem w wariancie (b) jedynie możliwa sub-
stantywizacja to ta, w której elipsie ulega razem z pierwszym składnikiem dopełniacza także jego drugi 
składnik i z grupy pozostaje tylko zaimek wskazujący: זה ,זאת. W zdaniach poniższych nie można jednak 
pominąć zaimka dzierżawczego bądź rzeczownika w dopełniaczu przyimkowym, bo tekst bez nich stałby 
się niezrozumiały. W polskim przekładzie bez żadnych ograniczeń gramatycznych można określić zaim-
kiem dzierżawczym lub rzeczownikiem w dopełniaczu zaimek wskazujący użyty substantywnie, z tym, 
że niekiedy pojawiają się ograniczenia frazeologiczne, np. lepiej brzmi przekład 'ten dzienny' niż 'ten 
dnia', gdy przydawka ma wyrażać czas, w którym istnieje rzecz nazwana pierwszym składnikiem: 

 
• Substantywnie użyty zaimek wskazujący określony jest dopełniaczem przyimkowym: 
 

זה של יום וזה של לילה –החושך בלע את העולם   'ciemność połknęła świat – ten dzienny i ten nocny' ( 132שמות , ראובני ) 
ובזאת של יותם אפשר להכניס טנק, שטוחה לגמרי[...] השוחה של מוקי   'okop Mukiego [...] jest bardzo płytki, 

a w tym Jotama można pomieścić czołg' ( 160שיני , גפן ) 
שמר בו דווקא את אלו של אבאו, הדחיק מזכרונו את ההיעדרויות של אמא  'wyparł z pamięci nieobecności mamy, 

a przechował w niej akurat te taty' ( 93פרספונה , מגד ) 
 
• Substantywnie użyty zaimek wskazujący jest określony zaimkiem analitycznym: 
 

כי זה שלנו עבר זמנו, לחפש לנו פריז׳ידר חדש  'poszukać dla nas nowej lodówki, bo ta nasza jest przestarzała' ( 6כולל , הפנר ) 
מנוגדים לאלה שלי, הוא נוקט שמות אחרים  'on posługuje się innymi nazwami, sprzecznymi z tymi moimi' ( 46נוכחים , גרוסמן ) 

) 'na synach takich jak ci moi nie można założyć dynastii' בבנים כמו אלה שלי אי־אפשר ליסד שושלת 166מנוחה , עוז ) 
) 'moja walizka odłączyła się od tych ich' המזוודה שלי נפרדה מאלה שלהם 122השיבה , יהושע ), tj. 'od ich walizek' 

 
Użycie zaimka syntetycznego wymaga powtórzenia rzeczownika: אין לסמוך על אנשים כאנשיך 'nie wolno 

ufać takim ludziom, jak twoi ludzie/jak ci twoi' ( 349לבה , חנאי ). 
Zaimek ההוא 'tamten' bywa używany substantywnie w funkcji zaimka osobowego, tj. nie zastępuje 

żadnego rzeczownika użytego w kontekście, lecz deiktycznie odnosi się do osób. Użycie zaimka wskazu-
jącego zamiast osobowego wyraża ujemne znaczenie emotywne. Zaimka wskazującego tak użytego nie 
można określić ani dopełniaczem morfologicznym, ani zaimkiem dzierżawczym syntetycznym. Powodem 
jest to, że zaimek osobowy, będący składnikiem zaimka ההוא nie może być określony zaimkiem dzier-
żawczym syntetycznym, jako że jego kategorią selektywną jest określoność: ההוא של אמא שלו 'ten jego 
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matki' ( 466חדר , שמעוני ), tj. 'ten bóg jego matki'; בשביל ההיא שלך תישאר תמיד אלישע 'dla tamtej twojej pozo-
staniesz na zawsze Eliszą' ( 24פצעי , ברטוב ), tj. 'dla swojej dziewczyny'. 

 
2.1.2.11. Zaimki pytajne, nieokreślone, zanegowane 
 
Nie można określić dopełniaczem morfologicznym ani zaimkiem syntetycznym zaimków rzeczow-

nych, których kategorią selektywną jest gramatyczna nieokreśloność. 
 
a. Zaimek pytajny מה 'co?' oraz rzadko z powodu odniesienia do osoby zaimek מי 'kto?', bywają okre-

ślane zaimkiem dzierżawczym analitycznym, nigdy syntetycznym. Zaimki pytajne rzeczowne są grama-
tycznie nieokreślone, jak na to wskazuje nieokreślona przydawka przymiotna takiego zaimka:  מה פסול
) 'co niewłaściwego znalazła w jego stylu' מצאה בסגנונו 176נקניקיות , שחם ). Zaimki te nie mogą być grama-
tycznie określone, bo nie mogą mieć funkcji anaforycznej. Z tego powodu może je określać zaimek dzier-
żawczy jedynie w formie analitycznej: 

 
"?מה שלך." "תהיי החברה שלי"  '–Bądź moją dziewczyną. – Czym twoim?' ( 235סטריפטיז , היאסן ) 

?מה שלך." "תראי אם את יכולה לראות את הכפיל שלי  '– Popatrz, czy możesz dojrzeć mojego sobowtóra. – Co 
twojego?' ( 127מעבר , אבלאר ) 

א אח לא חברמה אני שלהם ל  'czym ich jestem? nie [ich] bratem, nie [ich] przyjacielem/czym dla nich jestem? 
nie bratem, nie przyjacielem' ( 137מנוחה , עוז ) – zaimek שלהם jest tu przydawką zaimka pytajnego מה 
'co?', i takiej interpretacji nie przeczy wstawienie między מה a שלהם podmiotu, por. קרוב אתה שלו 'jesteś 
jego krewnym' ( 42 השער, מלץ ). 
 
Zaimek pytajny מי określony zaimkiem analitycznym pojawia się wyjątkowo w tekście z 12. wieku: מי

?שלך כל המחנה הזה  'kim twoim jest/kim dla ciebie jest cała ta gromada?' ( יוסף , ח, בראשית לג מקראות גדולות
 w którym określono zaimek ,(Rdz 33, 8) מי לך כל המחנה הזה jest to parafraza biblijnego pytania – (בכור שור
pytajny przyimkiem ל- , używanym w hebrajskim biblijnym zamiast dopełniacza morfologicznego dla 
eksplicytnego wyrażenia nieokreśloności pierwszego składnika, gdy drugi jest określony (por. 1 Krl 2, 
39)43F

44. We współczesnym hebrajskim tę funkcję przyimka ל-  pełni zaimek dzierżawczy analityczny, zresz-
tą zawierający w sobie przyimek ל- . 

 
b. Zaimek משהו 'coś' (rzadziej z powodu odniesienia do osoby מישהו 'ktoś') może być określony dopeł-

niaczem tylko w wariancie przyimkowym bądź zaimkiem dzierżawczym tylko analitycznym. Powód tego 
ograniczenia jest częściowo ten sam co w przypadku zaimka pytajnego מה 'co?', tj. nieokreśloność jest 
w zasadzie kategorią selektywną zaimków 'coś/ktoś': למדתי שם משהו חדש 'nauczyłem się tam czegoś no-
wego' ( 176חיי , תמוז ) 'załatw mi pokój z kimś żonatym' תסדרי לי חדר עם מישהו נשוי ,( 18סטודנטית , קריץ ). Zda-
rza się jednak, zwłaszcza w stylu niedbałym, że zaimki ישהומ ,משהו  pełnią funkcję anaforyczną i wtedy 
mogą być gramatycznie określone: 

  
) 'coś nam się stało i to coś musimy zmienić' קרה משהו לנו ואת המשהו הזה עלינו לשנות 52ראש , דן ) 

וזאת השיחה עם המישהי[...] אספר לך על שיחה שהייתה לי עם מישהי   'opowiem ci o rozmowie, jaką miałem z pew-
ną kobietą [...] i to jest ta rozmowa z tą kobietą/z tym kimś' ( 368סטודנטית , קציר ) 
 
Mimo to nie można zaimków מישהו ,משהו określić dopełniaczem morfologicznym czy zaimkiem synte-

tycznym, bo w tekstach klasycznych nie ma przykładu określenia zaimka הוא 'on', który jest morfemem 
końcowym obu zaimków, dopełniaczem morfologicznym czy zaimkiem syntetycznym: 

 
) 'coś Bacha' משהו של באך 198זכרון , שבתאי ) 44F

45 
) 'tu stworzymy coś swojego' כאן נקים משהו שלנו 24חימו , קניוק ) 
) 'zostawiła w jednej ze ścian coś swojego' השאירה באחד הקירות משהו שלה 204ארבעה , נבו ) 
 znalazła sobie kogoś jakiejś kobiety/jakiegoś mężczyznę należącego do jakiejś' מצאה לה מישהו של מישהי

kobiety' ( 213מכל , קרסל ) 
) 'rozpakować je u kogoś twojego/u kogoś z twojej rodziny' לפרוק אותם אצל מישהו שלך 273ליוויתי , כהנא כרמון ) 

                                                 
44 Podobnie we współczesnym arabskim, por. Buckley 2004: 302–303. 
45 Wyrażenia książkowe בזה היה משהו אמת 'było w tym coś prawdziwego' ( 38ישראל , מגד  ugotować' לבשל משהו אוכל ,(
coś do jedzenia' ( 34ישראל , מגד ) to w hebrajskim apozycja, a nie dopełniacz: coś-prawda, coś-jedzenie, tj. oba skład-
niki mają to samo odniesienie. Niemożliwa jest apozycja משהו באך, bo każdy ze składników ma inne odniesienie. 
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Nawet, jeśli zaimek 'coś/ktoś' ma funkcję anaforyczną i nie ma potrzeby wyrażania jego nieokreślono-

ści za pomocą analitycznej formy zaimka, tylko zaimek analityczny jest możliwy w funkcji przydawki: 
) 'znalazłaś to coś swojego' מצאת את המשהו שלך 16טאבו , גלברט שלך" מישהו"עד שיבוא ה ;(  'zanim przyjdzie ten 
twój ktoś' ( 62בשבי , שר ). 

Zaimki משהו 'coś', מישהו 'ktoś' mają synonimy, których także nie można określić zaimkiem syntetycz-
nym: יש עוד איזה דבר שלי 'czy jest jeszcze coś mojego' ( 36נהג , מיטלפונקט ), nie איזה דברי, bo rzeczownika 
określonego zaimkiem איזה 'jakiś' nie można określić zaimkiem syntetycznym, z powodu konfliktu okre-
śloności, i to samo dotyczy wariantu książkowego: להקים דבר מה שלנו 'stworzyć coś naszego' ( גלגולו , ותרמ
222). Wariant איזה דבר można jednak, w przeciwieństwie do משהו, określić rzeczownikiem gramatycznie 
nieokreślonym w dopełniaczu morfologicznym, bo wtedy konflikt określoności nie powstaje:  לקנות איזה
) 'kupić coś durnego' דבר שטות 16מהגרים , שקד ). Wariant książkowy דבר 'coś' może być określony tylko 
zaimkiem analitycznym, bo określenie zaimkiem syntetycznym zmienia znaczenie wyrażenia:  אל העניין

כאל דבר שלי, הזה יש לי כבר יחס של קירבת לב  'do tej sprawy mam już serdeczny stosunek, jak do czegoś mo-
jego' ( 50ימי , שרת ), por. חתם את דברו 'zakończył swą wypowiedź' ( 258ויקטוריה , מיכאל ). 

 
c. Zaimek zanegowany שום דבר 'nic', אף אחד 'nikt' może być określony tylko zaimkiem analitycznym 

z powodu konfliktu określoności, jak w przypadku rzeczownika określonego zaimkiem שום: 
 

ני לא יעלה עליז׳שום דבר של   'nic Żeni [= żaden ubiór Żeni] nie wejdzie na mnie' ( 85מאהב , אטינגר ) 
) 'ona nie jest niczym jego' היא לא שום דבר שלו 161חדר , שמעוני ) 

"שלה"אף אחד , אף אחד לא גר פה  'nikt tu nie mieszka, nikt jej' ( 183אללים , הפנר ) 
 
Bez przeszkód natomiast można określić zaimek שום דבר dopełniaczem morfologicznym, o ile drugi 

składnik jest gramatycznie nieokreślony: לא הצלחתי להכניס שום דבר מאכל 'nie zdołałam wcisnąć nic do je-
dzenia' ( 32לא , רזיאל ז׳קונט ). 

 
Zwróćmy uwagę na szyk przydawek przymiotnych, zatem także przymiotnika dzierżawczego, określa-

jących zaimki wskazujące, rzeczowne pytajne, nieokreślone i zanegowane. Otóż w języku polskim przy-
dawka przymiotna, w tym przymiotnik dzierżawczy, określająca rzeczownik jest zwykle preponowana: 
mój dom, dobry człowiek, a szyk postponowany jest podniosły. Natomiast przydawka przymiotna określa-
jąca zaimek jest zawsze postponowana: ten wysoki, a w przypadku zaimków rzeczownych przybiera po-
stać dopełniacza: coś twojego, nic naszego. W języku hebrajskim szyk przydawki czy to przymiotnej, czy 
dzierżawczej, jest taki sam w przypadku rzeczownika i zaimka. 

 
Podsumowując, w języku hebrajskim istnieją kategorie wyrazów, których nie można określić zaim-

kiem dzierżawczym syntetycznym, natomiast można je określić zaimkiem dzierżawczym analitycznym. 
Niemożność określenia wyrazu zaimkiem syntetycznym może wynikać z jego właściwości fonetycznych, 
np. zakończenia na samogłoskę [o], z selektywnego charakteru kategorii określoności gramatycznej tego 
wyrazu, czy wreszcie z przynależności do pewnych części mowy (np. przymiotnik użyty substantywnie). 
W języku polskim nie ma żadnych ograniczeń w określaniu form nominalnych zaimkami dzierżawczymi. 
Praktyczny problem przekładowy pojawia się w tłumaczeniu z polskiego na hebrajski, bo jeśli oryginał 
jest utrzymany w polszczyźnie książkowej, przekład, w którym przeważałyby zaimki dzierżawcze anali-
tyczne, nie byłby pragmatycznie wierny, choć byłby gramatycznie poprawny. Tłumacz takiego tekstu 
powinien więc tam, gdzie jest to możliwe, nadać zaimkowi formę syntetyczną. Z kolei w przekładzie 
z hebrajskiego na polski w mniejszym stopniu trudność polega na nadaniu zaimkowi odpowiedniej for-
my, a w większym na oddaniu w inny sposób niż formą zaimka dzierżawczego książkowego lub neutral-
nego stylu oryginału, którego jednym z wyrazistszych wyznaczników jest w języku hebrajskim właśnie 
forma syntetyczna bądź analityczna zaimka dzierżawczego. 

 
2.2. Zaimek dzierżawczy skoordynowany 
 
Hebrajski zaimek dzierżawczy syntetyczny nie może być skoordynowany ani z innym zaimkiem 

dzierżawczym, ani z rzeczownikiem w dopełniaczu, jako że hebrajski sufiks określający czy to rzeczow-
nik, czy czasownik, czy też przyimek, nie może być koordynowany. Koordynacja sufiksu zaimkowego 
wymaga w języku hebrajskim powtórzenia elementu, do którego sufiks jest dołączony, co w przypadku 
zaimka dzierżawczego analitycznego oznacza powtórzenie przyimka של, a w przypadku zaimka dzier-
żawczego syntetycznego – powtórzenie rzeczownika określonego tym zaimkiem. Zatem zaimek dzier-
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żawczy analityczny, a także polski zaimek dzierżawczy, może być koordynowany. Polski przymiotnik 
dzierżawczy mój, twój i dzierżawczozwrotny swój w razie koordynacji przybiera zawsze formę dłuższą 
(twoje, moje, swoje itd., nie zaś twe, me, swe). 

 
2.2.1. Szereg zaimków dzierżawczych analitycznych 
 
Jeden rzeczownik może być określony przez kilka zaimków dzierżawczych analitycznych (i przez kil-

ka polskich zaimków dzierżawczych, które zachowują zwykły, preponowany szyk), co jest niemożliwe 
w przypadku zaimka syntetycznego, bo jeden rzeczownik może być określony co najwyżej jednym zaim-
kiem syntetycznym. Mimo że bez przeszkód można jeden rzeczownik określić szeregiem rzeczowników w 
dopełniaczu morfologicznym:  קול תוף וחצוצרה 'odgłos bębna i trąby' ( 101נשי א, בר יוסף ), nie można obu tych 
rzeczowników naraz (ani nawet tylko jednego z nich) zastąpić zaimkiem dzierżawczym syntetycznym. 

 
a. Rzeczownik pojedynczy określony przez szereg zaimków odnosi się do jednego desygnatu, będące-

go wspólną własnością osób, do których odnoszą się skoordynowane zaimki dzierżawcze. Jeśli rzeczow-
nik jest abstrakcyjny, to odnosi się do jednego bytu abstrakcyjnego, wspólnego kilku osobom: 

 
) 'to jest mój i twój teren' זה השטח שלי ושלך 270רומן , שלו )  

סיפרה לי...] [ובשעה שלי ושלה [...] במקום שלי ושלה   'w moim i jej miejscu [...] o mojej i jej godzinie [...] opo-
wiedziała mi' ( 377סיפור , עוז )  

שלי ושלה, שנתיים לאחר הקיץ שלנו  'dwa lata po naszym lecie, moim i jej' ( 337סיפור , עוז ) 
) 'mój i twój [wspólny] los to żyć razem' הגורל שלי ושלך זה לחיות יחד 76נוכחים , גרוסמן ) 

 
Jako podmiot grupa taka wymaga orzeczenia pojedynczego: אצלה בבטן גדל התינוק שלו ושלה 'w jej łonie 

rosło jego i jej dziecko' ( 128להחזיק , סלונים ). 
 
Ponieważ nie jest możliwe powtórzenie rzeczownika w celu wyrażenia obu relacji posiadania zaim-

kiem syntetycznym (szereg תינוקי ותינוקה 'moje dziecko i jej dziecko' odnosi się do dwojga dzieci), wydaje 
się, że można w stylu książkowym uciec się do parafrazy ze zdaniem względnym: התינוק שהוא לו ולה 'dzie-
cko, które jest jego i jej'. Natomiast jeśli do jednej z osób należy jedna rzecz, a do drugiej druga, to 
w stylu książkowym pojawiają się dwa rzeczowniki pojedyncze z zaimkami syntetycznymi, jako podmiot 
łączące się z czasownikiem mnogim. W polskim przekładzie możliwa jest elipsa pierwszego lub drugiego 
rzeczownika, i orzeczenie jest mnogie, jeśli grupa jest podmiotem: 

 
 mój syn i twój syn chodzą do tego samego przedszkola/mój i twój syn chodzą/mój' בני ובנך לומדים באותו גן

syn i twój chodzą' ( 51ואמונתך , בן משיח )  
אחד אם רצונך ורצונה יעלו בקנה  'jeśli twoja wola i jej wola będą tożsame/twoja i jej wola będą tożsame/twoja 

wola i jej będą tożsame' ( 78אליקום , תמוז ) 
) 'twoją (krew) i jej krew będę ssała' את דמך ואת דמה אמוץ 12אשתו , בורלא ) 

 
W stylu neutralnym możliwa jest elipsa rzeczownika i orzeczenie jest mnogie, mimo że w zdaniu po-

jawia się tylko jeden rzeczownik pojedynczy w funkcji podmiotu:  יצרו מיזוג [...] הבן שלך ושלי ושל אחרים
) 'twój syn, mój i innych [...] stworzą szczególną mieszankę' מיוחד 18, 1996נהרדעא  ). 

 
b. Rzeczownik konkretny mnogi określony przez szereg zaimków dzierżawczych odnosi się do wielu 

desygnatów, z których jedne należą do desygnatu jednego z zaimków, drugie do desygnatu drugiego 
z zaimków: 

 
 'moje i twoje dzieci nie spotkają się po dwóch stronach karabinu' הילדים שלי ושלך לא ייפגשו משני עברי רובה

( 135נוכחים , גרוסמן ) 
נמצאים, שלה ושלי, ידידים רבים  'liczni przyjaciele, jej i moi, znajdują się' ( 216השיבה , יהושע ) – użycie zaimka 

syntetycznego wymaga powtórzenia rzeczownika: על ידי אנשינו ואנשיהם 'przez naszych ludzi i ich ludzi' 
( 147גוייסנו , שומרון ). 
 
c. Rzeczownik abstrakcyjny określony przez szereg zaimków odnosi się do cechy charakteryzującej 

kilka osób, i możliwa jest parafraza z powtórzeniem rzeczownika: בשביל הכבוד שלה וגם שלנו 'dla jej a także 
naszego honoru' ( 129הכלה , יהושע ), z zaimkami syntetycznymi powtórzenie rzeczownika: לכבודך ולכבודנו 
'dla twojego honoru i dla naszego honoru' ( 11אשר ישעיהו  ). 
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Tego samego rzeczownika nie można określić dwoma zaimkami dzierżawczymi, jednym syntetycz-
nym, drugim analitycznym, tj. wyrażenia השטח שלי ושלך nie można tak sparafrazować: שטחי ושלך, choć, 
jak wcześniej stwierdziłem, można w jednym zdaniu używać na przemian zaimków syntetycznych i ana-
litycznych. Powodem nieakceptowalności wyrażenia שטחי ושלך jest to, że sufiks określający rzeczownik 
nie może być skoordynowany. 

 
2.2.2. Szeregi zaimek dzierżawczy + rzeczownik, rzeczownik + zaimek dzierżawczy 
 
Hebrajski rzeczownik może być określony szeregiem rzeczowników w dopełniaczu morfologicznym: 

) 'życie jego żony i dzieci' חיי אשתו וילדיו 32עד , שמיר ), jednak nie można żadnego ze składników szeregu 
przydawek rzeczownych zastąpić zaimkiem syntetycznym. Innymi słowy, jeśli rzeczownik jest określony 
zaimkiem syntetycznym, to nie można go określić dopełniaczem morfologicznym skoordynowanym 
z zaimkiem, i na odwrót: jeśli rzeczownik jest określony dopełniaczem morfologicznym, to nie można go 
określić skoordynowanym z nim zaimkiem syntetycznym, innymi słowy niemożliwe są wyrażenia  ביתי
-dom Dawida i mój'. Zaimek analityczny i dopełniacz przyim' בית דויד ואני dom mój i Dawida', ani' ודויד
kowy pozwalają ten sam rzeczownik określić szeregiem zaimek + rzeczownik o dowolnej kolejności 
składników. To samo jest też możliwe w języku polskim, z tym, że z rzeczownikiem może być skoordy-
nowana tylko dłuższa forma przymiotnika dzierżawczego. Koordynacja zaimka dzierżawczego z rze-
czownikiem w dopełniaczu powoduje też w polskim przekładzie zmianę typowego szyku przydawek 
nieskoordynowanych, a to dlatego, że typowy szyk zaimka dzierżawczego jest preponowany, typowy 
szyk przydawki w formie rzeczownika w dopełniaczu jest postponowany: mój dom, jego dom, ale dom 
ojca, natomiast koordynacja powoduje, że obie przydawki znajdują się po tej samej stronie rzeczownika 
określanego: mój i ojca dom, dom mój i ojca. W języku hebrajskim, w którym zawsze przydawka dopeł-
niaczowa (w tym zaimek dzierżawczy) jest postponowana, koordynacja w żaden sposób nie zmienia szy-
ku typowego dla przydawek nieskoordynowanych. 

 
a. Rzeczownik odnosi się do różnych obiektów, z których część jest własnością jednej osoby, część 

drugiej. Rzeczownik może być też abstrakcyjny i oznaczać cechę wspólną kilku osobom. 
 
• W stylu książkowym pojawia się powtórzony rzeczownik, określony raz zaimkiem syntetycznym, 

raz dopełniaczem morfologicznym. W polskim przekładzie rzeczownik nie powtarza się, bo jego powtó-
rzenie nie oddawałoby książkowości stylu zdania oryginalnego: 

 
– zaimek dzierżawczy + rzeczownik: 

) 'zostawił dojenie w rękach moich i Josjego' השאיר את החליבה בידי ובידי יוסי 249רומן , שלו ) 
ואת בגדיו ובגדי אבי  'ubrania swoje i ojca' ( 21רומן , שלו ) 

) 'na nagość jego i jego żony' במערומיו ובמערומי אשתו 14מסע , יהושע ) 
) 'ku mojej i Ruty uldze' לרווחתי ולרווחת רותי 16אהבה , ברגמן ) 
) 'czynią z woli jego i jego kolegów prawdziwą siłę' עושים מרצונו ורצון חבריו כוח של ממש 25אבן , שחם ) 

 
– rzeczownik + zaimek dzierżawczy: 

עיני אמי ועיניו, עד כמה דומות עיניהם  'jak bardzo ich oczy są podobne, oczy mej matki i jego' ( 49שורשי , אלמוג ) 
 
• W stylu neutralnym rzeczownik użyty jest raz (i tak też w polskim przekładzie), po nim następuje 

szereg zaimek analityczny + dopełniacz przyimkowy: 
 
– zaimek dzierżawczy + rzeczownik: 

) 'wszystkie buty jego i mamy, i taty' את כל הנעליים שלו ושל אבא ואמא 66מומיק , גרוסמן ) 
בשביל כל החטאים שלך ושל משפחתך[...] צמת   'pościłeś [...] za wszystkie grzechy swoje i swojej rodziny' ( 187הכלה , יהושע )45F

46 
) 'dzieci moje i moich sióstr są szczęśliwe' הילדים שלי ושל אחיותי מאושרים 205אשה , גפן )  
) 'mówienie to jest zadanie jego i mojego taty' להגיד זה התפקיד שלו ושל אבא שלי 286מנוחה , עוז ) 
) 'z powodu słabości mojej i mej matki' בגלל החולשה שלי ושל אמי 299רחוב , אקשטיין ) 
) 'cała ta udawana ustępliwość twoja i Wiliego' כל אותה ותרנות עשויה שלך ושל וילי 73הוא , שמיר ) 

 

                                                 
46 W powieści podano też arabski przekład tych słów, wskazujący, że tak jak w hebrajskim stylu książkowym, tak 
też w języku arabskim konieczne jest powtórzenie rzeczownika wynikające z sufiksalnej natury arabskiego zaimka 
dzierżawczego: ען כל ח׳טאיאכ וח׳טאיא עילתכ. 



3. Zaimek dzierżawczy 
 

~ 195 ~ 

– rzeczownik + zaimek dzierżawczy: 
) 'wszystkie bóle mamy i moje' כל המיחושים של אמא ושלי 73פצעי , ברטוב )  

 
b. Rzeczownik odnosi się do jednego desygnatu, będącego wspólną własnością kilku osób. Jeśli rze-

czownik jest abstrakcyjny, to oznacza czynność wykonywaną we współdziałaniu: 
 
• W stylu książkowym rzeczownik określony jest zaimkiem syntetycznym, którego referencja jest su-

mą referencji składników szeregu, po czym następuje szereg zaimek analityczny + rzeczownik: הפך ביתם ,
להיות מעין מועדון[...] שלו ושל אשתו   'dom ich, jego i jego żony [...] stał się rodzajem klubu' ( 78סיפור , עוז ). 

Nie można powtórzyć rzeczownika: ביתו ובית אשתו, bo to wyrażenie odnosiłoby się do dwóch domów. Nie 
spotyka się określenia rzeczownika przez szereg zaimek syntetyczny + dopełniacz przyimkowy:  ביתי ושל
בית אשתי  :dom mój i mojej żony', ani przez szereg dopełniacz morfologiczny + zaimek analityczny' אשתי
  .choć są one teoretycznie możliwe. Wyklucza je jednak zasada, że nie koordynuje się sufiksów ,ושלי

 
• W stylu neutralnym rzeczownik określony jest przez szereg zaimek analityczny + dopełniacz przyimkowy: 
 
– zaimek + rzeczownik: 

ישואים שלי ושל אביךחיי־הנ  'moje i twego ojca pożycie małżeńskie' ( 559סיפור , עוז )  
) 'dziecko moje i Azmiego' את התינוק שלי ושל עזמי 409יסמין , עמיר )  
) 'na mojej i Noomi ławce' על הספסל שלי ושל נעמי 111מגדלורים , קציר )  
) 'zdjęcie jego i Emila' תמונה שלו ושל אמיל 56מגדלורים , קציר )  
) 'plany moje i taty, by pracować razem' התוכניות שלי ושל אבא לעבוד יחד 39יש , גרוסמן )  
) 'przyjaźń jego i Blindera' הידידות שלו ושל בלינדר 166רחוב , אקשטיין ) 

 
– rzeczownik + zaimek: 

) 'moje i Michaeli wspólne prawo' השותפות של מיכאלה ושלי 390השיבה , יהושע ) 
) 'nie zwykłym mydłem taty i moim' לא בסבון הפשוט של אבא ושלי 126פנתר , עוז )  
) 'obozowisko Szokiego i moje' את המחנה של שוקי ושלי 28זייפנו , רון פדר עמית ) 

 
Jeśli rzeczownik określony zaimkiem syntetycznym jest częścią frazeologizmu i z tego powodu niemożli-

we jest zastąpienie zaimka syntetycznego zaimkiem analitycznym, rzeczownik ten powtarza się:  לדבר בשבחה
) 'mówić dobrze o niej i o przedsiębiorstwie' ובשבח המפעל 92זייפנו , רון פדר עמית ), nie בשבח שלה ושל המפעל. 

 
Polski zaimek dzierżawczy (zawsze w formie dłuższej) może być więc skoordynowany zarówno z za-

imkiem dzierżawczym, jak i z rzeczownikiem w dopełniaczu, i taką też właściwość ma hebrajski zaimek 
analityczny. 

 
2.3. Zaimek dzierżawczy określony przez partykuły 
 
Hebrajski zaimek dzierżawczy analityczny jako przydawka może być określony przez partykuły prepono-

wane, podobnie jak polski zaimek dzierżawczy, który wtedy przybiera formę dłuższą, o ile taka istnieje: 
 

 problem finansowy bezrobotnego nie będzie problemem tylko' הבעיה הכספית של המובטל לא תהיה בעיה רק שלו
jego' ( 14מקושרים , לייטמן ) 

רק שלך, מתי תעשה את הדבר שלך  'kiedy załatwisz swoją sprawę, tylko swoją?' ( 58התגנבות , קנז ) 
רק שלי, שבעה תצלומי צבע שלי  'siedem mych kolorowych fotografii, tylko moich' ( 201אני , קמחי ) 

רק שלי, שליאני בניתי לי עולם מ  'stworzyłem sobie własny świat, tylko mój' ( 148התנכלות , חיימוף ) 
גם של אחרים, לא רק שלי. אני יודעת לשמור על גבולות  'umiem respektować granice. Nie tylko swoje, także in-

nych' ( 17הכלה , יהושע ) 
גם שלי וגם לא שלי. לא בדיוק ילד שלי  'nie dokładnie moje dziecko. Zarówno moje, jak i nie moje' ( 167המצב , עוז ) 

 
W przypadku użycia zaimka syntetycznego partykuła znajduje się przed rzeczownikiem: 
 

 'ten problem nie jest już tylko jego problemem/nie jest problemem tylko jego' הבעיה שוב אינה רק בעיתו
( 77, 15, 1956דש המזרח הח ) 

כי לב העולם הוא זה, לא רק לבי בלבד הוא זה שהוחרד  'nie tylko moje serce/serce nie tylko moje zostało wstrzą-
śnięte, ale też serce świata' ( במתח , שלום ) 
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Taka grupa jest homonimiczna z grupą, w której partykuła znaczeniowo odnosi się do rzeczownika, 
a nie do zaimka: ביתו, אלא גם בגדיו, לא רק גופו וכוחותיו הנפשיים  'nie tylko jego ciało i jego siły duchowe, ale 
też jego ubrania, jego dom' ( 84סוף , גמליאל ), i parafraza z użyciem zaimka analitycznego to לא רק הגוף שלו 
'nie tylko jego ciało', a nie הגוף לא רק שלו 'ciało nie tylko jego'. 

 
W stylu książkowym ekstrapozycja zaimka jest sposobem jednoznacznego odniesienia partykuły do 

zaimka syntetycznego. W polskim przekładzie pojawia się nie ekstrapozycja, lecz partykuła określająca 
zaimek dzierżawczy: 

 
) 'również z jej serca o mało co nie wyrwał się podobny dźwięk' ואף היא עמד להתפרץ מלבה מין קול כזה 25 הגולים, בארון ) 
) 'również na jego obliczu jaśniało jakby odbicie' ואף הוא הבהבה בפניו כעין בבואה 62 הגולים, בארון ) 
 wartość tylko jego samego z pewnością przewyższa znacznie tę' היא לבדה שוויה ודאי עולה הרבה על הסכום

sumę' ( 206פויגלמן , מגד ) 
) 'tylko ich wspomnienie mnie nawiedziło' רק הם עלה זכרם לפני 34האיש , בן נר ) 
) 'przecież oni też pochodzą z Rosji' הלא גם הם מוצאם ממֹוסקֹוּב 19 הגולים, בארון ) 

ם קבורתם לא נודעגם הם מקו  'miejsce pochówku także ich nie jest znane' ( 28עד , שמיר ) – w tym przekładzie 
partykuła jednoznacznie odnosi się do zaimka ich, jednak w szerszym kontekście takie tłumaczenie 
okazuje się w pierwszej chwili niemożliwe, bo zaimek הם to zarazem anafora odnosząca się do po-
przednika zdania względnego, której polski standardowy odpowiednik, tj. zaimek który, nie może być 
określony preponowaną partykułą także: שגם הם מקום קבורתם לא נודע, לזכר ששת המיליונים  'ze wspomnieniem 
tych sześciu milionów, których miejsce pochówku także nie jest znane', nie 'także których miejsce po-
chówku nie jest znane'. Przekład ze spójnikiem względnym pozwala na zachowanie szyku partykuły wła-
ściwego zdaniom niewzględnym: 'ze wspomnieniem tych sześciu milionów, co także ich miejsce pochów-
ku nie jest znane'. 
 
Gdy zaimek osobowy jest sufiksem przyimka, nie jest konieczna ekstrapozycja, bo wiadomo, że przy-

dawka musi odnosić się do sufiksu, a nie do przyimka: תן רק לי להחליט 'pozwól tylko mnie decydować' 
( 269הכלה , יהושע ). 

 
2.4. Zaimek dzierżawczy zanegowany 
 
W języku hebrajskim, zarówno w stylu książkowym, jak i w stylu neutralnym, zaimek dzierżawczy 

zanegowany ma postać zawsze analityczną, jako że niemożliwa jest negacja samego sufiksu. W języku 
polskim, jeśli są do wyboru formy dłuższe i krótsze przymiotnika dzierżawczego, z negacją występuje 
forma dłuższa (Mieszkam w nie swoim mieszkaniu, nie Mieszkam w nie swym mieszkaniu), poza tym pol-
ski zaimek zanegowany nie różni się od zaimka niezanegowanego niczym poza obecnością negatora nie. 
Powodem, dla którego w polskim przekładzie pojawia się forma dłuższa zaimka, jest to, że negacja sa-
mego zaimka dzierżawczego oznacza jego skontrastowanie, bo ze zdania 'brali w posiadanie nie swoją 
ziemię' wynika zdanie 'brali w posiadanie cudzą ziemię'. 

 
a. W stylu książkowym zaimek dzierżawczy zanegowany to לא לי 'nie mój' (Glinert 2004: 504)46F

47 jako przy-
dawka rzeczownika gramatycznie nieokreślonego, przeważnie o odniesieniu zwrotnym, tj. do podmiotu zdania: 

 
• odniesienie zwrotne (częściej): 

את עצמי במיני דיאודורנטים לא לי ריססתי  'skrapiałem się różnego rodzaju nie swoimi dezodorantami' ( 110זייפנו , רון פדר עמית ) 
 Francuzi mają szczególny talent wtrącania się w nie swoje' לצרפתים יש כשרון מיוחד להתערב בעניינים לא להם

sprawy' ( 68כחרס , לפיד ) 
לות לא להםוירשו גבו  'brali w posiadanie nie swoją ziemię' ( 99קשת  ) 

) 'oddać się sprawie wydania nie swojej książki' להתמסר לענין הוצאת ספר לא לי 209פויגלמן , מגד ) 
 
• odniesienie niezwrotne (rzadziej): 

) 'ich źródło jest w nie jego woli' מקורם ברצון לא לו 64עד , ראובני ) 
בחצר לא לו, עיניו צופות בשקט במשחק לא לו  'jego oczy patrzą spokojnie na nie jego zabawę, na nie jego pod-

wórze' ( 24ילדי , שמיר ) 
לי־הרגשת הריקנות התמלאה עתה בפחד לא  'uczucie pustki wypełniło się teraz nie moim strachem' ( 54התגנבות , קנז ) 

                                                 
47 Perec (1967: 82–83) uznaje taką grupę za zdanie względne asyndetyczne, i tak też zinterpretowano to w przekła-
dzie Rdz 15, 13: ְבארץ לא להם, BT: w kraju, który nie będzie ich krajem. 
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b. W stylu neutralnym zaimek dzierżawczy zanegowany to לא שלי 'nie mój' jako przydawka rzeczow-

nika gramatycznie nieokreślonego,  przeważnie o odniesieniu zwrotnym: 
 
• odniesienie zwrotne (częściej): 

בכיסאות לא שלנו[...] אם נשב   'jeśli będziemy siedzieć na nie swoich miejscach' ( 15יש , גרוסמן ) 
איך שאפתי אל הבית הזה שלי[...] בכל האוסף המוזר של חדרים ודירות לא־שלי   'mając całą tę dziwną kolekcję nie 

swoich pokoi i mieszkań [...] jakże pragnąłem tego swojego domu' ( 10הגבול , שמיר ) 
) 'chodzą po nie swojej ziemi' מהלכים על אדמה לא שלהם 104חסות , מיכאל ) 

 
• odniesienie niezwrotne (rzadziej): 

בעברית לא שלנו, אמנם. ענה לי בעברית  'odpowiedział mi po hebrajsku. Co prawda w nie naszym hebrajskim' 
( 41פנתר , עוז ) 
 
Oba warianty hebrajskiego zaimka dzierżawczego zanegowanego dzięki temu, że mają formę anali-

tyczną, mogą być orzecznikiem. Jeśli zaimek dzierżawczy zanegowany jest orzecznikiem zdania bez 
łącznika lub zdania z łącznikiem zaimkowym, to zdanie takie jest dwuznaczne, tj. można uznać, że zane-
gowany jest tylko zaimek dzierżawczy, lub że zanegowane jest całe zdanie: 

 
) 'to wszystko jest nie moje/to wszystko nie jest moje' כל זה לא לי הוא 78קצה , ברושי ) 
) 'on jest nie mój/on nie jest mój' הוא לא שלי 144חדר , שמעוני ) 

היא לא שלו[...] הקרקע   'grunt [...] jest nie jego/grunt nie jest jego' ( 73מחפשים , קנרדנ ) 
 
Zdanie w całości zanegowane ma inne znaczenie niż zdanie, którego tylko jeden składnik jest zane-

gowany. Ze zdania 'to wszystko jest nie moje' wynika zdanie 'to wszystko należy do kogoś innego', gdy 
zdanie 'to wszystko nie jest moje' stosuje się też do sytuacji, gdy rzecz jest niczyja. 

Jednoznaczne są zdania z negatorem negującym całe zdanie (אין), i wtedy zaimek dzierżawczy nie jest 
zanegowany, oraz zdania z łącznikiem czasownikowym, i wtedy zaimek dzierżawczy jest zanegowany, 
jeśli לא znajduje się po łączniku: 

 
לילך היה לא לי, לילי היה לילך  'moja noc była twoją nocą, twoja noc była nie moja' ( , 2002, 274–263, 77עתון 

26), tj. 'twoja noc należała do kogoś innego niż ja', gdy zdanie w całości zanegowane לילך לא היה לי 't-
woja noc nie była moja' takiej implikacji nie ma. 

) 'przezwiskiem, które nie jest jego' בכינוי שאינו שלו 109השגעון , המאירי ), tj. 'być może nie jest to niczyje przezwisko'. 
לא היתה שלהם[...] הקרקע   'ten grunt [...] nie był ich' ( 23מחפשים , דנקנר ), tj. 'mógł być niczyj'. 

היה לא שלי.] [..כל זה   'wszystko to [...] było nie moje' ( 239סמורגון , גורדין ), tj. 'wszystko to należało do kogoś 
innego', co nie wynika ze zdania w całości zanegowanego 'wszystko to nie było moje'. 
 
Oba warianty hebrajskiego zaimka zanegowanego, książkowy i neutralny, są tak samo tłumaczone na 

polski, i nawet nie ma możliwości oddania książkowości oryginału niemożliwą tu formą krótszą przy-
miotnika (bo niemożliwe jest wyrażenie wtrącać się w nie swe sprawy), zatem tłumacz musi w inny spo-
sób niż formą zaimka oddać styl oryginału. Warto też zwrócić uwagę, że system hebrajskich zaimków 
dzierżawczych w stylu neutralnym jest prostszy niż w stylu książkowym, i przypomina pod tym wzglę-
dem system polskich zaimków dzierżawczych: w stylu książkowym zaimek zanegowany różni się od 
niezanegowanego nie tylko tym, że zawiera negator, ale też tym, że ma formę analityczną, gdy zaimek 
niezanegowany ma formę syntetyczną. W stylu neutralnym, podobnie jak w przybliżeniu w języku pol-
skim, zaimek zanegowany różni się od niezanegowanego tylko obecnością negatora. Należy jednak za-
znaczyć, że w języku polskim zaimek zanegowany musi zawierać dłuższą formę przymiotnika dzier-
żawczego, gdy zaimek niezanegowany może mieć formę dłuższą lub krótszą. 

 
2.5. Zaimek dzierżawczy użyty substantywnie 
 
Hebrajski zaimek dzierżawczy analityczny może być użyty substantywnie, w przeciwieństwie do za-

imka syntetycznego, tak samo jak substantywnie może być użyty rzeczownikowy drugi składnik dopeł-
niacza przyimkowego, w przeciwieństwie do dopełniacza morfologicznego (Rosén 1955: 60–61; Glinert 
2004: 36.115). Powodem, dla którego zaimek w dopełniaczu morfologicznym, czyli właśnie zaimek 
dzierżawczy syntetyczny, nie może być użyty substantywnie, jest to, że w języku hebrajskim sufiksy za-
imkowe nie mogą wystąpić bez wyrazów, do których są dołączane, natomiast powodem, dla którego nie 
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można substantywnie użyć drugiego, rzeczownikowego składnika dopełniacza morfologicznego jest to, 
że tylko pierwszy składnik dopełniacza morfologicznego przybiera formę, która pozwala rozpoznać kon-
strukcję jako dopełniaczową, zatem pominięcie pierwszego składnika spowodowałoby, że drugi składnik 
byłby nierozpoznawalny jako dopełniacz. Hebrajski dopełniacz przyimkowy i zaimek dzierżawczy anali-
tyczny nie mają tych wad, bo zaimek analityczny to osobny wyraz, którego forma wskazuje na funkcję 
przydawkową, i podobnie rzeczownik z przyimkiem של. Dzięki temu zarówno zaimka analitycznego, jak 
i dopełniacza przyimkowego można użyć substantywnie, z pominięciem pierwszego składnika konstruk-
cji dopełniaczowej. Polski dopełniacz w funkcji przydawki i polski zaimek dzierżawczy mają opisane tu 
właściwości hebrajskich konstrukcji z przyimkiem של, tj. w przypadku konstrukcji dom ojca to drugi 
rzeczownik ma szczególną formę wskazującą na to, że jest on określeniem pierwszego, a zaimek dzier-
żawczy ma formę osobnego wyrazu, wskazującą na to, że jest on przydawką, z czego wynika możliwość 
substantywnego użycia polskiej przydawki dopełniaczowej i polskiego zaimka dzierżawczego. O pew-
nych ograniczeniach substantywizacji polskiej przydawki dopełniaczowej, wynikających z tego, że do-
pełniacz rzeczownika to także forma, jaką może przybrać dopełnienie, piszę szczegółowo dalej. Polski 
przymiotnik dzierżawczy użyty substantywnie przybiera formę dłuższą (moja, nie ma). 

 
2.5.1. Substantywne użycie rzeczownika w dopełniaczu 
 
Hebrajski dopełniacz przyimkowy, jak polski dopełniacz, może być użyty substantywnie, choć z tłu-

maczeń podanych niżej wynika, że polska przydawka dopełniaczowa rzadziej ulega substantywizacji niż 
hebrajski dopełniacz przyimkowy. Wynika to z faktu, że hebrajski dopełniacz przyimkowy ma formę, 
która jednoznacznie wskazuje na jego funkcję przydawkową, natomiast polski rzeczownik w dopełniaczu 
może być nie tylko przydawką, ale też dopełnieniem lub składnikiem wyrażenia przyimkowego, co 
w razie elipsy rzeczownika określanego może prowadzić do dwuznaczności, np. gdyby w tłumaczeniu 
jednego z poniższych zdań użyć substantywnie przydawki dopełniaczowej ('jej oczy były podobne do 
cioci Elki'), czytelnik nie dostrzegłby przydawkowej funkcji dopełniacza cioci Elki, lecz uznałby, że do-
pełniacz ten tworzy wyrażenie przyimkowe. Hebrajski dopełniacz לשל הדודה אלקה całkowicie wyklucza 
taką błędną interpretację. Przykłady podane w rozdz. 3, 2.2.2 wskazują, że polska przydawka dopełnia-
czowa najłatwiej ulega substantywizacji jako składnik szeregu przydawek. Potwierdzają to także poniższe 
przykłady, bo pomijając użycie dopełniacza w funkcji orzecznika, tylko w tłumaczeniu wyrażenia  בין
 możliwa jest elipsa rzeczownika, właśnie z tego powodu, że w wyrażeniu tym zaimek מיטתי שלי לשל מוטקה
dzierżawczy jest skoordynowany z rzeczownikiem w dopełniaczu, jako że łączy je spójnik a: 

 
) 'pomiędzy łóżkiem moim a Motki' בין מיטתי שלי לשל מוטקה 73תחת , שמיר ) 
) 'jej oczy były podobne do [oczu] cioci Elki' דמו עיניה לשל הדודה אלקה 262עד , ראובני ) 
) 'nie ma on tak zwinnych i mądrych rąk, jak [ręce] jego ojca' אין לו ידיים זריזות ונבונות כשל אבא 203חרב , בר יוסף ) 

כמו של חתול, הלשון שלך היתה מחוספסת קצת  'miałeś trochę szorstki język, jak [język] kota' ( 24סוגרים , ירקצ ) 
דקות כשל נערה, הוא ראה אצבעות רגישות  'zobaczył wrażliwe palce, cienkie jak [palce] dziewczyny' ( 48מנוחה , עוז ) 

 
Zauważmy, że elipsa w polskim przekładzie byłaby łatwiejsza, gdyby zamiast dopełniacza użyć przy-

miotnika odrzeczownikowego dzierżawczego, bo ten, wyrażając kategorie gramatyczne pominiętego 
rzeczownika, ułatwia zrozumienie zdania nawet w przypadku elipsy określanego rzeczownika: 'jej oczy 
były podobne do ciocinych', 'nie ma on tak zwinnych i mądrych rąk jak ojcowe', 'miałeś trochę szorstki 
język, jakby koci', 'zobaczył wrażliwe palce, cienkie jak dziewczęce'. Z tego właśnie powodu możliwa 
jest także w polskim przekładzie elipsa rzeczownika określonego dopełniaczem של מי, jeśli dopełniacz ten 
przełożyć na przymiotnik czyj? O ile w przypadku zachowania rzeczownika akceptowalny i zrozumiały, 
choć przez niektórych potępiany jest przekład na dopełniacz kogo: לכבוד מי הוא מתאמץ כל־כך 'na czyją cześć/na 
cześć kogo on się tak wysila' ( 135חיי , שלו ), o tyle dopełniacz staje się trudno zrozumiały w porównaniu 
z przymiotnikiem w razie elipsy rzeczownika: "של מי" "?אפשר לקבל את מספר הטלפון שלה?"  '– Można dostać 
jej numer telefonu? – Czyj?' ( 117זייפנו , רון פדר עמית ), nie Kogo?, choć dopełniacz byłby dopuszczalny po 
przywróceniu określanego rzeczownika: Kogo numer telefonu?. Substantywne użycie dopełniacza jest 
możliwe w polskim przekładzie także wtedy, gdy dopełniacz jest orzecznikiem: כולם של אחיך?  'wszystkie 
one są twojego brata?' ( 50חסות , מיכאל ). 
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Użycie dopełniacza morfologicznego wymaga powtórzenia rzeczownika: 
 

) 'przytknął ramię do ramienia Lei' הגיע את כתפו לכתף לאה 65עד , שמיר ) – niemożliwa elipsa w polskim przekładzie: 'do Lei'. 
כפני נער, הפנים היו ענוגים  'ta twarz była delikatna, jak twarz chłopca' ( 49ישראל , מגד ) 

) '.których wielkość była jak wielkość monety s' שגודלן כגודל מטבע סחטוט 105כחרס , לפיד ) 
) 'trzy jego przednie zęby były złote' שלוש שיניו הקדמיות היו שיני זהב 19מחפשים , דנקנר ) 

 
2.5.2. Substantywne użycie zaimka dzierżawczego 
 
Hebrajski zaimek dzierżawczy analityczny, jak polski zaimek dzierżawczy w formie dłuższej, może 

być użyty substantywnie: 
 
a. Zaimek dzierżawczy jako podmiot, dopełnienie, składnik okolicznika lub przydawki, gdy rzeczow-

nik określony przez zaimek dzierżawczy uległ elipsie, z powodu użycia w kontekście tego samego rze-
czownika określonego przez inny zaimek dzierżawczy czy rzeczownik w dopełniaczu (por. Glinert 2004: 
36) lub z powodu domyślności. Hebrajski zaimek dzierżawczy użyty substantywnie ma taki rodzaj i licz-
bę, jak pominięty rzeczownik, co się ujawnia tylko wtedy, gdy jest on podmiotem. W języku polskim 
także w innych funkcjach składniowych przymiotnik dzierżawczy wyraża kategorię liczby i rodzaju po-
miniętego rzeczownika, natomiast dopełniacz (czyli zaimek dzierżawczy 3. osoby) ujawnia te kategorie 
tylko jako podmiot dzięki składni zgody, jak zaimek hebrajski. 

 
a.1. Zaimek dzierżawczy jako podmiot. W polskim przekładzie także możliwa jest elipsa rzeczownika 

w przypadku zaimków we wszystkich trzech osobach, bo kategorie gramatyczne pominiętego rzeczowni-
ka ujawnia forma orzeczenia. 

 
• W polskim przekładzie pojawia się substantywnie użyty przymiotnik dzierżawczy wyrażający kate-

gorie gramatyczne pominiętego rzeczownika: 
 

שלי הולכת בצהרים[...] גם לך יש עוזרת   'także ty masz pomoc domową [...] moja wychodzi w południe' ( 98ילדי , שמיר ) 
ואילו שלי זרה לו, מכיר היה את לקוחותיו לפי נעליהם  'rozpoznawał klientów po ich butach, a mój był mu nie-

znany' ( 120מבחר , פרידלנדר ) 
שלה לבנים, שלי חום  'mój [filtr od papierosa] jest brązowy, jej są białe' ( 11זייפנו , רון פדר עמית ) 

כדי ששלך יהיו פנויים לפעולות אחרות ברומא, לכת להשתמש בראש ובישבן שלי בירושליםאת הו  'masz zamiar posłużyć się moją 
głową i tyłkiem w Jerozolimie, po to, aby twoje były gotowe do innych działań w Rzymie' ( 423סטודנטית , קריץ ) 

) 'mój jest większy' שלי יותר גדול 164זכרון , ישבתא ), tj. הזיין שלי. 
ואילו שלנו הרעידה ונעצרה, נסוגה רכבת־הבקר ונעלמה  'pociąg bydlęcy cofnął się i zniknął, a nasz zatrząsł się 

i stanął' ( 24האיש , בן נר ) 
) 'nasi (żołnierze) weszli do Belgradu' שלנו נכנסו לבלגרד 36השגעון , המאירי ) 

שלך צרורים בודאי בילקוטך. הנה מגבת וסבון  'oto ręcznik i mydło. Twoje są na pewno zapakowane w torbie' 
( 13השער , מלץ ) 
 
• W polskim przekładzie pojawia się dopełniacz dzierżawczy, nie wyrażający kategorii gramatycznych 

pominiętego rzeczownika, które jednak ujawnia forma orzeczenia: 
 

שלו אינם שוים מאומה. צריך כלי עבודה טובים  'trzeba dobrych narzędzi pracy. Jego nie są nic warte' ( 36אבן , שחם ) 
כי שלו בדיוק נגמרו, שואל אם אפשר לקחת אחת  'pyta, czy można wziąć jednego [papierosa], bo jego akurat się 

skończyły' ( 139נו זייפ, רון פדר עמית )  
את שמו ושמע כי שלה רוחמה[...] אמר   'podał swe imię i usłyszał, że jej [imię] to Ruchama' ( 63ילדי , שמיר ) – tu 

w przekładzie konieczne jest uzupełnienie elipsy rzeczownika, bo ani dopełniacz jej, ani łącznik to nie 
ujawniają kategorii pominiętego rzeczownika, co czyni zdanie z elipsą trudno zrozumiałym. 
 
a.2. Zaimek dzierżawczy jako dopełnienie.  
 
• W polskim przekładzie pojawia się substantywnie użyty przymiotnik dzierżawczy 1. lub 2. osoby, 

lub przymiotnik dzierżawczozwrotny, ujawniający kategorie gramatyczne pominiętego rzeczownika: 
 

תשאל אם הוא רוצה גם את שלנו[...] את שתי התעודות   'dwa dowody osobiste [...] zapytaj go, czy chce także na-
sze' ( 52כי , שמיר ) 

) 'poszperał na wieszaku między kapeluszami, aż znalazł swój' פישפש בקולב בין הכובעים עד שמצא את שלו 151הוא , שמיר ) 
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נחפז זה להושיט לה את שלו, לא מצאה מיד את העט  '[gdy] nie znalazła od razu pióra, tamten spiesznie podał jej 
swoje' ( 166נינגל , שחר ) 

בשלי[...] אצבעות־האדמה שלה נגעו   'jej ziemiste palce dotknęły moich' ( 127מגדלורים , קציר ) 
 
• W polskim przekładzie konieczne jest uzupełnienie elipsy rzeczownika, bo substantywnie użyty do-

pełniacz zaimka 3. osoby nie wyrażałby kategorii gramatycznych pominiętego rzeczownika, a funkcja 
dopełnieniowa zaimka dzierżawczego użytego substantywnie nie pozwoliłaby na ujawnienie kategorii 
gramatycznych pominiętego rzeczownika, co uczyniłoby zdanie z elipsą trudno zrozumiałym: 

 
ולוחץ את שלה, אני מנגב את היד שלי במכנסיים  'wycieram sobie rękę w spodnie i ściskam jej [rękę]' ( 122געגועי , קרת ) 

שלי יותר בהירות, לא... בצבען  דומות לשלו[...] שערותי אני   'moje własne włosy [...] podobne są w kolorze do jego 
[włosów] ... nie, moje są jaśniejsze' ( 27שמות , ראובני ) 

) 'nasze doświadczenie jest już różne od ich [doświadczenia]' החוויה שלנו כבר שונה משלהם 15נוכחים , גרוסמן ) 
 
W zdaniach poniższych możliwe jest substantywne użycie nie będącego podmiotem dopełniacza 

dzierżawczego jej, ich tylko dlatego, że jest on skoordynowany z przymiotnikiem dzierżawczym lub 
z grupą zawierającą pominięty rzeczownik: 

 
לא על שלה ולא על שלי. םעל הבעיות האמיתיות אנחנו לא מדברי  'o prawdziwych problemach nie rozmawiamy. Ani 

o jej, ani o moich' ( 108עשהאל , מגד ) 
) 'nie ma różnicy między kuchnią naszą a ich' אין הבדל בין המטבח שלנו ושלהם 21אבן , שחם ) 
) 'między jego domem a ich' בין הבית שלו לשלהם 25ארבעה , נבו ) 

 
a.3. Zaimek dzierżawczy jako składnik okolicznika lub przydawki w formie wyrażenia przyimkowego. 
 
 • W polskim przekładzie pojawia się substantywnie użyty przymiotnik dzierżawczy i dlatego możliwa 

jest elipsa rzeczownika: 
 

) 'trzymałem jej rękę w swojej' החזקתי את היד שלה בשלי 141געגועי , קרת ) 
) 'aby zastąpić ich wierzenia swoimi' כדי להחליף אמונותיהם בשלו 184קירות , שחם ) – substantywne użycie za-

imka wymaga przejścia z formy syntetycznej na analityczną. 
ניקח אותו לשלנו[...] ? לאיזה מטבח פועלים  'do jakiej kuchni robotniczej? [...] weźmiemy go do naszej' ( 21אבן , שחם ) 

) 'nawet jej imię jest takie, jak moje' אפילו השם שלה הוא כמו שלי 188רומן , ברנשטיין ) 
) 'taka miłość jak nasza jest chorobą' אהבה כשלנו היא מחלה 12שאהבה , הראבן ) 
) 'nawet sytuacja więźnia jest lepsza od naszej' אפילו מצב של אסיר יותר טוב משלנו 172נוכחים , גרוסמן ) 
) 'ich samochód był większy i wygodniejszy od mojego' המכונית שלהם היתה יותר גדולה ויותר נוחה משלי 70מחפשים , דנקנר ) 

לראות אותו כשלהם[...] יכולים , כל אימת שיימצא בפנסיון חדר פנוי  'zawsze, gdy znajdzie się w pensjonacie wolny 
pokój, mogą [...] uważać go za swój' ( 42הכלה , יהושע ) 
 
• W polskim przekładzie konieczne jest uzupełnienie elipsy, bo substantywnie użyty dopełniacz jej nie 

wyrażałby kategorii gramatycznych pominiętego rzeczownika: ו יפות כמו שלהפעם הי  'kiedyś [te nogi] były 
piękne, jak jej [nogi]' ( 154חדרי , שמעוני ). 

 
Zaimka analitycznego można użyć substantywnie także wtedy, gdy w kontekście nie użyto żadnego 

rzeczownika, w znaczeniu 'rzeczy należących do kogoś/czyichś spraw'. W polskim przekładzie konieczne 
jest uzupełnienie elipsy bądź konstrukcja względna z poprzednikiem to: 

 
) 'byłam otoczona tym, co jego/jego rzeczami' הייתי מוקפת בשלו 88שאהבה , הראבן ) 
) 'wziął to, co jego/wziął swoje/coś swojego' את שלו לקח 40עלילות , בורלא ) 

שלו ועל שאינו שלומתענג על   'delektuje się tym, co jego i tym, co nie jest jego' ( 136קירות , שחם ) 
) 'jeśli zechcesz wydać na pastwę losu to, co jest twoje' את תרצי להפקיר את שלך 64נינגל , שחר ) 
) 'są oni tak pogrążeni w swoich sprawach' הם משוקעים כל־כך בשלהם 66ידיו  במו, שמיר ) 
 

W obu językach występują frazeologizmy z substantywnie użytym zaimkiem dzierżawczym o zwrot-
nym odniesieniu: 

 
) 'ja robię swoje i ty robisz swoje' אני עושה את שלי ואתה עושה את שלך 113שאהבה , הראבן ) 
) 'chciała upierać się przy swoim' ביקשה להתעקש על־שלה 118הוא , שמיר ) 
) 'jakby był na swoim' כהולך ועושה בתוך שלו 12כי , שמיר ), tj. 'u siebie/na swoim terenie'. 
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Polskiemu frazeologizmowi z zaimkiem swój o odniesieniu osobowym odpowiada frazeologizm, w którym 
nie ma zaimka dzierżawczego użytego substantywnie: מצא מין את מינו 'trafił swój na swego' ( 9הקרב , בן אהרן ) – 
tylko z racji frazeologicznego charakteru wyrażenia możliwa, a nawet obligatoryjna jest krótsza forma zaimka. 

 
Użycie zaimka syntetycznego uniemożliwia pominięcie rzeczownika, i ten musi zostać powtórzony. 

W polskim przekładzie elipsa możliwa jest zawsze w przypadku przymiotnika dzierżawczego, i w prze-
kładzie pragmatycznie wiernym nie należy powtarzać rzeczownika, bo to byłoby nacechowane styli-
stycznie, ale bynajmniej nie archaiczne, zatem nie byłby to stylistyczny ekwiwalent książkowej formy 
hebrajskiego zaimka dzierżawczego: 

 
) 'jego życie jest związane z moim' חייו מקושרים בחיי 62תאומים , האזרחי ) 
) 'jej sytuacja była podobna do mojej' היה מצבה דומה למצבי 301רחוב , אקשטיין ) 

ועולמי נעול, עולמך פתוח ואת בתוכו  'twój świat jest otwarty, i ty jesteś w nim, a mój jest zamknięty' ( 20חדר , בלס ) 
) 'we wsi sąsiadującej z moją' בכפר הסמוך לכפרי 428, 2אלף , צלקה ) 
) 'jej buty dotykają moich' נעליה נוגעות בנעלי 78זייפנו , רון פדר עמית ) 
) 'trzymając jej rękę w swojej' מחזיק ידה בידו 26בדרך , בר יוסף ) 
) 'przycisnęłam swoje usta do twoich' הנחתי את פי על פיך 23סוגרים , קציר ) 
) 'przybliżył swój policzek do mojego' קירב את לחיו אל לחיי 114מגדלורים , קציר ) 
) 'stuknął swoim kieliszkiem w mój' השיק כוסו בכוסי 118מגדלורים , קציר ) 
) 'przytknęła swoje kolano do mojego' היא הגיעה את ברכה בברכי 90עשהאל , מגד ) 
) 'hebrajska partia walcząca, taka, jak nasza' מפלגה עברית לוחמת כמפלגתנו 91תחת , שמיר ) 
) 'nasze potrzeby są większe od waszych' צרכינו מרובים מצרכיכם 35סיפורים , ביאליק ) 

ה קטן כחדריחדרם הי  'ich pokój był tak mały, jak mój' ( 45השיבה , יהושע ) 
) 'ich nazwisko jest takie, jak moje' שמם כשמי 8אחרון , אריאלי ) 

לא ענייני, זה עניינו  'to jest jego sprawa, nie moja' ( 57הכלה , יהושע ) 
 
Gdy w polskim przekładzie pojawia się dopełniacz zaimka osobowego, czyli zaimek dzierżawczy w 3. 

osobie, i nie jest on podmiotem, także w zdaniu polskim raczej powtarza się rzeczownik: 
 

) 'jego los nie będzie taki, jak ich los' גורלו לא יהיה כגורלם 252זכרון , שבתאי ) 
) 'przycisnął swoją pierś do jej piersi' הידק את חזהו אל חזה 56עד , שמיר ) 
) 'umieściłem swój tyłek koło jej tyłka' הנחתי עכוזי אצל עכוזה 48אליקום , תמוז ) 
) 'mieszając swoje ubrania z jego ubraniami' מערבבת את בגדי עם בגדיו 20חיי , שלו ) 

 
Powtórzenie rzeczownika zdarza się także w przypadku zaimka analitycznego:  הקשר בין הדיעות של גאנדי

) 'związek między poglądami Gandhiego a moimi (poglądami)' לדיעות שלי 122נוכחים , גרוסמן ), możliwa 
parafraza: בין הדיעות של גאנדי לשלי. 

 
W stylu książkowym zdarza się, że pierwszy rzeczownik jest określony przez zaimek syntetyczny, 

a drugi rzeczownik ulega elipsie, co wymaga użycia zaimka analitycznego: 
 

) 'jej pogląd na śmierć jest podobny do jego [poglądu]' דעתה על המוות דומה לשלו 19מולכו , יהושע ) 
) 'jej myśli są podobne do moich' מחשבותיה דומות לשלי 317רחוב , אקשטיין ) 

איננו יכול לעמוד בריחם, עקום כשלהם, למה חוטמי  'dlaczego mój nos, krzywy jak ich [nos], nie może znieść ich 
zapachu' ( 40אבן , שחם ) 

) 'jego wypowiedzi są piękniejsze od moich' דיבורו נאה משלי 23אחרון , אריאלי ) 
) 'jego żal i cierpienie są większe od jej [żalu i cierpienia]' צערו וכאבו גדולים משלה 80ילדי , שמיר ) 
) 'i przycisnął swoje czoło do jej [czoła]' והידק את מצחו אל שלה 64אנשי , בן עזר ) 
) 'otrze swoje nogi o moje' תחכך את רגליה בשלי 74גוף , קשוע ) 

אל שלי –שבפנכתה [...] להעביר נתח   'przenieść kawałek [...] który był na jej talerzu – na mój' ( 26אליקום , תמוז ) 
 
Z podanych wyżej przekładów wynika, że polski zaimek dzierżawczy łatwiej ulega substantywizacji 

w 1. i 2. osobie i w formie zwrotnej (swój), bo ma on wtedy postać przymiotnika wyrażającego przypa-
dek, liczbę i rodzaj pominiętego rzeczownika, co ułatwia zrozumienie zdania mimo elipsy rzeczownika, 
i dlatego zrozumiały jest przekład 'jego wypowiedzi są piękniejsze od moich'. Trudniej ulega substanty-
wizacji polski zaimek dzierżawczy 3. osoby, bo ma on formę dopełniacza nie wyrażającego żadnych ka-
tegorii pominiętego rzeczownika, i dlatego lepiej brzmi przekład z uzupełnionym rzeczownikiem: 'jego 
żal i cierpienie są większe od jej [żalu i cierpienia]'. Z tego samego powodu w języku polskim przeważnie 
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nie ulega elipsie rzeczownik określony przez rzeczownik w dopełniaczu, na co przykłady podałem wcze-
śniej. W języku hebrajskim zaimek analityczny nigdy nie wyraża żadnych kategorii pominiętego rze-
czownika, zatem ulega substantywizacji z taką samą łatwością we wszystkich osobach. Można jednak 
zapytać, dlaczego polski dopełniacz dzierżawczy (jego itd.) trudno się substantywizuje, bo nie wyraża 
kategorii gramatycznych pominiętego rzeczownika, a hebrajski zaimek שלו łatwiej się substantywizuje, 
choć także nie wyraża kategorii gramatycznych pominiętego rzeczownika. Otóż moim zdaniem powodem 
tej różnicy jest fakt, że polski dopełniacz dzierżawczy jest synkretyczny z formami przypadkowymi za-
imka pełniącymi funkcje inne niż przydawkowa i dlatego w razie elipsy, jak np. w zdaniu 'i przycisnął 
swoje czoło do jej', można by mylnie uznać, że jej to niepoprawna forma dopełniacza niedzierżawczego 
(tj. że powinno być do niej), a nie zaimek dzierżawczy. W wersji hebrajskiej zdania (והידק את מצחו אל שלה) 
funkcja przydawkowa zaimka שלה jest oczywista, w żadnym razie nie można tej formy pomylić z formą 
'do niej' (אליה) i stąd wynika łatwość substantywizacji hebrajskiego zaimka analitycznego we wszelkich 
funkcjach składniowych. 

Jeśli drugi rzeczownik (z dwóch takich samych, określonych przez różne zaimki dzierżawcze) ma 
przydawkę przymiotną, to zasadniczo nie może on ulec elipsie (Glinert 2004: 514), i chyba podobna za-
sada obowiązuje w języku polskim: גופו נוגע בגופה הרך 'jego ciało dotyka jej miękkiego ciała' ( הכלה , יהושע
59), nie 'jego ciało dotyka jej miękkiego', i nawet w przypadku przymiotnika dzierżawczego elipsa jest możliwa 
bez przymiotnika: 'jego ciało dotyka mojego', ale z przymiotnikiem staje się wątpliwa: 'jego ciało dotyka mojego 
miękkiego', chyba że pierwszy rzeczownik też ma przydawkę przymiotną: 'jego twarde ciało dotyka mojego 
miękkiego', por. שלה הלבנים־מצהיבים, שלו התכלכלים, יחד עם עשרות מיכתביהם האחרים  'razem z dziesiątkami innych ich 
listów, jego błękitnych, jej białych i żółknących' ( 143מגדלורים , קציר ). 

 
b. Zaimek dzierżawczy jako orzecznik. Polski zaimek dzierżawczy (także w 3. osobie) również może 

być orzecznikiem, zawsze w formie dłuższej (To jest moje, nie To jest me). Podmiotem zdania hebraj-
skiego jest rzeczownik gramatycznie określony, wyrażający datum. 

 
b.1. Zdanie mówi o własności rzeczy, o relacji rodzinnej lub o wykonawstwie czynności (gdy podmiot 

to rzeczownik odczasownikowy). 
 
• W stylu neutralnym orzecznik to zaimek dzierżawczy analityczny, i to samo w polskim przekładzie: 
 

) 'to dziecko jest jego' הילד הוא שלו 266זכרון , שבתאי ) – tu ילד 'dziecko' nie jest rzeczownikiem relacyjnym, 
lecz raczej odnosi się do młodego wieku, choć faktycznie zdanie mówi o ojcostwie. Jednak nie można 
zastąpić tu rzeczownika ילד rzeczownikiem, który zawsze jest relacyjny, tj. niemożliwy jest orzecznik 
w formie samego zaimka dzierżawczego w zdaniu: האם היא שלו 'ta matka jest jego', w sensie 'ta kobieta 
jest jego matką', i rzeczownik relacyjny musi zostać powtórzony jako orzecznik:  ההורים שלנו הם לא
) 'nasi rodzice nie są dokładnie naszymi rodzicami' בדיוק הורים שלנו 149רחוב , אקשטיין ). 

?שלך התיאוריה הזאת  'twoja jest ta teoria?' ( 59יום , מגד ) 
) 'nasz jesteś' שלנו אתה 11במו ידיו , שמיר ), tj. 'jesteś naszym dzieckiem'. 
) 'dajcie mi dom, który będzie mój, a nie wynajmowany' תנו לי בית שיהיה שלי ולא שכור 20זייפנו , פדר עמיתרון  ) 
) 'to wszystko [, co widać,] jest moje' כל זה שלי 102תחת , שמיר ) 

היא שליאני שילמתי עבור המצבה הזאת ו  'ja zapłaciłem za tę stelę, i ona jest moja' ( 68כחרס , לפיד ) 
היא לא היתה שלואך , הוא גילה אותה  'on ją [= stelę] odkrył, ale ona nie była jego' ( 83כחרס , לפיד ) 
המצבה איננה שלו [...]חששתי שהתורכים ישימו יד על המצבה ויעבירו אותה לקושטא   'bałem się, że Turcy położą łapę 

na steli i ją przewiozą do Konstantynopola [...] ta stela nie jest jego' ( 58כחרס , לפיד ) 
לה הוא שלךגם החדר ש[...] לכל אחד יש החדר שלו   'każde ma swój pokój [...] także jej pokój jest twój' ( 35געגועי , קרת ) 

שלך הסיגריה[...] מעכה בקצה נעלה את הגחלת הקטנה   'zadeptała butem małą iskierkę [...] twój jest ten papieros' ( 6הינומת , שמיר ) 
לא היתה שלהם[...] הקרקע [...] מכרו להם את הקרקע   'sprzedali im ten grunt [...] ten grunt [...] nie był ich' ( 23מחפשים , דנקנר ) 

) 'cały dom jest twój' כל הבית הוא שלך 66אבן , שחם ) 
שהוא כולו שלו, בחדר שכזה  'w takim pokoju, który jest cały jego' ( 37בדרך , בר יוסף ) 

הסימונים אינם שלו, לא סימן דבר  'niczego nie zaznaczał, te oznaczenia nie są jego' ( 173הכלה , יהושע ) 
) 'ten pomysł był jej' הרעיון היה שלה 23יש , גרוסמן ) 
) 'to nie jest jej pismo, lecz moje' זה לא הכתב שלה אלא שלי 166הכלה , יהושע ) 
 

• W stylu książkowym orzecznik to wyrażenie z przyimkiem ל- : 
 

ואני לודודי לי   'mój ukochany jest mój, a ja jestem jego' (Pnp 2, 16) 
) 'te liczne stada nie są ich' העדרים הרבים לא להם המה 55בעל , בורלא ) 
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לו הממון, לו המקנה  'jego jest trzoda, jego są pieniądze' ( 44בעל , בורלא ) 
נוגה היא לי, זכיתי בפרס הגדול של חיי  'dostałem największą nagrodę w życiu, Noga 47F

48 jest moja' ( 40מתום , ברטוב ) 
לו תהיהנשבעה כי   'przysięgła, że będzie jego' ( 221כחרס , לפיד ) 

) 'okładka i kartki będą twoje' השער והדפים לך יהיו 72, 3סיפורי , שנהר ) 
היא ליהחצר הקטנה הזאת . פה אני שוכן מאז ועד היום  'tutaj mieszkam od wtedy aż do teraz. To małe podwórze 

jest moje' ( 211, 2 סיפורי, שנהר ) 
 
Podane tu przekłady polskie nie oddają różnicy stylistycznej między hebrajskim wariantem neutral-

nym a książkowym. 
 
b.2. Zdanie oznacza utożsamienie dwóch obiektów, a nie prawo własności jednego obiektu. Zarówno 

w stylu książkowym, jak i neutralnym orzecznikiem jest ten sam rzeczownik, który jest podmiotem, ale 
jest on określony odpowiednim zaimkiem syntetycznym bądź analitycznym, i w polskim przekładzie 
także dwukrotnie użyty jest ten sam rzeczownik. 

  
• styl książkowy (powtórzony rzeczownik jest określony zaimkiem syntetycznym): 

) 'jej uczucia są także jego uczuciami/on czuje to samo, co ona' הרגשתה הרגשתו 53שמות , ראובני ) 
) 'jego język nie jest moim językiem/nie jest jak mój język' לשונו לא לשוני 143פויגלמן , מגד ) 
) 'ich droga nie jest naszą drogą/idziemy różnymi drogami' דרכם אינה דרכנו 71אבן , שחם ) 

הם כל חיי –חייך   'twoje życie jest całym moim życiem' ( 70תאומים , האזרחי ) 
) 'ich życie nie jest moim życiem' חייהן אינם חיי 15ה בכפיפ, כהנא כרמון ) 
) 'moja osobista przeszłość nie jest jego przeszłością' עברי האישי לא עברו 143פויגלמן , מגד ) 

 
• styl neutralny (powtórzony rzeczownik jest określony zaimkiem analitycznym): 

אינם החיים שלהם[...] חיים בכפר   'życie we wsi [...] nie jest ich życiem/oni wiodą inne życie niż we wsi' ( 50פטריה , שטיינר ) 
) 'ich problem nie jest naszym problemem' הבעיה שלהם אינה הבעיה שלנו 40שורשי , אלמוג ) 
?אבא שלי הוא לא אבא שלך  'mój tato nie jest twoim tatą?' ( 18ילידת , סלע ), nie אבא שלי הוא לא שלך 'mój tato nie jest twój?'  

 
Pierwsze ze zdań השמות כבר אינם שמותיו, הנוף כבר איננו שלו  'pejzaż nie jest już jego, nazwy nie są już je-

go nazwami' ( 62נוכחים , גרוסמן ) wyraża raczej 'własność', dlatego orzecznik to zaimek analityczny, drugie 
ze zdań wyraża utożsamienie dwóch obiektów (tj. nazw arabskich i nazw izraelskich), i dlatego orzecznik 
to rzeczownik określony zaimkiem syntetycznym. W zdaniu mowa o człowieku, który został wygnany ze 
swego kraju, którego nowi mieszkańcy pozmieniali w nim nazwy geograficzne. 

 
Zaimek dzierżawczy analityczny, podobnie jak polski zaimek dzierżawczy (zawsze w formie dłuższej, 

o ile taka jest dostępna), może stanowić całą wypowiedź, wskutek elipsy rzeczownika domyślnego na 
podstawie kontekstu lub sytuacji: 

 
!?שלך!" "את הציור שלי שהיה הכי יפה  'mój rysunek, który był najładniejszy! – Twój?!' ( 117רצח , שם אור ) 

"?שלי" "?ומה תאמר המשפחה"  '– A co powie rodzina? – Moja?' ( 143לב , שחם ) 
של כולנו[...] לא רק שלי [...] כל הדקלומים שלך נגמרים במוות   '– Wszystkie twoje deklamacje kończą się śmiercią 

[...] – Nie tylko moje. Nas wszystkich' ( 99חדר , שמעוני ) – w przekładzie dopełniacz nas (nie zwykły ja-
ko przydawka przymiotnik nasze) z powodu przymiotnika wszystkich. 

עם תנועת יד קלה לעבר הרכב" ?שלך"  '– Twój? – [zapytał] z lekkim ruchem ręki w stronę pojazdu' ( 111ילדי , שמיר ) 
 
2.6. Zaimek dzierżawczy jako określenie szeregu rzeczowników 
 
Jeśli szereg rzeczowników ma być określony przez ten sam zaimek dzierżawczy, to w języku hebrajskim: 
 
a. Zaimek syntetyczny najczęściej powtarza się z każdym składnikiem szeregu. W polskim przekła-

dzie stylistycznie ekwiwalentnym pojawia się tylko jeden zaimek dzierżawczy, z pierwszym składnikiem 
szeregu, o ile znaczenie zdania powoduje, że jest jasne, że zaimek dzierżawczy określa też pozostałe 
składniki szeregu48F

49. Powtarzanie zaimka w przekładzie spowodowałoby jego nieadekwatność stylistycz-

                                                 
48 Imię żeńskie. 
49 To samo dotyczy przekładu z arabskiego literackiego na polski, por. Górska 2000: 53, przykład 78, w którego 
polskim przekładzie swoją laskę i różaniec w celu osiągnięcia ekwiwalencji stylistycznej pominięto drugi z arab-
skich zaimków dzierżawczych. 
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ną, bo nie jest cechą polskiego stylu książkowego powtarzanie zaimka dzierżawczego z kolejnymi skład-
nikami szeregu. W języku hebrajskim powtórzenie zaimka syntetycznego nie jest stylistycznie nacecho-
wane, bo zaimek taki w zasadzie nie może ulec elipsie, a rzadko jest zastępowany proformą. Nacechowa-
ne stylistycznie, tj. książkowe, jest tylko samo użycie zaimka syntetycznego zamiast analitycznego. Jeśli 
w polskim przekładzie pojawia się przymiotnik dzierżawczy (tj. mój itd.), to w stylu neutralnym jest on 
zgodny z pierwszym składnikiem szeregu: moja mama i tato, rzadko chyba przymiotnik preponowany 
jest mnogi z tego powodu, że określa szereg: moi mama i tato50. W stylu podniosłym zaimek dzierżawczy 
może być postponowany, i wydaje się, że w tym wariancie częściej zdarza się zgodność przymiotnika 
dzierżawczego nie z najbliższym mu, czyli ostatnim składnikiem szeregu, lecz z całym szeregiem: ojciec 
i matka moi, może także ojciec i matka moja: 

 
ואת אב סבך את סבך, אני הכרתי את אביך  'znałem twojego ojca, dziadka i pradziadka' ( 76פולין , אפלפלד ), rzadko 

'twych ojca, dziadka i pradziadka', w stylu podniosłym 'ojca, dziada i pradziada twoich'. 
) 'mój dziadek i babcia' סבי וסבתי 171נוכחים , גרוסמן ), rzadko 'moi dziadek i babcia'. 

רשמי, שמחתי, הכרח היה לי לחלק את התפעלותי  'miałem potrzebę podzielenia się swoim zachwytem, radością, 
wrażeniami' ( 21מחברות , מגד ), rzadko 'swoimi zachwytem, radością, wrażeniami'. 

לשכנע את אחותה וגיסה[...] ניסתה   'usiłowała przekonać swoją siostrę i szwagra' ( 135הכלה , יהושע ), rzadko 
'swoich siostrę i szwagra'. 

) 'zagadka jej pochodzenia i przeszłości' תעלומת מוצאה ועברה 24הקרב , בן אהרן ) 
 swoją treścią i formą' (Perec 1967: 94)' בתוכנו ובצורתו
) 'ból, który rozszedł się w jego piersi, plecach i ramieniu' הכאב שהתפשט בחזהו ובגבו ובזרועו 61מגדלורים , קציר ) 
) 'polega na jego uczciwości, przyzwoitości i pracowitości' סומך על יושרו והגינותו וחריצותו 37זרע , בר יוסף ) 

 
Jeśli drugim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej jest rzeczownik, a nie zaimek osobowy, to rze-

czownik ten nie powtarza się, por. rozdz. 3, 2.7. 
 
W języku hebrajskim rzadko następuje proforma (anafora lub katafora) zaimka syntetycznego, tj. 

określenie jednego ze składników szeregu rodzajnikiem, a drugiego zaimkiem syntetycznym, jak w zda-
niach poniżej, gdzie samym rodzajnikiem określono konstrukcje dopełniaczowe, a to dlatego, że zaimek 
dzierżawczy je określający odnosiłby się znaczeniowo do pierwszego składnika, i w tej sytuacji zaimek 
syntetyczny byłby bardzo nacechowany stylistycznie (archaiczny) i mylący, zamiast niego zatem preferu-
je się nawet w stylu książkowym zaimek analityczny (rozdz. 3, 2.1.2.4) lub rodzajnik, jak tu:  

 
) 'jego żądz i braku zahamowań' לתאוותיו ולחוסר־המעצורים 8זכרון , שבתאי ) 
) 'i podał swój numer telefonu i nowy adres' מסר את מיספר הטלפון וכתובתו החדשה 115מגדלורים , קציר ) 
-liczne zmarszczki prowadzą do nich od jej pod' קמטים רבים מוליכים אליו מסנטרה ומאפה ומעצמות הלחי הבוטות

bródka, nosa i energicznych kości policzkowych' ( 44תחת , שמיר ) 
) 'wyczekując nazwisk swego dziadka, babci, wujków i kuzynów' אורב לשמות סבו וסבתו ודודיו ובני־הדודים 26מגדלורים , קציר )  

במרפקיה ובחלקת הצוואר, להתפרץ בפניה  'buchnąć na jej twarz, łokcie i szyję' ( 44קפה חם  ) 
 

Proforma zaimka syntetycznego zdarza się tylko wyjątkowo, gdy składnik szeregu to rzeczownik nie 
określony przez dopełniacz: את המשקפת הנאמנה, את שולחנו, עזב את כסאו  'porzucił swoje krzesło, stół, wierną 
lornetkę' ( 120כל הסיפורים , יהושע ). 

 
Jeśli hebrajski zaimek syntetyczny odnosi się do poprzednika zdania względnego i powtarza się jako 

określenie kolejnych składników szeregu, to w polskim przekładzie pojawia się jeden zaimek który 
w dopełniaczu, określający pierwszy składnik szeregu, rzadziej powtarza się dopełniacz zaimka względ-
nego lub ewentualnie następne składniki szeregu są określone zaimkiem dzierżawczym: באולם הצר ,
 w wąskiej sali, której ściany i (której/jej) niski sufit pokryte' שקירותיו ותקרתו הנמוכה מצופים היו סיבית חומה
były brązową płytą pilśniową' ( 7חדר , בלס ). 

                                                 
50 Podobnie należy tłumaczyć hebrajskie szeregi rzeczowników określonych jednym przymiotnikiem. Jeśli jest 
oczywiste, że przymiotnik określa wszystkie składniki szeregu, w języku hebrajskim pojawia się przymiotnik mnogi 
po ostatnim składniku (choćby był on pojedynczy), w języku polskim przymiotnik pojawia się przed pierwszym 
składnikiem szeregu i jest z nim zgodny: בסבלנות ובעניין אמיתיים 'z autentyczną cierpliwością i zainteresowaniem' 
( 11הכלה , יהושע ), nie 'z autentycznymi cierpliwością i zainteresowaniem'. 
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Jeśli ze znaczenia zdania nie wynika w sposób oczywisty, że zaimek dzierżawczy odnosi się do wszystkich 
składników szeregu, to w przekładzie polskim zaimek dzierżawczy też się powtarza: במפלגתו , יעשה שלום בנפשו
) 'zaprowadzi pokój w swej duszy, w swej partii i w swoim domu' ובביתו 112מחפשים , דנקנר ). 

Jeśli powtarzający się zaimek syntetyczny określa nazwy części ciała w zdaniu mówiącym o wyko-
nywaniu czynności częściami ciała, o działaniu na części ciała lub o stanie części ciała, to:  

 
• w polskim przekładzie w ogóle brak zaimka dzierżawczego: עוצם את עיניו ואת פיו 'zamykając oczy 

i usta' ( 62מגדלורים , קציר ) 
 
• w polskim przekładzie 'osobę' wyraża niepowtarzające się dopełnienie bliższe lub celownik: 
 

) 'ona całuje go w czoło i oczy' היא נושקת את מצחו ועיניו 21הכלה , יהושע ), nie 'go w czoło i go w oczy'. 
) 'bolały go kolana i biodra' ברכיו ומתניו כאבו 49אבן , שחם ) 

את שפתיו ואת סנטרו ואת מכנסיו[...] ניגבה   'wytarła mu wargi, podbródek i spodnie' ( 173זכרון , שבתאי ) 
) 'zasłania sobie włosy i czoło' מכסה את שערותיה ואת מצחה 128הכלה , יהושע ), nie 'sobie włosy i sobie czoło'. 

 
Jeśli szereg rzeczowników jest pierwszym składnikiem dopełniacza zaimkowo-przyimkowego, właściwego 

stylowi książkowemu, to w polskim przekładzie w ogóle nie ma zaimka dzierżawczego: שמן וכבודן של שתי משפחות 
'dobre imię i cześć dwóch rodzin' ( 35בדרך , בר יוסף ) – polski przekład nie oddaje książkowości oryginału, bo pol-
ski dopełniacz nie ma wariantów stylistycznych, i tak samo tłumaczy się wariant niestaranny: שליית ופירוק המוקשים 
'wydobywanie i rozbrajanie min' ( 35ראש , דן ), o którym piszę w rozdz. 3, 2.7. 

Jeśli szereg jest złożony z form gerundialnych, z których każda jest określona zaimkiem syntetycznym 
wyrażającym agensa gerundium, to najczęstszym polskim odpowiednikiem przekładowym tego zaimka 
jest zaimkowy podmiot będący cechą orzeczenia finitywnego, i wtedy oczywiście elipsa takiego podmio-
tu nie następuje w przekładzie: בדברה ובצחקה, העמיק ראות בה מתוך שיחה בשבתה ובקומה  'dokładnie się jej 
przyglądał podczas rozmowy, gdy siedziała, wstawała, rozmawiała i śmiała się' ( 11אשתו , בורלא ). 

Jeśli sąsiadujące ze sobą rzeczowniki określone takim samym zaimkiem dzierżawczym nie są składni-
kami szeregu (w związku z czym nie mogą być połączone spójnikiem ו-  'i'), w przekładzie należy powtó-
rzyć zaimek dzierżawczy: לא תפול אשתו מאמו 'jego żona nie będzie gorsza od jego matki' ( 214תחת , שמיר ); 
) 'ich miłość jest ich grobem' אהבתם קיברם 87מקום , עוז ). 

 
b. Zaimek analityczny najczęściej pojawia się tylko po ostatnim składniku szeregu, pod warunkiem, że 

ze znaczenia zdania wynika, że jest on przydawką wszystkich składników szeregu. W polskim przekła-
dzie, jak w przypadku szeregów określonych powtarzającym się zaimkiem syntetycznym, zaimek dzier-
żawczy najczęściej pojawia się tylko z pierwszym składnikiem szeregu, i jeśli jest to przymiotnik dzier-
żawczy, to przeważnie jest on zgodny z następującym bezpośrednio po nim składnikiem, a nie mnogi: 

 
) 'on organizuje naszą obronę i atak' הוא מארגן את ההגנה וההתקפה שלנו 67מומיק , גרוסמן ), rzadko 'nasze obronę i atak'. 

לא ציפה למשהו כזה, עם השכל והכשרונות שלך, ממך  'po tobie, z twoim rozumem i talentami, nie spodziewał się 
czegoś takiego' ( 28סוגרים , קציר ), nie 'z twoimi rozumem i talentami'. 

) 'będzie go kochała za jego mądrość i wstydliwość' תאהב אותו בגלל החוכמה והביישנות שלו 23מומיק , גרוסמן ) 
זימנו לי, שלי" החן הטבעי"ו, והצורה, אלה שהפרצוף  'te, których przysporzyły mi moja twarz, wygląd i naturalny 

wdzięk' ( 65על עצים , מגד ) 
) 'w willi, która została zbudowana na waszym pocie i krwi' בווילה שנבנתה מן הזיעה והדם שלכם 95אנשי , בר יוסף ) 
?למי יש פנאי לכל הכרכורים והפרפורים שלהם  'któż ma czas na wszystkie ich tańce i drgawki?' ( 28אבן , שחם ) 

) 'z wyjątkiem mojego dziadka i babci' מלבד סבא וסבתא שלי 115סיפור , עוז ) 
) 'każda reinkarnacja ma swój urok, piękno, szpetotę i brud' ולכל גלגול וגלגול יש החן והיופי והכיעור והסיאוב שלו 43בדרך , בר יוסף ) 

 
Rzadziej hebrajski zaimek analityczny pojawia się tylko z pierwszym składnikiem szeregu, gdy mó-

wiący jakby miał zamiar poprzestać na pierwszym rzeczowniku, a potem dopowiedział następne, co od-
dałem w przekładzie za pomocą interpunkcji: 

 
העדינות והרך, את כל הטוב שלך  'całą twoją dobroć..., subtelność i delikatność' ( 145מגדלורים , קציר ) 

וגם את היושר והנאמנות, את התבונה, את מכירה את כוח ההקשבה שלה  'znasz jej zdolność słuchania..., mądrość, 
a także uczciwość i wierność' ( 56הכלה , יהושע ) 
 
Jeśli hebrajski zaimek analityczny jest zarazem anaforą odnoszącą się do poprzednika zdania względ-

nego, to zasady elipsy są w języku hebrajskim i polskim takie same jak w zdaniu niewzględnym, z tym że 
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w polskim przekładzie pierwszy składnik szeregu jest określony dopełniaczem zaimka który lub w razie 
poprzednika 'ktoś', 'ten' przymiotnikiem czyj: 

 
אשר הכאוס והשרירות שלו עיצבו את חייו[...] להבין את העולם   'zrozumieć świat [...] którego chaos i (którego/jego) 

kapryśność ukształtowały jego życie' ( 131זכרון , שבתאי ) 
שלה נתלו ועמדו בחלל האויר ימים רבים שהדים ובני־הדים, שערוריה כבדה ומסועפת  'wielki i zataczający szerokie kręgi 

skandal, którego echa i (którego/jego) reperkusje trwały wiele dni' ( 71במו ידיו , שמיר ) 
הרוח והביטחון שלו כה רבים, כמי שמשאבי החומר  'jak ktoś, czyje zasoby materii, ducha i bezpieczeństwa są tak 

wielkie' ( 53מלאכים , בן נר ) 
 
W języku hebrajskim w stylu neutralnym zdarza się powtórzenie zaimka analitycznego z kolejnymi skład-

nikami szeregu. Można to tłumaczyć wpływem stylu książkowego, z zamianą formy zaimka z syntetycznej na 
analityczną, lub w wypowiedziach Arabów wpływem języka arabskiego, także z zamianą zaimka syntetycz-
nego na analityczny. W polskim przekładzie stylistycznie ekwiwalentnym brak powtórzenia: 

 
אבא שלי ואמא שלי לא העניקו לי אהבה   'ani moja mama ani tato nie dali mi miłości' ( 192אשה , גפן ) 

-w proporcji do jego konsolidacji i świadomości poli [:mówi Arab]' יחסית לגיבוש שלו ולתודעה הפוליטית שלו
tycznej' ( 97נוכחים , גרוסמן ) 

 nie przestawała rozmawiać ze mną o swej [:mówi Arab]' לא הפסיקה לדבר אתי על העצמאות שלה והחופש שלה
niezależności i wolności' ( 22נוכחים , גרוסמן ) 
 
W języku hebrajskim powtórzenie zaimka analitycznego wyraża niekiedy znaczenie emotywne, jak 

w języku polskim, i wtedy zaimek powtarza się także w przekładzie: 
 

ות שלהםעם כל הסודות שלהם והמחשבות שלהם והשיגעונ, אי אפשר איתם  'nie można z nimi [wytrzymać], ze wszyst-
kimi ich tajemnicami, ich myślami i ich szaleństwami' ( 113מומיק , גרוסמן ) 

?אם אני ארצה לגור אצלך זה יהיה תחת החוקים שלך והשלטון שלך והתנאים שלך  'jeśli ja zechcę mieszkać u ciebie, 
będzie to zgodnie z twoimi prawami, pod twoją władzą i na twoich warunkach?' ( 110נוכחים , גרוסמן ) – 
tu elipsa zaimka w przekładzie także dlatego nie jest możliwa, że ten sam hebrajski przyimek תחת, któ-
ry w oryginale uległ elipsie, jest tłumaczony za każdym razem inaczej i z tego powodu w polskim 
zdaniu pojawia się szereg wyrażeń przyimkowym, a nie szereg rzeczowników. Zdanie oryginalne wy-
powiada Arab mówiący po hebrajsku, więc nie jest wykluczone, że powtórzenie zaimka analitycznego 
jest tu kalką z arabskiego, w którym powtórzyłby się zaimek syntetyczny.  
  
c. Mimo że zaimek syntetyczny należy do stylu książkowego, a analityczny do stylu neutralnego, 

możliwe jest określenie części składników szeregu zaimkiem syntetycznym, reszty zaimkiem analitycz-
nym, nawet jeśli użycie zaimka analitycznego nie jest uzasadnione szczególnymi względami, w niniej-
szym rozdziale opisanymi. Zdarza się to w stylu książkowym: 

 
) 'jej nodze i chodowi' לרגל שלה ולהליכתה 63נינגל , שחר ) 
) 'mój brzuch i piersi puchną' בטני והשדיים שלי תופחים 129מגדלורים , קציר ) – drugi z rzeczowników może 

dlatego określony jest zaimkiem analitycznym, że forma שדי 'moje piersi' ma taki sam zapis spółgło-
skowy, jak wyraz שדי 'Bóg Wszechmogący'. 

) 'na jej szyję i piersi' בצווארה ובחזה שלה 198זכרון , שבתאי ) – wyraz חזה określony jest zaimkiem analitycz-
nym może dlatego, że zapis spółgłoskowy wyrazu 'jej piersi' (ׇחׇזּה) jest identyczny z zapisem spółgło-
skowym wyrazu nie określonego zaimkiem dzierżawczym (ׇחזֶה). 
 
2.7. Zaimek dzierżawczy jako anafora odnosząca się do drugiego składnika  
konstrukcji dopełniaczowej 
 
Zaimek dzierżawczy syntetyczny jako określenie szeregu rzeczowników nie ulega elipsie. Elipsie nie 

może ulec także rzeczownik będący drugim składnikiem dopełniacza morfologicznego, określający sze-
reg rzeczowników (np. ידי אבא ורגלי אבא 'ręce taty i nogi taty'). Jednak w tym wypadku, odmiennie niż 
w przypadku zaimka dzierżawczego syntetycznego, rzeczownika nie powtarza się w języku hebrajskim 
nawet w stylu książkowym, tak jak i w języku polskim, w którym z reguły następuje elipsa pierwszego 
rzeczownika: ręce i nogi taty.  
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a. W języku hebrajskim w stylu książkowym, w przypadku dopełniacza morfologicznego niemożliwa 
jest elipsa drugiego, powtarzającego się składnika rzeczownikowego konstrukcji dopełniaczowej. Aby nie 
powtarzać rzeczownika, należy określić zaimkiem dzierżawczym (syntetycznym) następny składnik sze-
regu. Ponieważ w języku polskim taka elipsa może nastąpić, bardziej naturalnie brzmi przekład z elipsą 
niż z zaimkiem dzierżawczym: 

 
) 'ręce i nogi taty' את ידי אבא ורגליו 19 בלי, בורלא ), lepiej niż 'ręce taty i jego nogi'. 
) 'poznał roślinność i kamienie otoczenia' למד את צמחיית הסביבה ואבניה 167הוא , שמיר ), lepiej niż 'poznał ro-

ślinność otoczenia i jego kamienie'. 
) 'data i miejsce wydania' מקום הפרסום ותאריכו 132הכלה , יהושע ), lepiej niż 'data wydania i jego miejsce'. 
) 'uczestnicy i uczestniczki obozu' נערי המחנה ונערותיו 26תרנגול , עמיר ), rzadko 'uczestnicy obozu i jego u-

czestniczki'. 
) 'na ulicach i w ogrodach Paryża' ברחובות פאריז ובגניה 160מגדלורים , קציר ), rzadko 'na ulicach Paryża 

i w jego ogrodach'. 
) 'fundament i podpora domu' עמוד הבית ומשענתו 118חרב , בר יוסף ), rzadko 'fundament domu i jego podpora'. 
) 'na początku i na końcu kursu' בתחילת הקורס ובסופו 52סטודנטית , קריץ ), rzadko 'na początku kursu i na jego końcu'. 

 
Jeśli pierwszy składnik dopełniacza morfologicznego to imiesłów czynny, natomiast drugi składnik to 

rzeczownik oznaczający pacjensa imiesłowu, i jeśli imiesłów przełożyć na imiesłów, to w polskim prze-
kładzie pojawia się nie rzeczownik w dopełniaczu lub zaimek dzierżawczy, lecz rzeczownik lub zaimek 
osobowy w formie właściwej dopełnieniu danego czasownika, tj. tu w bierniku: נותני פקודות ומקבליהן 'wy-
dający i otrzymujący rozkazy' ( 130חרב , בר יוסף ), rzadziej 'wydający rozkazy i otrzymujący je'. Jeśli imie-
słów przełożyć na rzeczownik, to w polskim przekładzie pojawia się dopełniacz i zaimek dzierżawczy: 
 odnowiciele i wskrzesiciele języka hebrajskiego' (Rosén 1955: 108) lub 'odnowiciele' מחדשי העברית ומחייה
języka hebrajskiego i jego wskrzesiciele'. 

 
b. W języku hebrajskim można uniknąć powtarzania rzeczownika dzięki dopełniaczowi przyimkowe-

mu (w stylu neutralnym) lub zaimkowo-przyimkowemu (w stylu książkowym), które pozwalają na elipsę 
drugiego składnika (Berman 1978: 259): מן ההיקף והעומק של האחדות 'zakresem i głębokością jedności' ( , מגד

125פויגלמן  ) 'wiek i wzrost denata' גילו וגובהו של הנרצח ;( 16כך , הרולד ). Można zauważyć, że w tym samym 
tekście, utrzymanym w stylu książkowym, dopełniacz morfologiczny jest zastępowany przyimkowym, 
jeśli autor chce uniknąć powtarzania drugiego składnika: הגנה־חפירת תעלות, טעינה ופריקה של משאות  'za-
ładowywanie i rozładowywanie towarów, kopanie okopów' ( 12שמות , ראובני ). 

 
c. Przez purystów uważana za błąd (Berman 1978: 258–259; Glinert 2004: 26), elipsa drugiego skład-

nika dopełniacza morfologicznego jest spotykana w stylu niedbałym z pretensjami do książkowości, które 
zdradza użycie dopełniacza morfologicznego. We wszystkich podanych niżej przykładach można by użyć 
dopełniacza przyimkowego, bo ten może wyrażać także pacjensa rzeczownika abstrakcyjnego odczasow-
nikowego: 

 
) 'wydobywanie i rozbrajanie min' שליית ופירוק המוקשים 35ראש , דן ) 
) 'otrzymywanie i oddawanie zeszytu' קבלת והחזרת המחברת 88סטודנטית , קריץ ) 
) 'spośród tysięcy i dziesiątków tysięcy żołnierzy' מכל אלפי וריבבות החיילים 49 סוכן, שחר ) 
) 'obojętność i głupotę społeczeństwa' את אטימות וטימטום הציבור 8סקס , פלאטו ) 
) 'u producentów i dostawców naszego chleba' אצל יצרני וספקי הלחם שלנו 11שליחותו , יהושע ) 

את טיב ועומק האפלולית[...] לשחזר   'odtworzyć [...] charakter i głębię ciemności' ( 355הכלה , שעיהו ) 
 
Podane tu polskie przekłady nie oddają różnicy stylistycznej między wariantem starannym  את ידי אבא

 bo w języku polskim wyrażenie 'ręce taty i jego ,את אטימות וטימטום הציבור a wariantem niedbałym ורגליו
nogi' nie jest starannym wariantem wyrażenia 'ręce i nogi taty'. 

Wydaje się, że w obu językach preferowany jest wariant z dopełniaczem i jego proformą w postaci za-
imka dzierżawczego, gdy składniki szeregu są semantycznie niepowiązane czy przeciwstawne:  בגלל מחלת
) 'z powodu choroby matki i jej pozycji w szkole' האם ומעמדה בבית־הספר 51מולכו , יהושע ), raczej nie  בגלל
-z powodu choroby i pozycji matki w szkole', gdyż brak związków zna' המחלה והמעמד בבית הספר של האם
czeniowych pomiędzy rzeczownikami powoduje, że nie jest oczywiste to, że pominięty rzeczownik 
w dopełniaczu odnosi się do obu składników szeregu. 
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3. Określenia przymiotne i imiesłowowe zaimka dzierżawczego 
 
W języku hebrajskim rzeczownik lub zaimek osobowy pełniące dowolną funkcję składniową (z wy-

jątkiem zaimka w funkcji łącznika lub składnika innych zaimków) mogą mieć dwa typy określeń 
w składni zgody: przydawkę, zgodną z określanym wyrazem nie tylko co do liczby i rodzaju, ale też co 
do gramatycznej określoności, oraz orzecznik okolicznikowy, który jest zawsze gramatycznie nieokreślo-
ny, a zgadza się z określanym wyrazem co do liczby i rodzaju. 

 
3.1. Przydawka zaimka dzierżawczego 
 
3.1.1. Formy przypadkowe polskiego zaimka osobowego określone przydawką 
 
W języku hebrajskim przydawka w formie przymiotnika, imiesłowu lub rzeczownika w apozycji jest 

zgodna z określanym rzeczownikiem lub zaimkiem nie tylko co do liczby i rodzaju, ale też co do grama-
tycznej określoności. Przydawka taka zwykle wyraża cechy stałe. W języku hebrajskim przydawka przy-
miotna lub imiesłowowa zaimka osobowego ma taki sam postponowany szyk jak przydawka przymiotna 
rzeczownika, natomiast w języku polskim przydawka przymiotna lub imiesłowowa rzeczownika jest 
zwykle preponowana, a przydawka przymiotna lub imiesłowowa zaimka osobowego jest zawsze postpo-
nowana50F

51. Zaimek osobowy określony przydawką przymiotną musi mieć w języku hebrajskim formę 
leksemu zaimkowego (samodzielnego lub będącego sufiksem przyimka), tj. nie można przydawką przy-
miotną w składni zgody określić zaimka osobowego będącego tylko cechą finitywnej formy orzeczenia, 
dlatego w jednym z przykładów poniżej pojawia się podmiot zaimkowy: ואני השוטה עודדתי 'ja głupi za-
chęcałem', i w języku hebrajskim niemożliwa byłaby parafraza bez leksemu zaimkowego: השוטה עודדתי, 
choć wydaje się, że w języku polskim możliwe jest zdanie głupi zachęcałem, bo w języku polskim z po-
wodu braku rodzajnika nie ma znaczących formalnych różnic pomiędzy odpowiednikiem hebrajskiej 
przydawki zaimka a odpowiednikiem orzecznika okolicznikowego, który omawiam dalej. 

Hebrajski zaimek osobowy we wszelkich formach fleksyjnych (tj. jako zaimek samodzielny, sufiks 
przyimka, sufiks przydawkowy rzeczownika, sufiks dopełnieniowy czasownika) może być określony 
przez przydawkę przymiotną. Również polski zaimek 1., 2. lub 3. osoby we wszelkich formach przypad-
kowych może być określony przez postponowaną przydawkę w formie przymiotnika lub rzeczownika 
w apozycji, dlatego przekład poniższych zdań, w których zaimek osobowy jest podmiotem, dopełnieniem 
(syntetycznym bądź analitycznym), składnikiem wyrażenia przyimkowego nie nastręcza trudności. Nale-
ży zwrócić uwagę na wspomnianą już, istniejącą tylko w języku polskim różnicę w szyku przydawek 
określających rzeczownik: התעורר הילד הקטן 'obudziło się małe dziecko' ( 120המחצבה , בן עזר ), i zaimek 
osobowy: ספינת חייו את דגלו של משה והוא הקטן מניף על  'a on, mały, wymachuje nad statkiem swego życia 
sztandarem Mojżesza' ( 240כחרס , לפיד ). W języku hebrajskim przydawka zaimka ma taki sam postpono-
wany szyk jak przydawka rzeczownika: 

 
) 'do ciebie, gniewającego się, należy pierwszy krok pojednawczy' עליך הכועס צעד הפיוס הראשון 80ילדי , שמיר ) 
) 'a ja, głupi, zachęcałem cię do wyjazdu' ואני השוטה עודדתי אותך לנסוע 21קירות , שחם ) 

החבוי בגדר החיה, אפפו גם אותי  'otoczyły także mnie, ukrytego w żywopłocie' ( 156רומן , שלו ) 
וראו הרביעיק –הגיע העתון אלי   'docierała gazeta do mnie – jej czwartego czytelnika' ( 8אליקום , תמוז ) 

הצינה, חלוש החזה, אחזה אותו  'złapało go, słabego na piersi, przeziębienie' ( 43הגולים , בארון ) 
) 'odgradzała jego, czystego, od nieczystości świata' חצצה בינו הטהור ובין טומאת העולם 230עת , באר ) 

בי האומלל הנחמד[...] להביט   'patrzeć [...] na mnie, biednego, sympatycznego' ( 7השגעון , המאירי ) 
המפותל והעיקש, מה בינך  'co masz ty, pokręcony i uparty' ( 13השער , מלץ ) 

הצעירים, בשבילנו  'dla nas, młodych' ( 73נוכחים , גרוסמן ) 
היושבים מנגד, נונפלה דממה עלי  'cisza zaległa wśród nas, siedzących naprzeciwko' ( 18התגנבות , קנז ) 

החוזרים בתשובה, כמה אני שונאם  'jak nienawidzę ich, nawracających się' ( 136האיש , בן נר ) 
?הזר, האם רק כלפי  'czy tylko wobec mnie, obcego?' ( 47נוכחים , גרוסמן ) 

נו היהודיםאל תלמדו מאית  'nie uczcie się od nas, Żydów' ( 134הכלה , יהושע ) 
ידידינו הקרובים ביותר, אם לא בכם  'jeśli nie was, naszych najlepszych przyjaciół' ( 308חדוה , מגד ) 

 

                                                 
51 Bobrowski (2005: 106) zwraca uwagę, że choć można powiedzieć wysoki dom, to nie można powiedzieć wysoki 
ja. Można jednak powiedzieć: ja, wysoki.  
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Przyimek בגלל ma standardowy polski odpowiednik w formie z powodu, i jeśli 'powód' jest wyrażony 
zaimkiem osobowym, to zaimek ten przyjmuje formę zaimka dzierżawczego określającego rzeczownik 
powód: בגללי הוא ער בלילות 'z mojego powodu on nie śpi w nocy' ( 108אותו , עוז ). Jeśli jednak zaimek wyra-
żający powód ma w zdaniu hebrajskim przydawkę przymiotną, to w polskim przekładzie pojawia się 
dopełniacz zaimka osobowego w formie właściwej zaimkowi jako składnikowi wyrażenia przyimkowe-
go, w przekładzie zdania הפשוטים והמטומטמים, בגללם  'z powodu nich, prostych i głupich' ( 61הוא , שמיר ) za-
imek przyjmie formę nich (jak w do nich), nie ich (jak w ich dom oraz z ich powodu). 

 
Dodajmy, że również w przypadku innych zaimków rzeczownych można zauważyć, że ich przydawki 

przymiotne mają w hebrajskim taki sam postponowany szyk jak przydawki przymiotne rzeczownika, 
natomiast w języku polskim przydawki zaimków rzeczownych są zawsze postponowane, w odróżnieniu 
od przydawek rzeczowników, co ukazują podane niżej dwa warianty tłumaczenia, z zaimkiem i z rze-
czownikiem. Dodatkowo polskie zaimki coś, nic, cokolwiek w mianowniku wymagają przydawki przy-
miotnej w dopełniaczu (Pisarkowa 1969: 23–24): 

 
) 'zdarzyło mi się coś strasznego/straszna rzecz' קרה לי דבר־מה איום 33הנידונים , שני ) 
) 'nauczyłem się tam czegoś nowego/nowej rzeczy' למדתי שם משהו חדש 176חיי , תמוז ) 

בבית אין לי שום דבר מסוכן  'nie mam w domu niczego niebezpiecznego/żadnej niebezpiecznej rzeczy' ( 158כורסת , גפן ) 
) 'przyjęliśmy do pracy kogoś innego/inną osobę' קיבלנו לעבודה מישהו אחר במקומו 124נוף , קנז ) 
) 'nikt obcy/żadna obca osoba nie zdoła' אף אחד חיצוני לא יכול 23עה ארב, נבו ) 

 
3.1.2. Zaimek dzierżawczy określony przydawką 
 
Jeśli drugi składnik konstrukcji dopełniaczowej to rzeczownik, zarówno w języku polskim, jak i he-

brajskim może on być określony przez przymiotnik bądź przez rzeczownik w apozycji: 
 

 (ראובני, עד 37) 'do odwróconego daszka czapki rosyjskiej' למצחת כובע רוסי מהופכת
 (שמיר, הוא 10) 'kierownica gigantycznego samochodu' הגה המכונית האדירה
 (גפן, בקשר 117) 'posąg Mojżesza, naszego nauczyciela' פסל משה רבנו

 
Jeśli drugi składnik hebrajskiej konstrukcji dopełniaczowej to zaimek osobowy, także on może być 

określony przez przydawkę w formie przymiotnika bądź rzeczownika w apozycji. Jak wynika z przykła-
dów podanych poniżej, jeśli hebrajski zaimek osobowy w dopełniaczu ma być określony przez przydaw-
ki, to przeważnie ma on postać analityczną (lub też skontrastowaną typu ביתי שלי), zapewne dlatego, że 
przydawka zaimka syntetycznego zostałaby mylnie odniesiona do rzeczownika, a nie do określającego go 
zaimka w dopełniaczu. Zaimek syntetyczny zdarza się tylko w przypadku przydawki w formie rzeczow-
nika w apozycji, którą trudniej odnieść mylnie do pierwszego składnika konstrukcji dopełniaczowej. 

W języku polskim unika się określania przymiotnika dzierżawczego odrzeczownikowego (typu ojco-
wy) przymiotnikiem czy rzeczownikiem w apozycji zgodnym z rzeczownikiem, od którego pochodzi 
przymiotnik dzierżawczy. Widać to wyraźnie w dawnych przekładach biblijnych, które powstały w okre-
sie, gdy był w powszechnym użyciu przymiotnik dzierżawczy odrzeczownikowy: 

 
 Budny: przypowieści Solomonowe; BG: przypowieści Salomonowe (Prz 25, 1) ,משלי שלמה
 Budny: przypowieści Solomona syna Dawidowego; BG: przypowieści Salomona, syna ,משלי שלמה בן דוד

Dawidowego (Prz 1, 1) 
 
Zatem przymiotnika dzierżawczego odrzeczownikowego używano, gdy po 'posiadaczu' nie następo-

wały żadne przydawki charakteryzujące posiadacza, natomiast dopełniacza używano, gdy 'posiadacz' był 
określony przez rzeczownik w apozycji. We współczesnej polszczyźnie przymiotnik dzierżawczy odrzeczow-
nikowy jest rzadko używany, ale jeśli już, to również używa się go, gdy 'posiadacz' nie ma przydawki, a jeśli ma 
przydawkę, przechodzi się na dopełniacz, co widać w następujących fragmentach, sąsiadujących ze sobą w tek-
ście: stąpań, swoich i ojcowych, ale: starczego oddechu ojca, kroczącego tuż tuż51F

52. 
Ponieważ użycie polskiego przymiotnika dzierżawczego odrzeczownikowego jest współcześnie bar-

dzo ograniczone, praktyczny problem powodują tylko przymiotniki dzierżawcze odzaimkowe mój, swój, 
czyjś, czyj, niczyj, bo w ich przypadku przejście na dopełniacz jest trudniejsze, tj. wyrażenie ówczesna 

                                                 
52 L. Kruczkowski, Kordian i cham, Warszawa 1964, s. 21. 
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ostoja nas, młodych53, w którym zamiast zwykłego w takich razach przymiotnika dzierżawczego nasza 
ostoja użyto dopełniacza właśnie z powodu następującej dalej przydawki przymiotnej, wydaje się od-
osobnione i zupełnie nie do przyjęcia w przypadku zaimka osobowego pojedynczego określającego rze-
czownik konkretny, tj. jeśli np. standardowe wyrażenie mój dom chcieć zmodyfikować przez dodanie 
przymiotnika mądry do zaimka ja pojawiającego się w formie przymiotnika mój, wystąpi trudność, bo nie 
jest akceptowalne wyrażenie dom mnie, młodego < 'ja, młody, mam dom'. Przydawka zaimka osobowego 
to niemal zawsze54 przydawka predykatywna, co powoduje, że w języku polskim jest ona postponowana 
i oddzielona od określanego wyrazu przecinkiem, stąd ja, stary, nie stary ja, mimo że stary człowiek (Jo-
dłowski 1977: 19. 90–91; Bobrowski 2005: 106). Predykatywny charakter przydawki zaimka osobowego 
ułatwia w języku polskim określenie przymiotnika dzierżawczego mój itd. przymiotnikiem odnoszącym 
się do 'posiadacza'. Zauważmy, że rzeczownik ojciec można określić przydawką niepredykatywną: scho-
rowany ojciec, która musi być pominięta, jeśli rzeczownik ojciec zastąpić przymiotnikiem dzierżawczym: 
nie stąpań schorowanego ojcowych, a jedynie stąpań schorowanego ojca. Przydawka predykatywna 
przez to, że jest postponowana i oddzielona przecinkiem od określanego zaimka, jest rodzajem dopowie-
dzenia, wtrącenia luźniej związanego z określanym wyrazem niż zwykła przydawka przymiotna prepo-
nowana i nie oddzielona od określanego rzeczownika przecinkiem. Właśnie dlatego akceptowalne wydają 
się przydawki predykatywne w formie przymiotnika w dopełniaczu, określające 'posiadacza/agensa' wyrażo-
nego przymiotnikiem dzierżawczym: Ja, głupi, poniosłem klęskę lub Klęska spotkała mnie, głupiego > Klęska 
moja, głupiego. Na pewno nieakceptowalny byłby dopełniacz Klęska mnie, głupiego, wyjątkowo poja-
wiający się w przypadku zaimka my. Ponieważ przydawka predykatywna zwykle następuje bezpośrednio 
po określanym rzeczowniku, optymalne są warianty szyku klęska moja, głupiego lub moja, głupiego, 
klęska, natomiast połączenie typowego, preponowanego szyku przymiotnika dzierżawczego z typowym, 
postponowanym szykiem dopełniacza dzierżawczego: moja klęska, głupiego wydaje się zaciemniać i tak 
nieoczywiste związki znaczeniowe między moja a głupiego. Z tego też powodu szyk postponowany 
przymiotnika dzierżawczego, zwykle odczuwany jako podniosły (dom mój), przestaje być podniosły, gdy 
jest uzasadniony obecnością przydawki odnoszącej się do 'posiadacza', tj. pojawiające się poniżej wyra-
żenie natura nasza, młodych zmieniających się w starców nie jest podniosłe. 

 
a. Hebrajski zaimek dzierżawczy 1. lub 2. osoby jest określony przez przymiotnik: 
 

הרע לעם הזה, הזכרתי לפניו שם המפורש שלך  'wspomniałem wobec niego imię Twoje, złego dla tego naro-
du/Twoje, złego dla tego narodu, imię' ( 2כרך , אוצר, פהולץוקל ), tj. przydawką dopełniaczową rzeczow-
nika 'imię' jest grupa nominalna 'ty, zły dla tego narodu'. 
הזר, קריאת ההידד שלי  'okrzyk radości mój, obcego/mój, obcego, okrzyk radości' ( 41שירת , אביטל ) 

אלא בעיה של עוצמה הניתנת לבעלי תככים ברחוב היהודי, הקטן, שוב אין זה רק ענייני שלי  'nie jest to już sprawa własna moja, ma-
łego, lecz problem siły danej stronom sporu na ulicy żydowskiej/własna moja, małego, sprawa' ( 557אגרות , ץמינ ) 

היה למנוע ממנו, הקטן שבחבורה, תפקידי שלי  'zadaniem moim, najmłodszego w grupie, było powstrzymać go' 
( 117המסתערבים , דרור ) 

 wiedziałem, jaka jest skala wpływu' ידעתי מהי מידת ההשפעה של מחשבותי שלי הקטן על ההחלטות בדרגים הגבוהים
myśli moich, małego, na decyzje podejmowane na wysokich szczeblach' ( 87סערה , שמשי ) 

יימנה עם השמות המכובדים המקשטים את הקובץ, הקטן, שמי שלי  'nazwisko moje, małego, znajdzie się pomiędzy 
wielkimi nazwiskami ozdabiającymi zbiorek' ( 140מחברות , מגד ) 

קטן באלפי ישראלהשבושים הן שגיונות שלי ה  'te błędy są omyłkami moimi, najmniejszego wśród Izraelitów' 
( 227, 2, 1963קטיף  ) 

"הגדולים"רוחצת אותם ואפילו מסבנת לא פעם גבות שלנו   'myła je [= małe dzieci], a nawet namydlała od czasu do 
czasu plecy nasze, dorosłych' ( 184רק , ניר ) – przekład jest zupełnie niekontrowersyjny, jeśli zaimek 
dzierżawczy zastąpić celownikiem: 'namydlała plecy nam, dorosłym'. 

הגדולים, הגלויות של הפעוטות הן הנסתרות שלנו  'oczywistości małych dzieci są niewiadomymi nas, doro-
słych/niewiadomymi naszymi, dorosłych ( 22היסוד , נמןשטיי ) – przekład jest niekontrowersyjny, jeśli za-
imek dzierżawczy zastąpić przyimkiem dla z dopełniaczem: 'to, co oczywiste dla małych dzieci, jest 
niewiadomą dla nas, dorosłych'. 

שאין אנחנו מקבלים אתכם, החדשים, מזל שלכם  'waszym, nowych, szczęściem jest to, że my was nie przyjmu-
jemy' ( 38אבן , שחם ) 

                                                 
53 „Teatr” 1955, s. 7. 
54 Wyjątkiem są przymiotniki cały (Całego mnie widać na tym zdjęciu), wszystek (Wszyscy oni są głupi), o których 
piszę dalej. 
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אינו הטעם שלכם, הצעירים, הטעם שלנו  'gust nasz, młodych, nie jest waszym gustem' ( 38, 2תולדות , טברסקי ) 
הצעירים ההופכים לזקנים, כזה הוא טבענו שלנו  'taka jest natura nasza, młodych zamieniających się w starców' ( 26קווי , זך ) 

הצעירים, לפי קנה־המידה שלנו  'według naszych, młodych, kryteriów' ( 142יקנעם , לוינגר ) 
קשה במיוחד, הצעירים וחסרי הניסיון הקרבי, היתה התחושה שלנו  'nasze, młodych i pozbawionych doświadczenia 

bojowego, odczucia były szczególnie trudne' ( 81לבד , ראשפי ) 
או שלכם[...] הציוניים הקיצונים , שלנו הצעירים –שוביניזמוס של מי גדול יותר   'czyj szowinizm jest większy – nasz, 

młodych, skrajnych syjonistów [...] czy wasz' ( 212, 3, 1920מקלט  ) 
 
Zupełnie niekontrowersyjny jest przekład rzeczownika odczasownikowego określonego przez zaimek 

dzierżawczy wyrażający pacjensa, bo wtedy w polskim przekładzie pojawia się nie przymiotnik dzier-
żawczy, lecz zaimek w dopełniaczu: אנחנו מאזינים למי שמתכננים את הרצח שלי 'słuchamy tych, którzy planują 
zamordowanie mnie' ( 197עד , סרנה ) – można wyrażenie hebrajskie uzupełnić o przydawkę: את הרצח שלי ,
 .'zamordowanie mnie, starego' הזקן

 
b. Hebrajski zaimek dzierżawczy 1. lub 2. osoby jest określony przez rzeczownik w apozycji. Przekład 

z rzeczownikiem w dopełniaczu określającym przymiotnik dzierżawczy wydaje się nawet łatwiejszy do 
zaakceptowania niż przymiotnik w dopełniaczu określający przymiotnik dzierżawczy, bo wyraźniej od-
czuwalna jest funkcja dopowiadająca apozycji: 

 
הלכלוכית, אמא היתה נזקקת לעזרתי  'mama potrzebowała pomocy mojej, Kopciuszka/mojej, Kopciuszka, po-

mocy' ( 68פרספונה , מגד ) 
במעגלי היצירה, היחיד, השתתפות שלך  'udział twój, jednostki/twój, jednostki, udział w cyklach produkcyjnych' ( 42חינוך , אדן ) 

הרופאים, בתוך העולם המקצועי שלנו  'wewnątrz świata zawodowego naszego, lekarzy/naszego, lekarzy, świata 
zawodowego' ( 242איפה טעינו  ) 

הולך ונגמר, היהודים שחיים במזרח אירופה, הזמן שלנו  'czas nasz, Żydów, którzy żyją we wschodniej Europie, 
kończy się' ( 222סיפור , עוז ) 

י הגלותיהיהוד, נקבעות המטרות וההשפעות של מפעלינו לפי המטרה והפועל שלי  'cele i wyniki naszego przedsięwzięcia 
są wyznaczane zgodnie z celami i działaniami moimi, Żyda z diaspory' ( 309חילופי , בובר ) 

הערבים, כל הסיפור שלנו  'cała historia nasza, Arabów' ( 17נוכחים , גרוסמן ) 
 
W przypadku zaimka 'my' do przyjęcia jest dopełniacz zamiast przymiotnika: wewnątrz świata zawo-

dowego nas, lekarzy itd. W tekstach polskich spotyka się rzeczownik w dopełniaczu określający przy-
miotnik dzierżawczy, zatem podane wyżej przekłady wydają się akceptowalne: pochodzenie nas obojga: 
moje, Żyda z Polski, wychowanego w komunistycznym, ateistycznym środowisku — i mojej żony, Murzyn-
ki54F

55; kup na mój dowód, ojca swojego55F

56. 
 
Jeśli zaimek dzierżawczy określony przez przymiotnik lub rzeczownik w apozycji odnosi się do pod-

miotu, to niemożliwy jest standardowy odpowiednik przekładowy takiego zaimka dzierżawczego, czyli 
zaimek swój, jako że zaimka swój nie można określić przydawką predykatywną odnoszącą się do 'posia-
dacza', chyba dlatego, że zaimek swój nie wyraża explicite kategorii osoby: 

 
הרגשנו[...]  הצעירים אחרי הניצחון שלנו  'po naszym, młodych, zwycięstwie [...] czuliśmy' ( 76משפחת אבן  ), nie 

'po swoim, młodych, zwycięstwie czuliśmy', choć tak właśnie należałoby tłumaczyć w braku przy-
dawki przymiotnej: 'po swoim zwycięstwie czuliśmy'. 

נשאב את ההכרה הזאת ממה שממקובל כבר[...] היהודים , ואם לא ממקורותינו שלנ  'jeśli nie z naszych, Żydów, źródeł 
[...] czerpmy tę świadomość z tego, co już jest uznane' ( 184זרקור , שמיר ), nie 'ze swoich, Żydów, źró-
deł', choć gdyby nie przydawka, to tak właśnie należałoby tłumaczyć: 'jeśli nie ze swoich własnych 
źródeł [...] czerpmy tę świadomość'. 
 
c. Hebrajski zaimek dzierżawczy 3. osoby jest określony przez przymiotnik lub rzeczownik w apozycji. 
 
Polski zaimek dzierżawczy 3. osoby to nie przymiotnik, lecz zaimek osobowy w dopełniaczu, dlatego 

zupełnie niekontrowersyjny jest przekład zdań, w których hebrajski zaimek dzierżawczy 3. osoby jest 
określony przez przymiotnik lub rzeczownik w apozycji, bo wtedy pojawia się w przekładzie taka sama 
grupa, jak w niekontrowersyjnym zdaniu nienawidzę jego, głupiego: 

 

                                                 
55 „Res Publica Nowa” 3–8 (1999), s. 28. 
56 Z piosenki pt. Synu zespołu Hasiok i Macieja Maleńczuka. 
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הקטן, כיצד הוא משתלב בחייו שלו  'jak on [= Bóg] wkracza w życie jego, małego/w jego, małego, życie' ( 29בא , גולדן ) 
עברו כולם באותו בית־דירה, וחיי אחיו ואחיותיו, הצעיר במשפחה, חייו שלו  'życie jego, najmłodszego w rodzinie, 

i życie jego braci i sióstr, upłynęło całe w tym domu' ( 116אתרוגים , קמחי ) 
הצעיר, בקיבוץ שלו  'w kibucu jego, młodego/w jego, młodego, kibucu' ( 255פעם , קריץ ) 

הקבלן שנזקק לאישורים, בעיניו  'w oczach jego, przedsiębiorcy, który potrzebuje pozwoleń' ( 115פרספונה , מגד ) 
היהודים –לעשות בו את יומא דפגרא שלהם   'świętować w niej [= wsi] dzień wolny ich – Żydów' ( 9גורלו , ברוקשטיין ) 

 
Gdy zaimek dzierżawczy 3. osoby odnosi się do podmiotu zdania, jego standardowy przekład to 

przymiotnik swój. O ile jednak w 1. i 2. osobie można zamiast zaimka swój użyć zaimków mój, twój, po 
to, aby można było je określić przydawką, o tyle wydaje się to niemożliwe w 3. osobie, bo wtedy zaimek 
jego zdaje się mieć inną referencję niż podmiot zdania, tj. zdanie Wróciłem do swojego domu znaczy to 
samo, co Wróciłem do mojego domu, lecz zdanie Wrócił do jego domu znaczy chyba zawsze 'Jan wrócił 
do domu Pawła', nie zaś 'Jan wrócił do swojego domu'. Dlatego w przekładzie zdania  גבי החליטה לנסוע

הטיפשה, לבקר את אבא שלה  'głupia Gabi postanowiła pojechać odwiedzić swego ojca' ( הנסיכה, ארשטיין ) nie 
można posłużyć się zaimkiem jej, który łatwo byłoby określić rzeczownikiem głupia, i praktycznym roz-
wiązaniem jest przeniesienie przydawki z zaimka dzierżawczego na podmiot. Gdyby zaimek dzierżawczy 
nie odnosił się do podmiotu, to można by tłumaczyć frazę הטיפשה, את אבא שלה  tak: ojca jej, głupiej, jednak 
tu niemożliwy jest ani dopełniacz zaimka zwrotnego: ojca siebie, głupiej, ani przymiotnik zwrotny: swe-
go, głupiej, ojca, a znowu użycie dopełniacza jej oznaczałoby, że zaimek ten nie odnosi się do podmiotu 
zdania.  

 
3.2. Orzecznik okolicznikowy, którego agensa wyraża zaimek dzierżawczy 
 
W języku hebrajskim dowolny składnik nominalny zdania może być określony przez orzecznik oko-

licznikowy, którym jest imiesłów lub przymiotnik zawsze gramatycznie nieokreślony, zgodny co do licz-
by i rodzaju z określanym składnikiem nominalnym. Orzecznik okolicznikowy różni się w języku hebraj-
skim od przydawki nie tylko tym, że nie jest zgodny co do określoności z modyfikowanym składnikiem, 
ale też tym, że przeważnie oznacza chwilowe cechy, czyli np. wykonywaną aktualnie czynność, stąd czę-
sto ma formę imiesłowu czynnego, gdy przydawka wyraża raczej stałe cechy, stąd często ma formę rze-
czownika lub przymiotnika. Ponadto orzecznik okolicznikowy, w przeciwieństwie do przydawki, może 
znajdować się przed określanym rzeczownikiem lub też można pomiędzy orzecznik okolicznikowy 
a określany przezeń rzeczownik wstawić inne składniki zdania: 

 
) '[...] kilkakrotnie znalazłem wspomniany tytuł opowiadania' מצאתי כמה פעמים מוזכר שמו של סיפור 8מחברות , מגד ) 
) 'nikt nigdy nie widział go złoszczącego się' לא ראהו אדם מעולם מתמרמר 75סיפורו , קפליוק ) 

 
Przekład orzecznika okolicznikowego określającego zaimek osobowy tym różni się od przekładu 

przydawki, że orzecznik okolicznikowy nie musi być oddzielony od wyrazu określanego przecinkiem: 
) 'i patrzącego na mnie dotykającego jego osobistych rzeczy' ומתבונן בי נוגע בחפציו האישיים 107גוף , קשוע ). 
W obu językach orzecznik okolicznikowy może być określeniem zaimka implikowanego przez finitywną 
formę orzeczenia, co jest niemożliwe w przypadku przydawki: יחף ונכלם אברח 'bosy i pełen wstydu ucieknę' 
( 80חסות , מיכאל ) 'poszedłem sam jeden' הלכתי אחד ;( 101רקויאם , תמוז ). 

 
W języku hebrajskim drugi, rzeczownikowy składnik konstrukcji dopełniaczowej może być określony 

przez orzecznik okolicznikowy, i to samo w polskim przekładzie: 
 

רכון עתה על שקו השני של אותו אוכף, דברי אהרונסון  'słowa Aharonsona, pochylonego teraz nad drugą sakwą 
tego samego siodła' ( 58עד , שמיר ) 

נרגשת מן הדברים, שלו ונשמטו לצדדיםידיה של זיוה נתר  'ręce Ziwy poruszonej tymi słowami, opadły na boki' ( 18עד , יהושע ) 
) 'słyszałam odgłos otwieranych drzwi samochodowych' שמעתי את קול דלת המכונית נפתחת 70שורשי , אלמוג ) 

 
W języku hebrajskim zaimek osobowy we wszelkich formach fleksyjnych może być określony przez 

orzecznik okolicznikowy, i w polskim przekładzie także możliwe jest określenie orzecznikiem okoliczni-
kowym wszystkich form przypadkowych zaimka osobowego bądź wyrażenie znaczenia hebrajskiego 
orzecznika okolicznikowego zdaniem podrzędnym, jeśli orzeczenie to czasownik postrzegania: 

 
) 'słyszała mnie śmiejącego się/mnie, jak się śmieję' היא שמעה אותי צוחק 11כורסת , גפן ) 
) 'i widziałem ją patrzącą na mnie/ją, jak na mnie patrzy' וראיתיה מביטה בי 132פרשת , רז ) 
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עליך מזיע מספיק להסתכל  'wystarczy popatrzeć na ciebie pocącego się/na ciebie, jak się pocisz' ( 336ארבעה , נבו ) 
) 'zauważyli go stojącego w drzwiach/go, jak stoi w drzwiach' הבחינו בו עומד בפתח 8לינה , גור ) 

מקפצים מעל שיחים[...] ועקבתי אחריהם   'i wzrokiem śledziłem ich [...] skaczących ponad krzakami/ich, jak 
skaczą ponad krzakami' ( 356ארבעה , נבו ) 

אינני נושא חן, חלש ונדכה, ואני  'a ja, słaby i zgnębiony, nie podobam się' ( 50רומן , שלו ) 
 
Jeśli hebrajski zaimek osobowy określony przez orzecznik okolicznikowy jest drugim składnikiem 

konstrukcji dopełniaczowej, to możliwość przetłumaczenia konstrukcji na język polski zależy od osoby 
i odniesienia tego zaimka.  

 
a. Jeśli zaimek 3. osoby nie odnoszący się do podmiotu zdania jest określony przez orzecznik okolicz-

nikowy, to w polskim przekładzie pojawia się zaimek osobowy w dopełniaczu, który bez trudu można 
określić orzecznikiem okolicznikowym. 

 
• Jeśli zaimek dzierżawczy oznacza 'posiadacza' lub 'agensa' (gdy określa rzeczownik abstrakcyjny), to 

w standardowym tłumaczeniu, na wzór przymiotnika dzierżawczego, zaimek w dopełniaczu jest prepo-
nowany, np. דמותו 'jego postać'. Wydaje się, że lepiej brzmi przekład, w którym orzecznik okolicznikowy 
następuje bezpośrednio po określanym zaimku, zatem jeśli zaimek dzierżawczy jest określony przez 
orzecznik okolicznikowy, należy zmienić szyk na 'postać jego', a to z tego powodu, że orzecznik okolicz-
nikowy będący przeważnie imiesłowem (w odróżnieniu od przydawki, będącej przeważnie przymiotni-
kiem) zwykle zawiera jeszcze inne składniki oprócz imiesłowu, zatem szyk preponowany zaimka dzier-
żawczego powodowałby, że albo rzeczownik określony przez zaimek w dopełniaczu znajdowałby się 
w dużej od niego odległości: 'opublikowano jej, myjącej marokańskie dziecko w blaszanej balii i uśmie-
chającej się do jego matki, fotografię' albo też między zaimkiem w dopełniaczu a określającym go 
orzecznikiem okolicznikowym znajdowałby się rzeczownik określony przez zaimek w dopełniaczu: 
'opublikowano jej fotografię, myjącej marokańskie dziecko w blaszanej balii i uśmiechającej się do jego 
matki'. Oba te warianty szyku utrudniają zrozumienie zdania, i optymalny jest szyk, w którym zaimek 
dzierżawczy następuje po określanym rzeczowniku, a po zaimku następuje określający go orzecznik oko-
licznikowy. Ponieważ szyk postponowany zaimka dzierżawczego jest tu uzasadniony obecnością okre-
śleń tego zaimka, nie wydaje się, aby był on odczuwany jako podniosły, w przeciwieństwie do szyku 
postponowanego nie uzasadnionego składniowo: 

 
שפכה את לבה[...] , יחיד מכולם, באזניו  'wobec niego, jedynego ze wszystkich/do uszu jego, jedynego ze 

wszystkich [...] uczyniła szczere wyznanie' ( 224זכרון , שבתאי ) – przekład do uszu jego jest frazeologicz-
nie wadliwy, ale gramatycznie jest bez zarzutu i ukazuje różnicę między zaimkami mój, twój a zaimkiem 
jego, który jako dopełniacz z równą łatwością przyjmuje określenia przymiotnikowe, co dopełniacz niego. 

רוחצת ילד מרוקני בגיגית של פח ומחייכת אל אמו, התפרסמה תמונתה  'opublikowano fotografię jej, myjącej maro-
kańskie dziecko w blaszanej balii i uśmiechającej się do jego matki' ( 216רומן , שלו ) 

עומד על הסיפון, דק ומלאכי בחליפתו הלבנה, העלתה במחשבתה את דמותו  'przywołała w myślach postać jego, szczu-
płego i anielskiego w swym białym garniturze, stojącego na pokładzie' ( 139מגדלורים , קציר ) 

ברגעיו האחרונים שרוע על מיטתו, חיוורתאת דמותו ה[...] ואני רואה   'widzę bladą postać jego, wyciągniętego na 
łóżku w ostatnich chwilach jego życia' ( 20פתאום , שביט ) 

נהנה מן החידוד, הצטמצמו עיניו ומלאו משובה  'oczy jego, delektującego się żartem, zwęziły się i nabrały figlar-
nego wyrazu' ( 19עת , באר ) 

מייחל שהאשה הערבייה שוב תזיל דמעה, נעצמו עיניו  'zamknęły się oczy jego, pragnącego, by Arabka znów uroni-
ła łzę' ( 130הכלה , יהושע ) 

מקפץ ונסוג, בנביחתו  'w szczekaniu jego, przyskakującego i cofającego się' ( 94ילדי , שמיר ) 
עדיין באדרת הכבשים עומדת[...] פניה להטו   'płonęła twarz jej, stojącej nadal w kożuchu baranim' ( 402הכלה , יהושע )  

כפות בחבלים , פלטה הכנרת את גופתו  'jezioro Genezaret wyrzuciło zwłoki jego, związanego sznurami' ( 32סיפורו , קפליוק ) 
 
Także zaimek dzierżawczy w formie skontrastowanej może być podmiotem orzecznika okoliczniko-

wego:  ריח עצמה מזיעה[...] ריח צמחים זרים [...] הדיפו [...] האבנים  'kamienie [...] wydawały zapach nieznanych 
roślin [...] zapach jej samej, pocącej się' ( 64עד , שמיר ). 

Gdyby jedno z powyższych zdań tak zmodyfikować, żeby zaimek w dopełniaczu odnosił się do pod-
miotu: ושרוע על מיטת, החיוורת ואת דמות[...] רואה  הואו , to przekład tego zupełnie akceptowalnego zdania he-
brajskiego z użyciem przydawki predykatywnej chyba nie byłby możliwy, bo ona nie może być określe-
niem przymiotnika dzierżawczozwrotnego: 'widział bladą postać swą, wyciągniętego na łóżku'. Nie moż-
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na tu użyć zaimka osobowego w dopełniaczu, bo ten miałby inne odniesienie niż podmiot: 'widział bladą 
postać jego, wyciągniętego na łóżku', natomiast wątpliwy, ale chyba akceptowalny jest zaimek zwrotny w 
dopełniaczu: 'widział bladą postać siebie, wyciągniętego na łóżku'. Podobnie można by zmodyfikować 
jedno ze zdań podanych wyżej w taki sposób: היא מריחה את ריח עצמה מזיעה 'ona czuje zapach siebie pocącej 
się', por. w tekście polskim: czuje zapach siebie56F

57. I podobne zdanie niepreparowane: שלחה לו תמונה שלה ,
מחייכת, לבושה נאה  'posłała mu swoje zdjęcie, ubranej ładnie, uśmiechniętej' ( 62אבן , שחם ), może 'posłała mu 

zdjęcie siebie, ubranej ładnie', co wydaje się do przyjęcia z tego powodu, że rzeczownik konkretny zdję-
cie jest z pochodzenia rzeczownikiem odczasownikowym, a te mogą być określane przez zaimek osobo-
wy w dopełniaczu wyrażający pacjensa, i rzeczywiście zdanie Janek zobaczył zdjęcie [= fotografię] siebie 
jest podawane jako akceptowalne (Szczegielniak 2005a: 293). 

 
• Jeśli zaimek dzierżawczy oznacza pacjensa rzeczownika odczasownikowego, to w przekładzie poja-

wia się dopełniacz go postponowany, określony przez imiesłów:  יליוו אות[...] הסיפורים על חילוצו חצי־מת  
'opowieści o uratowaniu go na wpół żywego [...] towarzyszyły mi' ( 31זה , ברטוב ), gdyby zmodyfikować 
zdanie tak, by zaimek odnosił się do podmiotu: שמעתי סיפורים על חילוצי חצי מת, nie utrudniłoby to przekła-
du, bo w nim pojawiłby się zaimek osobowy w dopełniaczu, który może być określony przez przydawkę 
predykatywną: 'słyszałem opowieści o uratowaniu mnie, na wpół żywego', nie zaś zaimek zwrotny siebie, 
bo jego użycie oznaczałoby, że pacjens i agens rzeczownika odczasownikowego 'uratowanie' są tożsame. 

 
b. Jeśli zaimek 1. lub 2. osoby nie odnoszący się do podmiotu zdania jest określony przez orzecznik 

okolicznikowy, to w polskim przekładzie pojawia się przymiotnik dzierżawczy, o ile zaimek wyraża 'po-
siadacza' lub agensa rzeczownika odczasownikowego.  

 
• Jeśli orzecznik okolicznikowy to imiesłów, najlepiej jest tłumaczyć go na zdanie podrzędne, dzięki 

czemu unika się określenia przymiotnika dzierżawczego imiesłowem zgodnym z osobą, do której przy-
miotnik dzierżawczy się odnosi: 

 
עורר בו סלידה, את עיניומוטל על הארץ ומגלגל , זכר צורתי  'wspomnienie mej postaci, jak leżałem na ziemi i wy-

wracałem oczami, budziło w nim obrzydzenie' ( 11התגנבות , קנז ), lepiej niż 'wspomnienie postaci mojej, 
leżącego na ziemi'.  

מבטנזהרים מלהחליף בינינו אפילו , בהעמדת־הפנים שלנו[...] צפתה   'przyglądała się naszemu udawaniu, gdy zważa-
liśmy, by nawet spojrzeń nie wymieniać między sobą' ( 104מגדלורים , קציר ), lepiej niż 'przyglądała się 
udawaniu naszemu, zważających [...]'. 
 
• Jeśli orzecznik okolicznikowy to rzeczownik, należy w polskim przekładzie określić przymiotnik dzier-

żawczy rzeczownikiem w apozycji, zgodnym z 'osobą', do której odnosi się przymiotnik dzierżawczy: 
 

אנשים פשוטים, תנמיכי את עצמך לגובה שלנו  'zniż się do naszego, ludzi prostych, wzrostu' ( 160פויגלמן , מגד ) 
אנשים מודרניים לגרמי, גם בהזיות שלנו[...] עולה  רעיון הלידה־מחדש  'myśl o ponownych narodzinach pojawia się 

[...] także w naszych, ludzi zupełnie nowoczesnych, wizjach' ( 343השיבה , יהושע ) 
 
3.3. Zaimek dzierżawczy syntetyczny jako określenie liczebnika lub rzeczownika כל będącego 
drugim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej 
 
Jeśli hebrajski zaimek dzierżawczy syntetyczny określa rzeczownik כל lub liczebnik główny, to w polskim 

przekładzie pojawia się zaimek osobowy określony przez przydawkę cały, wszyscy lub przez liczebnik: 
 

) 'zalała mnie całego' היא שטפה את כולי 329סיפור , עוז ) 
) 'uśmiechnij się do nich wszystkich' תחייכי לכולן 317ארבעה , נבו ) 
) 'on jest jedynym z nas trzech, który nie pisze' הוא היחיד משלושתנו שלא כותב 51רחוק , גפן ) 

 
Ponieważ polski zaimek dzierżawczy 3. osoby to dopełniacz, nie sprawia trudności przekład hebraj-

skiego zaimka dzierżawczego 3. osoby określającego rzeczownik כל lub liczebnik, które z kolei są dopeł-
niaczem określającym rzeczownik: בראשי כולם 'przez głowy ich wszystkich' ( 50חיידק , גנזבורג ק של הצחו ;(
) 'śmiech ich dwojga' שניהם 540עת , באר ). Gdy jednak ostatni składnik takiej trzyskładnikowej konstrukcji 
dopełniaczowej to zaimek 1. lub 2. osoby, niemożliwy jest standardowy przekład na przymiotniki dzier-

                                                 
57 „Sztuka i Filozofia” 22–23 (2003), s. 60. 
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żawcze mój, twój itd., bo ich nie można określić przydawkami cały, wszyscy czy liczebnikiem, chyba 
dlatego, że nie są to przydawki predykatywne, bliskie dopowiedzeniu. Należy więc w przekładzie użyć 
nie przymiotników dzierżawczych, lecz zaimków osobowych w dopełniaczu: 

 
א של כוליתפילה אינה רק עניין של מילים אל  'modlitwa nie jest tylko sprawą słów, ale mnie całego' ( 64לו , להב ), 

tj. 'jest sprawą mnie całego/sprawą całej mojej osoby', i choć עניין שלי to 'moja sprawa', przymiotnik 
dzierżawczy byłby niemożliwy w przekładzie, gdyby 'ja' określić przymiotnikiem cały (tj. nie sprawa 
moja, całego, bo taka konstrukcja jest możliwa tylko w przypadku przydawki predykatywnej zaimka 
osobowego). Dopełniacz mnie całego wydaje się do przyjęcia głównie dzięki paralelnemu użyciu do-
pełniacza słów i znaczeniu innemu niż 'posiadacz rzeczy materialnej'.  

שבה נאמר הכל, אני חשבתי שכתבתי אז מעין אנציקלופדיה של כולי  'myślałam, że napisałam wtedy coś jakby ency-
klopedię całej mnie/siebie [?], w której powiedziano wszystko' ( 232, 1994, 13–11חדרים  ) – tu dopeł-
niacz zaimka osobowego oznacza dziedzinę, której encyklopedia dotyczy, jak w przypadku rzeczow-
nika: אנציקלופדיה של הציונות 'encyklopedia syjonizmu'. Ale w tym przypadku nawet, gdyby zaimek oso-
bowy nie był określony przez zaimek כל, nie byłby możliwy przekład moja/swoja encyklopedia. W ję-
zyku polskim dopełniacz rzeczownika określający wyraz encyklopedia także może oznaczać 'dzie-
dzinę': Encyklopedia zdrowia itp., i dopełniacz ten może zostać zastąpiony zaimkiem 3. osoby: Zaj-
mował się historią ZSRR i nawet napisał jej encyklopedię, jednak gdy 'temat' wyraża zaimek 1. lub 
2. osoby, lub zaimek zwrotny, niemożliwy jest przymiotnik dzierżawczy, gdyż 'moja/twoja/swoja en-
cyklopedia' to tylko 'encyklopedia należąca do mnie' itd., i jedynie możliwy przekład, i tak wątpliwy, 
to dopełniacz: 'encyklopedia mnie/ciebie/siebie'. 
 
W przeciwieństwie do dopełniacza zaimka pojedynczego użytego zamiast przymiotnika dzierżawcze-

go (encyklopedia całej mnie), dopełniacz zaimka mnogiego nas zamiast przymiotnika nasz jest niekon-
trowersyjny i wręcz obligatoryjny, gdy zaimek jest określony liczebnikiem: 

 
) 'sprowadził przekleństwo na życie nas wszystkich' אירר את חיי כולנו 84עד , שמיר ) 

מכשולים מהדרך של כולנו[...] להסיר   'usunąć zawady z drogi nas wszystkich' ( 106הכלה , יהושע ), choć הדרך שלנו 
to tylko 'nasza droga', nie 'droga nas'. 

) 'kochana Rutka nas wszystkich' רותקה החביבה של כולנו 67הוא , שמיר ) 
) 'mówił w imieniu nas wszystkich' דיבר בשם כולנו 70עד , שמיר ) 
) 'to jest błąd was wszystkich' זאת הטעות של כולכם 78פתאום , שביט ) 
) 'książę was wszystkich' הנסיך של כולכם 22כי , שמיר ) 
) 'jako przyjaciel was obojga' בתור חבר של שניכם 127בחודש , הראבן ) 
) 'zadaniem nas obu jest pokrywanie' התפקיד של שנינו הוא למרוח 12רחוב , אקשטיין ) 
) 'właściwości nas obu' את סגולות שנינו 62תאומים , האזרחי ) 
) 'szkoda czasu nas obu' חבל על הזמן של שנינו 99לדעת , עוז ) 

 
Jeśli hebrajski zaimek dzierżawczy odnosi się do podmiotu, to z powodu określenia liczebnikiem nie 

można użyć standardowego w takich wypadkach przymiotnika swój:  את הציורים של שנינו[...] אולי נאסוף  
'może pozbieramy obrazy nas obojga' ( 298טרם , הלוי ), gdyby nie liczebnik, to zdanie נאסוף את הציורים שלנו 
należałoby tłumaczyć tak: 'pozbieramy swoje obrazy', a dopełniacz zaimka zwrotnego w znaczeniu 'po-
siadacza' jest chyba niemożliwy: 'pozbieramy obrazy siebie obojga', bo to raczej znaczyłoby 'obrazy 
przedstawiające nas oboje'. 

 
3.4. Inne polskie przymiotniki dzierżawcze odzaimkowe 
 
Hebrajski dopełniacz jest przekładany na polski przymiotnik dzierżawczy nie tylko w przypadku za-

imków 1. i 2. osoby, ale też w przypadku hebrajskich zaimków 'nikt', 'kto?' i 'ktoś/ktokolwiek'. Wtedy 
podobnie jak w przypadku zaimka dzierżawczego mój itd., jeśli zaimki hebrajskie nie mają przydawek 
(niekoniecznie przymiotnych), można 57F

58 je tłumaczyć na przymiotniki niczyj, czyj?, czyjś, czyjkolwiek, 
natomiast gdy mają przydawki, należy je tłumaczyć na dopełniacze nikogo, kogo?, kogoś, kogokolwiek, 

                                                 
58 Czy musi się, jest to przedmiot kontrowersji. Według Borsleya (1983: 171) zdanie Kogo książkę dałeś Marii? jest 
akceptowalne, choć jest właściwe stylowi niedbałemu, według Bobrowskiego (2005: 371) jest to zdanie właściwe 
mowie dzieci, wg Pisarkowej (1968: 13) dopełniacz kogo jako orzecznik zamiast przymiotnika czyj (jak w zdaniu 
Kogo to są buty?) jest błędem. 
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bo zaimek rzeczowny w dopełniaczu (nikogo itd.) może mieć przydawki, w przeciwieństwie do przy-
miotnika dzierżawczego (niczyj itd.). 

 
a. niczyj albo nikogo innego; nikogo z nich: 
 
• w przekładzie przymiotnik dzierżawczy bez przydawki: 

) 'nie będę więcej niczyją ofiarą' אני לא אהיה יותר קורבן של אף אחד 173חומר , גפן ) 
) 'nie mogę być niczyim ojcem' אני לא יכול להיות אבא של מישהו 94שאהבה , הראבן ) 
) 'nie jestem niczyja' אני לא של אף אחד 352מתום , ברטוב ) 
) 'nie była to niczyja wina' ולא היתה זו אשמתו של איש 94אגדות , לוז ) 

 
• w przekładzie zaimek w dopełniaczu, z przydawką: 

מור ) 'nie widziałam tego w oczach nikogo innego dokoła mnie' לא ראיתי את זה בעיניים של אף אחד אחר מסביבי
156יות לה, סלע ), nie 'niczyich innego', ale możliwy też przekład 'w niczyich innych oczach', z przy-

miotnikiem modyfikującym 'rzecz posiadaną'. 
) 'ten problem jest mój, nie nikogo innego' הבעיה היא שלי ולא של אף אחד אחר 260רחוב , אקשטיין ) 
) 'nie byłaby nikogo z nas' לא תהיה של אף אחד משנינו 122אבימלך , דביר ), nie 'niczyja z nas' 
) 'aby udział nikogo z nich nie był za mały' לבל ייגרע חלקו של איש מהם 15המחצבה , בן עזר ) 
) 'oko nikogo prócz niego jej nie widzi' ועין איש מלבדו אינה שוזפת אותה 51יום , מגד ) 

 
b. czyj? albo kogo z nich?: 
 
• w przekładzie przymiotnik dzierżawczy bez przydawki: 

) 'czyj jest ten pomysł' של מי הרעיון 124זייפנו , רון פדר עמית ) 
?בבית של מי  'w czyim domu?' ( 184רחוב , אקשטיין ) 
?תורו של מי עכשיו  'czyja kolej teraz?' ( 44תאומים , האזרחי ) 
יהבתו של מי משרכת רגל  'czyja córka się wałęsa' ( 198אנשי , בר יוסף ) 

) 'na czyich oczach' לעיני מי 58נינגל , שחר ) 
) 'czyi rodzice przybyli' הורי מי באו 174כולל , הפנר ) 

 
• w przekładzie zaimek w dopełniaczu, z przydawką: 

]ו[אבותיו של מי מבני העיר יצא  'przodkowie kogo z mieszkańców miasta wyszli' ( 124נוצות , באר ) lub 'przod-
kowie którego z mieszkańców miasta wyszli'. 

) '?kogo z nich naukę będą analizować' את תלמודו של מי מהם ינתחו 125וכי , סגל ) 
משפחתו של מי מכם ניצלה  'rodzina kogo z was ocalała?' ( 97ערגת , קרויטנר ) 

 
c. czyjś, czyjkolwiek albo kogoś, kto; kogoś dobrego; kogoś jak ty; kogoś z nich; kogokolwiek z nas; 

kogoś z wąsami: 
 
• w przekładzie przymiotnik dzierżawczy bez przydawki:  

) 'czyjaś ofiara' נדבת מישהו 22הזמן , גרוסמן ) 
?ואתה פה נציג של מישהו  'a ty tu jesteś czyimkolwiek przedstawicielem?' ( 163התגנבות , קנז )  

) 'czyjegoś imienia' על שם של מישהו 44המצב , עוז ) 
) 'czyjś głos woła' קול־מי קורא 23עלילות , בורלא ) 
) 'czyjaś ręka zakreśliła wokół niego krąg milczenia' יד־מי עגתה עוגת דממה סביבו 22, 2סיפורי , שנהר ) 

 
• w przekładzie zaimek rzeczowny w dopełniaczu, z przydawką: 

?רייף אבא של מישהו שאתה מכיר בתל אביב  'czy Rajf jest ojcem kogoś, kogo ty znasz w Tel Awiwie?' ( 223כולל , הפנר ) 
) 'temu silnemu uczuciu kogoś, kogo położono na kowadle' לאותה הרגשה חזקה של מי שהניחוהו על סדן 258חת ת, שמיר ) 
) 'z twarzą kogoś, kogo zmuszono do zjedzenia skarpety' בפרצוף של מי שהכריחו אותו לאכול גרב 196רחוב , אקשטיין ) 
) 'w serce kogoś, kto uciekł' אל לבו של מי שברח 116נינגל , שחר ) 
) 'udział kogoś, kto za daleko się posunął' נחלתו של מי שהרחיק לכת 127 הוא, שמיר ) 
) 'podam wam nazwisko kogoś dobrego' אני אתן לכם שם של מישהו טוב 282מקום , עוזיאל ) 
) 'do obyczajów kogoś innego' למנהגיו של מישהו זר 272זכרון , שבתאי ) 
) 'w kieszeni kogoś innego' בכיס של מישהו אחר 154רחוב , אקשטיין ) 
) 'ona jest znaną siostrą tego kogoś' היא האחות הידועה של אותו מישהו 30ילדי , שמיר ) 
) 'do czarnego ciała kogoś jak ty/kogoś takiego jak ty' אל הגוף השחור של מישהו כמוך 352הכלה , יהושע ) 
) 'gdy szła na pogrzeb kogoś ze swoich znajomych' כשהיתה הולכת ללויה של מישהו מחבריה 194עשהאל , מגד ) 

שהו מהםראשו של מי  'głowa kogoś z nich' ( 13בעקבות  ) 
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) 'każde wykroczenie kogokolwiek z nas' כל סטיה של מישהו מאתנו 97תרנגול , עמיר ) 
) 'przeczytać książkę kogoś z podobnym doświadczeniem' לקרוא ספר של מישהו עם ניסיון דומה 92מנהיגות , קפלן ) 

 
Tylko zaimki odnoszące się do osób (nikt, kto? i ktoś) mają warianty przymiotnikowe niczyj, czyj?, 

czyjś. Zaimki odnoszące się do rzeczy: nic, co?, coś nie mają wariantów przymiotnikowych, co powodu-
je, że w razie koordynacji hebrajskich zaimków משהו ,מישהו w dopełniaczu w polskim przekładzie pojawi 
się raczej dopełniacz kogoś: 

 
) 'dla dobra kogoś lub czegoś' לטובת מישהו או משהו 427רשימות , מני ), nie 'dla dobra czyjegoś lub czegoś'. 
) 'na wolność kogoś lub czegoś' בחירותו של מישהו ומשהו 435, 1975, 41מאזנים  ), nie 'na wolność czyjąś lub czegoś'. 

 
Hebrajski zaimek מישהו ma warianty żeński i mnogi, i nie jest możliwy ich przekład na przymiotnik 

dzierżawczy czyjś, ani nawet na dopełniacz zaimka ktoś, bo te nie mają wariantu eksplicytnie żeńskiego, 
ani mnogiego: כשמה של מישהי 'jako imię jakiejś kobiety' ( 205בימים , ויסברוד  מתוך חוסר אונים של מישהם ;(
'z powodu bezradności jakichś ludzi' ( 42אנשים , קוטנר ). 

 
W hebrajskim biblijnym, a współcześnie wyjątkowo, zaimek dzierżawczy może być poprzednikiem zdania 

względnego, i wtedy niemożliwy jest przekład na przymiotnik dzierżawczy mój itd., por. rozdz. 4, 4.2. 
 
Podsumowując stwierdzam, że określanie zaimka dzierżawczego przydawkami jest w języku polskim 

utrudnione przez to, że zaimek ten ma w 1. i 2. osobie oraz w wariancie zwrotnym formę przymiotnika 
dzierżawczego. O tym, że unika się w języku polskim określania przymiotnika dzierżawczego przydawką 
odnoszącą się do osoby, do której odnosi się przymiotnik dzierżawczy, świadczy zaobserwowana zasada 
przechodzenia z przymiotnika dzierżawczego na dopełniacz w przypadku zaimków zanegowanych, pytajnych 
i nieokreślonych. W języku hebrajskim zaimek dzierżawczy to nie przymiotnik zgodny z określanym rze-
czownikiem, lecz taka sama w przybliżeniu forma, jaką ma zaimek osobowy będący składnikiem wyrażenia 
przyimkowego, z czego wynika łatwość określania hebrajskich zaimków dzierżawczych przydawkami. 

 
 
4. Zdania z czasownikiem mieć 
 
W języku hebrajskim nie ma czasownika, którego standardowym odpowiednikiem przekładowym 

byłby polski czasownik mieć w zdaniach typu Ala ma kota58F

59. Znaczenie polskiego czasownika mieć wy-
raża się w języku hebrajskim przyimkiem ל- . Omówione już, właściwe stylowi książkowemu zdania typu 
) 'Noga [imię żeńskie] jest moja' נוגה היא לי 40מתום , ברטוב ) mają podobną budowę, co także książkowe 
zdania, w których tłumaczeniu należy użyć czasownika mieć, bez partykuł אין ,יש w czasie teraźniejszym. 
Istniejące w języku hebrajskim podobieństwo tych dwóch typów zdań jest powodem, dla którego oma-
wiam tu zdania hebrajskie, w których polskim przekładzie pojawia się czasownik mieć. 

 
• Zdanie niezanegowane w czasie teraźniejszym, które może odnosić się też do przeszłości, jeśli jest 

zdaniem okolicznikowym opisującym sytuację jednoczesną z tą opisaną w zdaniu głównym: 
 

) 'masz okrutne serce' לב אכזר לך 10חדוה , מגד ) 
ילדים להורישלושה   'moi rodzice mają troje dzieci' ( 81עד , שמיר ) 

) 'a ona ma tylko jednego syna' ולה רק בן אחד 38על גחלים , רג׳ואן ) 
) 'dzieci mają wilczy apetyt [nasze/te]' לילדים תיאבון של חזירים 71הוא , שמיר ) 
) 'moja siostra Miriam ma mnóstwo sukienek' לאחותי מרים שמלות בשפע 40על גחלים , רג׳ואן ) 
?למי נייר  'kto ma papier?' ( 42השגעון , המאירי ) 
?מה לו פה ומי לו פה  'co on tu ma i kogo on tu ma?' ( 8אבן , שחם ) 

ולי אז כינור[...] הייתי נוטר   'byłem wartownikiem [...] i miałem wtedy skrzypce' ( 45עד , שמיר ) 
 
• Zdanie zanegowane w czasie teraźniejszym: 

) 'on nie ma siły' לא כוח לו 121מבחר , פרידלנדר ) 
אשר לא תואר לו ולא הדר ולא עושר ולא מעמד בעולם[...] אחר האיש   'za [...] człowiekiem, który nie ma prezencji, 

ani urody, ani bogactwa, ani stanowiska w świecie' ( 19יום , שחר )59F

60 

                                                 
59 O podziale na języki mające czasownik 'mieć' i nie mające go por. Koczerhan 2009: 217. 
60 W zdaniu hebrajskim aluzja do Iz 53, 2. 
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א ומתן לו עם הבריותלא מש  'nie ma on do czynienia z ludźmi' ( 25מעשה , מגד ) 
) 'nie mam udziału w całej tej rzeczywistości' לא חלק לי בכל ההוויה 197יום , מגד ) 

 
Tym, co różni zdania typu (a) נוגה היא לי 'Noga jest moja' od zdań typu (b) לב אכזר לך 'masz okrutne ser-

ce' jest podział na datum i novum i związana z tym gramatyczna określoność składników nominalnych: w 
zdaniach typu (a) podmiot jest gramatycznie określony i wyraża datum, w zdaniach typu (b) podmiot jest 
gramatycznie nieokreślony i wyraża novum, natomiast datum jest wyrażone przyimkiem ל- . Nieokreślo-
ność gramatyczna podmiotu powoduje, że w zdaniach typu (b) nie pojawia się łącznik zaimkowy, możli-
wy w zdaniach typu (a). Odmienny podział na datum i novum jest też przyczyną odmiennego przekładu 
na polski: w przekładzie zdań typu (a) pojawia się orzecznik w formie zaimka dzierżawczego, w przekła-
dzie zdań typu (b) orzeczenie to mieć, dzięki czemu w polskim przekładzie obydwóch typów zdań grama-
tycznym podmiotem jest ten składnik, który wyraża datum, zgodnie z ogólną tendencją w obu językach, a 
niezgodnie ze stanem w zdaniach hebrajskich typu (b), gdzie gramatycznym podmiotem jest składnik 
wyrażający novum60F

61.  
W stylu neutralnym w zdaniach synonimicznych z (b) w czasie teraźniejszym pojawiają się partykuły 

-natomiast w zdaniach synonimicznych z (a) pojawia się orzecznik w formie zaimka dzierżawcze ,אין ,יש
go analitycznego: 

 
) 'mamy dom' יש לנו בית 96אגדות , לוז ) 
) 'nie mam żadnej ochoty wprawiać w zmieszanie' אין לי שום רצון להביך 469סיפור , עוז ) 
) 'następnej nocy Lili była moja' בלילה הבא היתה לילי שלי 75דוידון  ) 

 
Partykuła יש może mieć zaimek syntetyczny odnoszący się do podmiotu gramatycznego61F

62: 
 

ישנה משמעות[...] למיקומו   'jego umiejscowienie [...] ma znaczenie' ( 39חימו , קניוק ) 
) 'ten chłopak ma swoją własną drogę' לבחור הזה ישנה דרך משלו 262הוא , שמיר ) 
 

W czasie przeszłym lub przyszłym w zdaniach typu (b) znika różnica między wariantem książkowym 
a neutralnym, bo w obu odmianach stylistycznych pojawia się czasownik 'być': היה להם חדר קטן 'mieli 
mały pokój' ( 102ת סטודנטי, קריץ ).  

 
W dotychczas podanych przykładach w zdaniach tłumaczonych z użyciem czasownika mieć rzeczow-

nik oznaczający 'posiadacza' był gramatycznie określony i wyrażał datum, rzeczownik oznaczający 'rzecz 
posiadaną' był gramatycznie nieokreślony i wyrażał novum, natomiast w zdaniach tłumaczonych na zda-
nie nominalne z łącznikiem być i zaimkiem dzierżawczym jako orzecznikiem oba składniki były grama-
tycznie określone. W języku polskim możliwe są jednak zdania Mam ciebie, Mam ten samochód, obok 
zdań Jesteś mój, Ten samochód jest mój, w których gramatycznie określony jest zarówno 'posiadacz', jak 
i 'rzecz posiadana'. Nie zawsze znaczenie zdania dopuszcza obie parafrazy, np. rzeczowniki relacyjne nie 
dopuszczają parafrazy z zaimkiem dzierżawczym jako orzecznikiem: Mam matkę, nie Matka jest moja. 
Jeśli jednak obie parafrazy są możliwe, to o wyborze jednej z nich dalej decyduje to, który z dwóch 
składników wyraża datum, ale można to ustalić tylko na podstawie kontekstu poprzedzającego, bo oba 
składniki są w tym przypadku określone. W języku hebrajskim znaczeniowe odpowiedniki zdań typu 
Mam ciebie, tj. takich, w których 'rzecz posiadana' także jest gramatycznie określona, występują w kilku 
wariantach, i można zauważyć, że w stylu niedbałym stosuje się środki służące do tego, aby zatarciu ule-
gła składniowa funkcja podmiotu, którą pełni rzeczownik oznaczający rzecz posiadaną, a wyrażający 
novum mimo swej określoności. W języku polskim, dzięki istnieniu czasownika mieć, struktura skła-
dniowa zdania zgodna jest z podziałem na datum i novum, tj. podmiotem jest składnik wyrażający datum. 

W języku hebrajskim w stylu niedbałym rzeczownik gramatycznie określony (choć wyrażający 
novum) oznaczający 'rzecz posiadaną', występuje z przyimkiem dopełnienia bliższego את, a mimo to po-
zostaje ten rzeczownik podmiotem gramatycznym, jak na to wskazuje forma czasownika היה. Wydaje się, 
że przyimek את mógł się pojawić w zdaniach o znaczeniu 'x ma y' częściowo pod wpływem języków, 
w których istnieje czasownik 'mieć' (Hayon 1973: 133–134; Berman 1978: 218–219), a częściowo pod 

                                                 
61 Buckley (2004: 301) pisząc o analogicznych zdaniach arabskich nie rozróżnia tych dwóch przypadków, tj. łącznie 
podaje zdania z podmiotem gramatycznie nieokreślonym (w których angielskim przekładzie pojawia się to have) 
i z podmiotem gramatycznie określonym (w których angielskim przekładzie orzecznikiem jest substantywnie użyty 
zaimek dzierżawczy). 
62 Glinert (2004: 180–181) błędnie takie zdania uznaje za niepoprawne. 
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wpływem ogólnej tendencji, aby składnik wyrażający novum nie był podmiotem (por. o odpodmiotowie-
niu Berman 1982: 44–45).  

 
a. Czas teraźniejszy z partykułami אין ,יש: 
 

יש לי אותךאני כל כך שמחה ש  'tak się cieszę, że mam ciebie' ( 268ארבעה , נבו ) 
יש לה את השיטה שלה[...] רגישה לאיחורים [...] נאוה   'Nawa [...] nie toleruje spóźniania się [...] ona ma swoją 

metodę' ( 120ארבעה , נבו ) 
יש לך את המשפחה הקטנה שלך. סימה, תראי איזה יופי  'popatrz, jak fajnie, Sima. Masz swoją małą rodzinę' ( 65ארבעה , בונ ) 

לאמא יש אותו, אמא לא לבד  'mama nie jest sama, mama ma jego' ( 98געגועי , קרת ) 
יש לי את זה פה, אז הנה. אני אהיה צריך לרדת עד ליריחו לעבוד  'będę musiał pojechać do pracy aż do Jerycha. Więc 

patrz, mam to tutaj' ( 85הזמן , גרוסמן ) 
 
Jeśli datum wyraża 'rzecz posiadana', to pojawia się raczej zdanie 'ona jest moja', niż 'ja mam ją': היא  

) 'ona leży na wznak na łóżku i jest twoja' מפורקדת על המיטה והיא שלך 71תחת , שמיר ). 
 
b. Czas przeszły, orzeczenie to czasownik היה zgodny z rzeczownikiem dołączonym do przyimka את: 
 

היה לי מצד אחד את הבית[...] שקצת מוזר איך העולם שלי התהפך [...] חשבתי לעצמי   'myślałem sobie [...] że to trochę 
dziwne, jak mój świat się wywrócił [...] z jednej strony miałem ten dom' ( 70ארבעה , נבו ) 

את אותו פרצוף כמו שהיה לה אחרי שסיפרהכשהמורה דיברה על רצח רבין היה לה בדיוק   'gdy nauczycielka mówiła 
o zamordowaniu Rabina, miała dokładnie ten sam wyraz twarzy, co miała po tym, jak opowiedziała' ( 69ארבעה , נבו ) 

את הילדה היפה[...] היתה לך [...] למה נטפלת   'dlaczego się przyczepiłeś [...] miałeś najpiękniejszą dziewczynę' ( 153כורסת , גפן )  
לנהל שיחה היתה לך את החוצפה  'miałaś tę bezczelność, by prowadzić rozmowę' ( 69טיפש , אבירם ) 

 
Wspomniana tendencja, aby unikać rzeczownika wyrażającego novum w funkcji podmiotu, może też 

tłumaczyć brak zgody między czasownikiem 'być' a rzeczownikiem 'posiadanym', zdarzający się w stylu 
niedbałym, w którym czasownik ma formę liczby pojedynczej rodzaju męskiego, mimo że podmiot jest 
mnogi lub żeński (Berman 1980: 761): 

 
) 'żebym nie miał kłopotów' שלא יהיה לי צרות 225חדר , שמעוני ) 
) 'oni tylko barweny mają w głowie' רק ברבוריות היה להם בראש 254חדר , שמעוני ) 
) 'mieli dużo wody' מים לרוב היה להם 299כל ספורי , ראובני )  

שיהיה לי עם הקפה, סתם עוגה? יצאתי לקנות משהו בצהריים  'wyszłam coś kupić w południe, zwykłe ciasto, żebym 
miała do kawy' ( 157חדר , שמעוני ) 
 
Innym sposobem zasygnalizowania, że wbrew ogólnej tendencji w hebrajskich zdaniach o znaczeniu 

'x ma y' datum wyraża składnik wyrażenia z przyimkiem ל- , a nie podmiot, jest ekstrapozycja, częsta wła-
śnie w zdaniach 'x ma y' (por. rozdz. 2, 9.3.1 oraz Doron, Heycock 2010): 

 
• ekstrapozycja w stylu książkowym, bez partykuł אין ,יש: 

) 'mieszkanki Bejt Rimon mają bystry wzrok' ונשי בית־רימון עיניים חדות להן 164אנשי , בר יוסף ) 
ושקר אין לו רגליים, משקרת בערמה  'kłamie przebiegle, a kłamstwo ma krótkie nogi' ( 164אנשי , בר יוסף ) 

 
• ekstrapozycja w stylu neutralnym z partykułami אין ,יש lub z czasownikiem היה: 

יש לנו משימה, אנחנו  'my mamy misję' ( 13טיפש , אבירם ) 
) 'ona przynajmniej miała heretyckie myśli' היא לפחות היו לה הרהורי כפירה 101נקניקיות , שחם ) 
) 'większość z nich nie miała dzieci' רובן לא היו להן ילדים 7חסות , מיכאל ) 
) 'dzieci mają dobry węch' והילדים יש להם חוש־ריח טוב 203אנשי , בר יוסף ) 
) 'jakby ona sama miała udział w słabości mężczyzny' כאילו היא עצמה יש לה חלק בחולשתו של הגבר 81חסות , מיכאל ) 

 
Odpodmiotowienie 'rzeczy posiadanej' może być dokonane kilkoma sposobami jednocześnie:  
 
• ekstrapozycja i przyimek את: 

) 'mam tylko ciebie' אני אין לי אלא אותך 403מרן , חן ) 
שאני יש לי את הדברים, היה לי כעס על עצמי כאילו  'byłam jakby zła na samą siebie, że ja mam te rzeczy' ( 31נוכחים , גרוסמן ) 

) 'tak, jak ja mam to [uczucie] dla Arafata' כמו שאני יש לי את זה לערפאת 195כורסת , גפן ) 
 
• ekstrapozycja i brak zgody z czasownikiem היה: 

) 'miałam kiedyś takie piękne włosy' אני שערות כאלה יפות היה לי פעם 470חדר , שמעוני ) 
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) 'ona miała jeszcze wtedy naczynia, lodówkę, piekarnik' היא עוד היה לה אז כלים ומקרר ותנור אפייה 404חדר , שמעוני ) 
) 'nie miałam taty ani mamy, żeby mi mówili' אני לא היה לי אבא אמא שיגידו לי 158חדר , שמעוני ) 

 
• brak zgody z czasownikiem היה i przyimek את: 

) 'będę ich miał aż nadto' יהיה לי אותם די והותר 28השיבה , יהושע ) 
 
W stylu starannym nie dochodzi do odpodmiotowienia 'rzeczy posiadanej', która stanowi novum mimo 

swej gramatycznej określoności, tj. nie ma przyimka את, a czasownik היה jest zgodny z rzeczownikiem 
oznaczającym 'rzecz posiadaną': 

 
• 'rzecz posiadana' wyrażona rzeczownikiem z rodzajnikiem lub nazwą własną: 

אחיהם הצעיר, יש להם אהרן. בנו, את קרמר הזקן ואת מוטקה קרמר  'starego Kremera i Motkę Kremera, jego syna. 
Mają oni Aharona, swego młodszego brata' ( 85תחת , שמיר ) 

ויש לך המדינה הזאת, ואתה קיים, אתה חי  'żyjesz i istniejesz, i masz ten kraj' ( 110נוכחים , גרוסמן ) 
יש לנו האחוזה[...] אנחנו לא פליטים   'nie jesteśmy niedobitkami [...] mamy to gospodarstwo' ( 45שורשי , אלמוג ) 

 
• 'rzecz posiadana' wyrażona zaimkiem osobowym62 F

63: 
ואני אהיה לך כאן, אתה תרצה לבוא אלי  'będziesz chciał przyjść do mnie, i będziesz tu mnie miał' ( 76מנוחה , עוז ), 

nie 'będę twoja', bo zdanie jest utrzymane w stylu neutralnym, w którym to ostatnie znaczenie byłoby 
wyrażone zaimkiem dzierżawczym analitycznym: אהיה שלך. 

אתה תהיה ליעוד לפני שבכלל הייתי בטוחה ש  'zanim jeszcze byłam pewna, że będę miała ciebie' ( 90חבלים , באר ), 
nie 'że będziesz mój', bo mowa o urodzeniu dziecka. 

אתה[...] אין לי בעולם אלא   'mam na świecie tylko ciebie' ( 183הוא , שמיר ) 
) 'macie na świecie tylko siebie' אין לכם בעולם אלא אתם 67אגדות , לוז ) 

 
• 'rzecz posiadana' wyrażona zaimkiem wskazującym użytym substantywnie: 

) 'a ty tego nie masz' וזה אין לך 372סטודנטית , קציר )63F

64, nie 'a to nie jest twoje', bo w stylu neutralnym byłoby וזה לא שלך. 
?יש להם, איפא, מה – אין אלה להםכי הלא אם . עליהם היו מוכנים לתת את חייהם  'za nie gotowi byli oddać życie. Bo 

przecież jeśli ich nie mają, to cóż w takim razie mają?' ( 37 הגולים, בארון ) 
שלו יש לו ההיא–[...] ? ךומה עם בעל  '– A co z twoim mężem? [...] – Ma tę swoją [kobietę]' ( 79פעמון , הזז ) 

 
5. Zaimek dzierżawczy syntetyczny wyrażający gramatyczną określoność rzeczownika64F

65 
 
W stylu książkowym zaimek dzierżawczy syntetyczny służy często wyrażeniu raczej gramatycznej 

określoności rzeczownika niż przynależności, tj. zaimek syntetyczny pojawia się, gdy przynależność jest 
oczywista i w stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych jako określenie rzeczownika pojawia się 
tylko rodzajnik (Glinert 2004: 14–15). Zaimka dzierżawczego brak też często w polskim przekładzie 
takich zdań, bo albo przynależność jest niewyrażana wprost jako oczywista, albo wyraża się ją inaczej niż 
zaimkiem dzierżawczym. Przynależność jest oczywista głównie w zdaniach mówiących o części pewnej 
całości, gdy relacja części do całości jest oczywista, i w praktyce dotyczy to przeważnie zdań mówiących 
o częściach ludzkiego ciała. Można wyróżnić kilka rodzajów czynności wykonywanych częściami ciała 
lub na częściach ciała, którym odpowiadają różne schematy składniowe zdań je opisujących. We współ-
czesnym hebrajskim zdania mówiące o czynnościach z udziałem części ludzkiego ciała mają bardzo wiele 
wariantów stylistycznych, bo wariant książkowy, znany z hebrajskiego biblijnego, współistnieje z warian-
tami, które powstały pod wpływem języków europejskich. 

 
5.1. Zdania typu Podniósł głowę 
 
Podmiotem zdania jest rzeczownik oznaczający osobę, której część ciała jest nazwana rzeczownikiem 

będącym dopełnieniem. Zdanie mówi o czynności wykonywanej częścią ciała z użyciem siły mającej 
źródło w tej części ciała i z tego powodu w polskim przekładzie niemożliwy jest okolicznik sobie (Szu-

                                                 
63 Berman (1980: 762) i Glinert (2004: 180) uznają takie zdania za niepoprawne. Rosén (1957: 30–31) także uznaje 
zdanie יש לי הוא za nieakceptowalne i proponuje parafrazę możliwą, gdy zaimek odnosi się do rzeczy, tj. z wyraże-
niem דבר זה 'ta rzecz': דבר זה נמצא בידי. 
64 Wbrew twierdzeniu Berman (1980: 762), która takie zdanie uważa za nieakceptowalne. 
65 Rozdział niniejszy jest rozwinięciem moich uwag zawartych w: Piela 2009: 312–327. 
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pryczyńska 1994: 64; Wierzbicka 1999: 347–351), a w języku hebrajskim w żadnej odmianie stylistycz-
nej nie jest możliwy hebrajski odpowiednik polskiego celownika, czyli przyimek 65-ל F

66. Orzeczenie to cza-
sownik oznaczający ruch. Czynność tego rodzaju nie może mieć wariantu niezwrotnego, tj. gdyby część 
ciała należała do innej osoby niż ta, do której odnosi się podmiot, sposób wykonania czynności byłby 
inny, por. niżej 'otworzyli mu usta bagnetem', co oznacza inaczej wykonywaną czynność niż zdanie 'ot-
worzył usta' (Szupryczyńska 1994: 64). Przeważnie niemożliwy jest też w polskim przekładzie czasownik 
zwrotny z okolicznikiem miejsca (jak drapać się po głowie), bo pacjensem czynności jest wyłącznie wy-
mieniona część ciała, tj. czynność nie wpływa na resztę ciała czy na psychikę osoby. Wyjątkiem właści-
wym językowi polskiemu jest wyrażenie skrzywić się na twarzy. 

 
 podniósł głowę' (styl książkowy)' הרים את ראשו .5.1.1
 
W języku hebrajskim w stylu książkowym rzeczownik oznaczający część ciała (nie mający przydawki 

przymiotnej) jest określony zaimkiem dzierżawczym syntetycznym. W polskim przekładzie rzeczownik 
oznaczający część ciała nie jest określony przez zaimek dzierżawczy (Piela 2012: 184)66F

67: 
 

) 'podniosła głowę' זקפה את ראשה 78שורשי , אלמוג ) 
) 'zacisnął pięści' הוא אגרף את ידיו 35אינתא , הרצפלד ) 
) 'wyciągnął rękę do starca' הוא הושיט ידו לזקן 133אנשי , בר יוסף ) 
) 'zdjął rękę z kierownicy' הוא הסיר את ידו מההגה 166קשת  ) 
) 'rozstawiał/rozkraczał nogi' פישק את רגליו 29שמות , ראובני ) 
) 'wbijam nogi w boki zwierzęcia [, na którym jadę]' אני תוקע את רגלי בצידי הבהמה 34שכנים , אפרת ) 
) 'nie otworzył ust' לא פתח את פיו 226 חדר, שמעוני ) 
) 'i zamknąłem oczy' ועצמתי עיני 130קשת  ) 

כווץ את גביניוהוא מ  'ściąga brwi' ( 22אינתא , הרצפלד ) 
) 'wykrzywiła usta w uśmiechu' עיקמה את פיה בחיוך 128סוגרים , קציר ) 
) 'wykrzywiła twarz' עיוותה את פניה 184שורשי , אלמוג ) lub wyjątkowo czasownik zwrotny 'skrzywiła się na twarzy'. 
) 'zmarszczył czoło' קימט את מצחו 202חיידק , גנזבורג ) 
) 'hiena odsłoniła zęby' הצבוע חשף את שיניו 168רומן רוסי , שלו ), tj. 'rozchyliła wargi'. 
) 'zgiął plecy' כופף את גבו 32נוף , קנז ) 
) 'wypina pierś' מבליט את חזהו 27אליקום , תמוז ) 

 
Czasowniki ruchu użyte w powyższych zdaniach oznaczają czynność, w której wyniku zmienia się po-

łożenie części ciała, np. זקפה את ראשה 'podniosła głowę', i wtedy także w polskim przekładzie 'część ciała' 
jest dopełnieniem. Jeśli położenie części ciała nie zmienia się po zakończeniu czynności, to w zdaniu 
hebrajskim możliwe jest dopełnienie bliższe, ale w polskim przekładzie tylko narzędnik67F

68: 
 

) 'ruszają rękami i nogami' מניעים את ידיהם ורגליהם 26חיי , שלו ) 
 kiwali głową' (Ps 109, 25)' יניעון ראשם
) 'potrząsnął głową' טלטל את ראשו 29אינתא , הרצפלד ) 
 
Narzędnik, tj. przyimek ב- , możliwy jest też w zdaniu hebrajskim, pod warunkiem, że po zakończeniu 
czynności położenie części ciała się nie zmienia, tj. niemożliwe jest zdanie זקפה בראשה: 
 
) 'nerwowo poruszył nogą' הניע ברגלו בעצבנות 166זכרון , שבתאי ) 
  pokiwa głową' (Jer 18, 16)' יניד בראשו
) 'potrząsnął głową' טילטל בראשו 165, 3סיפורי , שנהר ) 

 
Hebrajski zaimek dzierżawczy może przybrać formę skontrastowaną, jednak w polskim przekładzie 

kontrast należy przenieść z części ciała na osobę, stąd w przekładzie sama:  את ראשה של הילדה ציפורה הרכינה
אחר כך הרכינה גם ראשה שלה[...] אל חיקה   'Cypora schyliła głowę dziewczynki na swój podołek [...] potem 

sama także schyliła głowę' ( 189 מחצבה, בן עזר ), nie 'schyliła także swoją własną głowę'. 

                                                 
66 Przyimek ל-  niewymienny z przyimkiem אל jest odpowiednikiem polskiego celownika, bo wyraża 'odbiorcę' 
w zdaniach z czasownikiem נתן 'dać', por. Wierzbicka 1986: 386. 
67 Szupryczyńska (1994: 57) jako zdanie akceptowalne, choć rzadkie, podaje Janek zmrużył swoje oczy, moim zda-
niem niemożliwe w poprawnej polszczyźnie. 
68 To samo w języku niemieckim, por. Neumann 1996: 762. 
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Jeśli w zdaniu wymienia się dwie części ciała tej samej osoby, to zaimek sobie może się pojawić 

w przekładzie, ale nie jest to przekład zaimka dzierżawczego określającego część ciała, którą się porusza 
z użyciem siły w niej tkwiącej, lecz przekład zaimka określającego nazwę części ciała będącą składni-
kiem okolicznika miejsca: שילב ידיו על חזהו 'skrzyżował sobie ręce na piersi' ( 17עד , יהושע ) – sobie [...] na 
piersi to przekład על חזהו 'na swej piersi', jak tego dowodzi przekład wariantu niezwrotnego:  שילבה ידיה על
) 'skrzyżowała ręce na jego brzuchu/mu na brzuchu' ביטנו 57, 1993מאזנים  ). 

 
 podniósł swą łysą głowę' (styl książkowy)' הרים את ראשו הקירח .5.1.2
 
W języku hebrajskim w stylu książkowym rzeczownik oznaczający część ciała może być określony 

przez przydawkę przymiotną wyrażającą cechę stałą części ciała, charakterystyczną dla danej osoby, oraz 
przez zaimek dzierżawczy syntetyczny. Zaimek dzierżawczy fakultatywnie pojawia się także w przekła-
dzie polskim, w którym nie wyraża on przynależności, bo ta jest oczywista, lecz ma znaczenie 'właściwy 
sobie' (Pisarkowa 1968: 30), i dlatego możliwy jest jedynie wtedy, gdy przymiotnik wyraża cechę stałą 
wyróżniającą daną osobę68F

69: 
 

) 'podniósł (swą) łysą głowę' הרים את ראשו הקירח 61רומן , שלו ) 
) 'odwrócił powoli (swą) wielką, ozdobioną białymi włosami głowę' סובב לאט את ראשו הגדול העטור בשיער לבן 48מחפשים , דנקנר ) 
) 'zwraca ku mnie (swą) okrągłą twarz' מפנה אלי את פניו העגולים 96מחפשים , דנקנר ) 

מניח ידיו הדקות על שולחני[...] היה   'kładł (swe) szczupłe ręce na moim stole' ( 16, 1סיפורי , שנהר ) 
) 'podniósł (swą) wielką łapę' הרים את כפו הגדולה 146רומן , שלו ) 
) 'wyciągnął (swe) długie ramię' שלח את זרועו הארוכה 61, 3סיפורי , שנהר ) 

את שפתיה הצרות[...] עיקמה   'wykrzywiła (swe) wąskie wargi' ( 126רצח , שם אור ) 
) 'ona mruży (swe) wielkie, piękne oczy' היא מצמצמת את עיניה הגדולות והיפות 56הכלה , יהושע ) 

מצמץ בעיניו, הרים את עפעפיו הכבדים  'podniósł (swe) ciężkie powieki, zamrugał oczami' ( 11המורה , באר ) 
) 'otworzyła (swe) piękne oczy' פקחה את עיניה היפות 322השיבה , יהושע ) 

את פיו הגדול[...] הוא פותח   'otwiera (swe) wielkie usta' ( 7יי ח, שלו ) 
) 'wypiął (swój) mały brzuch' הבליט את כריסו הקטנה 26, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'odsłoniła (swe) brązowe zęby' חשפה את שיניה השחומות 63פולין , אפלפלד ), tj. 'uśmiechnęła się'. 
) 'wbijał (swe) ostre paznokcie w ramię ucznia' היה תוקע את ציפורניו החדות בזרועו של התלמיד 42המורה , באר ) 
) 'ruszy (swój) tłusty tyłek' תזיז את אחוריה השמנים 15יום , שחם ) 

 
Jeśli czynność po zakończeniu nie powoduje zmiany położenia części ciała, to w polskim przekładzie 

pojawia się narzędnik: מטלטל את רגליו השמנמנות 'machając (swymi) grubymi nogami' ( 116מגדלורים , קציר ). 
 
Cechę stałą, charakterystyczną dla danej osoby, może wyrażać też liczebnik: לא חשף את שתי שיניו 'nie 

odsłonił swoich dwóch zębów' ( 54אחרון , אריאלי ) – o osobie mającej tylko dwa zęby, i dlatego pominięcie 
zaimka w polskim przekładzie: nie odsłonił dwóch zębów, nadałoby zdaniu inny sens: 'nie odsłonił dwóch 
spośród wszystkich swoich zębów'. Gdy 'ilość' nie jest wyróżnikiem osoby, brak w przekładzie zaimka 
dzierżawczego: הוא עצמו סומא בשתי עיניו 'on sam jest ślepy na oba oczy' ( 50עלילות , בורלא ). 

Jeśli jednak przymiotnik wyraża cechę stałą, ale tylko identyfikującą jedną z kilku części ciała o tej 
samej nazwie, zatem wyraża cechę, która nie jest charakterystyczna tylko dla pewnych osób, zaimka 
dzierżawczego brak w polskim przekładzie: 

 
) 'podniósł prawą rękę' הרים את ידו הימנית 14יש , גרוסמן ) 

את שפתה התחתונה[...] מבליטה   'wysuwając [...] dolną wargę' ( 15, 3סיפורי , שנהר ) 
 
ראשו הרכון את הרים .5.1.3  'podniósł schyloną głowę' (styl książkowy) 
 
W języku hebrajskim w stylu książkowym rzadko rzeczownik oznaczający część ciała jest określony 

przez zaimek dzierżawczy syntetyczny, mimo że określa go przydawka przymiotna wyrażająca cechę 

                                                 
69 Zdaniem Wierzbickiej (1999: 362–364) zaimek dzierżawczy jest konieczny, jeśli 'część ciała' określono przy-
miotnikiem wyrażającym cechę charakterystyczną dla danej osoby, tj. wg niej niemożliwe jest zdanie Piotr otworzył 
niebieskie oczy. Nie potwierdza tego empiria, por. otworzyła czarne oczy (K. Makuszyński, Panna z mokrą głową, 
Warszawa 1936, s. 12). 
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chwilową części ciała, cechę, która nie jest charakterystyczna dla danej osoby. Częściej rzeczownik jest 
wtedy gramatycznie nieokreślony, por. dalej. W przekładzie polskim brak zaimka dzierżawczego: 

 
) 'podniósł schyloną głowę' הרים ראשו הרכון 49המורה , באר ) 

הרטובים, הטיםוהרמת אלי את פניך הל  'podniosłeś ku mnie płonącą, mokrą twarz' ( 30סוגרים , קציר ) 
מצחו הלוהט על מכשיר הטלפון הניח את  'oparł rozpalone czoło o aparat telefoniczny' ( 39מגדלורים , קציר ) 

) 'zamyka załzawione [pod wpływem wódki] oczy' עוצם עיניו הדומעות 50דודיה , אוליצקי ) 
) 'podnosząc błyszczące oczy' בשאתה את עיניה הנוצצות 19, 3סיפורי , שנהר ) 

את ידה המאוגרפת על המפתח...] [משכה   'cofnęła dłoń zaciśniętą na kluczu' ( 159מגדלורים , קציר ) 
 
5.1.4. הרים ראש   'podniósł głowę' (styl książkowy) 
 
Wariantem zdań typu זקפה את ראשה 'podniosła głowę' właściwym stylowi książkowemu jest zdanie 

z rzeczownikiem gramatycznie nieokreślonym bez przydawki przymiotnej (Glinert 2004: 16). Użycie 
rzeczownika nieokreślonego, mimo że jego referencja jest znana, jest możliwe, bo w zdaniach tego typu 
rzeczownik oznacza 'rzecz jedyną w danej sytuacji', tj. nie ma sensu pytanie 'który?' o ten rzeczownik. 
Polski przekład jest taki sam jak w przypadku zdań typu זקפה את ראשה: 

 
) 'podniosła głowę' זקפה ראש 52מישהו , גרוסמן ) 
) 'podnieś nogi' תרימי רגליים 15ספר , גרוסמן ) 
) 'Lea skrzyżowała ręce na piersi' לאה שילבה ידיים על החזה 61מישהו , גרוסמן )  
) 'otwórz usta' פתח־פה 18סיפורו , קפליוק ) 
) 'Abel otwiera oczy' אבל פוקח עיניים 92כולל , הפנר ) 

חושקת שפתיים[...] אמה   'jej matka [...] zaciskała wargi' ( 102מבחר , פרידלנדר ) 
) 'ona marszczy czoło' היא מקמטת מצח 337הכלה , יהושע ) 
) 'odsłonił zęby' חשף שיניים 24אחרון , אריאלי ) 

 
Wariant z rzeczownikiem gramatycznie nieokreślonym pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy: 
 
a. Rzeczownik oznaczający część ciała ma przydawkę (przymiotną lub dopełniaczową) wyrażającą 

cechę chwilową, nie charakteryzującą stale danej osoby. W polskim przekładzie brak wtedy zaimka 
dzierżawczego: 

 
) 'dziewczyna podniosła szczęśliwą twarz' הנערה הרימה פנים מאושרים 11לא , עמיחי ) 

פנים קודרות[...] הופכת   'zwraca [...] ponurą twarz' ( 129מבחר , פרידלנדר ) 
) 'przybliżył zagniewaną twarz do jego twarzy' קירב פנים כועסות אל פניו 121מחפשים , דנקנר ) 

יד רועדת[...] שלח   'wyciągnął [...] drżącą rękę' ( 36המורה , באר ) 
) 'położyła na ustach drżącą rękę' הניחה יד מפרפרת על פיה 129נוכחים , גרוסמן ) 

עין של זלזול[...] פקח   'otworzył [...] oko pełne wyrazu pogardy' ( 14, 3סיפורי , שנהר ) 
 
Rzadziej rzeczownik oznaczający część ciała jest gramatycznie nieokreślony, gdy przydawka wyraża 

cechę stałą, ale dotąd nie wspomnianą: חשף שיניים מקולקלות 'odsłonił (swe) zepsute zęby' ( 41שורשי , אלמוג ), 
częściej את שיניו המקולקלות, por. wyżej. 

W razie użycia zaimka dzierżawczego syntetycznego cechę chwilową można wyrazić nie przydawką, 
lecz orzecznikiem okolicznikowym: מפיקות אור ותחנונים, היתה מרימה אליו את עיניה  'podnosiła na niego oczy, 
pełne blasku i błagania' ( 111שורשי , אלמוג ). 

Jeżeli w szeregu przydawek jedne oznaczają cechę chwilową, inne cechę stałą, to grupa jest grama-
tycznie nieokreślona. W polskim przekładzie brak wtedy zaimka dzierżawczego, bo jego pojawienie się 
oznaczałoby, że wszystkie przymiotniki wyrażają cechy stałe: תמהות , שתי עיניים תכולות[...] דאי פוקח היה ו
) 'na pewno otworzyłby niebieskie, zdziwione i pełne zdumienia oczy' ומשתאות 73אנשי , בר יוסף ). 

 
b. Rzeczownik oznacza jedną z kilku części ciała o tej samej nazwie, więc jego referencja jest okre-

ślona niedokładnie i ma sens pytanie który? o część ciała: 
 

חזר ועצם עין אחת[...] את עיניו [...] פקח   'otworzył oczy [...] zamknął z powrotem jedno oko' ( 39, 3סיפורי , שנהר ) 
) 'otwiera jedno oko' פוקח עין אחת 15הספר , גורי ), możliwa parafraza: אם יפקח איש אך אחת מעיניו 'jeśli człowiek 

otworzy tylko jedno ze swych oczu' ( ברית סח, אמתי ) lub w stylu książkowym parafraza z grupą nomi-
nalną niejednorodną pod względem określoności: ברכו אחת כפף 'jedno kolano zgiął' ( 14כי , שמיר ) 



3. Zaimek dzierżawczy 
 

~ 224 ~ 

) 'wsadziłam sobie palec do gardła' דחפתי אצבע לגרון 29סוגרים  ,קציר ) – okolicznik sobie to przekład rodzaj-
nika określającego rzeczownik 'gardło'. 
 
c. Rzeczownik oznaczający część ciała jest drugim składnikiem dopełniacza morfologicznego, którego 

pierwszy składnik to rzeczownik odczasownikowy (którego pacjensem jest rzeczownik oznaczający część 
ciała), a konstrukcja jest dopełnieniem lub składnikiem okolicznika. Rzeczownik oznaczający część ciała 
jest gramatycznie nieokreślony po to, aby można było wyrazić gramatyczną nieokreśloność pierwszego 
składnika, czyli rzeczownika odczasownikowego, a jego z kolei semantyczna nieokreśloność wynika 
z tego, że nie ma on funkcji anaforycznej: 

 
) 'wykonała niejasny ruch głową' עשתה תנועת ראש לא ברורה 9פיליפ , צלקה ) 

בפישוט ידים ורגלים, הפך לנוח על גבו  'obrócił się, by odpocząć na plecach, z wyciągniętymi rękami i nogami' ( 74עד , שמיר ) 
 
Rzadziej w zdaniach bliskoznacznych rzeczownik oznaczający część ciała jest określony zaimkiem 

dzierżawczym syntetycznym, i wtedy nieokreśloność pierwszego składnika dopełniacza jest domyślna. 
W polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego:  עונה בתנועת ראשה[...] היתה  'odpowiadała ruchem głowy' 
( 32הגיל ,צורית  ). Gdy nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika, ale nie jest drugim składnikiem 
dopełniacza, to w stylu książkowym określa ją zaimek syntetyczny: תוך שכיבה על גבו מלפף אותה 'leżąc na 
plecach owija ją' ( 76עד , שמיר ). Rzeczownik oznaczający część ciała jest określony zaimkiem syntetycz-
nym także wtedy, gdy ma przydawkę wyrażającą stałą, charakterystyczną dla danej osoby cechę, i zaimek 
ten może być zachowany w polskim przekładzie: מוחא חזק מכולם בקיעור כפות ידיו הגדולות 'bije brawo najgło-
śniej ze wszystkich, nadając wklęsły kształt swym wielkim dłoniom' ( 19מגדלורים , קציר ). W stylu neutral-
nym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się dopełniacz przyimkowy, i rzeczownik oznaczający część ciała 
jest określony przez rodzajnik, a rzeczownik oznaczający czynność jest gramatycznie nieokreślony:  נותן הוראות

בסיבובים של הראש[...]   'udzielam instrukcji [...] kręceniem głowy' ( 136יוקסטה , מילר ). 
 
ם את הראשהרי .5.1.5  'podniósł głowę' (styl neutralny) 
 
Wariantem zdań typu זקפה את ראשה 'podniosła głowę' właściwym stylowi neutralnemu jest zdanie, 

w którym rzeczownik oznaczający część ciała jest określony tylko przez rodzajnik:  
 

) 'podniósł głowę' הרים את הראש 335מישהו , וסמןגר ) 
) 'wyciągnęłam rękę' הושטתי את היד 91אינתא , הרצפלד ) 
) 'otworzyłem usta' פתחתי את הפה 237הכלה , יהושע ) 
) 'zamknąłem oczy' עצמתי את העיניים 356ארבעה , נבו ) 
) 'mogłeś zgiąć kolana' היית יכול לכופף את הברכיים 111געגועי , קרת ) 
) 'zmarszczyłem czoło' קימטתי את המצח 35יש , גרוסמן ) 
) 'zwrócił ku nam twarz' הפנה את הפנים אלינו 39תעתועון , בן נר ) 
) 'wypiął/odął pierś' ניפח את החזה 124חדר , שמעוני ) 
) 'zegniemy plecy' נעקם את הגב 99נוכחים , גרוסמן ) 

 
W polskim przekładzie pojawia się narzędnik, gdy położenie części ciała nie zmienia się w wyniku 

wykonania czynności: הוא מניף את הידיים למעלה 'wymachuje rękami do góry' ( 22אינתא , הרצפלד [...] אני  ;(
) 'poruszam wargami' מניעה את השפתיים 23חיי , שלו ). 

 
 podniósł głowę' (styl niedbały)' הרים את הראש שלו .5.1.6
 
Rzadko w zdaniach bliskoznacznych rzeczownik oznaczający część ciała, nie mający przydawki 

przymiotnej, jest określony przez rodzajnik i przez zaimek dzierżawczy analityczny, i jest to cecha stylu 
niestarannego, być może naśladowanie stylu książkowego, z zamianą zaimka syntetycznego na analitycz-
ny, lub wpływ języka jidysz, w którym w tego typu zdaniach pojawia się zaimek dzierżawczy. W polskim 
przekładzie brak zaimka dzierżawczego, bo nie byłby on odczuwany jako cecha stylu niestarannego, za-
tem podane tu przekłady polskie nie oddają różnicy stylistycznej między hebrajskimi wariantami niedba-
łym, neutralnym i książkowym: 

 
) 'podniosłam głowę' הרמתי את הראש שלי 136שורשי , אלמוג ) 
) 'dziadek odwrócił twarz' סובב סבא את הפנים שלו 81מומיק , גרוסמן ) 
) 'kruk otwiera dziób' העורב פותח את המקור שלו 61מומיק , גרוסמן ) 
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) 'podniosła ręce do góry' הרימה את הידיים שלה למעלה 102מומיק , גרוסמן ) 
) 'podnieś tak nogę' תרימי את הרגל שלך ככה 138שאהבה , הראבן ) 
) 'Eli wyciągnął rękę do Szery' אלי הושיט את היד שלו לשרא 74, 1948, בן יהודה ) 

הפה שלועיקם את   'skrzywił usta' ( 53געגועי , קרת ) 
) 'ona otwiera usta' היא פותחת את הפה שלה 64שורשי , אלמוג ) 
) 'zamykałam oczy' אני הייתי עוצמת את העיניים שלי 35שורשי , אלמוג ) 
) 'wepchnął do środka ręce' דחף את הידיים שלו פנימה 67געגועי , קרת ) 
) 'wbił mi kolano w plecy' תקע את הברך שלו בגבי 67מחפשים , דנקנר ) 

 
Zdania typu הרמתי את הראש שלי 'podniosłam głowę' są w języku hebrajskim homonimiczne ze zdaniami 

nie mówiącymi o poruszaniu częściami ciała, i wtedy w polskim przekładzie musi pojawić się zaimek 
dzierżawczy: נאת את הגוף שלההיא שו  'ona nienawidzi swego ciała' ( 23מומיק , גרוסמן ), a w hebrajskim nie-
możliwe są parafrazy היא שונאת גוף ,היא שונאת את הגוף 'ona nienawidzi ciała', tj. zdania takie bez zaimka 
dzierżawczego mają inne znaczenie niż zdanie z zaimkiem 'swój'. 

 
 podniósł swoją wielką głowę' (styl neutralny)' הרים את הראש הגדול שלו .5.1.7
 
W języku hebrajskim w stylu neutralnym, jeśli rzeczownik oznaczający część ciała ma przydawkę 

przymiotną wyrażającą cechę stałą, charakterystyczną dla danej osoby, to jest on określony nie tylko 
przez rodzajnik, ale też przez zaimek dzierżawczy analityczny, i zaimek dzierżawczy pojawia się fakulta-
tywnie w przekładzie polskim: 

 
) 'podniósł (swą) wielką rękę' הוא הרים את היד שלו הגדולה 88מומיק , גרוסמן ) 
) 'wyciąga do niego (swą) chudą rękę' שולח אליו את היד הרזה שלו 101מומיק , גרוסמן ) 
) 'mogłam złożyć (swój) pawi ogon' יכולתי לאסוף את הזנב הטווסי שלי 83שאהבה , הראבן ) 
) 'wypinając (swój) mały, zaokrąglony tyłek' מבליטה את התחת הקטן המעוגל שלה 49סוגרים , קציר ) 
) 'nie zamknie (swoich) wielkich ust' לא יסגור את הפה הגדול שלו 88רצח , שם אור ) 
) 'kruk rozpościera (swe) czarne skrzydła' העורב מותח את הכנפיים שלו השחורות 60מימיק , גרוסמן ) 

 
Zaimek analityczny pojawia się w zdaniach bliskoznacznych także w stylu książkowym, jeśli rzeczownik 

oznaczający część ciała ma przydawkę dopełniaczową, bo zaimek syntetyczny określający drugi składnik dopeł-
niacza, a znaczeniowo odnoszący się do składnika pierwszego, jest właściwy stylowi archaizującemu: 

 
את ראש השיבה הגדול שלו[...] הרים   'podniósł (swą) wielką, siwą głowę' ( 11המורה , באר ) 

) 'może on wbić w siedzących (swe) zimne, stalowe oczy' עשוי הוא לנעוץ ביושבים את עיני הפלדה הקרות שלו 12המורה , באר ) 
) 'kładł ci na nodze (swoją) miękką jak wata rękę' הניח את יד הצמר־גפן שלו על הרגל שלך 30סוגרים , קציר ) 

 
Jeśli jednak przydawka przymiotna wyrażająca cechę stałą służy tylko do identyfikacji jednej z kilku 

części ciała o tej samej nazwie, tj. nie wyraża cechy charakterystycznej dla danej osoby, to w stylu neu-
tralnym rzeczownik oznaczający część ciała jest określony tylko przez rodzajnik, i w polskim przekładzie 
także brak zaimka dzierżawczego: הנחתי שם גם את היד השנייה 'położyłam tam również drugą rękę' ( חיי , שלו
) 'nie nadstawi drugiego policzka' לא יושיט את הלחי השניה ;(22 69מבחר , פרידלנדר ). 

 
5.2. Zdania typu Zgolił sobie/mu wąsy; Przytknął sobie/mu do czoła lód 
 
Zdania z tej grupy mówią o czynności wykonywanej na części ciała z użyciem siły tkwiącej w innej 

części ciała, dlatego czynność w wariancie zwrotnym nie różni się sposobem wykonania od czynności 
w wariancie niezwrotnym. 

Jeśli nazwa części ciała jest dopełnieniem, to czynność powoduje zmianę stanu części ciała w rodzaju 
ucięcia [głowy], wygięcia [ręki], zamknięcia [ust], umycia [głowy], zwilżenia [włosów], owinięcia czymś 
[głowy] (Wierzbicka 1986: 396, 401), przemieszczenie części ciała bez manipulowania całym ciałem, np. 
podniesienie komuś nogi (ale nie podniesienie kogoś za nogę), lub jej celem jest wywołanie doznań zmy-
słowych w wymienionej części ciała (masowanie sobie/komu czoła itd.), bądź też sprawdzenie, w jakim 
stanie się ona znajduje (badanie komu głowy), czy wreszcie nawiązanie kontaktu psychicznego (patrzenie 
komu w oczy). Czynność nie wpływa natomiast bezpośrednio na całe ciało w sposób wyrażony czasowni-
kiem i dlatego niemożliwa jest parafraza z dopełnieniem wyrażającym osobę i częścią ciała wyrażoną okolicz-
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nikiem miejsca, tj. w obu językach niemożliwe są zdania קיטעו את דויד ברגלו 'ucięto Dawida w nogę' (Halevy 
2004b, nr 62–67), na wzór zdania możliwego מדגדג אותי בצווארי 'łaskotał mnie w szyję' ( 41רספונה פ, מגד ). 

Jeśli nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika miejsca, to czynność polega na powodowaniu lub 
przerywaniu kontaktu fizycznego przedmiotu z częścią ciała (Wierzbicka 1986: 403). 

W przeciwieństwie do zdań typu זקפה את ראשה 'podniosła głowę', w tej grupie znajdują się też zdania, 
w których zamiast nazwy części ciała pojawia się nazwa ubioru aktualnie noszonego lub innej rzeczy 
ściśle z człowiekiem związanej, której zmieniony stan wpływa na człowieka. 

W polskim przekładzie możliwy jest celownik wyrażający osobę69F

70, i w wariancie niezwrotnym może 
być to także rzeczownik w celowniku. Celownik, tj. przyimek ל- , możliwy jest w pewnych rejestrach 
stylistycznych także w hebrajskim. Rozpowszechnienie się we współczesnym hebrajskim celownika 
w znaczeniu 'wpływu na całość poprzez działanie na część' tłumaczy się wpływem języków słowiańskich 
(polskiego i rosyjskiego) lub języka jidysz (Berman 1982: 36. 46; Halevy [w druku]). 

W języku hebrajskim w stylu książkowym nazwa części ciała jest określona przez zaimek dzierżaw-
czy syntetyczny, lub niekiedy jest nieokreślona, w stylu neutralnym nazwa części ciała najczęściej jest 
określona przez rodzajnik. 

 
5.2.1. Nazwa części ciała jest dopełnieniem 
 
a. Wariant zwrotny czynności 
 
a.1. W języku hebrajskim w wariancie najpowszechniejszym w stylu książkowym nazwa części ciała 

jest określona zaimkiem syntetycznym, a okolicznik z przyimkiem ל-  nie pojawia się. Okolicznik w ce-
lowniku jest w zdaniu polskim fakultatywny, i prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest tym większe, 
im mniej rutynowa jest czynność, tj. im mniej oczywista jest przynależność części ciała70F

71, stąd możliwe 
jest zdanie bez celownika Umyłem ręce, ale celownik w zasadzie jest obowiązkowy w zdaniach Rozcią-
gnął sobie usta dwoma palcami czy Chodzą ubrudzić sobie twarze. 

 
• Czynność polega na usunięciu elementów części ciała: 

) 'obgryza (sobie) paznokcie [z nerwów]' נושך את צפרניו 46, 1סיפורי , שנהר ) 
) 'zgolił (sobie) brodę' הוא גילח את זקנו 165עת , באר ) 
) 'strzygli (sobie) u nich włosy' קיצצו אצלם את שערם 121מבחר , פרידלנדר ) 
) 'wyrywa (sobie) włosy z brody' תולש שערות זקנו 121אנשי , בר יוסף ) 

 
• Czynność to zabieg higieniczny lub inny zmieniający wygląd części ciała: 

) 'i zaczął czyścić (sobie) paznokcie' והחל לנקות את ציפורניו 163קשת  ) 
) 'musisz (sobie) trochę przeczyścić uszy' את מוכרחה לנקות קצת את אוזניך 14פולחן , צלקה ) 
) 'pomalowały (sobie) paznokcie' צבעו את ציפורניהן 62סטודנטית , קריץ ) 
) 'maluje (sobie) twarz' צובעת פרצופה 88אנשי , בר יוסף ) 
) 'zaczesał (sobie) włosy' יישר את שערותיו 51טירופו , הנדל ) 

במטלית את ידיו[...] ניגב   'wytarł [...] (sobie) ręce ścierką' ( 169אבן , שחם ) 
) 'zwilżył (sobie) palec śliną' הרטיב אצבעו ברוק 206רומן , שלו ) 
) 'oblizywał (sobie) palce [po jedzeniu]' ליקק את אצבעותיו 19עקוד , סויסה ) 
) 'wytarli (sobie) usta' מחו פיהם 19אבן , שחם ) 

                                                 
70 Celownik bezprzyimkowy w zdaniach mówiących o częściach ciała zwany jest dativus possessivus, jako składnik 
zdania jest on znaczeniowo powiązany zarówno z orzeczeniem (bo ono wyraża działanie na osobę poprzez działanie 
na część jej ciała i znaczeniowe cechy orzeczenia wykluczają bądź dopuszczają pojawienie się celownika dzier-
żawczego), jak i z jednym ze składników nominalnych, tj. z rzeczownikiem oznaczającym część ciała osoby wska-
zywanej przez celownik, por. Brodowska 1953; Szupryczyńska 1994. Brodowska (1953: 120) błędnie sądzi, że 
celownik dzierżawczy może pojawić się w zdaniu, którego orzeczeniem jest dowolny czasownik, choć sama cytuje 
bardzo trafne stwierdzenie Krasnowolskiego, że celownik dzierżawczy jest możliwy, gdy czasownik wyraża czyn-
ność pożądaną lub niepożądaną z punktu widzenia osoby, o której części ciała w zdaniu mowa, co sprowadza się do 
tego, że czasownik musi oznaczać wpływ na osobę. Szupryczyńska (1994: 66) trafnie zauważa, że pewne czasowni-
ki wykluczają celownik dzierżawczy i zamiast niego 'posiadacza' należy wyrazić dopełniaczem: nie Janek pochwalił 
mu nogę, lecz tylko Janek pochwalił jego nogę, nie Piotr lubił Annie oczy, lecz tylko Piotr lubił oczy Anny. Szupry-
czyńska nie podaje znaczeniowych cech czasowników, które dopuszczają celownik dzierżawczy. 
71 Zdaniem Wierzbickiej (1986: 402–403; 1999: 363–364) okolicznik sobie raczej nie pojawi się np. w zdaniu myję 
zęby, chyba że dana osoba robi to wyjątkowo, tylko przy szczególnej okazji.  
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את פנירחצתי את ידי ו  'umyłem (sobie) ręce i twarz' ( 60אחרון , אריאלי ) 
) 'umyła (sobie) zęby' צחצחה שיניה 88הפוטוגרף , בר יוסף ) 
) 'chodzą ubrudzić sobie twarze [w celach maskujących]' הולכים לזהם פרצופם 97במו ידיו , שמיר ) 
) 'namydlił (sobie) twarz' סיבן את פרצופו 39הוא , שמיר ) 
) 'pokrywa (sobie) twarz pianą' הוא מקציף את פניו 28ספר , גרוסמן ) 

 
• Czynność oznacza zamykanie lub otwieranie otworów ciała: 

נחירי אפם[...] סותמים   'zatykają (sobie) nosy' ( 63אנשי , בר יוסף ) 
) 'zatkał (sobie) uszy rękoma' אטם את אוזניו בידיו 32נוף , קנז )  
) 'i rozciągnął sobie usta dwoma palcami' וקרע את פיו בשתי אצבעותיו 116חסות , מיכאל ) 

 
• Czynność oznacza zasłanianie części ciała: 

) 'owija (sobie) głowę tałesem' הוא עוטף את ראשו בטלית 83מחפשים , דנקנר ) 
) 'zasłoniła (sobie) twarz rękoma' הליטה את פניה בידיה 45נוף , קנז ) – okolicznik sobie jest przekładem zaimka 

dzierżawczego 'jej [twarz]', a nie 'jej [ręce]'. 
 
• Czynność oznacza powodowanie doznań zmysłowych w części ciała: 

) 'drapała sobie skórę głowy [dla przyniesienia sobie ulgi]' גירדה את עור ראשה 46ם קפה ח ) 
) 'pracownicy sztabu siedzą i grzeją (sobie) tyłki' אנשי המטה יושבים ומחממים את עכוזיהם 37חרב , בר יוסף ) 

 
• Czynność ma na celu sprawdzenie stanu części ciała: 

להתגלח או לא להתגלח. חיכך את לחיו  'potarł (sobie) policzek/potarł się po policzku. Golić się czy się nie golić' ( 40ילדי , שמיר ) 
 
Jeśli zdanie mówi o szkodzeniu sobie, to także możliwe jest w języku polskim pominięcie okolicznika 

sobie, jeśli mowa o często zdarzającym się wypadku, tj. nie o działaniu umyślnym: 
 

) 'rozstroił (sobie) żołądek' קלקל קיבתו 40אנשי , בר יוסף ) 
) 'rozbił (sobie) głowę' ניפץ ראשו 97מבחר , פרידלנדר ) 
) 'złamał (sobie) nogę' שבר את רגלו 46נקניקיות , שחם ) 
) 'kaleczy (sobie) nogi i ręce o wystające części kamieni' פוצע רגליו וידיו בזיזי אבנים 125אנשי , בר יוסף ) 

בעווחתך בסכין החדה את אצ  'i ostrym nożem skaleczył (sobie) palec/skaleczył się w palec'71F

72 ( 523סיפור , עוז ) 
 
Gdy mowa o umyślnym szkodzeniu sobie, co zawsze jest działaniem nierutynowym, możliwy jest 

w języku hebrajskim zaimek dzierżawczy skontrastowany, a w przekładzie polskim okolicznik w celow-
niku jest obowiązkowy:  

 
) 'sama sobie wykłuła oczy' ניקרה את עיני עצמה 221כחרס , לפיד ) 
) 'zranił sobie ramię' פצע את זרועו 67התגנבות , קנז ) 
) 'podcięła sobie tętnice rąk' חתכה את עורקי ידיה 44ילדי , שמיר ) 

 
a.2. W języku hebrajskim w stylu książkowym rzadko w wariancie zwrotnym pojawia się celownik, tj. 

przyimek ל- , a rzeczownik oznaczający część ciała jest określony przez zaimek syntetyczny. Zdarza się to 
tylko w zdaniach mówiących o umyślnym, poważnym zaszkodzeniu sobie, co zawsze jest nierutynowe, 
i z tego też powodu celownik obowiązkowy jest w polskim przekładzie: יעדיף לנקר לעצמו את עינו האחת 'bę-
dzie wolał wyłupić sobie swe jedyne oko' ( 90אנשי , בר יוסף ) – w polskim przekładzie zachowany został 
zaimek dzierżawczy z powodu przydawki 'jedyny', wyrażającej cechę stałą części ciała, charakterystycz-
ną dla danej osoby. 

 
a.3. Gdy zdanie mówi o rutynowych zabiegach higienicznych na własnym ciele, to w języku hebraj-

skim w stylu książkowym możliwy jest rzeczownik nieokreślony gramatycznie, i wtedy w polskim prze-
kładzie najczęściej brak okolicznika sobie72F

73, z powodu rutynowości czynności: 
 

) 'ona myje zęby' היא מצחצחת שיניים 87ארבעה , נבו ) 
) 'umyj twarz' שטוף פנים 248גוף , קשוע ) 
) 'myje ręce i twarz' רוחץ ידיים ופנים 13הכלה , יהושע ) 

                                                 
72 Szupryczyńska (1994: 60) jako zdania synonimiczne podaje Skaleczył sobie/mu rękę i Skaleczył się/go w rękę. 
73 Zatem zarówno polski, jak i hebrajski traktują rutynowe zabiegi higieniczne jako bezpośrednią czynność cielesną 
w rodzaju podnoszenia głowy (por. A. Wierzbicka 1999: 363). 
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) 'trochę poobcinałem paznokcie' גזזתי קצת ציפורניים 126פנתר , עוז ) 
) 'że zwilżyłem włosy' שאני הרטבתי שערות 126פנתר , עוז ) 
 

Wariant z rzeczownikiem nieokreślonym zdarza się, gdy mowa o jednej z kilku części ciała o tej sa-
mej nazwie, nawet jeśli zdanie nie opisuje rutynowego zabiegu higienicznego, lecz np. często zdarzający 
się wypadek: ושבר רגל 'złamał (sobie) nogę' ( 166אבן , שחם ). 

 
a.4. W języku hebrajskim w wariancie najpowszechniejszym w stylu neutralnym nazwa części ciała 

jest określona przez rodzajnik, a okolicznik z przyimkiem ל-  nie pojawia się. Zdanie mówi o rutynowych 
zabiegach kosmetycznych czy innych zwyczajnych czynnościach, i przynależność części ciała jest 
w związku z tym oczywista. Z tego samego powodu w polskim przekładzie można pominąć okolicznik 
sobie. Podział czasowników na grupy znaczeniowe jest taki sam jak w punkcie a.1 powyżej: 

 
) 'obgryzać (sobie) paznokcie' לנשוך את הציפורניים 65מכונת , ינאי ) 
) 'oblizujecie (sobie) wargi' מלקקים את השפתיים 95אנשי , בר יוסף ) 
) 'farbuję (sobie) włosy' אני צובעת את השיער 28חסות , מיכאל ) 

בהרבה אודם[...] מרחתי את השפתיים   'uszminkowałam (sobie) wargi dużą ilością czerwieni' ( 26סוגרים , קציר ) 
) 'wytarł (sobie) ręce w fartuch' ניגב את הידיים בסינר 40אינתא , הרצפלד ) 

מקנח ברעש את האף[...] הוא   'wyciera (sobie) hałaśliwie nos' ( 20רים סוג, קציר ) 
) 'przecierać (sobie) oczy' לשפשף את העיניים 43בין , לימור ) 
) 'zwilżyłem (sobie) trochę włosy' הרטבתי קצת את השערות 126פנתר , עוז ) 
) 'abyś umyła (sobie) głowę' שתחפפי את הראש 50שורשי , אלמוג ) 
) 'umył (sobie) ręce i twarz' שטף את הידיים ואת הפנים 53מגדלורים , קציר ) 
) 'także zęby mył (sobie)' גם את השיניים צחצח 63געגועי , קרת ) 
) 'zaczął masować (sobie) palce' התחיל לעסות את האצבעות 78טירופו , הנדל ) 
) 'kryje twarz w dłoniach/zasłania (sobie) twarz dłońmi' היא מליטה את הפנים בכפות ידיה 31חסד , מגד ) 

עינייםכיסיתי את ה  'zasłoniłam (sobie) [rękami] oczy' ( 73חיי , שלו ) 
) 'jak zasłoniłaś (sobie) szalem uszy' איך סגרת את האוזניים בצעיף 14אינתא , הרצפלד ) 
) 'owijała (sobie) głowę chustą' עטפה את הראש בכאפייה 35ערבים , קשוע ) 
) 'a ja zatkałem (sobie) uszy' ואני סתמתי את האוזניים 110כורסת , גפן ) 

 
Możliwy jest brak celownika, zarówno w hebrajskim, jak i w polskim, gdy zdanie mówi o często zda-

rzających się wypadkach, tj. o działaniu nieumyślnym: 
 

) 'rozbijesz (sobie) głowę [w wypadku]' תשבור את הראש 6על עצים , מגד ) 
ם ואת הרגליםסורטים את הידי  'kaleczyliśmy (sobie) ręce i nogi [podczas prac polowych]' ( 40על עצים , מגד ) 

 
a.5. Rzadziej w zdaniach bliskoznacznych pojawia się w języku hebrajskim, w stylu neutralnym raczej 

mniej starannym, zaimek dzierżawczy analityczny, mimo że rzeczownik oznaczający część ciała nie ma przy-
dawki, a czynność jest rutynowa. Brak jest też okolicznika z przyimkiem ל- . Można to uznać za wpływ stylu 
książkowego, w którym pojawia się w zdaniach bliskoznacznych zaimek dzierżawczy syntetyczny: 

 
ר שלההיתה צובעת את השיע  'farbowała (sobie) włosy' ( 67שורשי , אלמוג )  

) 'zwilża (sobie) śliną palce' היא מרטיבה את האצבעות שלה ברוק 32מומיק , גרוסמן ) 
) 'wycierając (sobie) twarz pieluchą' מנגבת את הפנים שלה בחיתול 108געגועי , קרת ) 
) 'zatkaj (sobie) uszy' תסתום את האזנים שלך 93התגנבות , קנז ) 

 
a.6. Jeśli czynność zwrotna nie jest rutynowa, i z tego powodu przynależność części ciała nie jest 

oczywista, to w języku hebrajskim w stylu neutralnym: 
 
• może pojawić się przyimek ל-  z zaimkiem (najczęściej zwrotnym, rzadziej osobowym) odnoszącym się 

do podmiotu. Czasowniki przeważnie nie oznaczają zabiegów higienicznych, a jeśli tak, to zabiegi nietypowe, 
jak czyszczenie sobie pępka lub mycie tylko jednej nogi czy samego brzucha73F

74. W polskim przekładzie poja-
wia się okolicznik sobie, w przeciwieństwie do zdań mówiących o czynnościach rutynowych: 

 
) 'czyści sobie pępek' מנקה לעצמו את הפופיק 32געגועי , קרת ) 
                                                 
74 Również polski celownik jest częstszy w zdaniach mówiących o nietypowych zabiegach higienicznych, niż 
w zdaniach mówiących o zabiegach typowych, por. Wierzbicka 1999: 363–364. 
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) 'umyć sobie brzuch' לרחוץ לעצמה את הבטן 76נינגל , שחר ) 
) 'przecierając (sobie) oczy' משפשפת לעצמה את העיניים 32טירופו , הנדל ) 
) 'wytrzyj sobie brodę' נגב לך את הזקן 63מלאכים , בן נר ) 
) 'bardzo dokładnie myje sobie nogę' רוחץ לעצמו טוב־טוב את הרגל 61מומיק , גרוסמן ) 
) 'wyrwie sobie brodę' תתלוש לעצמה את הזקן 175הכלה , יהושע ) 
) 'człowiek powinien urwać sobie uszy' צריך אדם לתלוש לעצמו את האוזניים 107זכרון , אישבת ) 

לקרוע לעצמה את המעט שערות[...] היא לא הפסיקה   'nie przestawała [...] wyrywać sobie tej odrobiny włosów' ( 102מומיק , גרוסמן ) 
) 'urwała sobie ogon [jaszczurka]' היא פירקה לעצמה את הזנב 56מומיק , גרוסמן ) – o autotomii, ale opisanej nienaukowo. 

לחתוך לעצמה את השדיים[...] יסתה נ  'próbowała obciąć sobie piersi' ( 113געגועי , קרת ) 
) 'ucięła sobie głowę' חתכה לעצמה את הראש 169המחצבה , בן עזר ) 
) 'jakby próbowała się polizać po uchu/polizać sobie ucho' כאילו ניסתה ללקלק לעצמה את האוזן 64סוגרים , קציר ) 

תה רוצה להרוס לעצמך את הכבדאם א  'jeśli chcesz sobie zniszczyć wątrobę' ( 59בקשר , גפן ) 
) 'pomasował sobie trochę pierś' עיסה לעצמו קצת את החזה 10טירופו , הנדל ) 
) 'dalej drapała sobie całe ciało [w celu ulżenia sobie]' היא המשיכה לגרד לעצמה את כל הגוף 24ק מומי, גרוסמן ) 
) 'ona znowu pocięła sobie całe ręce/pocięła się po rękach' היא שוב חתכה לה את כל הידיים 79שורשי , אלמוג ) – 

o czynności umyślnej. 
) 'zasłonił (sobie) oczy' הוא כיסה לעצמו את העיניים 25טירופו , הנדל ) 
) 'zasłania (sobie) twarz' היא מכסה לעצמה את הפנים 67טירופו , להנד ) 
) 'związać sobie ręce' לקשור לעצמי את הידיים 42נוכחים , גרוסמן ) 

 
Hebrajski i polski celownik pojawia się w zdaniach mówiących o obserwacji i o kontakcie wzroko-

wym, bo czynności te w wariancie zwrotnym są rzadkie, nierutynowe: נייםהסתכלתי לעצמי בעי  'popatrzyłam 
sobie w oczy' ( 66סוגרים , קציר ) 'popatrzyła sobie na brzuch' הביטה לעצמה על הבטן ;( 34טירופו , הנדל ). 

Ponieważ w tym wariancie 'osobę' wyraża celownik, rzeczownik oznaczający część ciała może być 
gramatycznie nieokreślony, jeśli odnosi się do jednej z kilku części ciała o tej samej nazwie: 

 
) '?ucięłabyś sobie nogę' היית קוטעת לעצמך רגל 8חיי , שלו ) 
) 'przytrzasnął sobie palec' צבט לעצמו אצבע 57במו , שמיר ) 
) 'wykole sobie tym oko' תנקר לעצמה עם זה עין 191חדר , שמעוני ) 

 
• może pojawić się zaimek dzierżawczy analityczny i nie jest to cechą stylu niedbałego. W polskim 

przekładzie pojawia się okolicznik sobie: 
 

רוצה לפצפץ את הפרצוף שלי באגרופים[...] אני   'chcę rozwalić sobie gębę pięściami' ( 37על עצים , מגד ) 
) 'przygryzłem sobie język [nieumyślnie]' נשכתי את הלשון שלי 45סיפור , עוז ) 
) 'złamał (sobie) nogę' שבר את הרגל שלו 136 חדר, שמעוני ) 
) 'on sam popatrzył na swe ramiona/sobie na ramiona ze zdumieniem' הוא עצמו הסתכל על הזרועות שלו בתדהמה 176ארבעה , נבו ) 
) 'popatrz na swoje paznokcie/sobie na paznokcie' תראי את הציפרניים שלך 50שורשי , אלמוג ) 
) 'strzelił sobie w skroń' הוא ירה ברקה שלו 300לשחק , גיל ) 

 
W zdaniu mówiącym o czynności nierutynowej możliwy jest jednocześnie zaimek dzierżawczy anali-

tyczny i okolicznik z przyimkiem ל- , w polskim przekładzie pojawia się tylko celownik:  חתכה לעצמה את
) 'pocięła sobie ręce' הידיים שלה 82שורשי , אלמוג ). 

 
b. Wariant niezwrotny czynności 
 
W odróżnieniu od wariantu zwrotnego, w wariancie niezwrotnym 'osoba' musi być wyrażona explicite, 

tj. w zdaniu polskim okolicznik w celowniku jest obligatoryjny74F

75, w zdaniu hebrajskim 'osobę' musi wy-
rażać celownik (głównie w stylu neutralnym) lub przydawka rzeczownika oznaczającego część ciała 
(głównie w stylu książkowym). Okolicznik z przyimkiem ל-  pojawia się we wszelkich odmianach styli-
stycznych hebrajszczyzny częściej, gdy 'posiadacza' wyraża zaimek osobowy, niż gdy 'posiadacza' wyra-
ża rzeczownik (Linzen 2009: 9).  

 

                                                 
75 Szupryczyńska (1994: 52, zdania 5', 6' i 5a, 6a; 63) zauważa, że w języku polskim brak celownika zawsze ozna-
cza, że czynność jest zwrotna, tj. że wymieniona w zdaniu część ciała należy do desygnatu podmiotu zdania. 
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b.1. W języku hebrajskim osoba wyrażona jest tylko przydawką rzeczownika oznaczającego część cia-
ła. Jest to wariant najczęstszy w stylu książkowym76. W polskim przekładzie 'osobę' wyraża celownik77: 

 
• Czynność oznacza usuwanie części ciała: 

) 'strzygą im włosy' מספרים את שערותיהם 66אגדות , לוז ) 
) 'wyrywając mu włosy z brody' מורט את זקנו 92מחפשים , דנקנר ) 
 ŚP: wyłupili mu oczy (Sdz 16, 21) ,וינקרו את עיניו
) 'odłamki żelaza rozwaliły mu brzuch i rozdarły mu wnętrzności' רסיסי הברזל ריסקו את בטנו וקרעו את מעיו 85אנשי , בר יוסף ) 
) 'urwę mu głowę' אמלוק את ראשו 76דוידון  ) 
?מי כרת את לשונו  'kto mu uciął język?' ( 108כל הסיפורים , יהושע ) 

 BT: wyłamałeś zęby grzeszników, BR: bezbożnikom połamałeś zęby (Ps 3, 8) ,שני רשעים שברת
) 'wyłamywał mu zęby' שבר את שניו 37עלילות , בורלא ) 
) 'ona ścina swym poddanym głowy' היא עורפת את ראשי נתיניה 325אהבה , ברגמן ) 

 
• Czynność oznacza okaleczanie części ciała: 

) 'podciąć mu gardło' לשסע את גרונו 57רצח , שם אור ) 
) 'traktor zmiażdżył mu nogę' טרקטור דרס את רגלו 163נוכחים , גרוסמן ) 
) 'zranił jego ojcu twarz/zranił jego ojca w twarz [eksplodujący pojemnik]' פצע את פני אביו 247זכרון , שבתאי ) 
) 'kąsały mi stopy [śmieci, po których deptałam]' נשכו את כפות רגלי 75אהבה , ברגמן ) – nie 'kąsały mnie 

w stopy', bo agens jest nieożywiony (por. dalej). 
) 'podziurawię ci czoło' אחרר את מצחך 20פולחן , צלקה ) 
) 'zamyślałem rozwalić im głowy' סברתי לרוצץ את גולגלתם 13אחרון , אריאלי ) 

 
• Czynność oznacza zamykanie lub otwieranie otworów ciała: 

אעצום את עיניו, אם ימות לפני  'jeśli umrze przede mną, zamknę mu oczy' ( 92ריחו , תמוז ) 
) 'otworzyły mu oczy' פקחו את עיניו 132אנשי , בר יוסף ) 
) 'otworzyli mu usta bagnetem' הם פתחו את פיו בכידון 160השגעון , יריהמא ) 
) 'sam zatkałem mu usta ręką' אני בעצמי סתמתי בידי את פיו 124השגעון , המאירי ) 

 
• Czynność oznacza deformację części ciała lub jej przemieszczenie: 

) 'uczucie obrazy wykrzywiło mi wargi' העלבון עיווה את שפתי 22שורשי , אלמוג )  
גבי שילבו ידי מאחורי  'skrzyżowali mi ręce na plecach' ( 35סיפורו , קפליוק )  

) 'wygiął mu ramię' עיקם את זרועו 74ספר , גרוסמן ) 
) 'wyginając mi plecy' מעקם את גווי 67מחפשים , דנקנר ) 
) 'schyliła dziewczynce głowę na swój podołek' הרכינה את ראשה של הילדה אל חיקה 189המחצבה , בן עזר ) 
) 'przycisnął mi ramię do ziemi' הצמיד את כתפי לארץ 36אינתא , הרצפלד ) 

 
• Czynność oznacza zabieg higieniczny: 

) 'umyłem mu zęby' צחצחתי את שיניו 199גוף , קשוע ) 
) 'myła mi włosy' חפפה את שערותי 50שורשי , אלמוג ) 
) 'wycierać mu czoło' לנגב את מצחו 140ים מגדלור, קציר ) 

 
• Czynność oznacza wywołanie doznań zmysłowych: 

) 'lizał jej sutki' לחך את פיטמותיה 164מגדלורים , קציר ) – nie 'lizał ją po sutkach', bo celem czynności jest wy-
wołanie wrażeń zmysłowych w samej wymienionej części ciała. To samo w zdaniu: רוליקקה את עו  'li-
zała mu skórę' ( 164מגדלורים , קציר ) 

) 'masować mi plecy' לעסות את גבי 24ישראל , מגד ) 
) 'zimowe słońce ogrzeje mi ramiona' שמש חורף תחמם את כתפי 34שאהבה , הראבן ) 

 

                                                 
76 Ten wariant Wierzbicka określa jako postrzeganie części ciała jako oddzielnego obiektu, nie związanego z osobą 
(1999: 343), i występuje on także w arabskim, por. Górska 2000: 109, przykład 307. 
77 Szupryczyńska (1994: 53, 56, 57, 62) twierdzi, że pomimo tego, że zdania z celownikiem (opatrzyła mi palec) 
różnią się znaczeniem od zdań z zaimkiem dzierżawczym (opatrzyła mój palec), bo tylko te pierwsze wprost wyra-
żają korzystny lub niekorzystny wpływ na osobę, to jednak można między tymi dwoma wariantami swobodnie 
wybierać w języku polskim. Moim zdaniem wariant z zaimkiem dzierżawczym jest tym mniej akceptowalny, im 
poważniejszy wpływ na osobę oznacza orzeczenie, tj. o ile możliwe jest zdanie będą widzieć ich włosy, bo 'widze-
nie' wiąże się z wpływem na osobę tylko wtedy, gdy jest pogwałceniem prywatności (przykład omawiam dalej), to 
nie jest możliwe zdanie urwę jego głowę, lecz wyłącznie urwę mu głowę. 
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• Czynność oznacza zasłanianie, pokrywanie części ciała bądź unieruchamianie: 
ת מצחיזיעה מכסה א  'pot pokrywa mi czoło' ( 102מחפשים , דנקנר ) 

) 'łzy zalały mu oczy' דמעות הציפו את עיניו 58המינה , בלום-קסטל ) 
) 'zasłonił jej [ręką] oczy' כיסה את עיניה 104רצח , שם אור ) 
) 'jak oni krępują ręce jakiemuś chłopakowi' כיצד הללו כופתים ידיו של בחור 116אנשי , בר יוסף ) 
 

• Czynność oznacza obserwację w celu poznania stanu części ciała: 
) 'zbadała mi głowę' בדקה את ראשי 51שורשי , אלמוג ) 

 
Celownik w polskim przekładzie pojawia się także w przypadku zdań oznaczających: 
 
• kontakt wzrokowy: 

) 'i popatrzyła mi w oczy [podczas rozmowy ze mną]' והביטה בעיני 136קשת  ) 
) 'nie patrzył mi w twarz [w czasie rozmowy]' הוא לא הסתכל בפני 34אחרון , אריאלי ) 

כדי להביט בפנינו ץאומ ךיצטר  'będzie potrzebował śmiałości, aby spojrzeć nam w twarz' ( 26אבן , שחם ), tj. 'po-
rozmawiać z nami po zdradzie, jakiej się dopuścił'. 

התוכלו להגיד בפני שאני שמתי ידי בכם[...] הביטו אל פני   'spójrzcie mi w twarz [...] czy możecie wobec mnie 
twierdzić, że podniosłem na was rękę?' ( 56עלילות , בורלא ) 
 
Celownik w przekładzie, ani też przyimek ל-  w języku hebrajskim, nie jest możliwy, gdy brak kontak-

tu wzrokowego, a patrzenie nie jest naruszeniem prywatności: 
 

בגניבה, הילדות מציצות בפניו  'dziewczynki patrzą ukradkiem na jego twarz [aby poznać jej wyraz]' ( 35אבן , שחם ) 
) 'a ja patrzyłem na jej plecy [w podziwie dla jej figury]' ואנוכי הסתכלתי בגבה 46אליקום , תמוז ) 
) 'patrzył na jej [= osoby śpiącej] stężałą twarz' הסתכל בפנים הקשוחות שלה 31קפה חם  ) 

בפניה החיוורים, בעיניה המימיות, [...]בצמותיה הבלונדיות [...] היה מציץ במירה   'zerkał na Mirę [...] na jej blond war-
kocze, na jej wodniste oczy, na jej bladą twarz' ( 26מגדלורים , קציר ) 

) 'patrzyłam na jej poważną twarz, gdy spała' התבוננתי בפניה הרציניים בשנתה 129מגדלורים , קציר ) 
 
• gesty: 

) 'uścisnął mi dłoń [na pożegnanie]' לחץ את ידי 28המאהב , יהושע ) 
ביות את ידו של זהביד שנייה הוא מטלטל בלב  'drugą ręką serdecznie potrząsa tamtemu rękę [na powitanie]' 

( 208הכלה , יהושע ), por. potrząsnął mu serdecznie rękę [na powitanie]77F

78 
  
• działanie na ubranie aktualnie noszone lub na inne rzeczy, których stan wpływa na osobę: 

הכתים את שימלתהכאילו נגע בה ו  'jakby jej dotknął i poplamił jej sukienkę' ( 126סוגרים , קציר ) 
) 'spalą mu dom' הם ישרפו את ביתו 18מחפשים , דנקנר ) 
) 'dwóch ludzi weszło mi do domu' שני אנשים נכנסו לביתי 14אחרון , אריאלי ) – o wtargnięciu wbrew woli wła-

ściciela, dlatego możliwy w polskim przekładzie celownik78F

79. 
 
Zdania w wariancie אעצום את עיניו 'zamknę mu oczy' są homonimiczne ze zdaniami, w których nie 

mógłby się pojawić okolicznik z przyimkiem ל- , a w ich polskim przekładzie celownik, bo mówią one: 
 
• o działaniu na część przedmiotu martwego (por. Wierzbicka 1999: 346): 

) 'wyrwał klamkę u drzwi' הוא תלש את ידית הדלת 153חיסול , קינצלה ), niemożliwy wariant התלש לדלת את ידית  
ani w przekładzie polskim celownik: 'wyrwał drzwiom klamkę'.  

) 'obciął jego [= cygara] koniec' קטם את קצהו 54אליקום , תמוז ), nie קטם לו את הקצה 'obciął mu koniec'. 
) 'otworzył drzwi swego pokoju' הוא פתח את דלת חדרו 118מחפשים , דנקנר ), nie פתח לחדר את דלתו 'otworzył 

pokojowi drzwi'. 
) 'para pokryła szyby okna' אד כיסה את זגוגיות החלון 107נוצות , באר ), nie חלון את הזגוגיותכיסה ל  'pokryła oknu szyby'. 

 
• o czynności, która nie wywiera wpływu na osobę: 

את פניו היפות[...] היא שנאה   'nienawidziła [...] jego pięknej twarzy' ( 83זכרון , שבתאי ) 

                                                 
78 K. Brandys, Miasto niepokonane. Warszawa 1964, s. 137. 
79 Wierzbicka (1986: 398–399) zauważa, że w zdaniach oznaczających działanie na osoby związane (jak dziecko, 
małżonek) celownik jest możliwy w języku polskim, gdy zmiana jest dobra lub zła: Zabili mu żonę, ale nie Przeko-
nał mi siostrę. Przyjście do kogoś do domu za pozwoleniem gospodarza jest dla niego neutralne, dlatego niemożli-
wy byłby celownik. 
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בין מאות הפרצופים חיפשתי את פניך  'szukałam [wzrokiem] twej twarzy pośród setek twarzy' ( 14סוגרים , קציר ) 
 
b.2. W języku hebrajskim osoba może być wyrażona jednocześnie przydawką rzeczownika oznaczają-

cego część ciała (tj. zaimkiem syntetycznym lub rzeczownikiem w dopełniaczu) oraz okolicznikiem 
z przyimkiem ל- . Jest to wariant rzadki w stylu książkowym, pojawiający się w zdaniach mówiących 
o bardziej brutalnym działaniu na osobę czy o działaniu sprzecznym z jej wolą. W polskim przekładzie 
'osobę' wyraża tylko celownik79F

80: 
 

) 'jakby ktoś zamknął jej usta' כאילו סתמו לה את פיה 126במו , שמיר ) 
) 'zamknij mi oczy' עצמי לי את עיני 72תחת , שמיר ) 
) 'i rozłożył jej nogi' ופשק לה את רגליה 85סוכן , שחר ) 
) 'amputowano mu nogi' קיטעו לו את רגליו 54שני , דיין ) 
?כלום יכול היית לשאת את המחשבה שיצבטו לך את רגליך במנגנונים שלהם ויפלחו לך את גופך  'czyż zniósłbyś myśl, że 

szczypali by ci nogi swoimi narzędziami i rozkroili by ci ciało?' ( 302הוא , שמיר ) – o zabiegu medycz-
nym wykonanym wbrew woli pacjenta. 

) 'przypiekli mu pierś' כיוו לו את חזהו 127בלי , בורלא ). 
) 'połamałby im wszystkie gnaty' היה שובר להם את כל עצמותיהם 149במו , שמיר ) 
) 'nie rozwalił psu głowy' לא ניפץ לכלב את ראשו 24עקוד , סויסה ) 
) 'rozwalił im czaszki' רוצץ להם את גולגולותיהם 142מגדלורים , קציר ) 
) 'ostrzyżono mu większość włosów [wbrew jego woli]' גזזו לו את רוב שערותיו 13מיכאל , עוז ) 
ותלשו לו את זנב  'wyrwali mu ogon' ( 343חסות , מיכאל ) 

) 'jeśli ktoś spali wam jeden włos z brody' אם ישרפו לכם שערה אחת מזקנכם 134חרב , בר יוסף ) 
) 'nie strzeliłby mu w plecy' לא היה יורה לו בגבו 55עד , שמיר ) 
) 'sparaliżował mi prawą rękę' שיתק לי את ימיני 123פרספונה , מגד ) 

 
W stylu książkowym rzadki jest przyimek ל-  w zdaniach mówiących o kontakcie wzrokowym i o gestach: 
 

) 'spojrzeć kolegom w oczy' להביט להם לחברים בעיניהם 12הינומת , שמיר ) 
) 'kierownik domu pogrzebowego uścisnął mi dłoń [w celu przywitania się]' לחץ לי האחראי על הקבורה את ידי 293גוף , קשוע ) 

 
Przyimek ל-  pojawia się w stylu książkowym oprócz wyrażającej osobę przydawki dopełnienia także 

w zdaniach mówiących o brutalnym działaniu na inne rzeczy ściśle związane z osobą: 
 

) 'zniszczyłam mu małżeństwo' הרסתי לו את נישואיו 82יום , מגד ) 
) 'szargasz im przeszłość/ich przeszłość' אתה מפרק להם את עברם 31הכלה , יהושע ) 
) 'zmieniają nam prawa/nasze prawa' הם משנים לנו את חוקינו 9הזמן , גרוסמן ) 

 
b.3. W języku hebrajskim w wariancie najpowszechniejszym w stylu neutralnym 'osobę' wyraża ce-

lownik, a nazwa części ciała jest określona przez rodzajnik: 
 
• Czynność oznacza usuwanie części ciała: 

) 'urwać mu penisa' לקטוף לו את האבר 111סוכן , שחר ) 
) 'ucinają mu głowę' כורתים לו את הראש 46נוכחים , גרוסמן ) 
) 'obetną ci dłoń' יחתכו לך את כף היד 144כחרס , לפיד )  
) 'wycięto mi macicę' הוציאו לי את הרחם 124סוכן , שחר ) 
) 'obetną jej paznokcie' יגזזו לה את הציפורניים 151ספר , גרוסמן ) 
) 'ona próbuje wydłubać mi oczy' היא מנסה לנקר לי את העיניים 37געגועי , קרת ) 
) 'wysysają mu mózg [pasożyty]' שותים לו את המוח 64געגועי , קרת ) 

 
• Czynność oznacza okaleczanie części ciała: 

) 'on jeszcze złamie mi rękę' הוא עוד ישבור לי את היד 74ספר , גרוסמן ) 
) ' żeby tylko [osesek] nie zranił Jaeli sutków/nie zranił Jaeli w sutki' שרק לא יפצע ליעלי את הפטמות 49טירופו , הנדל ) 

פיאה לו את המוחהק  '[demoniczna siła] zamroziła mu mózg' ( 104מומיק , גרוסמן ) 
) 'zaczęła mu niszczyć fragmenty wątroby [substancja]' התחילו למחוק לו חלקים מהכבד 148געגועי , קרת ) 
                                                 
80 Szupryczyńska (1994: 63) jako zdanie akceptowalne podaje Połamię ci wszystkie twoje kości, nie uzasadniając 
w żaden sposób obecności zaimka dzierżawczego oprócz celownika. Faktycznie, zdanie bo ci wszystkie twoje kości 
potłukę tak drobno pojawia się u Jana Lama. Być może więc także w języku polskim zaimek dzierżawczy obok 
celownika pojawia się, gdy zdanie mówi o brutalnym działaniu. 
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) 'kopniakami rozwalili mu śledzionę' פוצצו לו את הטחול בבעיטות 258רומן , שלו ) 
י לשבור לך את הראשיכולת  'mogłam ci rozwalić głowę' ( 145אגדות , לוז ) 

 
• Czynność oznacza zamykanie lub otwieranie otworów ciała: 

) 'próbują zamknąć mi oczy' מנסות לעצום לי את העינים 93נינגל , שחר ) 
) 'otworzymy mu trochę oczy' נפקח לו קצת את העיניים 76פנתר , עוז ) 

תח לי את הפהפ  'otworzył mi usta' ( 70געגועי , קרת ) 
) 'zatkać mu usta ręką' לסתום לו את הפה בידיים 111מומיק , גרוסמן ) 

 
• Czynność oznacza deformację części ciała lub jej przemieszczenie: 

) 'podnosi mi podbródek' מרים לי את הסנטר 23יום , מגד ) – o manipulowaniu wyłącznie częścią ciała, dlatego 
nie מרים אותי בסנטר 'podnosi mnie za podbródek'. 
) 'muzyka podnosi ci nogi' המנגינה מרימה לך את הרגליים 127רחוב , אקשטיין ) 
) 'wciskali mu głowę w ziemię' ודחפו לו את הראש לאדמה 176 חדר, שמעוני ) 
) 'przycisnąłeś mi rękę do wybrzuszenia' הצמדת לי את היד אל הבליטה 23סוגרים , קציר ), tj. 'przycisnąłeś moją rękę'. 
) 'wykręcili mi rękę' סובבו לי את היד 37ארבעה , נבו ) 
) 'jedną ręką wygiął mi rękę/odgiął mi rękę do tyłu' עיקם לי את היד מאחורי הגב ביד אחת 54געגועי , קרת ) 
) 'wprawia jej w drżenie pępek' מרעיד לה את הפופיק 45מגדלורים , קציר ) 

 
• Czynność oznacza zabieg higieniczny: 

) 'natrzyj mu twarz [wódką w celu rozgrzania jej]' שפשף לו את הפנים 44רחוב , אקשטיין ) 
) 'zwilżasz mi czoło ręcznikiem' אתה מרטיב לי את המצח במגבת 184מגדלורים , קציר ) 

?וף לך את הראשלחפ  'umyć ci głowę?' ( 22אחות , ברטוב ) 
) 'wytarłem Jonatanowi usta' וניגבתי ליונתן את הפה 86גוף , קשוע ) 
) 'aby posypali mu tyłek' שיאבקו לו את הישבן 12על גחלים , רג׳ואן ) 

 
• Czynność oznacza wywołanie doznań zmysłowych: 

) 'będzie mi miętosił piersi [w celu dostarczenia przyjemnych doznań]' ימזמז לי את השדיים 46סוגרים , קציר ) 
) 'ssałeś mi wargi [w celu dostarczenia przyjemnych doznań]' מצצת לי את השפתיים 23סוגרים , קציר ) 
) 'masowała mi czoło' עיסתה לי את המצח 263ארבעה , נבו ) 
) 'masowała jej głowę w umywalce' מזמזה לה את הראש בכיור 195 חדר, שמעוני ) 

את הידיים, היינו משפשפים אחד לשני את הגב  'nawzajem nacieraliśmy sobie plecy, ręce, żeby się rozgrzać' ( 181ארבעה , נבו )  
) 'łaskotały mi uszy [liście]' ודיגדגו לי את האוזניים 339ארבעה , נבו )  
) 'rozgrzewała mi pępek' חיממה לי את הפופיק 263ארבעה , נבו ) 
 

• Czynność oznacza zasłanianie, pokrywanie części ciała bądź unieruchamianie: 
) 'można mu zasłonić twarz' אפשר לכסות לו את הפנים 151שיני , גפן ) 
) 'i owinęła mi palec' ועטפה לי את האצבע 13ארבעה , נבו ) 

ל הידהדם כבר מילא לי את כ  'krew zalała mi już całą rękę' ( 12ארבעה , נבו ) 
) 'zwiąż Awramowi ręce' תקשרי לאברם את הידיים 175ארבעה , נבו ) 

 
Zamiast rzeczownika oznaczającego część ciała może pojawić się rzeczownik oznaczający ubiór aktu-

alnie noszony (por. Berman 1982: 48) lub inną rzecz ściśle z osobą związaną: 
 

) 'nawet nie zdjął mi majtek' אפילו לא הוריד לי את התחתונים 37הפוטוגרף , בר יוסף )  
) 'jeszcze obudzisz mi dziecko' עוד תעיר לי את הילד 41מומיק , גרוסמן ) – matka do osoby hałasującej. 
) 'przejechał mi dziecko [:mówi ojciec]' הוא דרס לי את הבן 115נוכחים , גרוסמן )  
) 'i zbiłem mu laufra swoim pionkiem' ואכלתי לו את הרץ עם חייל שלי 336ארבעה , נבו ) 

 
Polski celownik, a w języku hebrajskim, w stylu neutralnym lecz starannym wariant שרף להם את הבית 

'spalił im dom' ( 38בקשר , גפן ), są niemożliwe, gdy czynność wykonywana na części/własności nie wpływa 
na całość/posiadacza: 

 
• Czynność sama w sobie jest neutralna, choć stan części wpływa na całość:  הוא לא יכול היה לשאת את

) 'nie mógł ścierpieć jej twarzy' פניה 206זכרון , שבתאי ). 
 
• Czynność sama w sobie nie jest neutralna, lecz stan części/własności nie wpływa na ca-

łość/posiadacza: 
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?הרסו את בית שטרן  'zburzyli dom Sterna?' ( 38בעקבות , מורג ), nie הרסו לשטרן את הבית 'zburzyli Sternowi dom', 
bo mowa o domu zmarłej osoby (por. Linzen 2009: 2.19) 

ראשים זעירים של עשבי־בר[...] לש ת  'urywał małe czubki polnych roślin' ( 169לדעת , עוז ), nie  תלש את הראשים
 urywał czubki polnym trawom', jednak w języku hebrajskim w stylu niedbałym celownik' לעשבי בר
jest możliwy choć rzadki także w zdaniu mówiącym o części przedmiotu martwego, por. przykłady 
znalezione na blogach internetowych przez Linzena (2009: 7. 9–10)80F

 zepsułem' דפקתי למחשב את הספק :81
zasilacz komputera', raczej nie 'zepsułem komputerowi zasilacz'; חותכים לעגבניה את הכיפה 'obcina się 
czubek pomidora', raczej nie 'obcina się pomidorowi czubek'. Podobny przykład pochodzi z tekstu lite-
rackiego utrzymanego w stylu niedbałym: הורדנו לה את ההא 'odcięliśmy mu [= napisanemu na papierze 
wyrazowi] literę he' ( 27סוגרים , קציר ). Szupryczyńska (1994: 59) podaje jednak jako zdania prawdopo-
dobnie akceptowalne Wygiął mojemu fiatowi zderzak, Podciął drzewku gałęzie, uzasadniając celownik 
animizacją przedmiotów martwych. 
 
Celownik w obu językach jest też możliwy, gdy zdanie mówi: 
 
• o gestach: ולחץ ידיים לכל החברים של גידי 'i ściskał ręce wszystkim kolegom Gidiego [w celu przywita-

nia się]' ( 126ארבעה , נבו ) 
 
• o obserwacji mającej na celu poznanie stanu części ciała czy osoby, i gdy mowa o wzrokowej ob-

serwacji, w zdaniu hebrajskim niemożliwy jest czasownik ראה, w polskim widzieć, lecz jedynie czasow-
niki o znaczeniu 'patrzeć' (por. Wierzbicka 1986: 405–406; Halevy 2004b, nr 79): 

 
) 'wącha mu nogi' מריחה לו את הרגליים 89מומיק , גרוסמן ) 

על העורף[...] מביט לו   'patrzył mu na kark [w celu kontrolowania jego zachowania, idąc za nim]' ( 68טירופו , הנדל ) 
) 'popatrzył mi na ręce [w celach diagnostycznych]' הסתכל לי על הידיים 51תמונת , זכאי )  
) 'miała dotknąć mu czoła [, aby sprawdzić, czy nie ma gorączki]' עמדה לגעת לו במצח 42קפה חם  ) 
) 'nie badano mi oczu' לא בדקו לי את העיניים 170אחרי , ברק ) 

 
• o kontakcie wzrokowym podczas rozmowy, i wtedy w zdaniu hebrajskim nie można użyć ראה, a w polskim 

widzieć, lecz jedynie czasowniki o znaczeniu 'patrzeć' (por. Wierzbicka 1999: 358; Linzen 2009: 16): 
 

) 'popatrzą jej w twarz [podczas rozmowy z nią]' יסתכלו לה בפרצוף 115אחרת , יפה )  
להביט לי בעיניים, העזה כזו  'co za śmiałość, patrzeć mi w oczy' ( 39אבן , שחם ) 

) 'i patrzyli sobie na wzajem w oczy [podczas rozmowy]' ומסתכלים אחד לשני בעיניים 49חומר , גפן ) 
 

Wyjątkowo zdarza się zamiast przyimka ל-  przyimek właściwy dopełnieniu czasownika 'patrzeć', 
a nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika miejsca, jak w przypadku czasowników oznaczających 
manipulowanie całym ciałem. Składnia taka nie występuje w języku polskim: הסתכל בו ישר בעיניים 
'popatrzył mu prosto w oczy' ( 112מומיק , גרוסמן ) 

 
• o obserwacji naruszającej prywatność (por. Wierzbicka 1999: 358–369; Linzen 2009: 14; Landau 

1999: 26; Halevy [w druku]), i wtedy możliwe są zarówno czasowniki 'widzieć', jak i 'patrzeć': 
 

) 'i popatrzył mi na nogi' והסתכל לי על הרגליים 157 חדר, שמעוני )  
) 'widziała mu członka' ראתה לו את הזין 184ועם , לאור ) 
) 'widać jej było całego siusiaka [:mówi dziecko]' ראו לה את כל הפיפי 105רחוב , אקשטיין ) 
) 'przecież będą im widzieć włosy' הרי יראו להם את השערות 277 חדר, שמעוני ) 81F

82  
 
W hebrajskim możliwy jest celownik, gdy orzeczenie to 'słyszeć', lecz wydaje się, że wtedy celownik 

w polskim przekładzie jest niemożliwy: שמע לה את הצעקות 'słyszał jej krzyki' (Linzen 2009: 15) – w tym 
                                                 
81 Z kolei Gafter (2010: 4) podaje jako zdanie nieakceptowalne המצבר נהרס לאוטו 'samochodowi zepsuł się akumulator'. 
82 Zdaniem Wierzbickiej (1999: 360) celownik jest możliwy z czasownikiem patrzeć (np. Patrzył ci na nogi), ale nie 
z czasownikiem widzieć (nie Widział ci nogi). Moim zdaniem nie czasownik w tym wypadku decyduje o możliwo-
ści pojawienia się celownika, lecz to, czy 'widzenie' jest pogwałceniem prywatności, co zależy od części ciała, 
i można po polsku powiedzieć Widziała mu – o pielęgniarce zajmującej się chorym,  „Literatura na świecie” 7(87), 
s. 208. Także Szupryczyńska (1994: 66) jako nieakceptowalne podaje zdanie Tomek zobaczył matce rękę, ale wbrew 
sugestii autorki jego nieakceptowalność wynika nie ze znaczenia czasownika, lecz ze znaczenia rzeczownika ręka, 
i gdyby go zastąpić rzeczownikiem oznaczającym np. intymne części ciała, zdanie stałoby się akceptowalne, np. znalezio-
ne w internecie: Przez przypadek mała córka zobaczyła mu członka (http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=50 09922). 

http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=5009922
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dosłownym przekładzie jej to celownik, tj. w rodzaju męskim byłoby 'słyszał mu krzyki', i zdanie mówi 
o krzykach bólu, wydawanych mimowolnie przez rodzącą. W przekładzie poprawnym frazeologicznie 
byłoby 'słyszał jego krzyki'. Celownik możliwy jest też, gdy mowa o obserwacji ubioru aktualnie noszo-
nego, o ile ujrzenie go narusza prywatność (por. Wierzbicka 1999: 359): וכולם ראו לה את התחתונים 'i wszy-
scy jej widzieli majtki' ( 129סוגרים , קציר ) – jej to celownik, a nie dopełniacz, i dla zaznaczenia tego prze-
sunąłem go przed orzeczenie. 

Gdy brak kontaktu wzrokowego, a obserwacja nie ma na celu poznania stanu części ciała ani nie jest 
naruszeniem prywatności, w obu językach osobę wyraża nie celownik, lecz przydawka rzeczownika 
oznaczającego część ciała: 

 
) 'syn spojrzał na łokcie swego ojca' הביט הבן במרפקי אביו 45פרשת , רז ) – bo akurat je było widać, zatem nie 

'spojrzał ojcu na łokcie'. 
) 'popatrzyła na jego cesarską głowę' הביטה בראשו הקיסרי 105רצח , שם אור ) – w podziwie, a nie po to, aby 

zbadać jej stan. 
) 'popatrz na jej usta' הסתכל על הפה שלה 16מלאכים , בן נר )  

להפסיק להביט בפנים היפים שלו לא יכולתי  'nie mogłam przestać patrzeć na jego piękną twarz [w podziwie]' 
( 156מגדלורים , קציר ) 

) 'a ja patrzyłam na jego szerokie plecy [w podziwie]' ואני הבטתי בגב הרחב שלו 156מגדלורים , קציר ) 
) 'jego twarz ledwo widziałam' ואת הפנים שלו בקושי ראיתי 20חיי , שלו ) 
) 'zobaczył oczy Gadiego' ראה את עיניו של גדי 149געגועי , קרת ) 

 
Celownik w obu językach jest niemożliwy w zdaniu o przedmiocie martwym, bo patrzenie na jego 

część nie jest ani nawiązaniem kontaktu psychicznego, ani pogwałceniem prywatności:  מסתכלים בחזית
) 'patrzą na front gmachu' הבניין 115כולל , הפנר ). 

 
b.4. W stylu neutralnym zdarza się zamiast celownika zaimek dzierżawczy analityczny, może przez 

naśladowanie wariantu książkowego, z zamianą zaimka syntetycznego na analityczny. W polskim prze-
kładzie pojawia się celownik: 

 
) 'rozwaliłbym jej czaszkę' הייתי מנפץ את הגולגולת שלה 181רחוב , אקשטיין ) 
) 'urwą mi jaja' יתלשו את הביצים שלי 114חסות , מיכאל ) 
) 'masował jej brzuch' הוא עיסה את הבטן שלה 56רומן , שלו ) 

 
b.5. W stylu neutralnym możliwy jest w jednym zdaniu jednocześnie zaimek analityczny i celownik, 

gdy zdanie mówi o działaniu brutalnym i niezgodnym z wolą pacjensa: 
 

) 'pieniądze mącą ci umysł' הכסף משגע לך את השכל שלך 115התגנבות , קנז ) 
חותך לו את הגרון שלו[...] הייתי   'poderżnąłbym mu gardło' ( 62מנוחה , עוז ) 

) 'chciałem wypatroszyć im mózgi' רציתי לתלוש להם את המוח שלהם מתוך הגולגולת 88הינומת , שמיר ) 
) 'jeśli tłumią ci 70% twojej osobowości' אם מדכאים לך שיבעים אחוז מהאישיות שלך 62נוכחים , גרוסמן ) – w prze-

kładzie zachowałem zaimek dzierżawczy z powodu nietypowości zdania wynikającej ze znaczenia 
rzeczownika 'osobowość'. Gdyby zdanie miało typowe znaczenie, to zaimek dzierżawczy by się nie 
pojawił nawet w przypadku działania brutalnego: 'ucinają ci głowę'. 
 
W zdaniach powyższych w wariancie neutralnym, tj. z celownikiem, rzeczownik oznaczający część 

ciała jest określony rodzajnikiem. Jeśli rzeczownik nie mający przydawki oznacza jedną z kilku części 
ciała o tej samej nazwie, to w wariancie z celownikiem jest gramatycznie nieokreślony: 

 
וציא לך רגל מהתחתאני א  'wyrwę ci nogę z dupy' ( 244רחוב , אקשטיין ) – zatem w tym samym zdaniu rzeczow-

nik oznaczający jedyną część ciała o danej nazwie jest gramatycznie określony, a rzeczownik oznacza-
jący jedną z kilku części ciała o tej samej nazwie jest gramatycznie nieokreślony. 

) 'mogłeś wybić mu oko' יכולת להוציא לו עין 14הספר , גורי ) 
) 'gdyby mi wyrwała ząb' אם היתה מוציאה לי שן 150רחוב , אקשטיין ) 
) 'głaskałam mu jeden palec po drugim' וליטפתי לו אצבע אחרי אצבע 45חיי , שלו ) 
) 'będą mu wyrywali jeden paznokieć po drugim' ציפורן אחרי ציפורן יעקרו לו 118מומיק , גרוסמן ) 
) 'złamałeś mi ząb' שברת לי שן 196כחרס , לפיד ) 
) 'one mu zatykają tętnice' הן חוסמות לו עורקים 107ילדי , שמיר ) 
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W języku hebrajskim celownik możliwy jest także w przypadku nominalizacji, tj. jako określenie rze-
czownika odczasownikowego, ale tylko wtedy, gdy 'osobę' wyraża rzeczownik, a nie zaimek (Borer 1995: 
538)82F

83. W języku polskim celownik jest możliwy (a nawet konieczny) także w przypadku zaimka:  כריתת
) 'ucinanie złodziejom ręki' יד לגנבים םעיניי, צור ) 'ucięcie mu głowy' כריתת ראשו ;( 49תאה , אהרוני ). 

 
Okolicznik w celowniku następuje bezpośrednio po orzeczeniu (Glinert 2004: 154; Landau 1999: 8), 

chyba że jest skontrastowany: 
 

) 'mnie nie zgolicie brody' לי אתם לא תורידו את הזקן 46אני , רימובסקי ) 
ולי כמעט קטעו את הרגל. צע את זרוע יד ימינו תוך כדי משחק הפולוהוא פ  'on zranił się w prawe ramię podczas gry 

w polo. A mnie prawie ucięto nogę' ( 38כורסת , גפן ) 
 
c. Przydawka określająca nazwę części ciała 
 
c.1. W przypadku czynności zarówno zwrotnej, jak i niezwrotnej, jeśli rzeczownik oznaczający część 

ciała ma przydawkę przymiotną (o dowolnym znaczeniu), to w języku hebrajskim, w stylu książkowym 
zaimek dzierżawczy syntetyczny określa rzeczownik oznaczający część ciała. Pojawienie się w polskim 
przekładzie zaimka dzierżawczego (obok okolicznika w celowniku) zależy od znaczenia przymiotnika. 

 
• Jeśli przymiotnik wyraża cechę stałą, charakterystyczną dla danej osoby, to w polskim przekładzie 

pojawiają się jednocześnie celownik (fakultatywnie, gdy czynność jest zwrotna) i zaimek dzierżawczy83F

84: 
 

) 'poprawiając (sobie) na głowie swe siwe włosy' מסדר את שערו האפור על גולגלתו 22חיי , שלו ) 
את זקנו הצהוב[...] מרט   'skubał (sobie) swą żółtą brodę' ( 59, 3סיפורי , שנהר ) 

את אצבעותיו הדקות המשומנות[...] היה מלקק   'oblizywał (sobie) swe cienkie, zatłuszczone palce' ( 23קפה חם  ) 
) 'podparł (sobie) dłonią swój szorstki podbródek' תמך בכפו את סנטרו המחוספס 41אחרון , אריאלי ) 
) 'on jej liże jej małe piersi' הוא לוחך את שדיה הקטנים 53כל הסיפורים , יהושע ) 
) 'umył mu jego krótkie rogi' רחץ את קרניו הקצרות 160רומן , שלו ) 
) 'na pewno wyłupimy ci twoje jedyne oko, które ci pozostało' נקר ננקר את עינך הנותרת 187קשת  ) 
) 'popatrzył jej w twarz i w jej zielono-brązowe oczy' הסתכל בפניה ובעיניה החומות־ירוקות 199זכרון , שבתאי ) 

ילהלהציץ בעיניו היפות כעיני אי  'spojrzeć mu w jego oczy, piękne jak oczy łani' ( 12אבן , שחם ) 
) 'urwę ci twój długi nos' אתלוש לך את אפך הארוך 16כל ספורי , ראובני ) 
) 'wyskubać mu jego zapleśniałą brodę' למרוט לו את זקנו המעופש 82במו , שמיר ) 

 
• Jeśli przymiotnik wyraża cechę chwilową, to w polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego84 F

85, 
okolicznik w celowniku jest fakultatywny w zwrotnym wariancie, obowiązkowy w niezwrotnym: 

 
) 'szybko wytarła (sobie) mokre dłonie' מיהרה לקנח כפות ידיה הרטובות 13חדוה , מגד ) 

ידיו המוכתמות בדם[...] יטול   'będzie (sobie) mył [...] poplamione krwią ręce' ( 18המורה , באר ) 
) 'zwilża (sobie) końcem języka suche wargi' הוא מרטיב בקצה לשונו שפתיו היבשות 119אנשי , בר יוסף ) 
) 'oblizuje (sobie) suche wargi' מלקקת שפתיה החרבות 13, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'masuje (sobie) zmęczone nogi' מעסה את רגליו העיפות 347, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'wytarł mi mokre czoło' ניגב את מצחי הרטוב 24מיכאל , עוז ) 

 
• Jeśli przymiotnik służy do identyfikacji jednej z kilku części ciała o tej samej nazwie, tj. wyraża ce-

chę stałą, ale nie charakterystyczną dla danej osoby, to w polskim przekładzie brak zaimka dzierżawcze-
go: מעסה את זרועו הימנית 'masując (sobie) prawe ramię' ( 143ספר , גרוסמן ). 

 
c.2. Zarówno w wariancie zwrotnym, jak i niezwrotnym czynności, jeśli rzeczownik oznaczający 

część ciała (lub ubiór aktualnie noszony) ma przydawkę przymiotną lub dopełniaczową, to w języku he-
brajskim w stylu neutralnym pojawienie się zaimka dzierżawczego analitycznego jest zależne od znacze-
nia przymiotnika, czyli podobnie jak w języku polskim. 
                                                 
83 Glinert (2004: 116) błędnie wyklucza celownik (także rzeczownika) w przypadku nominalizacji. 
84 Szupryczyńska (1994: 63) podaje zdanie akceptowalne Rozbił mu ten jego długi nos, nie wiążąc jednak pojawie-
nia się zaimka dzierżawczego z obecnością przydawki wyrażającej cechę stałą. 
85 Wierzbicka (1999: 344–345) analizując podobne zdania francuskie posługuje się przymiotnikami wyrażającymi 
cechy chwilowe. Jeśli jej materiał językowy jest wiarygodny, polski i hebrajski (w odmianie neutralnej) różnią się tu 
od francuskiego, bo w nich zaimki dzierżawcze pojawiają się tylko wtedy, gdy przymiotnik wyraża cechę stałą. 
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• Jeśli przydawka wyraża cechę stałą, charakterystyczną dla danej osoby, to w języku hebrajskim 

w stylu neutralnym, oprócz celownika pojawia się zaimek dzierżawczy analityczny, i należy go zachować 
w przekładzie polskim:  

 
את השדיים הקטנים שלה בתוך החזייה[...] מסדרת   'poprawiając (sobie) w biustonoszu swe małe piersi' ( 13טירופו , הנדל ) 

מעסה לו את העורף המכווץ שלו[...] היא היתה   'masowała mu jego zesztywniały kark' ( 20יש , גרוסמן ) – o kimś 
znerwicowanym, więc sztywność jest stałą cechą jego karku. 

) 'uciąć im ich świńskie łby' להוריד להם את ראשי החזיר שלהם 292רחוב , אקשטיין ) 
ale ja otworzę ci twoją piękną i głupią głowę85F' אבל אני אפתח לך את הראש היפה והמטומטם שלך

86' ( 51אליקום , תמוז ) 
) 'i chcę rozwalić Ariemu jego zadowoloną gębę' ואני רוצה לקרוע לאריה את הפרצוף המרוצה שלו 75חיי , שלו ) – 

o kimś ogólnie zadowolonym z siebie. 
) 'podrą ci twoje delikatne majtki' יקרעו לך את התחתונים העדינים שלך 73פרספונה , מגד ) 

 
• Jeśli przydawka wyraża cechę chwilową, to w zdaniu hebrajskim w stylu neutralnym brak zaimka anali-

tycznego, choć rzeczownik jest określony przez rodzajnik86F

87, i w polskim przekładzie także brak zaimka dzier-
żawczego: הסתכלתי לך בעיניים האדומות 'popatrzyłam ci w zaczerwienione oczy' ( 30סוגרים , קציר )87F

88. 
 
5.2.2. Nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika miejsca 
 
a. Wariant zwrotny czynności 
 
a.1. W języku hebrajskim w wariancie właściwym stylowi książkowemu brak jest okolicznika z przy-

imkiem ל- , a nazwa części ciała jest określona zaimkiem dzierżawczym syntetycznym, niezależnie od 
stopnia rutynowości czynności. W polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego, a okolicznik sobie 
jest fakultatywny w przypadku czynności rutynowych. Jeśli czynność jest nierutynowa, to okolicznik 
sobie jest obowiązkowy. Zdania mówią o powodowaniu kontaktu jakiegoś przedmiotu z częścią ciała lub 
o przerywaniu takiego kontaktu: 

 
) 'przytknął ją [= szklankę] (sobie) do ust' הגישה לפיו 49המורה , באר )  

את הגבעול אל חטמו[...] מקרב   'przytykając [...] (sobie) do nosa gałązkę' ( 33מעשה , מגד ) 
) 'włożył (sobie) plecak na plecy' נתן התרמיל על גבו 42מבחר , פרידלנדר ) 

יווישם על כתפ , ŚP: włożył je sobie na plecy (Sdz 16, 3) 
) 'zsunął (sobie) kapelusz na czoło' הוריד את מגבעתו על מצחו 40אחרון , אריאלי ) 
) 'mnie posadził (sobie) na ramionach' הניח אותי על כתפיו 143רומן , שלו ) 

ושמה על עיניה[...] לקחה את הממחטה   'wzięła chustkę [...] i położyła ją (sobie) na oczach' ( 116על עצים , מגד ) 
) 'lepiej będzie, jeśli ją [= czapkę] włożysz (sobie) na głowę' מוטב שתניח אותה על ראשך 97מחפשים , דנקנר ) 
) 'na każdą kromkę, którą on wkłada (sobie) do ust' בכל פרוסה שהוא מכניס לפיו 164אנשי , בר יוסף ) 

רגליו משקולת ברזליקשור ל  'przywiąże sobie do nóg żelazny balast' ( 202רצח , שם אור ) 
) 'zdjęła (sobie) chustkę z głowy' הסירה את המטפחת מעל ראשה 95מבחר , פרידלנדר ) 
) 'przez ostrożność nie zdejmuje (sobie) maski tlenowej z twarzy' הוא נזהר מלהסיר את המסכה מפניו 38הכלה  ,יהושע ) 
) 'ludzie ocierali (sobie) pot z twarzy' אנשים מחו זיעה מפניהם 11פויגלמן , מגד ) 
) 'postawił ją sobie na czole' הציב אותו על מצחו 123ספר , גרוסמן ) 
) 'człowiek ten strzelił sobie w skroń' ירה האיש ברקתו 65חיי , תמוז ) 
) 'kładzie (sobie) rękę na piersi' שמה ידה על חׇזּה 20פוגלמן , מגד ), por. wariant niezwrotny:  מניח את כף ידו על

) 'kładzie Ablowi na czole rękę' מצחו של אבל 92כולל , הפנר ), z którego wynika, że wyrażenie sobie na piersi to 
przekład hebrajskiego על חזה, tj. okolicznik sobie odpowiada zaimkowi określającemu 'pierś', a nie 'rękę'. 
 

                                                 
86 Zdanie ma podobne znaczenie, co polski frazeologizm otwarty umysł, otwarta głowa. 
87 Siloni (2002) błędnie uznaje zdanie הרופא בדק לו את הראש הפצוע 'lekarz zbadał mu ranną głowę' za nieakceptowal-
ne, bo jego zdaniem rzeczownik oznaczający część ciała może być w takim zdaniu określony tylko przez przymiot-
nik ograniczający (tj. służący do identyfikacji jednej z kilku części ciała o tej samej nazwie), jak w zdaniu  הרופא בדק
 .'lekarz zbadał jej złamaną rękę' לה את היד השבורה
88 Tu polski i hebrajski (w neutralnej odmianie stylistycznej) różnią się od francuskiego, w którym zaimek dzier-
żawczy pojawia się także wtedy, gdy przymiotnik wyraża cechę chwilową, por. Wierzbicka 1999: 343: Pierre lui 
a lavé sa tête sale 'Piotr umył mu jego brudną głowę', a w braku przymiotnika 'głowa' określona tylko rodzajnikiem: 
Pierre lui a lavé la tête. 
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a.2. W języku hebrajskim w wariancie najpowszechniejszym w stylu neutralnym nazwa części ciała 
będąca składnikiem okolicznika miejsca jest określona przez rodzajnik, a wyrażający osobę okolicznik 
z przyimkiem ל-  nie pojawia się, bo czynność jest rutynowa. Z tego też powodu w polskim przekładzie 
okolicznik sobie może zostać pominięty. Zdania mają to samo znaczenie, co w punkcie a.1: 

 
) 'położyłem (sobie) rękę na czole' שמתי את היד על המצח 356ארבעה , נבו ) 

חזההניח את ידו על ה  'położył (sobie) rękę na piersi' ( 77זכרון , שבתאי ) 
) 'położyłem (sobie) książeczkę czekową na kolanie' שמתי את פנקס ההמחאות על הברך 115חסות , מיכאל ) 
) 'włożyłem ją [= chustkę] (sobie) na głowę' שמתי אותה על הראש 139ד׳׳ר , פישר ) 
) 'wzięliśmy go na ramiona' לקחנו אותו על הכתפיים 170נוכחים , גרוסמן ) 

מכניסה אותה לפה[...] ואני   'wkładam go (sobie) do ust' ( 30אהבה , ברגמן ) 
) 'brał szczyptę tabaki i wsadzał (sobie) do nosa' היה לוקח קמצוץ טבק ודוחף לאף 110רחוב , אקשטיין ) 
) 'wciera to (sobie) w ramiona' מורח את זה על הכתפיים 92געגועי , קרת ) 

על הזרוע הימנית[...] וקשרתי אותו   'zawiązałem ją [= wstążkę na znak żałoby] [...] (sobie) na prawym ramie-
niu' ( 245הכלה , יהושע ) 

) 'wyciera (sobie) pot z twarzy' מוחה את הזיעה מהפנים 42געגועים , סיגן ) 
) 'kobiety pozdejmowały (sobie) z rąk pierścionki' נשים הורידו מהידיים טבעות 189נוכחים , גרוסמן ) 
) 'jak (sobie) wyciągasz spinki z włosów' איך את שולפת את הסיכות מן השער 67על עצים , מגד ) 

 
a.3. Gdy czynność nie jest rutynowa, w języku hebrajskim w stylu neutralnym osobę wyraża celownik 

zaimka zwrotnego, rzadziej osobowego o zwrotnym odniesieniu, a nazwa części ciała jest określona przez 
rodzajnik. Z powodu nierutynowości czynności celownik jest obowiązkowy w polskim przekładzie: 

 
) 'strzelił sobie w skroń' הוא ירה לעצמו ברקה 15האנשים , רון ) 
) 'wpakuje sobie kulkę w rękę' יתקע לעצמו כדור ביד 68התגנבות , קנז ) – o umyślnym strzeleniu sobie w rękę. 
) 'przymocuj sobie do pleców sznur' תחבר לעצמך כבל לגב 158ארבעה , נבו ) 
) 'powieś sobie na piersi półkę' תלה לך מדף על החזה 13המסע , שחר ) 

טיק על כל הפניםמרחה לעצמה ליפס  'rozmazała sobie szminkę po całej twarzy' ( 28בקשר , גפן ) – nierutynowość 
czynności polega tu chyba na tym, że cała twarz jest pacjensem. 
 
a.4. W stylu neutralnym raczej mniej starannym zamiast celownika może pojawić się zaimek dzier-

żawczy analityczny, może pod wpływem wariantu książkowego: 
 
• czynność nie jest rutynowa, i dlatego w polskim przekładzie celownik jest obligatoryjny: 
 

) 'wsadza sobie palce do cipy' דוחפת אצבעות לכוס שלה 13געגועי , קרת ) 
גפן שהיא תחבה לאוזניים שלה־הצמר  'wata, którą ona sobie wcisnęła do uszu' ( 244הכלה , יהושע ) 

 
• czynność jest rutynowa, i dlatego w polskim przekładzie celownik jest fakultatywny: 
 

) 'włożyłam ją [= czapkę] (sobie) na głowę' שמתי אותו על הראש שלי 42אז , שמר ) 
) 'wtarł (sobie) trochę [maści] w powieki' מרח קצת על העפעפיים שלו 92געגועי , קרת ) 
) 'brał mnie na plecy' הוא היה לוקח אותי על הגב שלו 31געגועי , קרת ) 
) ' sadzali (sobie) na ramionach dzieci' היו מעלים את הילדים על הכתפיים שלהם 39געגועי , קרת ) 

 
a.5. Rzadko w języku hebrajskim w stylu neutralnym dopełnieniem dalszym jest rzeczownik odnoszą-

cy się do osoby, a część ciała wyraża okolicznik miejsca, jak w zdaniach mówiących o dotykaniu lub 
trzymaniu. W polskim przekładzie osobę wyraża celownik: הוא ירה בעצמו באקדח לתוך הפה 'z pistoletu strze-
lił sobie w usta' ( 101זכרון , שבתאי ), nie 'strzelił do siebie w usta'. 

 
b. Wariant niezwrotny czynności 
 
W przekładzie polskim okolicznik w celowniku jest obowiązkowy w wariancie niezwrotnym czynno-

ści. Także w języku hebrajskim w przypadku czynności niezwrotnej nie jest możliwy wariant typu  שמתי את היד על
 tj. 'osoba' musi być explicite wyrażona celownikiem bądź przydawką nazwy części ciała. Zdania mówią ,המצח
o powodowaniu kontaktu jakiegoś przedmiotu z częścią ciała lub o przerywaniu takiego kontaktu. 
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b.1. W języku hebrajskim w wariancie najpowszechniejszym w stylu książkowym brak okolicznika 
z przyimkiem ל- , a nazwa części ciała jest określona zaimkiem syntetycznym. W polskim przekładzie 
osobę wyraża celownik: 

 
) 'zwykły kamień, który spadnie mu na głowę' סתם אבן שתפול על ראשו 28נינגל , שחר ) 
) 'rzucił mi się na szyję' נפל על צווארי 160השגעון , המאירי ) 
) 'usiadła mu na kolanach' ישבה על ברכיו 27שמות , ראובני ) 
) 'kładzie mu rękę na kolanie' מניחה את כף ידה על ברכו 86כולל , הפנר ) 
) 'podetknął mu pod nos jedno z czasopism' תחב מתחת לחוטמו את אחד מכתבי־העת 288רומן , שלו ) 
) 'przytknie mu ją [= trąbkę] do ust' היא תצמיד אותה אל פיו 63טירופו , הנדל ) 
) 'wcisnął mu go [= placek] całego do ust' הוא דחפה כולה אל פיו 21עקוד , סויסה ) 

נותנו בידה[...] הוא   'daje ją [= książkę] jej do ręki' ( 94מבחר , נדרפרידל ) 
) 'wlewającego mu do ust wodę' מגיר מים אל פיו 41שורשי , אלמוג ) 
) 'zamierza wbić mu w brzuch rogi' זומם לתחוב קרניו בבטנו 38עלילות , בורלא ) 
) 'rzucić mu w głowę talerzem' לזרוק צלחת בראשו 22שמות , ראובני ) 
) 'strzeliłem mu w pierś' יריתי בחזהו 65עלילות , לאבור ) 
) 'jakby mi napluł w twarz' כמו ירק בפני 110בגיאות , בורלא ) 
) 'zrywa mu z głowy czapkę szoferską' הוא תולש מראשו את כובע הנהגים 119אנשי , בר יוסף ) 
) 'wyrwał mi z rąk naładowany karabin' הוא חטף מידי את הרובה הטעון 25המורה , באר ) 

רים מידיהנוש[...] הדפים   'kartki [...] wypadają jej z rąk' ( 92מבחר , פרידלנדר ) 
Celownik pojawia się też w przekładzie zdań mówiących: 
 
• o widzeniu przedmiotów: 
 

) 'ponownie przeszły mu przed oczyma' חזרו וחלפו לנגד עיניו 25פולין , אפלפלד )88F

89 
ים שבידונופף מול פניו של אברם באחד הטפס  'zamachał Abramowi przed nosem jednym z druków, które miał 

w ręce' ( 102געגועי , קרת ) 
 
• o pojawiających się wydzielinach ciała (Szupryczyńska 1994: 61): 
 

) 'w oczach stanęły ci łzy' עמדו דמעות בעיניך 323חסות , מיכאל ) 
) 'łzy zaczęły mu ciec z oczu' דמעות התחילו לזלוג מעיניו 266זכרון , שבתאי ) 
) 'pot ściekał mi po twarzy' זיעה ניגרה מפני 56אחרון , אריאלי ) 
) 'z nosa bucha mi krew' מאפי פורץ דם 324רחוב , אקשטיין ) 

 
W wariancie książkowym typu נפל על צווארי 'rzucił mi się na szyję' zdania hebrajskie są homonimiczne ze 

zdaniami mówiącymi o przedmiotach martwych, w których przekładzie nie pojawia się celownik, a w języku 
hebrajskim niemożliwy jest okolicznik z przyimkiem ל-  w wariantach stylistycznych, które omawiam dalej: 

 
) 'wcisnęła list w otwór torebki' תחבה את המכתב לפי ארנקה 36הינומת , שמיר ), nie התחבה את המכתב לארנקה לפ  

'wcisnęła list torebce do otworu'. 
) 'położyłem rękę na ich [= drzwi] klamce' הנחתי את ידי על כף המנעול שלה 256הכלה , יהושע ), nie  הנחתי לה את ידי

 .'położyłem im rękę na klamce' על כף המנעול
 
b.2. W języku hebrajskim w wariancie rzadszym w stylu książkowym pojawia się okolicznik z przy-

imkiem ל- , a nazwa części ciała jest określona zaimkiem syntetycznym: 
 

) 'który leje jej wodę na stopy' המתיז לה מים על כפות־רגליה 33מנוחה , עוז ) 
ו על צווארונתלית ל[...] היא   'ona wiesza mu się na szyi' ( 33מקום , עוז ) 

 
Okolicznik z przyimkiem ל-  pojawia się w stylu książkowym głównie w zdaniach mówiących o trwałym 

lub szkodliwym wpływie na osobę w rodzaju pojawienia się wrzodów, lub o działaniach będących wyrazem 
negatywnych uczuć, czy o działaniu sprzecznym z wolą osoby, brutalnym i dla niej niekorzystnym: 

 
) 'okruch, który utknął jej w gardle' פרור שעמד לה בגרונה 123הוא , שמיר ) 
) 'pięść zatkała jej gardło' אגרוף פקק לה את גרונה 186הוא , שמיר ) 

יולא הרשה שיקשרו לו את עינ  '[skazaniec] nie pozwolił, aby zawiązano mu oczy' ( 99נינגל , שחר ) 
                                                 
89 Por. podobny przykład arabski podany przez Górską (2000: 62). 
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) 'pył posypał się jej na uszy i kark' אבק נתעפר לה על אזניה וערפה 160הוא , שמיר ) 
!פן אירק לך בפניך  'abym ci nie napluł w twarz' ( 126השגעון , המאירי ) 

) 'z powodu kwasu, który żona wylała mu na twarz' מחמת חומצה ששפכה לו אשתו בפניו 53אליקום , תמוז ) 
) 'ryknął, gdy wsadzono mu do gardła łyżeczkę' געה כשתחבו לו כף לתוך פיו 35ישראל , מגד ) – o bolesnym ba-

daniu lekarskim. 
) 'krew uderzyła mi do głowy' דמי זרם לי אל מוחי 125השגעון , המאירי ) 

קטנות היו מבצבצות לו במצחו ובצדעיו טיפות זיעה  'małe krople potu występowały mu na czoło i na skronie 
[z powodu wielkiej ekscytacji]' ( 63מלאכים , בן נר ) 

) 'jaki guz wyrósł mu na czole' איזו חבורה צמחה לו על מצחו 27כל ספורי , ראובני ) 
) 'wyrosły mi na nogach wrzody' צמחו לי מורסות על רגלי 31שמות , ראובני ) 
) 'szczeciniaste włosy wyrosły mu na policzkach i pod nosem' זיפי שער צמחו לו על לחייו ומתחת לחטמו 90אליקום , תמוז ) 
 

b.3. W języku hebrajskim w wariancie najczęstszym w stylu neutralnym osobę wyraża przyimek ל- , a nazwa 
części ciała jest określona przez rodzajnik. W polskim przekładzie celownik i brak zaimka dzierżawczego: 

 
) 'przysunął mi do twarzy chusteczkę' קירב לי לפנים את הטישו 125געגועי , קרת ) 
) 'położyłam mu rękę na czole' שמתי לו יד על המצח 18חיי , שלו ) 

ק בתחתתכניסי לי פק  'wsadzisz mi korek do tyłka' ( 51רחוב , אקשטיין ) 
) 'siadam mu na kolanach' ואני מתיישבת לו על הברכיים 48חיי , שלו ) 
) 'założyć mu worek na głowę' להלביש לו שק על הראש 360סטודנטית , קציר ) 
) 'przykleimy ci pióra do tyłka' ונדביק לך נוצות על התחת 246ת חסו, מיכאל ) 
) 'szpilką przyczepił mi do piersi ten medal' בסיכה הצמיד לי על החזה את המדליה הזו 108רחוב , אקשטיין ) 
) 'i próbował wcisnąć mamie do ust mikrofon' וניסה לדחוף לאמא מיקרופון לפה 13ארבעה , נבו ) 
) 'wstrzyknęli mu do mózgu różne substancje' שפכו לו כל מיני חומרים לתוך המוח 164ארבעה , נבו ) 
) 'żeby ktoś wsadził im do dzioba robaka' שמישהו יתקע להן תולעת למקור 49שאהבה , הראבן ) 
) 'i wcisnęli mi do ręki zaproszenia' ודחפו לי ליד הזמנות 222ארבעה , נבו ) 
) 'rzuciła mi w głowę jakąś popielniczką' היא זרקה לי בראש איזה מאפרה 80געגועי , קרת ) 
) 'spuściłem mu łom na głowę' הנחתי לו את המוט על הראש 173רחוב , אקשטיין ) 
?מישהו חירבן לך על הראש  'ktoś ci narobił na głowę?' ( 354חסות , מיכאל ) 

) 'nie sikałem ci między nogi' לא השתנתי לך בין הרגליים 89רחוב , אקשטיין ) 
םהיו יורקים לי בפני  'pluto mi w twarz' ( 209בגיאות , בורלא ) 

) 'z szufladą, która spadła mu na nogę' עם המגירה שנפלה לו על הרגל 11חיי , שלו ) 
) 'powyciąga mu wszystkie kleszcze z uszu' הוא יוציא לו את כל הקרציות מהאזניים 25עקוד , סויסה ) 
) 'wyrwał Hirszowi z ręki karabin' חטף להירש את הרובה מהיד 40געגועי , קרת ) 

 
O pojawianiu się wydzielin ciała lub zmian chorobowych: 
 

) 'lała jej się z nosa krew' נזל לה דם מהאף 119געגועי , קרת ) 
) 'łzy stanęły mi w oczach' עמדו לי דמעות בעיניים 139הכלה , יהושע ) 
) 'strasznie śmierdzi mu z ust' מסריח לו נורא מהפה 204רחוב , אקשטיין ) – w wariancie książkowym 'część ciała' 

jest podmiotem: פיו הסריח 'śmierdziało mu z ust' ( 86אחרי , קנז ) 
) 'sople, które gościom wychodziły z nosów' מקלות הקרח שיצאו לאורחים מהאף 33רחוב , אקשטיין ) 
) 'jęczmień wyrósł mi na oku' שעורה פרחה לי בעין 13יום , שחם ) 

 
W języku hebrajskim przyimek ל-  jest możliwy także wtedy, gdy niezmienny stan wyraża imiesłów 

bierny o znaczeniu perfektywnym. W polskim przekładzie celownik jest wtedy niemożliwy, i osobę wy-
raża albo przydawka nazwy części ciała, albo podmiot czasownika mieć: 

 
) 'jedną rękę miał włożoną do przedniej kieszeni spodni' ידו האחת היתה תחובה לו בכיס הקדמי של המכנסים , מגד

48ישראל  ), nie 'jedna jego ręka była mu włożona do kieszeni', choć celownik możliwy jest w przekła-
dzie parafrazy czynnej: הוא שם את ידו בכיסו 'wkłada (sobie) rękę do kieszeni' ( 28נוף , קנז ) 

) 'na szyi miał zawsze zawiązaną chustkę' מטפחת היתה כרוכה לו תמיד על צוארו 73במו ידיו , שמיר ) 
) 'koszulę miał podwiniętą na szyję' חולצתו היתה מופשלת לו על צוארו 158הוא , שמיר ) 

יפור שמרוח לה תמיד על הפניםכל הא  'cały makijaż, który zawsze jest nałożony na jej twarz/który zawsze ma 
nałożony na twarz' ( 102מומיק , גרוסמן ), nie 'cały makijaż, który zawsze jest jej nałożony na twarz', choć 
w przekładzie czynnej parafrazy możliwy celownik: רח לי שיכבה עבה של קצף לבן על השוקייםמ  'rozmazał 
mi na biodrach grubą warstwę białej piany' ( 107מועדון , ארוך ). Celownik jest możliwy w przekładzie 
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także w stronie biernej, ale jeśli orzeczenie oznacza zmianę stanu: האיפור נמרח לו על הפנים 'makijaż 
rozmazał mu się na twarzy' ( 151הערמונים , אביב ). 

לתוך השפופרת התלויה לה לנוכח פיה[...] אמרה   'powiedziała [...] do słuchawki, którą miała zawieszoną naprze-
ciw ust' ( 135הגבול , שמיר ) 

) 'mieli zawieszone na plecach stare rachunki' היו תלויים להם מאחורי גבם חשבונות ישנים 141זכרון , שבתאי ) 
 
Celownik w obu językach jest możliwy, gdy zdanie mówi o zdarzeniach mających miejsce w bliskości 

części ciała, zwłaszcza w zdaniach mówiących o widzeniu czy słyszeniu (por. Wierzbicka 1999: 356–357): 
 

םריצדה לו לפני העיניי[...] ההילה   'aureola [...] tańczyła mu przed oczyma' ( 56טירופו , הנדל ) 
) 'jak pawi ogon, który ci się otwiera prosto w twarz' כמו זנב של טווס שנפתח לך ישר בפרצוף 64מומיק , גרוסמן ) 
) 'stoi jej między nogami' עומד לה בין הרגליים 469סטודנטית , קריץ ) 

ליד האוזן ושומע קולות מדברים לך  'i słyszysz głosy, rozmawiające ci nad uchem' ( 38ארבעה , נבו ) – przyimek ל-  
nie wyraża tu adresata, bo czasownik דיבר wymaga przyimka אל z zaimkiem osobowym. 
 
Celownik w obu językach jest możliwy, gdy zdanie mówi o ubraniu aktualnie noszonym i o innych 

rzeczach ściśle z osobą związanych: 
 

) 'i napakować im śniegu pod biustonosze' ולתחוב להן שלג לתוך החזיות 329סטודנטית , קציר ) 
) 'wiatr wdzierał mi się do rękawów' הרוח חדרה לי לשרוולים 211ארבעה , נבו ) 
) 'włożył mu do kieszeni napoleona' הוא שם לו בכיס נפוליאון 143מגדלורים , קציר ) 

ישן לך במיטה, מחרבן לך בשירותים  'załatwia ci się w ubikacji, śpi ci w łóżku' ( 33געגועי , קרת ) – o intruzie. 
) 'człowiek ten kręci się nam koło domu' האיש הזה מסתובב לנו ליד הבית 185ארבעה , נבו ) – wbrew woli właścicieli. 

ש לך הביתהערבי פל  'jakiś Arab wtargnął ci do domu' ( 184ארבעה , נבו )  
 
Ani polski celownik, ani przyimek ל-  nie są możliwe, gdy wchodzenie na czyjś teren jest zgodne z wolą 

właściciela (por. Linzen 2009: 19, przykład 24b; Gafter 2010: 10–11), i wtedy 'osobę' można wyrazić zarówno 
w języku hebrajskim, jak i polskim przyimkiem lokatywnym lub przydawką 'miejsca': באתי אליה הביתה 'przy-
chodziłam do niej do domu' ( 182כולל , הפנר ) 'przyszła do mojego biura' באה למישרד שלי ;( 17מגדלורים , קציר ). 

 
b.4. W języku hebrajskim w stylu neutralnym rzadko zdarza się zaimek analityczny zamiast celowni-

ka, być może pod wpływem stylu książkowego. W polskim przekładzie celownik: 
 

) 'muchę, która wlazła mi do ucha' זבוב שחדר לאוזן שלי 313רחוב , אקשטיין ) 
) 'próbuje wsadzić mi palec do nosa' מנסה להכניס אצבע לאף שלי 310רחוב , אקשטיין ) 
) 'przystawi mi go do czoła' הוא יצמיד אותו למצח שלי 16אינתא , הרצפלד ) 
) 'Mumik wyjął mu z ust mostek' מומיק הוציא מהפה שלו את הגשר 68מומיק , גרוסמן ) 

 
Wariant z zaimkiem analitycznym jest częsty, gdy w zdaniu występuje kilka rzeczowników odnoszą-

cych się do części ciała kilku osób, a użycie rzeczowników określonych tylko przez rodzajniki mogłoby 
prowadzić do dwuznaczności: 

 
מניחה את היד שלה על הברך שלי[...] היא   'kładzie mi rękę na kolanie ' ( 83על עצים , מגד ), gdy zdanie  היא מניחה לי

 .'mogłoby też znaczyć 'kładzie moją rękę na swoim kolanie את היד על הברך
) ' położyłeś mi głowę na brzuchu' הנחת את הראש על הבטן שלי 23סוגרים , קציר ), tj. הנחת את ראשך על בטני 'po-

łożyłeś swoją głowę na moim brzuchu', gdy ל הבטןהנחת לי את הראש ע  mogłoby też znaczyć  הנחת את ראשי
 .'położyłeś moją głowę na swoim brzuchu' על בטנך
 
b.5. W stylu neutralnym zdarza się także zaimek analityczny wraz z celownikiem, mimo że rzeczownik 

oznaczający część ciała nie ma przydawki, jeśli zdanie mówi o działaniu brutalnym. W polskim przekładzie 
brak zaimka dzierżawczego: אני ירקתי לו ישר בתוך העיניים שלו 'naplułam mu prosto w oczy' ( 105שושרי , אלמוג ). 

 
W przeciwieństwie do zdań, w których nazwa części jest dopełnieniem, nie spotyka się w języku he-

brajskim zdań z celownikiem, mówiących o przedmiotach martwych, w których nazwa części jest skład-
nikiem okolicznika miejsca89F

90.  
 

                                                 
90 We wszystkich podanych przez Linzena (2009: 6) przykładach nazwa części jest dopełnieniem. 
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c. Przydawka rzeczownika oznaczającego część ciała 
 
Zarówno w wariancie zwrotnym, jak i niezwrotnym czynności rzeczownik oznaczający część ciała 

może mieć przydawkę przymiotną. Znaczenie tej przydawki wpływa w obu językach na pojawienie się 
zaimka dzierżawczego określającego nazwę części ciała. 

 
• Jeśli przymiotnik wyraża cechę stałą, charakterystyczną dla danej osoby, to w polskim przekładzie 

pojawia się zaimek dzierżawczy, a oprócz tego fakultatywnie okolicznik w celowniku. W języku hebraj-
skim, w stylu książkowym, osobę wyraża bądź sama dopełniaczowa przydawka nazwy części ciała, bądź 
oprócz niej także okolicznik w celowniku. W stylu neutralnym osobę wyraża celownik, a nazwa części 
ciała jest określona zaimkiem dzierżawczym analitycznym znaczącym 'właściwy sobie': 

 
) 'sadzającego (sobie) Naamę na swoim szerokim, gładkim grzbiecie' מרכיב את נעמה על גבו הרחב והחלק 103מגדלורים , קציר ) 

גרים על זקנקנו הדלילאגלי־שומן ני  'krople tłuszczu spływają (mu) po jego rzadkiej bródce' ( 50דודיה , אוליצקי ) 
היתה נוזלת להם על זקניהם האדומים[...] השמנת   'śmietana [...] lała (im) się po ich rudych brodach' ( 17, 3סיפורי , שנהר ) 

דש שליהחמוד שלך קצת מהח ךאולי אזליף לך על התנו  'może wyleję (ci) trochę swoich nowych perfum na twoje 
rozkoszne ucho' ( 49היכן , קסטל בלום ) 

) 'aby je (sobie) wsadził w swój tłusty tyłek' שידחוף אותן לתחת השמן שלו 267רחוב , אקשטיין ) 
 
• Jeśli przymiotnik wyraża cechę chwilową, w polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego. Okolicz-

nik w celowniku jest fakultatywny w wariancie zwrotnym, obligatoryjny w wariancie niezwrotnym, bo jako 
jedyny wyraża wtedy osobę. W języku hebrajskim w stylu książkowym zdanie nie różni się od zdania z przy-
miotnikiem wyrażającym cechę stałą. W stylu neutralnym rzeczownik oznaczający część ciała jest określony 
rodzajnikiem, tj. brak zaimka dzierżawczego analitycznego, a osobę wyraża celownik90F

91: 
 

את הביצה הקלופה אל פיו הפעור[...] הטיל   'wrzucił [...] (sobie) do otwartych ust obrane jajko' ( 70קשת  ) 
) 'położyłem (sobie) rękę na rozpalonym czole' הנחתי את ידי על מצחי הלוהט 60אחרון , אריאלי ) 
) 'przykłada (sobie) rękę do obolałej twarzy' מגיע את ידו אל פניו הדואבים 92מחפשים , דנקנר ) 
) 'wpadały mu do otwartych ust' עפו לפיו הפעור 60מגדלורים , קציר ) 
 'miała zwyczaj wpychać mi do otwartych ust łyżkę pełną jedzenia' נהגה לדחוף לי לפה הפעור כף גדושה של אוכל

( 103פרוסה , אולמרט ) 
 
5.2.3. Treści możliwe do wyrażenia wariantem z celownikiem 
 
Wariant z celownikiem, czyli ten właściwy językowi polskiemu oraz stylowi neutralnemu w języku 

hebrajskim, zarówno gdy nazwa części ciała jest dopełnieniem, jak i wtedy, gdy jest składnikiem okolicz-
nika miejsca, pozwala w obu językach na: 

 
a. elipsę nazwy części ciała, np. z powodu taboo językowego, która jest niemożliwa w języku hebraj-

skim w przypadku wariantu książkowego bez okolicznika w celowniku91F

92: 
 

) 'będzie mi ssała' היא תמצוץ לי 143געגועי , קרת ), tj. יןיתמצוץ לי את הז , w wariancie książkowym ינייתמצוץ את ז . 
) 'co ona musi robić, aby mu postawić' מה היא נאלצת לעשות כדי להעמיד לו 103זייפנו , רון פדר עמית ), w wariancie 

książkowym להעמיד את זיינו. 
 widać jej było, gdy przychodziła ubrana w swoją fioletową' היו רואים לה כשהיתה באה לבושה בשמלתה הסגולה

sukienkę' ( 202עץ , סמו ) 
) 'otwory na kolczyki, które zrobiła jej matka' נקבי העגילים שניקבה לה אמה 130תרנגול , עמיר ), tj.  שניקבה לה

 .שניקבה אמה באוזניה w wariancie książkowym ,באוזניים
) 'zdjęliśmy mu pierścionki' הורדנו לו את הטבעות 203רחוב , אקשטיין ) 

וליתר ביטחון מכניס לה עוד פעם[...] הייתי מעיר אותה בבוקר   'budziłem ją rano [...] i dla większej pewności wsa-
dzałem jej jeszcze raz' ( 86ערגה , בן עזר ) 

) 'wbiją ci nóż' יתקעו לך סכין 114הזמן , גרוסמן ), tj. יתקעו לך סכין בגב, w wariancie książkowym יתקעו סכין בגבך. 
 

                                                 
91 O niemożności użycia rzeczownika nieokreślonego (który jest możliwy, gdy nazwa części ciała jest dopełnie-
niem) por. Borer, Grodzinsky 1986: 182–183 (przykład 16). 
92 Por. przykład podany przez Berman (1982: 48): האחות שמה לו טלק 'pielęgniarka nałożyła mu talk', która jednak 
interpretuje to nie jako elipsę nazwy części ciała, lecz jako parafrazę שמה עליו 'nałożyła na niego'. 
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b. użycie w funkcji dopełnienia wyrazu, który nie może być określony przez zaimek dzierżawczy syn-
tetyczny, tj. zaimka: 

 
איך היא לא מתביישת, רואים לה הכל  'widać jej wszystko, jak ona się nie wstydzi' ( 62תרנגול , עמיר ) 

) 'nic jej nie widziałem' לא ראיתי לה כלום 124פנתר , עוז ), co w parafrazie na styl książkowy brzmiałoby tak: 
 .'nie widziałem żadnego członka jej ciała' לא ראיתי שום איבר מגופה

) 'jakby rozsmarowano mi tam miód' כאילו מרחו לי שם דבש 23סוגרים , קציר ), tj. w stylu neutralnym  מרחו לי
 .מרחו דבש בין רגליי lub w stylu książkowym דבש בין הרגליים

החתיכה המקוצצה למטהאפילו תדביק לך את   'nawet jeśli przykleisz sobie na dole ten obcięty kawałek' ( , שמיר
87הינומת  ) – mowa o zabiegu odtwarzającym stan sprzed obrzezania. 

) 'nasikać jej do środka' להשתין לה בפנים 126רחוב , אקשטיין ), tj. להשתין בתוך ערוותה. 
ת רותחוהם ישפכו לך שמה זפ  'naleją ci tam wrzącej smoły' ( 90התגנבות , קנז ), tj. ישפכו לך זפת לתחת. 

 
5.3. Zdania typu Złapał się/go za głowę; Pogłaskał się/go po głowie 
 
5.3.1. Czasowniki 'złapać', 'trzymać', 'ciągnąć', 'potrząsać' 
 
W tej grupie czasowników, jeśli w polskim przekładzie pojawia się okolicznik miejsca, to z przyimkiem za. 
 
a. Wariant zwrotny czynności 
 
W wariancie zwrotnym czynność jest zazwyczaj objawem silnych uczuć, przeważnie negatywnych, 

i nie jest jej celem spowodowanie zmiany stanu części ciała, dlatego w polskim przekładzie nie ma ce-
lownika. W wariancie zwrotnym nie występują czasowniki 'ciągnąć'. W polskim przekładzie dopełnie-
niem jest zaimek zwrotny, nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika z przyimkiem za. 

 
a.1. W języku hebrajskim w wariancie najczęstszym we wszelkich rejestrach stylistycznych dopełnieniem 

jest nazwa części ciała, określona w stylu książkowym przez zaimek dzierżawczy syntetyczny, w stylu neutral-
nym przez zaimek analityczny bądź przez rodzajnik. W polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego:  

 
) 'złapał się dwiema rękami za głowę [w geście bezradności]' הוא אחז את ראשו בשתי ידיו 65ולאדק , שגיא ) 
) 'łapiąc się za pierś dwiema rękami [w geście cierpienia]' אוחז את חזהו בשתי ידיו 169אירית , גלרי ) 
) 'trzymał się rękoma za głowę i płakał' החזיק את ראשו בין ידיו ובכה 44זכרון , שבתאי ) 

דרך תמיהה רבה[...] תפס האב את זקנו בידו האחת   'ojciec złapał się jedną ręką za brodę [...] w wielkim zadzi-
wieniu' ( 54עלילות , בורלא ) 

וצווחה תפסה את ראשה בידיה  'złapała się rękami za głowę i krzyknęła' ( 87פויגלמן , מגד ) 
תפס את כרסו, שרק, הוא חילחל  'drżał, gwizdał, łapał się za brzuch' ( 54אחרון , אריאלי ) 

) 'złapał się za głowę [w geście desperacji]' תפס את הראש שלו 177רצח , שם אור ) 
) 'i złapał się za głowę [w geście desperacji]' ותפס את הראש 13ארבעה , נבו )  

 
a.2. Wyjątkowo w języku hebrajskim w stylu książkowym występuje składnia taka, jak w polskim 

przekładzie, tj. dopełnieniem jest zaimek zwrotny, a część ciała wyraża okolicznik miejsca z przyimkiem 
-ב ) 'łapię się za głowę [w geście zadziwienia]' אני תופס את עצמי בראשי : 77על עצים , מגד ). 

 
a.3. Rzadko, tylko w stylu neutralnym, osobę wyraża celownik. Celownik jest niemożliwy w polskim 

przekładzie: 
 

) 'łapie się za głowę dwiema rękami [w geście cierpienia]' אוחז לעצמו את הראש בשתי ידיים 36מגילת , לשם ) 
הראש ואמרתי שאני אידיוט תפסתי לעצמי את  'złapałem się za głowę [w geście zdumienia] i powiedziałem, że 

jestem idiotą' ( 145השיטה , אדר ) 
 
Wariant z celownikiem pozwala użyć zaimka przysłownego zamiast rzeczownika oznaczającego część 

ciała: תופס לעצמו שם 'łapie się tam [= za tamtą część ciała, tj. za krocze, pod wpływem niezaspokojonej 
potrzeby fizjologicznej]' ( 112מומיק , גרוסמן ). 
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b. Wariant niezwrotny czynności 
 
W wariancie niezwrotnym czynność oznacza manipulowanie całym ciałem (lub przynajmniej jego 

częścią inną niż ta wymieniona w zdaniu), a nie powodowanie zmiany stanu części ciała. W polskim 
przekładzie dopełnieniem jest rzeczownik oznaczający osobę, nazwa części ciała jest składnikiem oko-
licznika z przyimkiem za. 

 
b.1. W języku hebrajskim dopełnieniem jest nazwa części ciała, której przydawka wyraża osobę. Jest 

to wariant częsty, właściwy zarówno stylowi książkowemu, jak i neutralnemu: 
 

) 'łapie mnie za rękę i ciągnie mnie do ubikacji' תופס את ידי ומושך אותי לשירותים 240רחוב , אקשטיין ) 
זקה העביר אותיובמשיכה אחת ח, הוא תפס את היד שלי  'złapał mnie za rękę i jednym mocnym pociągnięciem 

przeprowadził mnie' ( 48יש , גרוסמן ) 
) 'trzymałem ją za dłoń [w tańcu]' אחזתי את כפה 129הלבנים , המאירי ) 
) 'złapała tamtą za rękę i sprowadziła ją powoli po schodach' היא החזיקה את ידה והורידה אותה לאט במדרגות 41שמות , ראובני ) 
 'a ja trzymałem ją ręką za kark i przyciskałem ją do siebie' ואני החזקתי את העורף שלה בכף ידי והידקתי אותה אלי

( 237משוואה , אדלמן ) 
) 'znów wziął mnie za ramię i poprowadził do gabinetu' נטל שוב את זרועי והוליך אותי לחדר־עבודתו 67מחפשים , דנקנר ) 
 'chciała złapać go za włosy, aby ją [= jego twarz] odsunąć od siebie' חפצה ללפות את שערו כדי להרחיקם ממנה

( 164מגדלורים , קציר ) 
) 'potrząsnęła śpiącego za ramię [w celu obudzenia go]' טלטלה את כתף הישן 10שורשי , אלמוג )  
) 'złapał ją za biodra [aby ją zatrzymać]' לפת את מתניה 126הוא , שמיר ) 
) 'pociągnął mnie za nogę [w celu ściągnięcia mnie na ziemię z wysokości]' משך את רגלי 12אחרון , אריאלי ) 

 
Zdania hebrajskie w tym wariancie są homonimiczne ze zdaniami nie mówiącymi o manipulowaniu 

całym ciałem, i z tego powodu inaczej tłumaczonymi na język polski: 
 

) 'trzyma [jej] drugą [rękę] na swoim kolanie [manicurzystka]' מחזיקה את השניה על ברכה 10ילדי , שמיר ) 
) 'w prawej ręce trzymałem [uciętą] głowę Kazama' בידי הימנית החזקתי את ראשו של קאזאם 22עגועי ג, קרת ) 
 'drugą ręką serdecznie potrząsa tamtemu rękę [na powitanie]' ביד שנייה הוא מטלטל בלבביות את ידו של זה

( 208הכלה , היושע ) – w polskim przekładzie celownik, bo czynność jest gestem. 
) 'wzięła moją rękę i położyła ją na jego ręce' היא לקחה את היד שלי ושמה על היד שלו 89ואקום , ידעיה ) – celem 

nie jest manipulowanie całym ciałem, lecz wyłącznie wymienioną jego częścią, dlatego nie 'wzięła 
mnie za rękę'. 

) 'jej ręka trzyma mi siusiaka i zaczyna go pocierać' ידה מחזיקה את הפיפי שלי והיא מתחילה לשפשף אותו , טייןאקש
234רחוב  ) – celownik jest możliwy w polskim przekładzie, bo celem czynności jest dostarczenie do-

znań zmysłowych w wymienionej części ciała. 
) 'ona odpycha brutalnie rękę [jej podaną]' היא דוחפת את היד בגסות 324רחוב , אקשטיין ) 

 
Jeśli rzeczownik oznacza całe ciało, niemożliwy jest w polskim przekładzie okolicznik miejsca: 
 

) 'złapał jej ciało [tj. objął ją w celu przyciśnięcia do siebie]' אחז את גופה 52פולין , אפלפלד ), nie 'złapał ją za ciało'. 
) 'zaczął mną/mym ciałem potrząsać [w bójce]' התחיל לטלטל את גופי 218רומן , שלו ), nie 'zaczął potrząsać mną za ciało'. 

 
b.2. W języku hebrajskim dopełnieniem jest rzeczownik oznaczający osobę, część ciała (lub ubiór ak-

tualnie noszony) wyraża okolicznik miejsca, najczęściej z przyimkiem ב- . Wariant częsty zarówno 
w stylu książkowym (w którym nazwa części ciała jest określona przez zaimek syntetyczny), jak i w stylu 
neutralnym (w którym nazwa części ciała jest określona przez rodzajnik). Zdanie hebrajskie w tym wa-
riancie ma składnię najbliższą polskiemu przekładowi: 

 
קחני בציצת ראשי ותשא אתי רוחוי  '[on] chwycił mnie za włosy i uniósł mnie wiatr' (Ez 8, 3) 

) 'tato wziął ją za rękę i poprowadził ją' אבא לקח אותה בידה והוביל אותה 29בימים , סד ) 
) 'wziął go za rękę do jego pokoju' לקח אותו ביד לחדר שלו 54מומיק , גרוסמן ) 

רמלר בצווארונו ביד אחת לופת את  'jedną ręką chwyta Ramlera za kołnierz [aby mu unieruchomić głowę]' ( 84מחפשים , דנקנר ) 
) 'wzięliście ją za ramiona [aby ją prowadzić]' נטלתם אותה בזרועותיה 16אחרי , צמח ) 

הוליכו לבית, נטל את פלדמן תחת זרועו  'wziął Feldmana pod ramię, poprowadził go do domu' ( 23אבן , שחם ) 
) 'łapał je [węże] za szyję' היה תופס אותם בצואר 167אבן , שחם ) 
) 'złapały mnie za głowę i nogi i wrzuciły do samochodu' תפסוני בראשי וברגלי והטילוני למכונית 36סיפורו , קפליוק ) 
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) 'złapałeś Pana Boga za nogi [dosł. za jaja]' תפסת את אלוהים בביצים 323עת , באר ) 
וגררה אותה מתוך החדר בשרוול[...] תפסה את החברה שלה   'złapała swoją koleżankę za rękaw i wyciągnęła ją 

z pokoju' ( 14טיפש , אבירם ) 
) 'młodzieniec złapał go za koszulę i przemocą posadził koło siebie' ְתפָסֹו הצעיר בחולצתו והושיבו בתקיפות על ידו 88חסות , מיכאל ) 

והובילני[...] החזיק בי בזרועי   'trzymał mnie za ramię [...] i prowadził' ( 17אחרון , אריאלי ) 
) 'drugi złapał mnie za ramię i zaprowadził na wolne miejsce' אחזני השני בזרועי והוליכני למקום פנוי 140פרשת , רז ) 

לפינה מושך אותה ביד  'ciągnie ją za rękę do kąta' ( 94מומיק , גרוסמן ) 
) 'pociągnął mnie za ramię dalej' משכני בזרועי הלאה 140פרשת , רז ) 
) 'ciągną ją za włosy [tj. wloką po podłodze]' סוחבים אותה בשערות 90הוא , שמיר ) 
) 'i pociągnął za sobą Noemi za ramię' וגרר את נעמי אחריו בזרועה 45, 3סיפורי , שנהר ) 
) 'ciągnął mnie za ramię pomiędzy spoconymi ciałami' גרר אותי בזרוע בין גופים מיוזעים 71פעם , פלג ) 
) 'potrząsnęła mnie za ramiona [w celu okazania uczuć]' ניערה אותי בכתפיים 352ארבעה , נבו )  
) 'potrząsnęła go za ramię [w celu zwrócenia jego uwagi na siebie]' טלטלה אותו בכתפו 22, 2סיפורי , שנהר )  

 
Czasownik דחף 'popchnąć' ma w hebrajskim taką samą składnię jak w zdaniach powyżej, ale z powo-

dów czysto frazeologicznych, jeśli 'część ciała' jest składnikiem okolicznika, w polskim przekładzie po-
jawia się raczej czasownik szturchnąć:  נרתעתי מפניהם[...] התחילו דוחפים אותי בחזי ובכתפי  'zaczęli sztur-
chać/popychać [?] mnie w pierś i w ramiona [...] cofnąłem się przed nimi' ( 87אליקום , תמוז ), gdy brak okolicz-
nika miejsca, przekład popchnąć: לך מכאן. "את אחמד דחף"!  'popchnął Ahmeda. Idź stąd!' ( 143כחרס , לפיד ). 

O tym, że przyimek ב-  ma w tych zdaniach znaczenie lokatywne, a nie instrumentalne, świadczy nie-
występowanie w zdaniach bliskoznacznych przyimka עם wyrażającego narzędzie w stylu niedbałym, 
a także użycie przyimków na pewno lokatywnych w zdaniach bliskoznacznych: 

 
-złapał Uriego pod pachami i z trudem zacią' הוא אחז את אורי מתחת לאצילי ידיו ובקושי גרר אותו אל ביתו הסמוך

gnął go do swego pobliskiego domu' ( 248רומן , שלו ) 
הניף אותי, הרים אותי, שחיי הוא החזיק אותי תחת בית  'złapał mnie pod pachami, podniósł mnie, rzucił mną' ( 245עד , חבקוק ) 

 
W stylu niedbałym zamiast przyimka ב-  zdarza się przyimek מן, być może pod wpływem języka arabskiego92F

93: 
 

מהשערות, מהמותניים, החגורהמ. תפסתי אותך  'łapałem cię. Za pas, za biodra, za włosy [abyś nie upadł na zie-
mię]' ( 28געגועי , קרת ) 

) 'gdy on upada na podłogę, podnoszę go za włosy' כשהוא נופל על הרצפה אני מרים אותו מהשערות 50געגועי , קרת ) 
 
Zdania w wariancie ויקחני בציצת ראשי ותשא אתי רוח są możliwe o przedmiocie martwym, bo nim też 

można w ten sposób manipulować (por. Neumann 1996: 759, nr 24): 
 

לכיוון החלון[...] אחז את מטוס הנייר בגחונו והפריח אותו   'chwycił papierowy samolot za podwozie i puścił go [...] 
w kierunku okna' ( 160חדר , שמעוני ) 

מטילה אותו על גבה, יטה באזניוהיא היתה תופסת את שק־הח  'chwytała worek pszenicy za ucha, wrzucała go sobie 
na plecy' ( 107במו , שמיר ) 

ויוצאת עמו אל הפרוזדור אוחזת את המיחם בשתי אזניו[...] היתה   'trzymała [...] samowar za dwa ucha i wychodziła 
z nim na korytarz' ( 42במו , שמיר ) 

סכין בלהב החזיק  'trzymał nóż za ostrze' ( 46אבן , שחם ) 
 
b.3. W języku hebrajskim w stylu neutralnym i niedbałym, rzadko w książkowym, osobę wyraża ce-

lownik, a nazwa części ciała jest dopełnieniem bądź okolicznikiem miejsca, bez różnicy znaczeniowej. 
Nazwa części ciała lub ubioru aktualnie noszonego jest określona w stylu neutralnym przez rodzajnik, 
w stylu książkowym przez zaimek syntetyczny, w stylu niedbałym przez zaimek analityczny93F

94. Celownik 
jest niemożliwy w polskim przekładzie, w którym osobę musi wyrażać dopełnienie94F

95: 
 

מושיב אותי כאן[...] הוא לוקח לי את היד   'on bierze mnie za rękę [w celu prowadzenia] [...] sadza tutaj' ( 125ארבעה , נבו )  
) 'łapała mnie za rękę [w celu zatrzymania mnie]' היא תפסה לי את היד 16חיי , שלו ) 

טהתפס לי בשתי הכתפיים וכמו שק הפיל על המי  'złapał mnie za oba ramiona i jak worek rzucił na łóżko' ( 182מנוחה , עוז ) 
                                                 
93 Za informację oraz przykład: amsaka bihi min qamīṣihi 'złapał go za koszulę' dziękuję drowi hab. Yousefowi Sh'hadeh. 
94 Tu hebrajski, różniąc się od polskiego, jest podobny do francuskiego, por. przykład podany przez Wierzbicką 
(1986: 402): elle lui saisit la main. Pojawienie się takiej składni w hebrajskim można wyjaśnić wpływem jidysz, 
por. celownik w przekładzie Sdz 16, 26: צו דעם יינגל וואס האט אים געהלטן ֿפַאר דער האנט (Yehoyesh). 
95 Zdaniem Brodowskiej (1953: 123) w mówionej odmianie języka polskiego możliwy jest celownik: schwycił mu za rękę. 
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) 'złapałem go za nogę [w celu zatrzymania]' תפסתי לו ברגל 9געגועי , קרת ) 
) 'ktoś może cię złapać za ucho [w celu zatrzymania]' מישהו עלול לתפוס לך באוזן 451סטודנטית , קריץ ) 

מחה בידהתפסה לש  'złapała Symchę za rękę [w celu zatrzymania jej]' ( 363, 2סיפורי , שנהר ) 
במרפקו והובילו החוצה[...] תפס לו ליחיאל   'złapał Jechiela [...] za łokieć i wyprowadził na zewnątrz' ( 204אנשי , בר יוסף ) 

) 'trzyma ją za biodra [aby ją unieruchomić]' תופס לה במותניים שלה 231ארבעה , נבו ) 
) 'łapała go za ramię [aby go unieruchomić]' לפתה לו את זרועו 78הינומת , שמיר ) 
) 'nadal trzymając ją za biodra [w celu zapobieżenia oddaleniu]' מחזיקה לה עדיין במותניים 267ארבעה , נבו ) 
) 'abym trzymała go za nogi' שאני אחזיק לו את הרגליים 38היכן , קסטל בלום ), o zarzynanej świni, aby ją unieruchomić. 
) 'złapać go za nią [= rękę]' להחזיק לו אותה 49מומיק , גרוסמן ), tj. 'w celu prowadzenia'. 
) 'złapałam je [= dziecko] za rękę [w celu okazania uczuć]' החזקתי לו את היד 278חיי , שלו ) 

מחזיק לו את היד הוא עוד  'on go jeszcze trzyma za rękę [w celu zatrzymania przy sobie]' ( 76תחת , שמיר ) 
) 'pociągnęła mnie za włosy' משכה לי בשערות 29פרספונה , מגד ), w kontekście parafraza: זנב־הסוס"משכה אותי ב "

מן הסלון אל החדר שלי[...] שלי   'zaciągnęła mnie za mój koński ogon z salonu do mojego pokoju'. 
במעיל[...] מושך לסבא   'ciągnie dziadka za płaszcz [w celu nakłonienia do pochylenia się]' ( 25מומיק , גרוסמן ) 

) 'potrząsnął mnie za ramię [w celu obudzenia mnie]' הוא ניער לי את הכתף 194דבק , זהר ) 
ד לשנימחבקים את המתניים אח  'trzymają się na wzajem za biodra' ( 87מומיק , גרוסמן ) – o ludziach razem jadą-

cych na jednym koniu, więc 'żeby nie spaść'. 
 
Rzeczownik oznaczający część ciała może być gramatycznie nieokreślony, gdy oznacza jedną z kilku 

części ciała o tej samej nazwie: אמי ניסתה למשוך לה רגל 'moja matka próbowała pociągnąć ją za nogę [, aby 
ją zatrzymać]' ( 281רחוב , אקשטיין ). 

Celownik jest możliwy w przekładzie polskim, gdy celem czynności nie jest manipulowanie całym 
ciałem, lecz wywołanie doznań zmysłowych w wymienionej części ciała: היא החזיקה לי את הפיפי ביד 'trzy-
mała mi w ręce siusiaka' ( 187רחוב , אקשטיין ). 

 
c. Elipsa rzeczownika oznaczającego osobę 
 
W języku hebrajskim wariant zarówno zwrotny, jak i niezwrotny z okolicznikiem miejsca wyrażają-

cym część ciała pozwala na elipsę dopełnienia oznaczającego osobę, o ile nazwa części ciała ma przy-
dawkę wyrażającą osobę. Elipsa wydaje się rzadsza w języku polskim: 

 
כשהוא אוחז בחזו[...] פלט מין צחוק ניחר   'buchnął takim zachrypniętym śmiechem [...] trzymając się za pierś' 

( 93חדוה , מגד ), chyba nie 'trzymając za swą pierś'. 
אוחז בגרון שליכאילו שנמר מורעב   'jakby wygłodniały tygrys trzymał mnie za gardło' ( 49ארבעה , נבו ), chyba 

nie 'trzymał za moje gardło'. 
ומשכה אותו החדרה[...] היא אחזה בידו   'złapała go za rękę [...] i pociągnęła go do pokoju' ( 26שמות , ראובני ), nie 

'złapała za jego rękę'. 
) 'złapał ich obu za ramiona i wyciągnął ich na zewnątrz' אחז בזרועות שניהם ומשך אותם החוצה 37מגדלורים , קציר ) 

בסנטר שלו ומושך אותו אליו[...] מחזיק   'trzyma go za podbródek i ciągnie go do siebie' ( 101מומיק , גרוסמן ), nie 
'trzyma za jego podbródek'. 

 .'ŚP: do chłopca, który trzymał go za rękę (Sdz 16, 26), nie 'trzymał za jego rękę ,אל הנער המחזיק בידו
) 'rękoma złapała go za włosy i odsunęła go od siebie' תפסה בידיה בשערו והרחיקה אותו ממנה 161מגדלורים , צירק ) 
) 'złapał mnie za rękę i pociągnął za sobą' תפס בידי ומשך אותי אחריו 192נוכחים , גרוסמן ) 
) 'złapał ją za warkocz i odchylił jej głowę do tyłu' הוא תפס בצמתה והטה את ראשה לאחור 198כחרס , לפיד ) 

מושך ברגליו, משהו היה טורדו ממקומו  'coś go ruszało z miejsca, ciągnęło go za nogi' ( 88הוא , שמיר ) 
ומורידה אותו בכוח מהבמה המאולתרת שלו היא מושכת בידו  'ona go ciągnie za rękę i przemocą sprowadza z jego 

zaimprowizowanej sceny' ( 180כורסת , גפן ) 
 
Elipsa rzeczownika oznaczającego osobę możliwa jest też w zdaniach hebrajskich mówiących o chwy-

taniu za ubranie aktualnie noszone (por. Neumann 1996: 760, nr 28): 
 

בבגדו[...] החזיק   'łapał go za ubranie [w celu zatrzymania go przy sobie]' ( 35עלילות , בורלא ) 
) 'złapał mnie za rękaw i pociągnął za sobą' הוא תפס בשרוולי ומשך אותי אחריו 35אחרון , אריאלי ) 

 
W języku polskim zdanie z elipsą: 'złapał za jego rękę', możliwe jest raczej wtedy, gdy celem czynno-

ści nie jest manipulowanie całym ciałem, por. złapała za dłoń nagą i przycisnąwszy ją do warg [...] okrę-
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ciła się na pięcie i umknęła95F

96; złapał za moją rękę i uścisnął tak mocno96F

97. W języku hebrajskim wariant 
z elipsą rzeczownika oznaczającego osobę pozwala równie zwięźle, co wariant z dopełnieniem oznacza-
jącym część ciała (typu הוא תפס את היד שלי 'złapał mnie za rękę'), a jednoznaczniej od niego, wyrazić cel 
'manipulowania całością', którego nie implikuje wariant תפס את היד שלי 'złapał mnie za rękę', por. zdanie 
homonimiczne, inaczej tłumaczone na język polski, bo nie mówiące o manipulowaniu całym ciałem97F

98: 
חלה לטפל בתחבושתהיא תפסה את ידי וה  'złapała moją rękę i zaczęła zajmować się opatrunkiem' ( לראות , אשרי

226), nie 'złapała mnie za rękę', i w hebrajskim raczej nie תפסה בידי, choć zdarza się przyimek lokatywny 
w zdaniach nie mówiących o manipulowaniu całością:  כדי לגלות את פרצופיומשכת בשערותי  'i pociągnąłeś 
moje włosy, aby odsłonić moją twarz' ( 91אהבה , ברגמן ), nie 'pociągnąłeś mnie za włosy'. 

 
5.3.2. Czasowniki 'dotknąć', 'uderzyć', 'ugryźć' 
 
W odróżnieniu od zdań z czasownikami 'trzymać, ciągnąć', w tej grupie niekiedy możliwy jest celow-

nik w polskim przekładzie, jeśli w zdaniu mowa o wpływie na stan części ciała lub o badaniu jej stanu. 
Jeśli w polskim przekładzie pojawia się okolicznik miejsca, to nie z przyimkiem za, lecz z przyimkami 
w (z biernikiem), po (z miejscownikiem). 

 
a. Wariant zwrotny czynności 
 
a.1. W języku hebrajskim dopełnieniem jest nazwa części ciała, osobę wyraża przydawka nazwy czę-

ści ciała (zaimek syntetyczny w stylu książkowym, analityczny w stylu neutralnym) lub osoba jest do-
myślna (w stylu neutralnym, gdy rzeczownik oznaczający część ciała jest określony przez rodzajnik).  

 
• W przekładzie polskim osobę wyraża zaimek zwrotny w celowniku, a nazwa części ciała jest dopeł-

nieniem bliższym, bądź też osobę wyraża zaimek zwrotny w bierniku, a nazwa części ciała jest składni-
kiem okolicznika miejsca. Celem czynności jest sprawdzenie stanu części ciała, i dlatego możliwy jest 
w przekładzie wariant z celownikiem: 

 
כאילו הנשיקה היתה כוויה, נגע בלחיו  'dotknął sobie policzka/się w policzek, jakby ten pocałunek był oparze-

niem' ( 66שיני , גפן )  
 'macasz sobie twarz/macasz się po twarzy [w celu stwierdzenia, w jakim jest stanie]' אתה ממשש את הפנים

( 30על עצים , מגד ) 
 
• W przekładzie polskim osobę wyraża zaimek zwrotny w bierniku, część ciała wyraża okolicznik 

miejsca, natomiast celownik zaimka zwrotnego jest niemożliwy, bo czynność jest gestem, wyrazem uczuć 
lub jest przypadkowa: 

 
) 'klepie się po brzuchu [z zadowolenia z siebie]' יטפח על כרסו 12אנשי , בר יוסף ) 
) 'uderzyłem się [otwartą dłonią] w nos [w celu zademonstrowania zderzenia ze ścianą]' חבטתי על אפי 122התגנבות , קנז ) 
) 'uderzył się [nieumyślnie] młotkiem w drugą rękę' הלם בפטיש על ידו השניה 65בגיאות , בורלא ) 

נוקש באצבע על מצחו[...] כיצד   'jak [...] puka się palcem w czoło [w geście dezaprobaty dla rozmówcy]' ( 229רצח  ,שם אור ) 
) 'całując się w palce' מנשקת את האצבעות שלה 37מומיק , גרוסמן ) 
) 'drapie się po głowie [w zakłopotaniu]' מגרד ראשו 192נוכחים , גרוסמן ) 
) 'podrapał się po czole [w zamyśleniu]' גירד פדחתו 15אבן , שחם ) 
) 'drapały się po brodzie [w zakłopotaniu]' גירדו את סנטרם 187מגדלורים , קציר ) 

                                                 
96 J. Dukaj, Lód. Kraków 2007, s. 516. 
97 J. Bukowski,  Uratowany przez kata (oficera SS), [b.r. i m.w.], s. 170. 
98 Rubinstein (1971: 45), który rozważał zdania הוא תפס בידו oraz הוא תפס את ידו w oderwaniu od kontekstu, nie zdołał 
prawidłowo wyjaśnić różnicy znaczeniowej między nimi, choć był tego bliski, bo stwierdził, że wariant z dopełnie-
niem bliższym oznacza 'pochwycenie rzeczy', natomiast wariant z przyimkiem lokatywnym oznacza 'pochwycenie 
rzeczy w celu trzymania jej'. Z moich przykładów wynika, że rzeczywiście wariant z przyimkiem lokatywnym 
oznacza pochwycenie w pewnym celu, ale nie w celu trzymania rzeczy pochwyconej, lecz w calu manipulowania 
całością, której ona jest częścią. Gdy rzeczownik oznacza całość, wydaje się, że także wariant z ב-  oznacza pochwy-
cenie w celu manipulowania: גוררים אותה, הם תופסים באמי  'łapią moją matkę, wloką ją' ( 82עד , שמיר -zła' לתפוס בחלילו ,(
pać/wziąć do ręki flet' ( 37ריחו , תמוז ), natomiast wariant z dopełnieniem bliższym może też mieć inne znaczenia, 
których nie można wyrazić wariantem z ב- -przyłapywali mnie siedzącego/zastawali mnie na sie' הם תפסו אותי יושב :
dzeniu' ( 569סיפור , עוז ). 
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Jeśli czynność jest zwrotna tylko wyjątkowo, zaimek dzierżawczy może mieć formę skontrastowaną, 
w polskim przekładzie możliwy jest wtedy zaimek sam określający podmiot lub dopełnienie, albo przy-
miotnik własny: 

 
עצמו לויתן מנשק לזנב  'Lewiatan całuje samego siebie/sam siebie w ogon/całuje się we własny ogon' ( 13אנשי , בר יוסף ) 

על פרצופה עצמה[...] טפחה   'sama uderzała [...] się w twarz/samą siebie uderzała w twarz/uderzała się we 
własną twarz [w geście rozpaczy]' ( 118חרב , בר יוסף ) 

 człowiek uderza sam siebie w twarz/samego siebie w twarz/uderza się we własną' אדם סוטר על פניו שלו
twarz [w geście rozpaczy]' ( 265הכלה , אורפז ). 
 
• W przekładzie polskim osobę wyraża zaimek zwrotny w celowniku (i wtedy nazwa części ciała jest 

dopełnieniem) lub w bierniku (i wtedy nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika). Czynność jest 
gestem, czasownik oznacza pocieranie, głaskanie, raczej nie uderzanie: 

 
) 'tarli sobie karki rękami/się rękami po karkach [w zakłopotaniu]' וחיככו את עורפיהם בידיהם 51ספר , גרוסמן ) 
) 'pogładził sobie brodę/się po brodzie [w zadumie]' ליטף את זקנו 17לא , עמיחי ) 

את קרחתו בשביעות־רצוןליטף   'w zadowoleniu pogłaskał sobie łysinę/się po łysinie' ( 179עת , באר )  
) '/potarł sobie czoło/się po czole [w zadumie]' שיפשף את מצחו 166חסות , אלמיכ ) 

 
a.2. W języku hebrajskim dopełnieniem jest nazwa części ciała określona przez rodzajnik, a w zdaniu 

pojawia się okolicznik z przyimkiem ל-  i zaimkiem zwrotnym. Jest to wariant właściwy stylowi neutral-
nemu i niedbałemu. Rzadko pojawia się w stylu książkowym, i wtedy rzeczownik oznaczający część ciała 
jest określony przez zaimek dzierżawczy syntetyczny. 

• W polskim przekładzie pojawia się zaimek zwrotny w bierniku lub w celowniku, bo celem czynności 
jest sprawdzenie stanu części ciała lub zmiana tego stanu: 

 
) 'pogładziłem sobie policzek/się po policzku [w celu sprawdzenia, w jakim jest stanie]' ליטפתי לעצמי את הלחי 267ארבעה , נבו ) 

בלחייו כדי שצבען יעמוד בהן[...] צבט לעצמו   'szczypał sobie policzki/szczypał się w policzki, aby zachowały 
one swój kolor' ( 45דודיה , אוליצקי )  
 
• W polskim przekładzie wariant z celownikiem jest niemożliwy, bo czynność jest gestem: 
 

) 'i dotknął się w łysinę [w geście zamyślenia]' ונגע לעצמו בקרחת 31געגועי , קרת ) 
) 'stuknęłam się w głowę [bo sobie coś przypomniałam]' ואני דפקתי לעצמי על הראש 49חיי , שלו ) 
) 'ręką stuknąłem się w czoło [bo sobie coś uprzytomniłem]' הרבצתי לעצמי עם יד על המצח 100ארבעה , נבו ) 

 
W stylu książkowym wariant z celownikiem zdarza się rzadko, i wtedy nazwa części ciała jest okre-

ślona zaimkiem dzierżawczym: 
 

) 'sam uderzył się w twarz/uderzył samego siebie w twarz [w geście desperacji]' הוא סטר לעצמו על פניו 102על גחלים , רג׳ואן ) 
על חזה[...] הזקנה טפחה לעצמה   'starka biła się w piersi [w geście bezradności]' ( 187תחת , שמיר ) 

 
a.3. W języku hebrajskim orzeczenie to czasownik zwrotny lub czasownik przechodni z dopełnieniem 

bliższym zwrotnym (עצמו), a rzeczownik oznaczający część ciała jest składnikiem okolicznika miejsca. 
W stylu książkowym rzeczownik ten jest określony zaimkiem syntetycznym, w stylu neutralnym rodzaj-
nikiem. Wariant ten jest formalnie najbardziej podobny do bliskoznacznych zdań polskich, jednak jest 
rzadki w hebrajskim, i spotykany głównie z czasownikiem גירד 'drapać'. W polskim przekładzie celownik 
jest możliwy, jeśli czynność powoduje zmianę stanu części ciała: 

 
) 'drapie się po włosach [w zamyśleniu]' מגרד את עצמו בשיער 182עיקר , ברגנר ) 

בסנטרם, בראשם, מתגרדים בחטמם  'drapią się po nosie, po głowie, po brodzie [w zakłopotaniu]' ( 126קשת  ) 
) 'skaleczyłem się w kciuk/sobie kciuk [nieumyślnie]' נפצעתי באגודל 34אשה , גפן ) 

 
a.4. W języku hebrajskim możliwa jest elipsa dopełnienia bliższego zwrotnego, które nie pojawia się 

też w kontekście poprzedzającym. Nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika miejsca, 'osobę' wyra-
ża jej przydawka (zaimek syntetyczny w stylu książkowym, zaimek analityczny w stylu neutralnym), 
bądź 'osoba' jest domyślna, gdy czynność jest rutynowa (jak drapanie się po głowie). 

 
• Osobę wyraża w polskim przekładzie celownik (który może ulec elipsie) lub biernik (który nie może 

ulec elipsie): 
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כבודק אם הגיעה שעתו להתגלח, היה מחליק על לחיו  'gładził (sobie) policzek/gładził się po policzku, jakby spraw-

dzał, czy nadszedł czas, by się ogolić' ( 76עד , שמיר ) 
) 'pomacałem (sobie) głowę/się po głowie [po otrzymaniu ciosu]' מיששתי בראשי 293חדוה , מגד ) 

 
• Osobę wyraża w polskim przekładzie biernik (który nie może ulec elipsie): 
 

מכה בכף ידו על חזהו[...] הוא   'bije się ręką w pierś [w geście pokuty]' ( 121אנשי , בר יוסף ) 
על מצחו ביד פשוטה[...] מכה   'uderza się w czoło otwartą dłonią [w geście zadziwienia]' ( 113נוכחים , גרוסמן ) 

כנזכר דבר של חשיבות, הכה על ראשו  'stuknął się w głowę, jakby przypomniał sobie coś ważnego' ( 127חיי , תמוז ) 
על ירכיו, על חזהו, מכה על ראשו  'uderza się w głowę, w pierś, w biodra [dla ukarania siebie]' ( 83אליקום , תמוז ) 

בראש[...] ד גיר  'podrapał się po głowie [w zamyśleniu]' ( 129געגועי , קרת ) – tu brak zaimka dzierżawczego, 
bo czynność jest rutynowa. 

בפדחתו[...] גירד   'podrapał się po czole [w zamyśleniu]' ( 46המורה , באר ) 
) 'drapał się po głowie [w zamyśleniu]' גירד בראש שלו 52געגועי , קרת )  
) 'zaczęła szczypać się w policzek' התחילה לצבוט בלחייה שלה 41דודיה , אוליצקי ) – w zdaniu hebrajskim zaimek 

skontrastowany, bo czynność rzadko jest zwrotna. 
 
b. Wariant niezwrotny czynności 
  
b.1. Nie spotyka się we współczesnym hebrajskim zdań, w których dopełnieniem jest 'osoba', a część 

ciała jest wyrażona biernikiem nieokreślonym gramatycznie (Joüon, Muraoka 1996: 457):  הכית את כל איבי
 .BT: uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów (Ps 3, 8) ,לחי

 
b.2. W języku hebrajskim dopełnieniem jest nazwa części ciała, osobę wyraża jej przydawka. Jest to 

wariant częsty w stylu książkowym (i wtedy nazwa części ciała jest określona zaimkiem syntetycznym 
lub dopełniaczem morfologicznym albo zaimkowo-przyimkowym), rzadki w neutralnym. 

 
• W polskim przekładzie dopełnieniem jest nazwa osoby, nazwa części ciała jest składnikiem okolicz-

nika miejsca. Czynność jest gestem, i jej celem nie jest wywołanie doznań zmysłowych czy zmiany stanu 
części ciała: 

 
) 'lekko dotknął kierownika zakładu w ramię [dla okazania sympatii]' נגע ברכות בכתפו של ראש־החוג 31הכלה , יהושע ) 
) 'ugryzł mnie w ucho [dla okazania miłości]' נשך את תנוך אוזני 28אינתא , הרצפלד ) 
) 'nie uszczypnął mnie w policzek [dla okazania sympatii]' לא צבט את לחיי 48במו , שמיר ) 
) 'jak ona ucałuje ją w oba policzki' איך היא תנשק את שתי לחייה 173ארבעה , נבו ) 
) 'pocałował ją w twarz' נשק את פניה 49טירופו , הנדל ) 
) 'pocałował Dimę w rękę' נישק את ידו של דימה 26פולחן , צלקה ) 
) 'dłonią pogłaskała Noomi po głowie [dla okazania uczuć]' היא לטפה בכפה את ראשה של נעמי 23, 2סיפורי , הרשנ ) 
) 'głaszcząc go po twarzy' כשהיא מלטפת את פניו 22אחרי , צמח ) 
) 'Rywka głaszcze córkę po policzku [dla okazania uczuć]' מחליקה רבקה את לחייה של בתה 433תמול , עגנון ) 

בשתי ידיו שרט את פניה[...] הילד   'dziecko [...] obiema rękami podrapało ją po twarzy' ( 68עד , שמיר ) 
) 'i kopnęła go w tyłek [dla okazania mu swej złości]' והיא בעטה באחוריו 245חסות , מיכאל ) 
) 'uderzyłbym ją w twarz [dla okazania gniewu]' חובט הייתי בפניה 137פרשת , רז ) 
) 'i nią [= paczką] uderzyła go w głowę [dla okazania gniewu]' הלמה בה בראשו 184רצח , שם אור ) 
) 'poklepał mnie po plecach [dla okazania sympatii]' טפח את גבי 31מחפשים , דנקנר ) 
) 'objęła go za ramię [dla okazania uczuć]' היא חיבקה את כתפו 41הכלה , יהושע ) 

 
Rzadziej wariant ten występuje w stylu neutralnym, tj. 'część ciała' jest określona zaimkiem analitycznym: 
 

) 'pogłaskał mnie po głowie' הוא ליטף את הראש שלי 32מקום , עוז ) 
) 'zlałbym cię po tyłku' הייתי מלקה את האחוריים שלך 149אגדות , לוז ) 

 
• W polskim przekładzie osobę wyraża biernik lub celownik, bo celem czynności jest sprawdzenie 

stanu części ciała: 
 

) 'ręką dotknęłam mu policzka/go w policzek [dla sprawdzenia, czy ma gorączkę]' נגעתי בלחי שלו ביד 182מנוחה , עוז ) 
) 'ona dotyka mu czoła/go w czoło [dla sprawdzenia, czy ma gorączkę]' היא ממששת את מצחו 24שמות , ראובני ) 
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• W polskim przekładzie osobę może wyrażać celownik, bo czynność powoduje zmianę stanu części 
ciała ('zranić'), lub jej celem jest wywołanie doznań zmysłowych w części ciała, tj. czynność nie jest ge-
stem ('drapać', 'głaskać'). Jeśli wykonawca jest nieożywiony, to w polskim przekładzie osobę wyraża 
celownik, przydawka dopełnienia lub dopełnienie bliższe, i wtedy część ciała wyraża okolicznik miejsca: 

 
 – wykonawca ożywiony: 

פגע בידה[...] צלף   'snajper [...] zranił ją w rękę/jej [= celownik] rękę' ( 258חרב , בר יוסף ) 
 'delikatnie głaszcze jej [= celownik] stopy [w celu sprawienia jej przyjemności]' מלטף קלות את כפות רגליה

( 20הכלה , יהושע )  
) 'drapał go [= kota] po grzbiecie/drapał mu grzbiet [w celu sprawienia mu przyjemności]' גירד את גבו 26פולחן , צלקה ) 

דגו אז את כפותיווהמוני דגים דג  'stada rybek łaskotały go w stopy/mu stopy [gdy chodził po wodzie]' ( 351חדר , שמעוני ) 
 
–wykonawca nieożywiony: 

ברגלו[...] נגעה [...] זכוכית הבקבוק   'szkło butelki dotknęło jego nogi/dotknęło mu nogi/dotknęło go w nogę' 
( 89הינומת , שמיר ) 

מלטפת את עיניו[...] וח הר  'wiatr [...] głaszcze jego oczy/mu oczy/go po oczach' ( 109כל הסיפורים , יהושע ) 
) 'czuł włosy, które łaskotały jego czoło/mu czoło/go w czoło' היה חש בשערות שמדגדגות את מצחו 25מולכו , יהושע ) 
) 'włosy na mojej brodzie kłuły moją rękę/mi rękę/mnie w rękę' סיבי זקני דקרו את ידי 29אחרון , אריאלי ) 

 
Gdy wykonawca jest nieożywiony, osobę może wyrażać w języku polskim dopełnienie bliższe 98F

99: ga-
łęzie kłuły mnie w plecy99F

100; Tylko maszynka terkotała, aż włosy pryskały i łaskotały mnie w nos100F

101. 
 
Zdania w tym wariancie są w języku hebrajskim homonimiczne ze zdaniami mówiącymi o dotykaniu części 

przedmiotu martwego, i z tego powodu inaczej tłumaczonymi na język polski (por. Wierzbicka 1999: 366–367): 
 

) 'pocałował kamienie nabrzeża' נשק את אבני הרציף 19בן א, שחם ), nie 'pocałował nabrzeże w kamienie'. 
) 'całuję rąbek twej sukni' אני מנשק שולי שמלתך 55בגיאות , בורלא ), nie 'całuję twoją suknię w rąbek'. 

נוגעים בסרן העגלה, היו מקיפים אותו  'otaczali go, dotykając dyszla wozu' ( 162אבן , שחם ), nie 'dotykając wóz w dyszel'. 
) 'dotykała wcześniej guzików windy' נגעה קודם בכפתורי המעלית 420חדר , שמעוני ), nie 'dotykała windę w guziki'. 
) 'szczypie klamkę drzwi' צובט את ידית הדלת 7חיי , שלו ), nie 'szczypie drzwi w klamkę'. 
) 'pogładził wierzch jej silnika i pogłaskał jego boki' החליק את גב המנוע שלה וליטף את צדדיו 216חדוה , מגד ), nie 

'pogłaskał go [= silnik] po bokach'. 
את רגלי הכורסה[...] חיבק   'objął nogi fotela' ( 107מחפשים , דנקנר ), nie חיבק לכורסה את הרגליים 'objął fotel za nogi'.  

 
b.3. W języku hebrajskim w stylu książkowym oraz w stylu neutralnym 'osobę' może wyrażać celow-

nik101F

102, a nazwa części ciała jest dopełnieniem lub składnikiem okolicznika miejsca. W stylu neutralnym 
nazwa części ciała jest określona przez rodzajnik, w stylu książkowym przez zaimek syntetyczny. 

 
• W polskim przekładzie osobę wyraża dopełnienie bliższe, a nie celownik, bo czynność jest gestem 

wyrażającym uczucia102F

103. Wykonawca czynności jest ożywiony103F

104: 
 

) 'uszczypnął go w policzek [dla okazania sympatii]' הוא צבט לו בלחיו 26עקוד , סויסה ), nie 'uszczypnął mu 
w policzek', choć taka składnia była możliwa w dawniejszej polszczyźnie, por. w „Panu Tadeuszu” 
Podkomorzemu ścisnął za kolana104F

105. 

                                                 
99 Wierzbicka (1999: 367–369) podaje nieakceptowalne zdania angielskie z okolicznikiem miejsca: The curtain 
tickled John on the cheek, gdy w języku polskim możliwe jest zdanie Firanka połaskotała Jana w policzek. 
100 J. Zającówna, Uczepiona wiatru. Warszawa 1976, s. 66. 
101 A. Sroczyński, Spotkania z grizzly. Łódź 1976, s. 157. 
102 Tu hebrajski, różniąc się od polskiego, jest podobny do niemieckiego, por. przykład podany przez Wierzbicką 
(1986: 388): Eva schlug ihm ins Haupt 'Ewa uderzyła go w głowę'. Wierzbicka znaczenie celownika w tym zdaniu 
definiuje jako 'powodowanie, że ktoś coś czuje'. 
103 Zdaniem Wierzbickiej (1986: 407–408) wariant z celownikiem jest preferowany, gdy czynność w mniejszym 
stopniu wpływa na całą osobę, bo nie jest wyrazem uczuć: Ewa dotknęła Adamowi czoła, a wariant z biernikiem 
i okolicznikiem miejsca jest preferowany, gdy czynność jest wyrazem uczuć: Ewa pocałowała Adama w głowę. 
104 Tu hebrajski, różniąc się od polskiego, w którym celownik jest niemożliwy, jest podobny do niemieckiego i rosyjskie-
go, por. Wierzbicka 1986: 388. 413; Levine 1986: 439 (zdanie Sobaka ukusila mnie nogu 'pies ugryzł mnie w nogę'). 
105 Cytuję za Brodowską (1953: 123). 
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) 'szczypią ją w tyłek [w celu poderwania jej]' הם צובטים לה את התחת 9שיני , גפן ), przekład z celownikiem 
'szczypią jej tyłek' oznaczałby, że celem czynności są tylko doznania zmysłowe w wymienionej części 
ciała, lub że wykonawca jest nieożywiony.  

) 'uszczypnąć go w policzek [dla okazania sympatii]' לצבוט לו בלחי 101מומיק , גרוסמן ) 105F

106 
) 'dziobnęła [= pocałowała] każdego z nas w policzek' ניקרה לכל אחד מאתנו על הלחי 16סוגרים , קציר ) 
) 'ten uderzyłby go po rękach [w celu ukarania]' היה הלה סוטר לו על ידיו 26, 3סיפורי , שנהר ) 
) 'bił ją po twarzy [w celu ukarania]' סטר לה על הפנים 85אשה , גיל ) 
) 'klepnął Juwala po ramieniu [w celu okazania sympatii]' חבט ליובל על שכמו 12, 2סיפורי , שנהר ) 
 'klepnął Awrama po ramieniu spoconą dłonią [w protekcjonalnym geście]' טפח לאברם על הכתף ביד מזיעה

( 101געגועי , קרת ), nie 'Klepnął Awramowi ramię'. 
) 'poklepał ojca po ramieniu [dla dodania mu otuchy]' טפח לאב על כתפו 24עלילות , בורלא ) 
) 'klepiąc mężczyzn po ramieniu [w celu okazania sympatii]' טופח להם לגברים על שכמיהם 223חרב , בר יוסף ) 
) 'głaskał ją po rękach [w celu okazania uczuć]' החליק לה על הידיים 50טירופו , הנדל ) 
) 'pogłaskała mnie po głowie i po policzku [w celu okazania uczuć]' ליטפה לי את הראש ואת הלחי 13ארבעה , נבו ) 
) 'i pogłaskał Rut po włosach i po policzku [w celu okazania uczuć]' וליטף לרות על שער ראשה ועל לחייה 130השער , מלץ ) 
) 'głaskałem swojego żółwia po głowie [w celu okazania uczuć]' הייתי מלטף לצב שלי את ראשו 420סיפור , עוז ) 
) 'pocałowałem ją w czoło' נישקתי לה את המצח 111כורסת , גפן ) 
) 'pocałować ją w twarz' לנשק לה את הפנים 41טירופו , הנדל )  
ona całuje go po rękach/całuje mu ręce'106F' היא מנשקת לו את ידיו

107 ( 169הכלה , יהושע ) 
) 'całuje mnie w policzek' הוא נושק לי על לחיי 6אליקום , תמוז ) 
) 'on może mnie pocałować w dupę' הוא יכול לנשק לי בתחת 99ילדי , שמיר ) 
) 'i pocałował ją w kark' ונשק לה בעורפה 215המצב , עוז ) 107F

108 
) 'całuje go w bliznę' נושק לו בצלקת 30דודיה , אוליצקי ) 
) 'dotknął go w podbródek [w celu okazania sympatii]' נגע לו בסנטרו 26עקוד , סויסה ) 
) 'dotknąłeś mnie w twarz [w celu okazania uczuć]' נגעת לי בפנים 12סוגרים , קציר ) 
) 'i dotknęła mnie w łokieć [w celu okazania zrozumienia]' ונגעה לי במרפק 86ארבעה , נבו )108F

109 
 grzbietem swojej ciepłej dłoni dotknął mnie w twarz [w celu okazania' נגע לי בפנים עם גב היד החמה שלו

sympatii]' ( 54געגועי , קרת ) 
לדגדג לה מעט בצווארה[...] הוא מינהגו של הנהג   'a to jest zwyczaj tego kierowcy [...] aby ją trochę łaskotać 

w szyję [dla okazania sympatii]' ( 118מקום , עוז ) 
ל הכתףלחץ לו ע  'ścisnął go za ramię [w celu zwrócenia na siebie jego uwagi]' ( 68געגועי , קרת )  

) 'walnął Mojżesza w hełm [ze złości]' דפק למשה על הקסדה 173ארבעה , נבו ) 
) 'objął ją za ramię [w celu dodania otuchy]' חיבק לה את הכתף 355ארבעה , נבו ) 

את הרגלוהקטנה תבוא לחבק לו   'a mała przyjdzie, by go objąć za nogę [w celu przywitania się]' ( 143חדר , שמעוני ) 
 
• W polskim przekładzie osobę może wyrażać dopełnienie bliższe lub celownik, bo czynność nie jest gestem, 

który ma wyrażać uczucia. Wykonawca czynności może być nieożywiony109F

110. Jeśli osobę wyraża celownik, 
przeważnie w polskim przekładzie część ciała wyraża dopełnienie bliższe, a nie okolicznik miejsca. 

 
– agens jest nieożywiony: 
 

) 'mocne światło uderzyło go po powiekach/waliło mu po oczach' האור החזק היכה לו על העפעפיים 20טירופו , הנדל ) 
wiatr uderzał go w twarz/mu w twarz110F' הרוח מכה לו בפנים

111' ( 68טירופו , הנדל ) 
nisko rosnąca gałąź uderzyła mu w twarz111F' ענף נמוך חבט לו בחזקה בפניו

112' ( 45מנוחה , עוז ) 
מלטפת לך בגבךרוח קרירה   'zimny wiatr głaszcze cię po plecach/głaszcze ci plecy' ( 122 השער, מלץ )  

) 'a piórnik kłuł mnie w plecy/kłuł mi plecy' והקלמר דקר לי בגב 77ארבעה , נבו ) 
דוקרת לו בגבו[...] שתיקתו   'to milczenie [...] kłuje go w plecy' ( 11מלאכים , בן נר ) 

                                                 
106 Podobny przykład podaje Halevy 2004b (nr 58). 
107 W języku polskim celownik jest możliwy tylko, gdy 'całowanie' to komunikat, np. całować komu ręce, nogi 
(Wierzbicka 1986: 402). 
108 Podobny przykład podaje Halevy 2004b (nr 61). 
109 Według Wierzbickiej (1986: 403) nieakceptowalne jest zdanie Piotr dotknął Pawłowi ramienia, bo czynność ta 
nie powoduje zmiany stanu części ciała. 
110 Z przykładów Wierzbickiej (1999: 367) wynika, że biernik jest niemożliwy w angielskim, gdy agens jest nie-
ożywiony. 
111 Por. Wiatr uderzał mu w plecy jak w żagiel („Studium” 2001, 28–29, s. 107). 
112 Por. kula działowa uderzyła mi w kapelusz (D. Chłapowski, Pamiętniki [b.m.w] 1899, s. 85). 
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i one [= westchnienia] łaskoczą ją w uszy/jej uszy112F' והן מדגדגות לה באוזניים

113' ( 41חיי , שלו ) 
) 'drapie mi twarz/drapie mnie po twarzy [płótno]' הוא מגרד לי בפנים 112געגועי , קרת ) 
pot zaczął go swędzieć za kolanami i po rękach'113F' התחילה לגרד לו זיעה מאחורי הברכיים ובידיים

114 ( 68מומיק , גרוסמן ) 
 
– celem czynności jest wywołanie doznań w wymienionej części ciała: 
 

) 'niż głaskać mu członka' מללטף לו את הזין 296חיי , שלו ) 
) 'zaczęłam gryźć mu ręce' התחלתי ללעוס לו את הידיים 65חיי , שלו ) – rodzaj pieszczoty. 
) 'i naciskał mi na jądra [dla zadania cierpienia]' ולוחץ לי על הביצים 154ן הזמ, גרוסמן ) 
) 'szczypali go w stopy/mu stopy [w celu udręczenia]' הם היו צובטים לו את כפות רגליו 131עקוד , סויסה ) 

 
– celem czynności jest poznanie stanu części ciała: 
 

 i grzbietem dłoni dotknął mnie w twarz/mi twarzy [w celu sprawdzenia, jaka' ונגע לי עם גב היד שלו בפנים שלי
jest?]' ( 53געגועי , קרת ) 

לגעת לו בנוצות של הכנפיים[...] נתן   'pozwolił [...] aby dotykano mu piór skrzydeł [w celu przekonania się, 
jakie one są] ( 24געגועי , קרת ) 
 
Hebrajski wariant z celownikiem pozwala: 
 
• na użycie zaimka przysłownego zamiast rzeczownika oznaczającego część ciała. W polskim prze-

kładzie także możliwy jest celownik: 
 

) 'pozwól, abym dotknął cię tam' תרשה לי לנגוע לך שם 61התגנבות , קנז ), ponieważ mowa o dotyku zmysłowym, 
w polskim przekładzie możliwy celownik: 'abym dotknął ci tam', podobnie jak w zdaniu poniżej: 

נגע לה אבל לא סיפר איפה[...] סיפר שהוא נגע לעדנה   'opowiadał, że dotykał Ednie [?]/dotykał Ednę [...] ale nie 
opowiedział, gdzie ją/jej dotknął' ( 39שיני , גפן ) 
 
• na elipsę nazwy części ciała. W tym przypadku przekład polski z celownikiem i elipsą nazwy części 

ciała jest wątpliwy, i należy hebrajski celownik przełożyć na dopełnienie bliższe, czyli biernik: 
 

) 'jak uderzała się rękoma [w geście desperacji]' איך היכתה לעצמה בכפות הידיים 51טירופו , הנדל ), nie 'jak ude-
rzała sobie rękoma'. 

) 'chciał ją uszczypnąć [dla okazania uczuć]' הוא רצה לצבוט לה 17עקוד , סויסה ), chyba niemożliwy celownik 
'chciał jej uszczypnąć', choć możliwe zdanie z celownikiem i rzeczownikiem oznaczającym część cia-
ła 'szczypał mi twarz'. 
דנהסיפר שהוא נגע לע  'opowiadał, że dotykał Ednie [?]/dotykał Ednę' ( 39שיני , גפן ) 

?ואין לך פה אף אחת שזה דוקר לה  'i nie masz tu żadnej kochanki, którą by to [= twoja broda] kłuło?' ( כורסת , גפן
13), chyba nie celownik której by to kłuło, choć możliwe zdanie bez elipsy 'jego broda kłuła mi policzek'. 

שפתיה היו רכות[...] נשק לה   'pocałował ją [...] jej wargi były miękkie' ( 144לב , שחם ), nie 'pocałował jej', choć 
w razie uzupełnienia elipsy możliwy w języku polskim celownik, jeśli czynność jest komunikatem: 
) 'pocałował ją w rękę/pocałował jej rękę [na powitanie]' נשק לה את היד 28יחי , שריבר ) 

 
b.4. W języku hebrajskim w stylu neutralnym i książkowym dopełnieniem jest nazwa 'osoby', część 

ciała wyraża okolicznik miejsca, i rzeczownik ją oznaczający jest w stylu książkowym określony zaim-
kiem syntetycznym, w stylu neutralnym rodzajnikiem. 

 
• W polskim przekładzie osobę wyraża dopełnienie bliższe, bo czynność to gest: 
 

 BT: uderzył Micheasza w policzek (1 Krl 22, 24) ,ויכה את מיכיהו על הלחי
) 'uderzyć go w kark [dla okazania gniewu]' להכות אותו על עורפו 107מחפשים , דנקנר ) 
) 'uderzysz mnie sandałem w głowę [dla ukarania mnie]' תכני בסנדל על ראשי 72עלילות , בורלא ) 
) 'uderzono ją w twarz' סטרוה בפרצופה 178הוא , שמיר ) 
) 'dotknąć go pod brodą [dla okazania uczuć]' לגעת בו מתחת לסנטרו 6 מיכאל, עוז ) 
) 'drapały mnie w plecy [dla okazania uczuć]' הן היו שורטות אותי בגב 140געגועי , קרת ) 

                                                 
113 Por. jej oddech łaskocze mi kark („Twórczość” 1963 (19), s. 30). 
114 Por. Pot swędzi go po plecach, jak wióry (A. Żuławski, Piekielnicy. Warszawa 1994, s. 106). 
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במצחו המוצק[...] נוגח אותו בירכיו [...] היה   'bódł go w biodra [...] swoim twardym czołem [dla okazania 
uczuć]' ( 158רומן , שלו ) 

) 'kopnął mnie w ramię [dla zwrócenia mojej uwagi]' בעט בי בכתפי 272רומן , שלו ) 
) 'zdążyłem kopnąć go w łysinę' הספקתי לבעוט בו בקרחת 45רחוב , אקשטיין ) 
) 'bijąc mnie po biodrach i po brzuchu [dla okazania gniewu]' כשהוא חובט בי במותני ובבטני 122פרספונה , מגד ) 
) 'pogłaskałam go po głowie [dla okazania uczuć]' וליטפתי אותו בראש 83ארבעה , נבו ) 

על ראשו[...] ליטפה אותו   'pogłaskała go po głowie [dla okazania uczuć]' ( 86רומן , שלו ) 
) 'Rywka pogłaskała ją po policzku [dla okazania uczuć]' החליקתה רבקה על לחייה 433תמול , עגנון ) 
) 'łaskotał mnie w szyję [aby mnie rozweselić]' מדגדג אותי בצווארי 41פרספונה , מגד ) 
) 'połaskotałam ją w stopę [aby ją uspokoić]' דיגדגתי אותה בכף הרגל 40ארבעה , נבו ) 
) 'połaskotała go między żebrami [dla rozweselenia go]' דגדגה אותו בין צלעותיו 19לא , עמיחי ) 
) 'i całuję go w podbródek' ומנשקת אותו בסנטר 26ארבעה , נבו ) 
) 'i pocałował ją w czoło' ונישק אותה על מיצחה 124סוכן , שחר ) 

צובט אותי בלחי[...] היה   'szczypał mnie w policzek [dla okazania sympatii]' ( 226חבלים , באר )114F

115 
) 'Rubi uszczypnął Rubeka w biceps [dla zwrócenia na siebie uwagi]' צבט רובי את רובק בקיבורת זרועו 269עת , באר ) 
) 'szczypie polską służącą w piersi [w celu poderwania jej]' הוא צובט את העוזרת הפולנייה בשדיים 25רחוב , אקשטיין ) 
) 'zaczynała mnie lizać po twarzy [dla okazania uczuć] [suka]' ומתחילה ללקק אותי בפנים 327ארבעה , נבו ) 

 
• W polskim przekładzie osobę wyraża dopełnienie bliższe, bo czynność ma wpłynąć na zachowanie, 

a zdania mówią głównie o walce: 
 

) 'uderz go w podbródek [w czasie bójki]' הלום בו בסנטרו 78מומיק , גרוסמן ) 
) 'drapała go po twarzy [w bójce]' היא שרטה אותו בפניו 54על גחלים , רג׳ואן ) 
) 'w głowę cię uderzyli [podczas bójki]' על הראש הכו אותך 293חדוה , מגד ) 
) 'podrapał go [= chłopca] na całej długości ręki [atakując go] [kot]' שרט אותו לכל אורך היד 82מומיק , גרוסמן ) 
) 'próbuje ugryźć jakieś dziecko w twarz [pies]' מנסה לנשוך בפנים איזה ילד 36געגועי , קרת ) 

בערפו[...] ונשך אותו   '[pies] ugryzł go w kark' ( 265כל ספורי , ראובני ) 
) 'ugryzł go [= chłopca] pod kolanem [pies]' נשך אותו מתחת לברך 81מומיק , גרוסמן ) 
) 'dziobały go w plecy [dla odstraszenia go] [ptaki]' ניקרו אותו בגב 56מומיק , גרוסמן ) 

ובראשי עקצו אותי בעורפי  '[szerszenie] żądliły mnie w kark i w głowę' ( 10בעיקר , שלו ) 
) 'strzelił do taty z zasadzki i zranił go ciężko w kark' הוא ירה באבא מן המארב ופצעו קשה בעורפו 28המורה , באר ) 

 
• W polskim przekładzie osobę wyraża dopełnienie bliższe lub celownik, bo: 
 
– celem czynności jest sprawdzenie stanu części ciała: 
 

ואחר כך בפנים, בידיים, הוא נוגע בו בכתפיים  'dotyka go w ramiona, w ręce, a potem w twarz/dotyka mu ramion, 
rąk, potem twarzy [w celu przekonania się, jaki on jest]' ( 179ארבעה , נבו ) 
 
– agens jest nieożywiony: 
 

) 'wykałaczka ukłuła ją w język/jej język' הקיסם דקר אותה בלשון 96ארבעה , נבו )115F

116 
) 'nóż zranił mnie w ramię/zranił mi ramię jak strzała' וסכין פגעני כחץ בכתפי 178קשת  ) 

בלשון או בחך, פוצע אותה בשפתיים  '[wędzidło] rani je [= zwierzę] w wargi, w język lub w podniebienie/rani 
mu wargi, język, podniebienie' ( 32שכנים , אפרת ) 
 
– czynność powoduje trwałą zmianę stanu części ciała: 
 

) 'wykłuli mu oko [złoczyńcy]' ודקרו אותו בעינו 48חבלים , באר ) – w zdaniu hebrajskim 'osoba' jest dopełnie-
niem bliższym chyba dlatego, że דקר znaczy częściej 'ukłuć (nie powodując trwałej szkody)', ale tu 
przekład 'ukłuli go w oko' byłby niemożliwy. 
 

                                                 
115 Podobny przykład podaje Halevy (2004b, nr 58). 
116 Z przykładów podanych przez Halevy (2004b, nr 56) wynika, że składnia דקר אותה בלשון jest preferowana, gdy 
agens jest ożywiony, a składnia דקר לה בלשון, gdy agens jest nieożywiony, czemu w języku polskim odpowiada pre-
ferencja dla celownika osoby i dopełnienia oznaczającego część ciała, gdy agens jest nieożywiony: gałęzie podrapa-
ły mi twarz, i preferencja dla dopełnienia osoby i okolicznika miejsca oznaczającego część ciała, gdy agens jest 
ożywiony: żona podrapała mnie po twarzy. 
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Z czasownikami 'dotknąć, uderzyć' wariant z dopełnieniem bliższym i okolicznikiem miejsca jest 
w zasadzie niemożliwy ani w języku hebrajskim, ani w polskim, gdy zdanie mówi o działaniu na przed-
miot martwy (por. to samo w angielskim, Wierzbicka 1999: 342): שיחי־פרא סורטים את גג המכונית 'dzikie 
zarośla drapią dach samochodu' ( 13אינתא , הרצפלד ), nie 'drapią samochód po dachu'. Wyjątkowo dopełnie-
nie to nazwa przedmiotu martwego, może dlatego, że szkoda obejmuje cały samochód, lub z powodu 
animizacji:  בדופן השמאלית[...] מישהו נגח אותה  'ktoś stuknął go [= samochód] w lewy bok' ( 68אחים , שביט ). 

 
Hebrajski wariant z dopełnieniem bliższym wyrażającym osobę i z okolicznikiem miejsca wyrażają-

cym część ciała pozwala: 
 
• na elipsę dopełnienia oznaczającego osobę.  
 
– Elipsa dopełnienia możliwa jest także w polskim przekładzie, bo wykonawca jest nieożywiony. Nazwę czę-

ści ciała określa przydawka wyrażająca osobę. W polskim przekładzie możliwy też celownik wyrażający osobę: 
 

) 'wiatr uderzał w jego twarz/uderzał mu w twarz' הרוח מכה בפניו 41מגדלורים , קציר ) 116F

117, por. chłodny wiatr 
uderzał w moją twarz117F

118; piasek nie uderzał mi bezpośrednio w oczy118F

119. 
מכים באפו[...] ריח השדה וריח ההרים   'zapach pola i zapach gór [...] uderzają w jego nozdrza/mu w nozdrza' 

( 310חרב , בר יוסף ), por. uderzył w moje nozdrza silny smród119F

120; w nos uderzał mi zapach blinów120F

121. 
 
W języku polskim w zdaniach bliskoznacznych elipsa może zostać uzupełniona: uderzył mnie w nozdrza 

silny zapach kadzidła121F

122, co jest niemożliwe w języku hebrajskim, tj. niemożliwa jest parafraza  הרוח מכה אותו
 wiatr uderza go w twarz', i jeśli dopełnienie ma wyrażać 'osobę' przy nieożywionym wykonawcy, to' בפנים
należy użyć przyimka ב- ) 'wiatr uderza we mnie' הרוח מכה בי : 115אירית , גלרי ). Także w języku polskim, jeśli 
w zdaniu nie wymieniono części ciała, to rzeczownik wyrażający osobę nie jest dopełnieniem bliższym, lecz 
składnikiem wyrażenia przyimkowego: Wiatr uderzył w nich z boku122F

123, nie 'wiatr uderzył ich z boku'. 
 
– Elipsa dopełnienia jest niemożliwa w polskim przekładzie, bo wykonawca jest ożywiony: 
 

) 'uderzył ją w ramię [dla ukarania jej]' הכה בכתפה 133כחרס , לפיד ), nie 'uderzył w jej ramię'. 
) 'uderzył mnie pięścią w twarz [dla ukarania mnie]' הכה באגרופו על פני 259רומן , שלו ) 
) 'uderzył go pięściami w brzuch [dla ukarania go]' היכה באגרופיו בבטנו 34מגדלורים , קציר ) 

בראשו[...] היכה   'uderzył go w głowę [aby go zabić]' ( 14זכרון , שבתאי ) 
 'i swą grubą nogą trącił Aharona w kolano [dla zwrócenia na coś uwagi]' וברגלו העבה נגח בברך של אהרון

( 21ספר , גרוסמן ) 
) 'uszczypnęła go w policzek [dla okazania sympatii]' צבטה בלחיו 36מגדלורים , קציר ), nie 'uszczypnęła w jego policzek'. 

נוכאילו נשך בלשו  'jakby ugryzł się w język' ( 88הוא , שמיר ) 
) 'gryząc go w ramię [w bójce]' נושך בכתפו 92מחפשים , דנקנר ), nie 'gryząc w jego ramię'. 
) 'ona całuje go w czoło' היא נושקת במצחו 22הכלה , יהושע ), nie 'ona całuje w jego czoło'. 

מנשק על תלתליה[...] הוא   'całuje ją w loki' ( 27מגדלורים , קציר ) 
) 'a jej język lizał jego włosy/go po włosach' ולשונה ליקקה בשערו 96אגדות , לוז ), nie 'lizał po jego włosach'. 

גירדתי מאחורי אזניו, החלקתי על ראשו  'pogłaskałem go po głowie, podrapałem za uszami [dla wyrażenia 
i wzbudzenia uczuć]' ( 119קשת  ), nie 'pogłaskałem po jego głowie, podrapałem za jego uszami'. 
 
• na elipsę okolicznika miejsca oznaczającego część ciała, jeśli wykonawca jest ożywiony, i wtedy 

elipsa jest możliwa także w języku polskim, bo 'osoba' jest wyrażona biernikiem, a nie celownikiem: 
 

) 'wszyscy go biją' הכל מכים אותו 298לב , שחם ) 
) 'nie mogę cię pocałować' אני לא יכול לנשק אותך 168כולל , הפנר ) 

 

                                                 
117 Według Halevy (2004b), jeśli dopełnienie czasownika הכה to 'osoba', pojawia się przyimek ב- , jeśli agens jest 
nieożywiony, natomiast dopełnienie bliższe, jeśli agens jest ożywiony, czyli podobnie jak w języku polskim. 
118 „Twórczość” (1980, nry 7–12, s. 32). 
119 W. Szczepański, Na Synaju [...]. Kraków 1908, s. 275. 
120 M. Kumorek, Z Kresów do peczorskich łagrów. Warszawa 1990, s. 274. 
121 J. S. Łątka, Krwawy apostoł. Kraków 1993, s. 37. 
122 R. Bugajski, Przyznaję się do winy. Czytelnik 1991, s. 169. 
123 M. Hłasko, Cmentarze. Następny do raju. 1973, s. 115. 
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• na zapytanie o część ciała zaimkiem przysłownym: איפה נשכתי אני את המעיל 'gdzie ja ugryzłem płaszcz' 
( 281רחוב , אקשטיין ), tj. 'w jaką część ciała ugryzłem osobę ubraną w płaszcz'. 

 
5.3.3. Przydawka przymiotna określająca rzeczownik oznaczający część ciała 
 
Jeśli w zdaniach typu Złapał się/go za głowę; Pogłaskał się/go po głowie rzeczownik oznaczający 

część ciała jest określony przez przydawkę przymiotną wyrażającą cechę stałą, charakterystyczną dla 
danej osoby, a zarazem 'osobę' wyraża dopełnienie bliższe lub okolicznik w celowniku, to w języku he-
brajskim w stylu książkowym nazwa części ciała jest określona zaimkiem syntetycznym (tak samo, jak 
w zdaniach bez przydawki przymiotnej), w stylu neutralnym nazwa części ciała jest określona zaimkiem ana-
litycznym (odmiennie niż w zdaniach bez przydawki przymiotnej, w których nazwa części ciała jest określona 
przez rodzajnik), w przekładzie polskim nazwa części ciała jest określona zaimkiem dzierżawczym:  

 
• styl książkowy: 

) 'pociągnij go za jego mały nos [aby go obudzić]' משוך לו באפו הקטן 30דודיה , אוליצקי ) 
 połaskotał go [= psa] po jego szarej szyi [dla wyrażenia i wzbudzenia [człowiek]' דגדג לו בצוארו האפור

uczuć]' ( 14, 3סיפורי , שנהר ) 
) 'pogłaszczę cię po twej delikatnej łysinie [dla okazania uczuć]' והחלקתי לך על קרחתך העדינה 58, 1סיפורי , שנהר ) 

 
• styl neutralny: 

על הלחי האדמומית שלו[...] נישקה אותו   'pocałowała go [...] w jego czerwony policzek' ( 62געגועי , קרת ) 
 po prostu pociągnę ją za jej małe, denerwujące warkocze' אני פשוט אמשוך לה בצמות הקטנות המעצבנות שלה

[w celu zadania bólu]' ( 113ארבעה , נבו ) 123F

124 
 
Jeśli w zdaniu hebrajskim 'osobę' wyraża tylko przydawka (rzeczownik lub zaimek) rzeczownika 

oznaczającego część ciała, to przydawka ta jest konieczna także w stylu neutralnym nawet wtedy, gdy 
nazwy części ciała nie określa przymiotnik. W polskim przekładzie osobę wyraża dopełnienie, a nazwa 
części ciała jest określona zaimkiem dzierżawczym, bo przymiotnik wyraża cechę stałą, charakterystycz-
ną dla danej osoby: 

 
) 'podrapał się po swym wielkim nosie' גירד את חטמו הגדול 42היכן , קסטל בלום ) 

את היד הרזה שלו ומשך אותו[...] לקח   'wziął go za jego chudą rękę i pociągnął go' ( 11מומיק , גרוסמן ) 
אוחז בידיה הרועדות ללא הרף היה  'trzymał ją za jej stale drżące ręce [dla okazania uczuć]' ( 14המורה , באר ) 

) 'głaszcze ją po jej małej głowie' מלטף הוא את ראשה הקטן 36דודיה , אוליצקי ) 
מנשקת את כפות ידיה הגרומות של נעמי[...] היתה   'całowała [...] Noomi w jej kościste dłonie' ( 23, 2סיפורי , שנהר ) 

החלקה, היה לו חשק לצבוט את לחיה המלאה  'miał ochotę uszczypnąć ją w jej pełny, gładki policzek [dla okaza-
nia sympatii]' ( 22שמות , ראובני ) 

) 'uderzając go mocno w jego miękki brzuch [w czasie bójki]' חובט בכוח בבטנו הרכה 92מחפשים , נרדנק ) 
-uderza się obiema pięściami w swą wystającą pierś [dla okazania zadowo' טופח בשני אגרופיו על חזהו הבולט

lenia z siebie]' ( 16, 3סיפורי , שנהר ) 
 
Jeśli przymiotnik wyrażający stałą cechę służy tylko do identyfikacji jednej z kilku części ciała o tej 

samej nazwie, w polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego: 
 

והולכתיה[...] נטלתי אותה בידה השמאלית   'wziąłem ją za lewą rękę [...] i poprowadziłem' ( 35אליקום , תמוז ) 
) 'ugryzłem się w dolną wargę' נשכתי את שפתי התחתונה 110געגועי , קרת ) 

משותקות על לחיה הבריאה נשקתי בשפתיים  'zesztywniałymi wargami pocałowałam ją w zdrowy policzek' ( , קציר
127מגדלורים  ) – o osobie z jednostronnym paraliżem, dlatego przydawka 'zdrowy' służy do identyfika-

cji jednego z dwóch policzków, i nie oznacza w tym zdaniu cechy charakterystycznej dla danej osoby. 
 
Jeśli przydawka przymiotna wyraża cechę chwilową, to brak zaimka dzierżawczego w przekładzie polskim: 
 

) 'złapałem go [= psa] za stojące uszy [w celu unieruchomienia głowy]' והחזקתי באזניו הזקורות 120קשת  ) 
מגולחתוליטפה את לחיו הלא   'i pogłaskała go po nieogolonym policzku [dla okazania uczuć]' ( 146חיידק , גנזבורג ) 

) 'dotyka go w rękę szperającą w stosach [dla okazania uczuć]' נוגעת בידו המפשפשת בערימות 112מחפשים , דנקנר ) 
) 'ostre żelazo zraniło mi bosą nogę/mnie w bosą nogę' הברזל החד פגע ברגלי היחפה 46שורשי , אלמוג ) 

                                                 
124 Podobny przykład podaje Halevy (2004b, nr 60). 
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5.4. Zdania typu Padł na kolana; Gryzł zębami 
 
W zdaniach z tej grupy nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika miejsca lub narzędzia i ze 

znaczenia zdania wynika, że nie jest możliwe inne niż zwrotne odniesienie zaimka dzierżawczego okre-
ślającego w stylu książkowym nazwę części ciała. W stylu neutralnym nazwę części ciała określa rodzaj-
nik. W polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego, jeśli rzeczownik oznaczający część ciała nie ma 
przydawki przymiotnej. 

 
5.4.1. Padł na kolana 
 
Nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika miejsca, i jest określona zaimkiem syntetycznym 

w stylu książkowym, rodzajnikiem w stylu neutralnym: 
 

) 'czuł w gardle słony smak' חש מליחות בגרונו 9מגדלורים , קציר ) 
בפההטעם הרע שאתה מרגיש   'nieprzyjemny smak, który czujesz w ustach' ( 201הפחד , קרפל ) 

) 'widzę ich przed oczyma' אני רואה אותם מול עיני 15פולין , אפלפלד ) 
) 'którego możesz zobaczyć przed oczyma' שאתה יכול לראות מול העיניים 64נקניקיות , שחם ) 
) 'leży na plecach' שוכב על גבו 79ולל כ, הפנר ) 
) 'leżeliśmy na plecach' שכבנו על הגב 435אבן , שחם ) 
) 'znalazł Zajcera, siedzącego na zadzie' מצא את זייצר יושב על אחוריו 237רומן , שלו ) 
) 'siedzi na tyłku' יושב על התחת 366חרב , בר יוסף ) 
) 'upadł na twarz' נפל על פניו 32אנשי , בר יוסף ) 
) 'upadł prosto na głowę' נפל ישר על הראש 27נינגל , שחר ) 
) 'trudno jej jest ustać na nogach' היא מתקשה לעמוד על רגליה 26נוף , קנז ) 

שעומד על הידים, הילד הזה  'ten chłopiec, co stoi na rękach' ( 158עשהאל , מגד ) 
קמים מהר על הרגליים[...] הם   'oni wstają szybko na nogi' ( 39חפשים מ, דנקנר ) 

) 'padnie na kolana' תרד על ברכיה 94פנתר , עוז ) 
) 'padł na kolana' הוא ירד על הברכיים 199מישהו , גרוסמן ) 

על גבו[...] יכול לשאת שני שקי   'potrafił przenieść na plecach dwa worki' ( 162רומן , שלו ) 
כדי לשאת אותו על הידייםאולי , הרפה מכף־ידו  'puścił jego dłoń, może po to, aby go nieść na rękach' ( 40לב , שחם ) 

) 'wziął do rąk teczkę' הוא נטל לידיו את התיק 65מחפשים , דנקנר )  
) 'wziął do ręki plik kartek' לקח ליד את ערימת הדפים 33הקייטנה , קרת ) 
) 'cedził przez zęby' הוא היה מסנן מבין שיניו 141מגדלורים , קציר ) 

גה לא הוציאה מהפהה  'pary z gęby nie puściła' ( 22אמי , תבור יריב ) 
 
Wariant z rodzajnikiem jest dwuznaczny, i zdanie homonimiczne ma inne znaczenie:  נלמד אותו לעמוד על

) 'nauczymy go [= sokoła] stać na ręce [właściciela]' היד 205רומן , שלו ). 
 
Wyrażenie lokatywne zawierające nazwę części ciała może być przydawką, i w tym wypadku także nazwa 

części ciała jest określona przez rodzajnik w stylu neutralnym, przez zaimek syntetyczny w stylu książkowym: 
 

עם חיוך מפתה על שפתיה –יצאה   'wyszła z uwodzicielskim uśmiechem na wargach' ( 162רצח , שם אור ) 
עם הילקוט שלו על הגב[...] הוא עמד   'stał z tornistrem na plecach' ( 406 חדר, שמעוני ) 

?האם לא ניחנק עם האוכל בפינו  'czyż nie udusimy się z jedzeniem w ustach?' ( 372בכף , הרפנס ) 
) 'mówił z jedzeniem w ustach' דיבר עם אוכל בפה 51לאור , כספי ) 
) 'codziennie on wraca z kolejnych kolczykiem w uchu' כל יום הוא חוזר עם עגיל נוסף באוזן 19מגדלורים , קציר ) 
) 'ustrojona kolczykami w nosie' עדויה נזמי זהב באפה 42עולמות , חבס ) 

 
5.4.2. Gryzł zębami 
 
Nazwa części ciała jest składnikiem okolicznika narzędzia, i jest określona zaimkiem syntetycznym 

w stylu książkowym, rodzajnikiem w stylu neutralnym: 
 

) 'pociągnęła go ręką' משכתו בידה 39, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'złapał ją rękoma' הוא תפס אותה בידיים 153רומן , שלו ) 
) 'gryzła zębami' היא נשכה בשיניה 109שי אנ, בר יוסף ) 
) 'gryźli to końcami zębów' נגסו בו בקצה השיניים 17על גחלים , רג׳ואן ) 
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) 'tupnął nogą' רקע ברגלו 15יש , גרוסמן ) 
רוקע ברגליים[...] אני   'tupię nogami' ( 271אחרון , אריאלי ) 

) 'nacisnął nogą na pedał' הוא לחץ ברגלו על הדוושה 128אנשי , בר יוסף ) 
פשף אותו עם הידאתה מוכרח לש  'musisz go pocierać ręką' ( 21סוגרים , קציר ) 

) 'nogami zrzuciła kołdrę' היא דחפה את השמיכה עם הרגליים 69געגועי , קרת )  
 
Niemożliwy byłby wariant עם ידך 'ręką', עם רגליה 'nogami', co najwyżej ברגליה ,בידך, bo przyimek עם 

'narzędzie' jest właściwy stylowi niedbałemu, a w stylu neutralnym i książkowym odpowiada mu ב- . Zda-
nia powyższe opisują czynności typowe. Jeśli czynność jest nietypowa, to zaimek dzierżawczy należy 
zachować w polskim przekładzie, bo nietypowość czynności powoduje, że przynależność części ciała nie 
jest oczywista: חימם אותי בגופו 'grzał mnie swoim ciałem' ( 70רחוב , אקשטיין ). 

Rzadko, w stylu niedbałym, pojawia się zaimek dzierżawczy analityczny, mimo że rzeczownik ozna-
czający część ciała nie ma przydawki, a czynność jest rutynowa. Jest to być może wpływ stylu książko-
wego. W polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego, bo jego zachowanie nie obniżyłoby stylu, 
a byłoby zwykłym błędem frazeologicznym: 

 
• okolicznik miejsca: 

) 'w ręce trzymała plik kuponów' ביד שלה היא החזיקה חבילת טפסים 12געגועי , קרת ) 
על הידיים שלו[...] הוציא אותו   'wyniósł go na rękach' ( 39מגדלורים , קציר ) 

) 'tylko siedzieć na tyłku [chcesz]' רק לשבת על התחת שלך 130געגועי , קרת ) 
) 'stanę na kolanach' אני אעמוד על הברכיים שלי 115אנשי , בר יוסף ) – mówi osoba upośledzona, w kontekście 

parafraza w stylu neutralnym: איך תעמוד על הברכיים 'jak staniesz na kolanach?' ( 115אנשי , בר יוסף ) 
) 'z jedzeniem w ustach powiedziała' עם האוכל בפה שלה אמרה 36שורשי , אלמוג ) 

 
W stylu starannym pojawia się zaimek dzierżawczy analityczny, jeżeli z powodu znaczenia zdania 

przynależność części ciała nie jest oczywista, i wtedy zaimek dzierżawczy należy zachować w polskim 
przekładzie: אני שומעת בתוך הגוף שלי את הבכי שלה 'słyszę wewnątrz swego ciała jej płacz' ( 49נוף , קנז ).  

 
• okolicznik narzędzia: 

) 'dziobem wybił mu oko' הוציאה לו עין עם המקור שלה 82מומיק , גרוסמן ) 
) 'złapał zębami' תפס בשיניים שלו 38היכן , קסטל בלום ) 
) 'kciukiem pokazał do tyłu' הוא הראה עם האגודל שלו אחורה 7מומיק , גרוסמן ) 
) 'dotknął piłki ręką' נגע ביד שלו בכדור 354ארבעה , נבו ) 
) 'dotknęła łokciem tego człowieka' נגעה במרפק שלה באיש 35יש , גרוסמן ) 
) 'opierał się plecami o bok pianina' נשען עם הגב שלו על דופן הפסנתר 16געגועי , קרת ) 

 
Rzadko w stylu neutralnym pojawia się rzeczownik gramatycznie nieokreślony: 
 

על בהונותעשתה שני סיבובי־גנדרנות   'wykonała dwa zalotne obroty na palcach' ( 21פנתר , עוז ) 
) 'złapał mocno kierownicę dwiema rękami' הוא תפס את ההגה חזק בשתי ידיים 165ארבעה , נבו ) 

 
Jeżeli jednak rzeczownik może odnosić się do kilku części ciała o tej samej nazwie, a mowa o niektó-

rych z nich, to z reguły jest gramatycznie nieokreślony: 
 

) 'zaczęłam przeskakiwać z nogi na nogę' התחלתי לקפץ מרגל לרגל 36אינתא , הרצפלד ) 
) 'oparła się jedną ręką o framugę drzwi' נסמכה ביד אחת על המזוזה 248חבלים , באר ) 
) 'trzymając kieliszek trzema palcami' אוחזת בכוס בשלוש אצבעות 56סוגרים , קציר ) 

 
5.4.3. Przydawka określająca rzeczownik oznaczający część ciała 
 
a. Jeśli rzeczownik oznaczający część ciała ma przydawkę (przymiotną lub dopełniaczową) wyrażają-

cą cechę stałą, charakterystyczną dla danej osoby, to w języku hebrajskim zaimek dzierżawczy pojawia 
się także w stylu neutralnym (w formie analitycznej), i można go zachować w polskim przekładzie: 

 
• okolicznik miejsca: 
 
– styl książkowy: 

מנחיריו הרכים[...] נושף אש   'wydmuchuje ogień [...] z(e swych) delikatnych nozdrzy' ( 15מלאכים , בן נר ) 
) 'na (swym) długim nosie nosi on okulary' על אפו הארוך הוא מרכיב משקפים 23אחרון , אריאלי ) 
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) 'kroczyła na (swych) krótkich nogach' פסעה על רגליה הקטנות 54תרנגול , עמיר ) 
 
– styl neutralny: 

רים שלךמבעד לריסים הארוכים הבהי[...] הסתכלת   'popatrzyłeś [...] przez (swoje) długie, jasne rzęsy' ( 21סוגרים , קציר ) 
) 'usiądź na (swoim) szerokim tyłku' תתיישבי על הישבן הרחב שלך 143רצח , שם אור ) 

מתנדנדת על הירכים הרחבות שלה, באה  'przychodzi, kołysząc się na (swoich) szerokich biodrach' ( 82על עצים  ,מגד ) 
 
Zaimek dzierżawczy pojawia się też w stylu neutralnym i w polskim przekładzie, gdy rzeczownik 

oznacza szczegół budowy charakterystyczny dla danej osoby: יושבות בסבלנות על הטחורים שלהן 'siedzą cier-
pliwie na (swoich) hemoroidach' ( 14שאהבה , הראבן ). 

 
• okolicznik narzędzia: 
 
– styl książkowy: 

) 'śmieje się (swymi) okrągłymi ustami [odwrócony kapelusz]' צוחק בפיו העגול 35סוגרים , קציר ) 
) 'gryzł (swymi) wielkimi zębami belkę szałasu' נגס בשיניו הגדולות את קורת־הסוכה 124הוא , שמיר ) 

כל מיני מעגלים שירטט באצבעו הגדולה  'rysował (swym) wielkim palcem różnego rodzaju kółka' ( 64מחפשים , דנקנר ) 
) 'dał mi znak (swymi) siwymi brwiami' החווה לעברי בגבותיו המכסיפות 110געגועי , קרת ) 

בעיניה כבדות הריסים[...] היא קורצת   'mruga (swymi) oczami o ciężkich rzęsach' ( 49סוגרים , קציר ) 
 

 
– styl neutralny: 

) 'popatrzył (swoim) jednym/jedynym okiem' הביט בעין האחת שלו 100רחוב , אקשטיין ) 
) 'zamachał (swoimi) kwadratowymi skrzydłami' נופף בכנפיים המרובעות שלו 322רחוב , אקשטיין ) 
) 'mierzysz tymi (swoimi) podłymi oczyma dżem' את מודדת באלו העינים הרשעיות שלך את הריבה 107ילדי , שמיר ) 

במקור העקום שלו[...] קורע אותה   'rozrywa je [...] (swoim) krzywym dziobem' ( 57מומיק , גרוסמן ) 
) 'wykonał ruch [...] (swoją) starczą, długą ręką' עשה ביד הארוכה והזקנה שלו תנועה 48מומיק , גרוסמן ) 

עם הרגליים העקומות שלו, הוא יצא אלי  'wyszedł do mnie, na (swoich) krzywych nogach' ( 153רומן , שלו ) 
-próbuje wydłubać mi oczy (swoimi) długimi paznok' היא מנסה לנקר לי את העיניים עם הציפורניים הארוכות שלה

ciami' ( 37געגועי , קרת ) 
וממצמץ בשפתיים העבות האדומות של[...] היה   'cmokał (swoimi) grubymi, czerwonymi wargami' ( 18סוגרים , קציר ) 

) 'wskazał (swoim) krzywym kciukiem' סימן עם הבוהן העקומה שלו 52מומיק , גרוסמן ) 
) 'patrzy na mnie (swoimi) zielonymi oczyma' מסתכלת בי בעינים הירוקות שלה 43פויגלמן , מגד ) 

חצי עצומות שלהםבעיניים ה[...] הביטו   'patrzyli [...] (swoimi) na wpół przymkniętymi oczyma' ( 85געגועי , קרת ) 
– z kontekstu wynika, że była to stała cecha. 
 
W podanych tu tłumaczeniach posłużyłem się wariantami krótszymi i dłuższymi przymiotnika dzier-

żawczego w celu oddania książkowego lub neutralnego stylu oryginału. 
 
b. Jeśli nazwa części ciała jest określona przydawką, która co prawda wyraża stałą cechę, ale służy tylko do 

identyfikacji jednej z kilku części ciała o tej samej nazwie, to w przekładzie polskim nie ma zaimka dzier-
żawczego, który pojawia się w języku hebrajskim tylko w stylu książkowym, w formie syntetycznej: 

 
) 'stojące na tylnych nogach [zwierzęta]' ניצבים על רגליהם האחוריות 47עד , שמיר ) 
) 'podrapał się po głowie przednią łapą [pies]' גירד את ראשו ברגלו הקדמית 69סוגרים , רקצי ) 
 ,zaczął lewą ręką trzeć sobie swą pokrytą odciskami' הוא התחיל שף בידו השמאלית את אגרופו המיובל והשזוף

opaloną pięść' ( 27שורשי , אלמוג ) – w polskim przekładzie zaimek dzierżawczy określający 'pięść', bo 
rzeczownik ten ma przydawki wyrażające cechy stałe, lecz nie identyfikujące. 

) 'ścisnęła mi przegub dłoni zdrową ręką' לחצה את פרק ידי בידה הבריאה 100מגדלורים , קציר ) – o osobie z jed-
nostronnym paraliżem. 
 
c. Jeśli nazwa części ciała jest określona przydawką wyrażającą cechę chwilową, to w stylu neutral-

nym pojawia się rzeczownik gramatycznie nieokreślony, w stylu książkowym rzeczownik z zaimkiem 
syntetycznym, w polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego: 

 
• okolicznik miejsca: 
 
– styl książkowy: 

בידיו הפשוטות לפנים[...] נשא אותן   'niósł je [...] na rękach wyciągniętych przed siebie' ( 26נוכחים , גרוסמן ) 
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) 'na otwartej dłoni podawałem tacie naklejki' על כף ידי הפרושה הייתי מגיש לאבא מדבקות 67פנתר , עוז ) 
) 'pozostał schylony na zgiętych kolanach' נשאר שפוף על ברכיו הכפופות 210הוא , שמיר ) 

 
– styl neutralny: 

) 'szeptać słowa przez zaciśnięte wargi' ללחוש את המלים מבעד ללסתות הדוקות 83מחפשים , דנקנר ) 
להתרומם על רגליים רועדות[...] הצלחתי   'zdołałem [...] podnieść się na trzęsące się [wskutek pobicia] nogi' 

( 40מחפשים , דנקנר ) 
 

• okolicznik narzędzia: 
 
– styl książkowy: 

) 'pomachał dłonią zaciśniętą w pięść' נופף בידו המאוגרפת 19סוף , שבתאי ) 
) 'dalej kopał go bosymi nogami' המשיך לבעוט בו ברגליו היחפות 37מגדלורים , קציר ) 

על פניו של יעקובי, בכף־ידי הפתוחה, חבטתי  'otwartą dłonią uderzyłem Jaakobiego w twarz' ( 273רומן , ושל ) 
) 'na wpół przymkniętymi oczyma przypatrywał się cieniom' בעיניו העצומות למחצה התבונן בצללים 68, 3סיפורי , שנהר ) 
) 'przygląda się rozognionymi oczyma wszystkim siedzącym' הוא סוקר בעיניו המלוהטות את כל המסובים 39דודיה , אוליצקי ) 

 
– styl neutralny: 

בשפתים קפוצות[...] דיברה   'mówiła [...] przez zaciśnięte wargi' ( 33הינומת , שמיר ) 
) 'nadepnąłeś na niego mocno bosą nogą' דרכת עליה בכוח ברגל יחפה 27סוגרים , קציר ) 
) 'drepcząc na osłabłych [wskutek zdenerwowania] nogach' מדשדש ברגליים רפות 84מחפשים , דנקנר ) 

ולאכול בידיים מלוכלכות[...] אף הוא יוכל   'również on będzie umiał [...] jeść brudnymi rękami' ( 210אבן , שחם ) 
) 'drżącymi rękoma zdjął zatyczkę' בידים רועדות הסיר את המכסה 88התגנבות , קנז ) 
) 'klepnął się po głowie otwartą dłonią' היכה ביד פשוטת אצבעות על ראשו 20מחפשים , דנקנר ) 

בכנפיים מקופלות למחצה[...] צלל אליהם   '[ptak] zleciał ku nim [...] na na wpół złożonych skrzydłach' ( 206רומן , שלו ) 
) 'patrzy na niego błyszczącymi oczyma' מסתכל עליו בעיניים נוצצות 10חיי , שלו ) 

 
5.5. Zdania typu Stał z podniesioną głową 
 
Jeśli rzeczownik oznaczający część ciała jest składnikiem okolicznika z przyimkiem ב-  (w stylu książ-

kowym) lub עם (w stylu neutralnym), oznaczającego 'szczegół wyglądu', to rzeczownik ten musi mieć 
przydawkę wyrażającą cechę najczęściej chwilową124F

125, rzadko stałą, wyróżniającą daną osobę. Rzeczow-
nik oznaczający 'osobę' jest podmiotem lub dopełnieniem. 

 
5.5.1. Jeśli przydawką rzeczownika oznaczającego część ciała jest przymiotnik wyrażający cechę 

chwilową, grupa jest przeważnie nieokreślona gramatycznie, zarówno w stylu książkowym jak i neutral-
nym, i w polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego: 

 
 a ja będę musiała chodzić z zatkanym nosem i zamkniętymi' ואני אצטרך להסתובב עם אף סתום ועיניים עצומות

oczyma' ( 297חיי , שלו ) 
תעם עיניים רטובו[...] הייתי מתעוררת   'budziłam się [...] z wilgotnymi oczami' ( 9אינתא , הרצפלד ) 

) 'podszedł do niego z wyciągniętą ręką' ניגש אליו עם יד מושטת 151געגועי , קרת ) 
) 'patrzy w górę z otwartymi ustami' הוא מסתכל כלפי מעלה בפה פעור 124אנשי , בר יוסף ) 

מוטבמצח ק[...] הוא התבונן אל התקרה   'patrzył na sufit [...] z pomarszczonym czołem' ( 82האיש , בן נר ) 
) 'z obojętną twarzą mama otworzyła' בפנים אדישים פתחה אמא 29ספר , גרוסמן ) 
 widziałem jakiegoś człowieka, chodzącego chodnikiem z pochyloną' ראיתי אדם פוסע על המדרכה בראש שחוח

głową' ( 247פויגלמן , מגד ) 
) 'zmusić go do tego, aby pobiegł do obozu z gołym tyłkiem' להריץ אותו בעכוז חשוף אל תוך המחנה 24תרנגול , עמיר ) 

 
Jeśli rzeczownik oznaczający część ciała jest gramatycznie określony (przez rodzajnik w stylu neu-

tralnym, przez zaimek syntetyczny w stylu książkowym), to cechę chwilową można wyrazić przymiotni-
kiem gramatycznie nieokreślonym w funkcji orzecznika okolicznikowego: 

 
) 'stał z ramionami trochę wygiętymi do tyłu' עמד עם הכתפיים קצת נטויות לאחור 33, 1948, בן יהודה ) 

וירשכבה עם רגליה מקופלות באו  'leżała z nogami zgiętymi w powietrzu' ( 29יש , גרוסמן ) 
 

                                                 
125 Przykłady obligatoryjnych z podobnego powodu przydawek podaje Bobrowski 2005: 324–325. 
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5.5.2. Jeśli przydawką rzeczownika oznaczającego część ciała jest przymiotnik lub dopełniacz wyraża-
jący cechę stałą, charakterystyczną dla danej osoby, to nazwa części ciała jest określona przez zaimek 
dzierżawczy syntetyczny (w stylu książkowym), analityczny (w stylu neutralnym, lub także w stylu 
książkowym, jeśli cechę stałą wyraża dopełniacz) i w polskim przekładzie również pojawia się zaimek 
dzierżawczy, który znaczy wtedy 'właściwy sobie': 

 
מי תבכה עלי בפניה היפיםשא  'żeby moja matka ze swą piękną twarzą nade mną płakała' ( 10שלוה , עמיחי ) – 

w zdaniu hebrajskim wyrażenie przyimkowe jest okolicznikiem, bo nie następuje bezpośrednio po 
rzeczowniku 'matka', natomiast polski przekład lepiej brzmi, gdy wyrażenie przyimkowe może być in-
terpretowane jako przydawka, dzięki szykowi bezpośrednio po rzeczowniku matka. 

בחוטם התוכי שלה ובמיטפחתה האדומה, עמדה זקופה  'stała wyprostowana, ze swym papuzim nosem, w swej czer-
wonej apaszce' ( 40סוגרים , קציר ) 

עם הבטן הענקית שלו, כב עליהאיך הוא שו  'jak on leży na niej, ze swym gigantycznym brzuchem' ( 270רחוב , אקשטיין ) 
) 'Władek ze swą anielską twarzą oznajmia mi' וואדק עם פני המלאך שלו מודיע לי 238רחוב , אקשטיין ) 
) 'ona kręci się ze swoimi małymi piersiami' היא מסתובבת עם השדיים הקטנים שלה 193רחוב , אקשטיין ) 
?איך את מעיזה לשבת כאן בינינו עם הפרצוף התמים שלך  'jak śmiesz siedzieć tu dalej między nami ze swą niewin-

ną gębą?' ( 325מכונת , ינאי ) 
 
5.5.3. Jeśli przydawką rzeczownika oznaczającego część ciała, wyrażającą cechę chwilową jest wyra-

żenie przyimkowe, rzeczownik oznaczający część ciała jest określony przez zaimek dzierżawczy synte-
tyczny w stylu książkowym, przeważnie przez rodzajnik (rzadziej przez zaimek analityczny) w stylu neu-
tralnym. W polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego: 

 
) 'postać siedzącą plecyma do niego' את הדמות היושבת בגבה אליו 156חיידק , גנזבורג ) 
) 'siedzieli plecyma do mnie' ישבו עם הגב אלי 21געגועי , קרת ) 
) 'stanął naprzeciwko niego z rękami na biodrach' נעמד מולו עם ידיו על מותניו 54וירטוטי , גיבורי ) 

עם הידיים על המותניים[...] א מחכה לי הו  'czeka na mnie [...] z rękami na biodrach' ( 47געגועי , קרת ) 
-i posadziliśmy go z rękami na kierownicy i z za' ושמנו אותו יושב עם הידים שלו על ההגה ועם סיגריה בוערת בפה

palonym papierosem w ustach' ( 15מנוחה , עוז ) 
 
Różnica pomiędzy zdaniami hebrajskimi typu ניגש אליו עם יד מושטת a zdaniami typu ישבו עם הגב אלי, tj. 

fakt, że w pierwszym z tych zdań we wszelkich odmianach stylistycznych grupa nominalna jest przeważ-
nie gramatycznie nieokreślona, natomiast w drugim jest określona, wynika z charakteru przydawki wyra-
żającej cechę chwilową, tj. z tego, że przymiotnik pod względem gramatycznej określoności jest zgodny 
z określanym rzeczownikiem, natomiast wyrażeniu przyimkowemu nie przysługuje kategoria gramatycz-
nej określoności. W celu wyrażenia semantycznej nieokreśloności przymiotnika, wynikającej z tego, że 
wyraża on cechę chwilową, zatem nie ma funkcji anaforycznej, w zdaniach typu ניגש אליו עם יד מושטת 
pomija się zaimek syntetyczny lub rodzajnik określający nazwę części ciała, natomiast w zdaniach typu 
-pominięcie rodzajnika w żadnym stopniu nie wpłynęłoby na gramatyczną określoność wyra ישבו עם הגב אלי
żenia przyimkowego, jako że nie jest ona w ogóle kategorią stosującą się do wyrażeń przyimkowych. 

 
5.6. Zdania typu Chorował na serce 
 
Jeśli przyimek ב-  z nazwą części ciała znaczy 'pod jakim względem', to w polskim przekładzie brak 

zaimka dzierżawczego, natomiast w zdaniu hebrajskim: 
 
• w stylu książkowym nazwa części ciała jest określona przez zaimek dzierżawczy syntetyczny: 
 

אדם הלקוי מעט במוחואל   'do człowieka, który jest trochę słaby na umyśle' ( 118מחפשים , דנקנר ) 
) 'oślepł na dwoje oczu' נסתמא בשתי עיניו 22אחות , ברטוב ) 
) 'jest ciężko chory na wątrobę' הוא חולה מאד בכבדו 229קשת  ) 

 
• w stylu neutralnym nazwa części ciała jest określona przez rodzajnik: 
 

) 'umysłowo jest on zdrowy' בשכל הוא בסדר 117ספר , גרוסמן ) 
) 'on jest chory na głowę' בראש הוא חולה זה 351חדר , שמעוני ) 
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• w stylu niedbałym nazwa części ciała jest określona przez zaimek dzierżawczy analityczny, w tym 
zdaniu jest to może kalka z arabskiego: חקלאי בדם שלו 'urodzony rolnik' ( 69נוכחים , גרוסמן ) – mówi Arab. 

 
5.7. Zaimek dzierżawczy w zdaniach, których podmiotem jest nazwa części ciała 
 
Jeśli chwilowy stan części ciała lub jego zmiana są mimowolne, to rzeczownik oznaczający część cia-

ła, będący podmiotem w zdaniu czasownikowym, w stylu książkowym jest określony przez zaimek dzier-
żawczy syntetyczny125 F

126, w stylu neutralnym podmiotem jest najczęściej rzeczownik określony przez ro-
dzajnik, natomiast 'osobę' wyraża przyimek ל-  (por. Halevy [w druku])126F

127. Rzadziej w stylu neutralnym 
podmiotem jest rzeczownik z zaimkiem analitycznym, i wtedy brak okolicznika z przyimkiem ל- . Ten 
ostatni wariant jest może wynikiem wpływu stylu książkowego, z zamianą zaimka syntetycznego na ana-
lityczny. W polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego, osobę wyraża celownik lub biernik. Pod-
miotem zdań tego typu może być także rzeczownik oznaczający rzecz ściśle z osobą związaną. 

 
 
 
5.7.1. Podmiotem jest rzeczownik oznaczający część ciała. 
 
a. W polskim przekładzie osobę wyraża biernik, zdanie mówi o bólu127F

128: 
 

) 'nadal bolała go głowa' ראשו עדיין כאב 221גוף , קשוע ) 
) 'piekły go oczy' עיניו צרבו 20לדעת , עוז ) 
) 'boli mnie gardło' הגרון שלי כואב 350אהבה , ברגמן ) 
) 'szczęka strasznie mnie bolała' הלסת כאבה לי נורא 72געגועי , קרת ) 
) 'paliły/piekły mnie oczy' שרפו לי העיניים 32סוגרים , קציר ) 
) 'piekło mnie oko' העין צרבה לי 25היכן , קסטל בלום ) 
) 'Meira naprawdę swędzą ręce' למאיר ממש מגרדות הידיים 46סוגרים , קציר ) 

 
Wariant z przyimkiem ל- , oraz polski biernik, pozwala na wyrażenie osoby, gdy zamiast rzeczownika 

oznaczającego część ciała pojawia się okolicznik miejsca: כואב לי שם בעורק 'boli mnie tam w tętnicy' 
( 38יש , גרוסמן ) lub zaimek wskazujący: זה כבר לא כואב לך?  'to już cię nie boli?' ( 22תחת , שמיר ).   

 
b. W polskim przekładzie osobę wyraża celownik, zdanie mówi najczęściej o mimowolnym procesie 

zachodzącym w części ciała, o mimowolnej zmianie pozycji części ciała lub o mimowolnej zmianie wy-
glądu (Wierzbicka 1986: 414–416; Wierzbicka 1999: 353–355)128F

129: 
 
אגההתכרכמו לה הפנים בד  'ze zmartwienia twarz jej zbladła' ( 168ועד , קון ) 

) 'twarz mu blednie' פניו מתכרכמים 41טירופו , הנדל ) 
) 'oczy mu błyszczą' העיניים מבריקות לו 57עיין , גרוסמן ) 
) 'oczy mu dziwnie błyszczały' עיניו הבריקו מוזרות 12 אבן, שחם ) 
) 'aby mi wyschły włosy' שהשיער יתייבש לי 126פנתר , עוז ) 
) 'wyschły jej włosy' התייבש שערה 202אם , תלפז ) 
) 'aby tym biedakom nie zamarzły jaja' שלא יקפאו הביצים למיסכנים 14מגדלורים , קציר ) 
) 'czubki palców u rąk zamarzły mu' קצות אצבעות ידיו קפאו 68עד , ראובני ) 
) 'zęby mi szczękały' שיני נקשו 128מגדלורים , קציר ) 
                                                 
126 To samo w arabskim, por. Górska 2000: 147–148, przykład 441. 
127 Linzen (2009: 26–27) nie łączy celownika z mimowolnością, a jedynie z chwilowością stanu części ciała. Rosén 
1961: 25 przypuszcza, że pojawienie się w hebrajskim zdań typu הראש כואב לי 'boli mnie głowa' jest wynikiem 
wpływu języka niemieckiego lub jidysz. 
128 Zdaniem Wierzbickiej (1986: 412) osobę wyraża biernik, a nie celownik, gdy uczucie jest silne, a ponadto 
w zdaniu wyszczególniono część ciała, której zły stan jest źródłem cierpienia, co odróżnia te zdania od zdań z ce-
lownikiem: niewygodnie mi, zimno mi w nogi. W języku hebrajskim w tej drugiej grupie zdań ten sam przyimek ל- : 
) '?czy nie jest ci duszno' לא מחניק לך 117ספר , גרוסמן ) 'zaschło ci w gardle' נעשה צרוד לך בתחתית הגרון ,( 34ימי , יזהר ), co 
więcej, w tym wariancie możliwy jest także czasownik כאב 'boleć': כואב לי בראש 'boli mnie głowa' ( 303אהבה , ברגמן ), 
nie 'boli mi w głowie'. 
129 Linzen (2009: 22, przykład 30c) nie łączy celownika ze znaczeniem 'mimowolnej zmiany stanu ciała', lecz przy-
pisuje zdaniu 'błyszczą mu oczy' z celownikiem dokładnie to samo znaczenie co z przydawką określającą nazwę 
części ciała. 
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) 'zęby jej szczękały' השיניים נקשו לה 75הביתה , ענברי ) 
) 'policzki mu drżą' לחייו רועדות 80סטודנטית , קריץ ) 
) 'ręce mu się trzęsły' הידיים שלו רעדו 66כורסת , גפן ) 
) 'palce zaczną mi drżeć' האצבעות יתחילו לרעוד לי 52ספר , גרוסמן ) 

נד לוהראש מתנד  'głowa mu się chwieje [po otrzymaniu ciosu]' ( 16רחוב , אקשטיין ) 
) 'głowa mu się chwieje [na skutek choroby Parkinsona]' ראשו מתנדנד 184מקום , ליברכט ) 
) 'włosy zaczęły mu powstawać na głowie' שערות ראשו התחילו סומרות 22, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'włosy mi stanęły dęba' סמרו לי השערות 104יומן , מרקריס ) 
) 'włosy mu wypadły' שערו נשר 418קול , עומר ) 
) 'wszystkie włosy jej wypadły' כל השערות נשרו לה 189מגדלורים , קציר ) 
) 'serce biło mi mocno' לבי דפק בחזקה 146אחרון , אריאלי ) 
) 'serce biło mi mocno' הלב שלי דפק חזק 26סוגרים , קציר ) 

לי חזק קהלב התחיל לדפו  'serce zaczęło mi mocno bić' ( 25סוגרים , קציר ) 
) 'policzek mu spuchł' לחיו התנפחה 196כחרס , לפיד ) 
) 'spuchła mi noga' התנפחה לי הרגל 244רחוב , אקשטיין ) 
) 'przewróciły mu się wnętrzności z powodu nadmiernego picia' התהפכו מעיו מרוב שתייה 247קשת  ) 
) 'flaki mi się w brzuchu przewracają' המעים מתהפכים לי בבטן 106התגנבות , קנז ) 
) 'głowa mi opadła na pierś' ראשי נפל על לבי 30אחרון , אריאלי ) 

והראש היה נופל להם על הצוואר[...] הם היו נרדמים   'zasypiali [...] a głowy opadały im na szyje' ( 117מומיק , גרוסמן ) 
) 'oczy jej się otworzyły [ze zdumienia]' העיניים נפתחו לה 58מומיק , גרוסמן ) 
) 'oczy mi się same otworzyły' עיני נפקחו מעצמן 33מערכה , מוסקוביץ׳ ) 
) 'oczy już jej się zamykają [ze zmęczenia]' עיניה כבר נעצמות 63הכלה , יהושע ) 

ליהעיניים נעצמות   'oczy mi się zamykają [ze zmęczenia]' ( 35יוקסטה , מילר ) 
 
Gdy rzeczownik oznaczający część ciała jest określony przymiotnikiem wyrażającym cechę stałą, cha-

rakterystyczną dla danej osoby, to w polskim przekładzie pojawia się zarówno celownik, jak i zaimek 
dzierżawczy: עיניו הגדולות הבהיקו בשובבות 'jego wielkie oczy błyszczały mu filuternie' ( 25אבן , שחם ).  

Wariant z przyimkiem ל-  pozwala na elipsę nazwy części ciała we frazeologizmie: אם עומד לך 'jeśli ci 
stoi' ( 62רומן , שלו )129F

130, a także na nazwanie części ciała zaimkiem osobowym (np. z powodu taboo języko-
wego), który nie mógłby być określony zaimkiem dzierżawczym, czy też zaimkiem zanegowanym:  הוא
) 'on [= penis] ci pęcznieje w spodniach' מתנפח לך במכנסיים 21סוגרים , קציר שום דבר לא . החור שלה לא מסבון ;(

ף להישתפש  'jej dziura nie jest z mydła. Nic jej się nie zetrze' ( 123רחוב , אקשטיין ). 
 
Hebrajskie zdania mówiące o procesach mimowolnych zachodzących w ciele są w wariancie książ-

kowym homonimiczne: 
 
• ze zdaniami mówiącymi o procesach podlegających woli: 
 

עוידיו נ  'jego ręce się poruszały' ( 803אלף , צלקה ), nie 'ruszały mu się ręce', i w stylu neutralnym także za-
imek dzierżawczy, a nie przyimek ל- ) 'jego ręce się poruszały' הידיים שלו זזו : 176ארבעה , נבו ) 

) 'strajk nauczycieli się nie skończył' שביתת המורים לא נגמרה 44מבחר , פרידלנדר ), choć można powiedzieć 
'skończył mi się urlop', i po hebrajsku: נגמרה לי ההפסקה 'skończyła mi się przerwa' ( גוילי, אבינעם ). 
 
• ze zdaniami mówiącymi o przedmiotach martwych: נרעדו פתאום חלונות החדר הגדול 'nagle zadrżały okna 

dużego pokoju' ( 11נוכחים , גרוסמן ), nie 'dużemu pokojowi zadrżały okna', ani נרעדו החלונות לחדר הגדול. 
 
W języku hebrajskim, w stylu niedbałym, w zdaniach mówiących o działaniu umyślnym bądź nie-

umyślnym, można użyć także przyimka אצל dla wyrażenia osoby, i wtedy nazwa części ciała jest określo-
na przez rodzajnik. W polskim przekładzie osobę wyraża celownik lub przydawka nazwy części ciała, 
natomiast standardowy odpowiednik przekładowy przyimka אצל, czyli u, jest niemożliwy: 

 
) 'palce same zaczynają mu latać' האצבעות אצלו מתחילות לרוץ לבד 59מומיק , גרוסמן ) 
) 'także mnie czoło zmarszczyło się w skupieniu' גם אצלי המצח התקמט בריכוז 49יש , גרוסמן ) 
) 'tacie zaczęły wykrzywiać się usta/usta taty zaczęły się wykrzywiać' אצל אבא התחיל הפה להתעקם 7יש , גרוסמן ) 

ותאצלה כבר העיניים גוא  'oczy już jej zachodzą łzami' ( 11יש , גרוסמן ) 
 

                                                 
130 Wariant bez elipsy podaje Kuzar 2012: 116. 
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Przyimek אצל, w przeciwieństwie do przyimka ל- , jest możliwy także, gdy niezmienny stan części cia-
ła wyraża przymiotnik: השכל אצלו צלול לחלוטין 'on ma całkiem jasny umysł' ( 86סוגרים , קציר ). 

 
5.7.2. Podmiotem jest rzeczownik oznaczający rzecz ściśle z osobą związaną. W polskim przekładzie 

osobę wyraża celownik: 
 

) 'rośnie mi gorączka' עולה לי החום 246הכלה , יהושע ) 
) 'wzrosła mi gorączka' חומי עלה 300אחרון , אריאלי ) 
) 'popsuł mi się humor' נחרב לי המצב רוח 54ארבעה , נבו ) 
) 'nastrój mi się poprawił מצב רוחי השתפר 98הגבול , שמיר ) 
) 'skończyły im się pieniądze' נגמר להם הכסף 253ארבעה , נבו )  
) 'skończyły mi się pieniądze' נגמר כספי 218דפי , קסטל ).  
) 'młodszy syn poległ mu w czasie Wojny Wyzwoleńczej' הבן הקטן נהרג לו במלחמת השחרור 314כימים , שלו ) 
) 'został zabity ich syn, Joni' נהרג בנם יוני 443סיפור , עוז ) 130F

131. 
 
W języku hebrajskim możliwy jest przyimek ל-  także wtedy, gdy chwilową cechę części ciała wyraża 

imiesłów bierny o znaczeniu perfektywnym, pod warunkiem, że proces, którego ona jest wynikiem, jest 
mimowolny. Jest to cecha stylu raczej niedbałego, choć zdarza się celownik także w stylu książkowym, 
jak w cytatach z Szamira i Szenhara poniżej, w których oprócz celownika pojawia się też zaimek dzier-
żawczy syntetyczny określający część ciała lub ubioru aktualnie noszonego. W polskim przekładzie ce-
lownik jest niemożliwy, za to możliwe jest zdanie posesywne z czasownikiem mieć: 

 
) 'on ma zapalenie gardła/on ma zapalone gardło' הגרון דלוק לו 28מולכו , יהושע ), nie 'gardło jest mu zapalone'. 
 całe jego ciało jest skurczone/on ma całe ciało skurczone pod wpływem' כל הגוף מכווץ לו מרוב כוננות קרבית

wielkiej gotowości bojowej' ( 60מומיק , גרוסמן ) – skurczenie członków było raczej mimowolną konse-
kwencją stanu psychicznego, niż procesem sterowanym wolą. Celownik w języku hebrajskim byłby 
niemożliwy w zdaniu mówiącym o wyniku czynności umyślnej: העיניים שלו עצומות 'jego oczy były za-
mknięte/miał zamknięte oczy' ( 299חיי , שלו ), nie העיניים עצומות לו. 
 
Celownik jest możliwy w języku hebrajskim także wtedy, gdy będący orzecznikiem imiesłów perfek-

tywny oznacza wynik czynności umyślnej prowadzącej do zmiany położenia części ciała lub elementu 
ubioru aktualnie noszonego, ale za pomocą siły tkwiącej w innej części ciała. Zdanie z orzecznikiem 
w formie imiesłowu biernego dziedziczy ten celownik po parafrazie czynnej. W polskim przekładzie 
zdania biernego celownik jest niemożliwy, i orzeczeniem jest czasownik mieć131F

132: 
 

) 'pejsy miał zawinięte za uszy' הפאות שלו מסובבות לו מאחורי האוזניים 57עיין , גרוסמן ), nie 'pejsy były mu zawi-
nięte za uszy'. 

) 'który miał pejsy zawinięte za uszy' שפיאותיו מסולקות לו אל מאחורי אזניו 313, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'koszulę miał podwiniętą nad spodnie' חולצתו היתה מופשלת לו מעל למכנסיו 110הוא , שמיר ), nie 'koszula była 

mu podwinięta nad spodnie', choć celownik możliwy byłby w zdaniu czynnym: 'podwinął sobie koszulę'. 
 
W stylu niedbałym rzadko zdarza się celownik, jeśli przymiotnik, a nie imiesłów bierny, oznacza ce-

chę chwilową będącą wynikiem mimowolnego procesu, por. odosobniony przykład Linzena (2009: 27): 
-masz bardzo czerwone oczy', w dodatku pochodzący z tekstu poetyckiego, w któ' אדומות לך מאוד העיניים
rym potrzebny był autorowi na końcu wiersza wyraz zakończony na -ajim. W polskim przekładzie nie-
możliwy byłby celownik ('oczy są ci bardzo czerwone'). Celownik w obu językach jest natomiast spoty-
kany, gdy czasownik posiłkowy oznacza zaistnienie stanu wyrażonego przymiotnikiem:  הפנים נהיו לו

                                                 
131 Gafter 2010: 11–19 podaje zdanie nieakceptowalne: הגנן נפל לגדי ושבר את הרגל 'Gadiemu upadł ogrodnik [tj. 
ogrodnik Gada] i złamał sobie nogę', i tłumaczy jego niepoprawność tym, że oba rzeczowniki 'Gadi' i 'ogrodnik' 
oznaczają ludzkie istoty, gdy w zdaniu akceptowalnym הארנק נפל לדן 'Danowi upadł pugilares' rzecz posiadana jest 
wyrażona rzeczownikiem nieżywotnym. Z kolei akceptowalność zdania שני בנים מתו לשולה במלחמה Gafter tłumaczy 
nie związkiem między 'posiadaczem' a 'rzeczą posiadaną', lecz tym, że 'posiadacz' jest gramatycznie określony, 
a 'rzecz posiadana' jest gramatycznie nieokreślona.  Z podanych przeze mnie przykładów wynika jednak, że kryte-
rium nie jest żywotność rzeczownika czy jego określoność, lecz związek między posiadaczem a rzeczą posiadaną 
i wpływ zdarzenia na posiadacza, co z kolei zależy od czasownika. Dlatego akceptowalne byłoby zdanie הגנן חלה לי 
'zachorował mi ogrodnik'. 
132 Borer, Grodzinsky (1986: 194) jako nieakceptowalne zdanie podają: הכלב היה מקושט לי בפרחים 'mój pies był ozdo-
biony kwiatami'. 
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) 'twarz zrobiła mu się strasznie czerwona ze złości' אדומות נורא מהכעס 42, 191–180, 77עיתון  ), obok:  הפנים
 jego twarz zrobiła się jeszcze bardziej okrągła/twarz [pod wpływem uśmiechu]' שלו נהיו עוד יותר עגולים
zrobiła mu się jeszcze bardziej okrągła' ( 215חיי , שלו ). Zasadniczo jednak w języku hebrajskim parafraza 
z okolicznikiem ל-  i rzeczownikiem określonym przez rodzajnik, a w języku polskim celownik, nie są 
możliwe, gdy niezmienną cechę części ciała wyraża przymiotnik (por. Wierzbicka 1986: 416; Wierzbicka 
1999: 355). Wtedy w zdaniu polskim można użyć czasownika mieć, niezależnie od tego, czy przymiotnik 
wyraża cechę stałą czy chwilową, natomiast w języku hebrajskim parafraza posesywna, tj. z rzeczowni-
kiem gramatycznie nieokreślonym jako podmiotem i posiadaczem wyrażonym przyimkiem ל-  możliwa 
jest tylko wtedy, gdy przymiotnik wyraża cechę stałą, i parafraza taka jest cechą stylu neutralnego:  

 
a. Przymiotnik wyraża cechę stałą, i w języku hebrajskim w stylu neutralnym możliwa jest parafraza 

z rzeczownikiem gramatycznie nieokreślonym, tłumaczona na polski z użyciem czasownika mieć. 
W stylu książkowym rzeczownik oznaczający część ciała jest określony przydawką wyrażającą osobę, 
jednak polski przekład wariantu książkowego jest taki sam jak przekład wariantu neutralnego, bo zdanie 
Jej nos jest delikatny nie jest książkowym odpowiednikiem zdania Ona ma delikatny nos. Z tego powodu, 
że w stylu neutralnym znaczenie to wyraża częściej zdanie posesywne, rzadki jest w języku hebrajskim 
wariant, w którym rzeczownik jest określony zaimkiem analitycznym, i wariant ten być może pojawił się 
pod wpływem stylu książkowego, z zamianą zaimka syntetycznego na analityczny: 

 
) 'ona ma delikatny nos' חטמה עדין 72מבחר , פרידלנדר ), obok היה לה אף קטנטן 'miała malutki nos' ( 33עץ , אש ), 

a także האף שלו שטוח 'on ma spłaszczony nos' ( 310רחוב , אקשטיין ) 
) 'on miał niebieskie oczy' העיניים שלו היו כחולות 40יש , גרוסמן ), obok יש לה עיניים יפות 'ona ma piękne oczy' 

( 247פיליפ , צלקה ) 
) 'miała krótkie włosy' השיער שלה היה קצר 39סוגרים , קציר ), obok wariantu niedbałego  אני שערות כאלה יפות היה

) 'miałam kiedyś takie piękne włosy' לי פעם 470חדר , ונישמע ). 
 

b. Przymiotnik wyraża cechę chwilową, i w języku hebrajskim niemożliwa jest parafraza posesywna, 
tj. z rzeczownikiem gramatycznie nieokreślonym jako podmiotem, a posiadaczem wyrażonym przyim-
kiem ל- . W polskim przekładzie możliwy jest czasownik mieć: 

 
) 'on ma tak poważną twarz' הפנים שלו רציניים כל כך 230רחוב , אקשטיין ) 
) 'mam zamknięte usta' הפה שלי סגור 209רחוב , אקשטיין ) 
) 'mam ucho spuchnięte od ugryzienia' האוזן שלי נפוחה מנשיכה 285רחוב , אקשטיין ) 
) 'ona ma oczy nadal spuchnięte od snu' העיניים שלה עוד נפוחות משינה 213רחוב , אקשטיין ) 
) 'oczy miałem zamknięte' העינים שלי היו עצומות 11התגנבות , קנז ) 
miała spuszczone oczy'132F' עיניה היו מושפלות

133 ( 15אהבה , ברגמן ), nie היו לה עיניים מושפלות. 
) 'miałam związane ramiona' זרועותי היו קשורות 14אהבה , ברגמן ), nie היו לי זרועות קשורות. 
) 'wszyscy mieli surowe twarze' פני כולם היו חמורים 36יש , גרוסמן ) 
) 'mamy całą twarz brudną od tego' כל הפנים שלנו מלוכלכים מזה 212רחוב , אקשטיין ) 
) 'oczy miał czerwone i olbrzymie' העיניים שלו אדומות וענקיות 15סוגרים , קציר ) – o człowieku zmęczonym 

długim biegiem. 
) 'on ma mokrą nogę' הרגל שלו רטובה 61מומיק , גרוסמן ) 
) 'twarz mam umazaną błotem' הפנים שלי מרוחים בבוץ 129רחוב , אקשטיין ) 
) 'ona ma całą twarz umazaną lodami czekoladowymi' כל הפרצוף שלה מרוח בארטיק שוקולד 41סוגרים , קציר ) 
) 'twarz miał nadal zalaną krwią' הפנים שלו היו עדיין מלאים דם 159זכרון , שבתאי ) 
) ' ona ma zaczerwienione [od dymu] oczy' העיניים שלה אדומות 47כורסת , גפן )  

 
Ponieważ odróżnienie dwóch typów zdań hebrajskich opiera się tu na znaczeniu, a więc na kryterium 

nieostrym, zdarza się wyjątkowo zdanie posesywne mówiące o cesze chwilowej: לאמי היה אף נפוח 'matka 
miała spuchnięty nos [po bójce]' ( 282רחוב , אקשטיין ). 

 

                                                 
133 Tak właśnie ('miał spuszczoną głowę') należy tłumaczyć zdanie arabskie o tej samej składni, podane przez Gór-
ską (2000: 45). 
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5.8. Zaimek dzierżawczy określający nazwy rzeczy aktualnie używanych 
 
5.8.1. Rzeczownik bez przydawki przymiotnej 
 
Jeśli zdanie opisuje typowy sposób użycia danej rzeczy, to rzeczownik oznaczający rzecz aktualnie 

używaną, która to rzecz nie musi być własnością osoby nią się posługującej, w stylu książkowym jest 
określony przez zaimek syntetyczny134, w stylu neutralnym przez rodzajnik. Rzeczownik ten jest dopeł-
nieniem, składnikiem okolicznika lub przydawki. W polskim przekładzie brak zaimka dzierżawczego: 

 
) 'nie pozwolili mi wstać z łóżka' לא הרשו לי לקום ממיטתי 55מיכאל , עוז ), por.  טהלזוז מהמי[...] אסור לה  'nie wol-

no jej [...] ruszać się z łóżka' ( 152הכלה , יהושע ) 
) 'kuli się na krześle' הוא מתקפל על כיסאו 36ספר , גרוסמן ), por. חצי ישן על הכיסא 'na wpół śpiąc na krześle' 

( 189המאהב , יהושע ) 
) 'zaczął uderzać młotkiem' החל מכה בפטישו 155הוא , שמיר ), por. אבנים בפטיש פוצץ  'rozwalał kamienie mło-

tkiem' ( 352חרב , בר יוסף ) 
) 'opierała się na lasce' היתה נשענת על מקלה 321, 2סיפורי , שנהר ), por. נתמך במקל 'podpiera się laską' ( 138חדר , שמעוני ) 
) 'wyciąga pióro' הוא שולף את עטו 104כל הסיפורים , יהושע ), por.  ת העטא[...] מניח  'odkłada pióro' ( 362הכלה , יהושע ) 
) 'wyciągnął chustkę z kieszeni' הוציא מכיסו ממחטה 48המורה , באר ), por. טומן אותם בכיס 'chowa je [= okulary] 

do kieszeni' ( 290הכלה , יהושע ) 
) 'wszedł do jej pokoju w majtkach' נכנס לחדרה בתחתוניו 107מחפשים , דנקנר ), por. ישבתי בתחתונים 'siedziałem 

w majtkach' ( 11כורסת , גפן ) 
) 'kilku Żydów w tałesach wyglądało przez okno' כמה יהודים בטליתותיהם מתבוננים בעד החלון 66הינומת , שמיר ), por.  אני

המלצרית השמנמנה בחצאית העורניגש גם אל   'podchodzę też do krępej kelnerki w skórzanej spódnicy' ( 205כורסת , גפן ) 
) 'włożył na siebie płaszcz' הוא לבש את מעילו 239חיידק , גנזבורג ), por.  את המעיל[...] פשט  'zdjął płaszcz' ( 445חדר , שמעוני ) 
) 'założyła buty' נעלה את נעליה 171הוא , שמיר ), por. נחלוץ את הנעלים 'zdejmiemy buty' ( 160פצעי , ברטוב ) 

הופכה תחילה בסכינו ומזלגו[...] היה   'najpierw przewracał ją nożem i widelcem [którymi się właśnie posługi-
wał]' ( 166אנשי , בר יוסף ), por. הוא מרחיק מלפניו את הסכין והמזלג 'odsuwa od siebie nóż i widelec [którymi 
się właśnie posługuje]' ( 166אנשי , בר יוסף ) 

חייל לקח את מזוודתוה  'żołnierz wziął walizkę' ( 298פיליפ , צלקה ), por. לקחתי את המזוודה ויצאתי את הבית 'wzięłam 
walizkę i wyszłam z domu' ( 298עץ , אש ).  

) 'opróżnił filiżankę' רוקן את כוסו 96נקניקיות , שחם ), por. אתה מרוקן את הכוס 'opróżniasz filiżankę' ( 131אחרון , ליאריא ) 
) 'jej brat aptekarz pisał jej w listach, aby wróciła do domu' אחיה הרוקח כתב לה במכתביו שתשוב הביתה 32עד , ראובני ), 

por. כתבת במכתב שקראת שני סיפורים 'w liście napisałaś, że przeczytałaś dwie opowieści' ( 173הכלה , יהושע ) 
 
W stylu niedbałym zdarza się zaimek dzierżawczy analityczny pomimo braku przydawki przymiotnej 

określającej nazwę sprzętu, zapewne pod wpływem stylu książkowego. W polskim przekładzie brak zaimka 
dzierżawczego, bo jego wprowadzenie nie spowodowałoby obniżenia stylu, jak to się dzieje w hebrajskim: 

 
) 'wymiotowała w łóżku' הקיאה במיטה שלה 67געגועי , קרת ) 
) 'wstawał z krzesła' היה קם מהכיסא שלו 13טירופו , הנדל ) 
) 'biegł z kijkiem' רץ עם המקל שלו 39געגועי , קרת ), por. o tym samym: רצים עם המקלות 'biegały z kijkami' ( 41געגועי , קרת ) 
) 'rozpina koszulę [, którą ma na sobie]' פותח את החולצה שלו 47געגועי , קרת ) 
) 'nawet fartucha nie zdjęła' אפילו את הסינור שלה היא לא הורידה 8מומיק , גרוסמן ) 
) 'jak ten skąpiec rysuje nożem gwiazdę Dawida' איך הקמצן מצייר עם הסכין שלו מגן־דויד 65מומיק , גרוסמן ) 

את המברג שלו בקישקעס של המגבר[...] תקע   'wbił [...] śrubokręt we flaki wzmacniacza' ( 31געגועי , קרת ) 
) 'stałem z walizką' עמדתי עם המזודה שלי 91על עצים , מגד ) 

חיטט בכיסי המכנסיים שלו, שלף סיגריה מהקופסה שהחזיק בכיס החולצה שלו  'wyciągnął papierosa z pudełka, które 
trzymał w kieszeni koszuli, pogrzebał w kieszeniach spodni' ( 151געגועי , קרת ) 

) 'strzelał z karabinu' ירה ברובה שלו 42מומיק , גרוסמן ) 
) 'jeśli wyjmę pióro' אם אשלוף את העט שלי 161נוכחים , גרוסמן ) 

 
Zaimek analityczny pojawia się też w wypowiedziach Arabów mówiących po hebrajsku, i jest to ra-

czej wpływ języka arabskiego, niż hebrajskiego stylu książkowego: נסעתי עם המכונית שלי 'pojechałem sa-
mochodem' ( 21נוכחים , גרוסמן ) – o niedbałości stylu świadczy tu nie tylko zaimek analityczny, lecz także 
przyimek עם wyrażający narzędzie, w stylu starannym wyrażane przyimkiem ב- . 

                                                 
134 To samo w arabskim literackim, por. Górska 2000: 53.58, przykład 78. 
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W przypadku rzeczownika שעון zaimek analityczny pojawia się często w stylu starannym z tego po-
wodu, że שעון to także 'zegar': העיף מבט בשעון שלו 'rzucił okiem na zegarek' ( 31זכרון , שבתאי ), obok  הסתכל
) 'popatrzył na zegarek' בשעון 67מומיק , גרוסמן ). 

Zaimek analityczny pojawia się także w stylu książkowym, jeśli nazwa sprzętu aktualnie używanego 
to konstrukcja dopełniaczowa, a zaimek dzierżawczy odnosi się znaczeniowo do jej pierwszego składni-
ka: עוד יושבת ליד מכונת־הכתיבה שלה 'jeszcze siedzi przy maszynie do pisania' ( 66על עצים , מגד ואני קמתי  ;(

לקחתי אתי את נעלי הבית שלי[...] ממיטתי   'wstałam z łóżka [...] wzięłam ze sobą kapcie' ( 38שורשי , אלמוג ). 
 
Zdania podane powyżej opisują typowy sposób użycia rzeczy. Zaimek dzierżawczy syntetyczny 

w nich się pojawiający nie musi wyrażać faktycznej przynależności, może bowiem oznaczać chwilowe 
posiadanie wynikające z aktualnego posługiwania się sprzętem, jak w zdaniu  הופכה תחילה בסכינו [...] היה

גוומזל . Gdy zdanie nie opisuje typowego użycia rzeczy, a rzecz faktycznie jest własnością osoby, zaimek 
dzierżawczy pojawia się także w stylu neutralnym (w formie analitycznej) i w polskim przekładzie: 

 
) 'czy Chagit rozpoznaje swój płaszcz' אם חגית מזהה את המעיל שלה 404הכלה , יהושע ) 
) 'swoją koszulą wycieram jej twarz' בחולצה שלי אני מנגב את פניה 324רחוב , אקשטיין ) 
) 'owinął mnie w swój płaszcz' עטף אותי במעיל שלו 25רחוב , אקשטיין ) 
) 'patrzył na swe buty' הסתכל על נעליו 44טירופו , הנדל ) 

 
5.8.2. Rzeczownik z przydawką przymiotną 
 
Jeżeli rzecz faktycznie należy do osoby jej używającej, a rzeczownik ma przydawkę przymiotną wyra-

żającą stałą cechę, to zaimek dzierżawczy pojawia się także w stylu neutralnym w formie analitycznej, 
i można go zachować w polskim przekładzie. Zaimek taki nie wyraża posiadania, lecz ma znaczenie 'wła-
ściwy danej osobie/charakterystyczny dla danej osoby': 

 
• styl książkowy: 

) 'chodził w swoim spłowiałym kapeluszu' היה מהלך בכובעו המהוה  54המורה , באר ) 
 
• styl neutralny: 

צמר השחור שלהמסירה את מעיל ה[...] היא   'ona zdejmuje swój czarny, wełniany płaszcz' ( 99זייפנו , רון פדר עמית ) 
בשעון הגדול הצהוב שלו[...] הסתכל   'popatrzył na swój wielki, żółty zegarek' ( 67מומיק , גרוסמן ) 

) 'wziął swoją małą walizkę' לקח את המזוודה הקטנה שלו 30מחפשים , דנקנר ), nie 'wziął małą walizkę', bo to by 
znaczyło, że wybrał małą z kilku większych. 

החביב שלו, שלף מכיס חזייתו את העט הנובע הישן  'wyjął z kieszeni marynarki swoje stare, ulubione wieczne 
pióro' ( 12המורה , באר ) 

שלך אין לך זמן להרים את עיניך מן החוברות האנגליות המודרניות  'nie masz czasu, by podnieść oczy znad swoich 
angielskich, nowoczesnych broszurek' ( 22יום , שחר ) 
 
Gdy cechę stałą wyraża rzeczownik w dopełniaczu, nawet w stylu książkowym wolnym od archaizacji 

pojawia się zaimek dzierżawczy analityczny: כיסי מכנסי החאקי הדהויים שלותחב את ידיו ב  'włożył ręce do kie-
szeni swych wypłowiałych spodni khaki' ( 15שורשי , אלמוג ). 

Jeśli przydawka oznacza cechę chwilową, w stylu książkowym pojawia się zaimek syntetyczny, zaim-
ka dzierżawczego brak zarówno w stylu neutralnym, jak i w polskim przekładzie:  הסיר מעליה את מעילה
) 'zdjął z niej mokry płaszcz' הרטוב 25בדרך , בר יוסף ), por. w stylu neutralnym: הוריד את הבגדים הרטובים 'zdjął 
mokre ubrania' ( 170המאהב , יהושע ).  

 
5.8.3. Skontrastowana relacja posiadania 
 
Nazwa sprzętu aktualnie używanego jest w stylu neutralnym określona przez zaimek analityczny, i za-

imek dzierżawczy w formie dłuższej pojawia się też w polskim przekładzie, gdy relacja posiadania jest 
skontrastowana, tj. w kontekście pojawia się ten sam rzeczownik lub synonim, oznaczający rzecz należą-
cą do kogo innego. Zdanie opisuje typowy sposób użycia rzeczy, tj. w braku kontrastu zaimek analitycz-
ny w hebrajskim stylu neutralnym ani polski zaimek dzierżawczy, nie pojawiłyby się: 

 
) 'idź spać w swoim łóżku' לך לישון במיטה שלך 3חיפשתיך , נרקר ) – do dziecka śpiącego w łóżku rodziców. 

לדימה והושיט אליו את הכוסית שלו[...] מסר כוסית ארוכה   'dał Dimie wydłużony kieliszek [...] i wyciągnął do 
niego swój kieliszek [aby Dima mu nalał do niego napój]' ( 27פולחן , צלקה ) 
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אך היא מתעקשת לספוג את דמעותיה בממחטונת שלה[...] ופסה של ממחטות נייר ק[...] הוא מקרב אליה   'on podsuwa jej 
pudełko z papierowymi chusteczkami [...] ale ona woli ocierać łzy swoją chusteczką' ( 127הכלה , יהושע ) 

-wyciągają dla niego pióro, ale on woli podpisać swoim pió' שולפים בשבילו עט אבל הוא מעדיף לחתום בעט שלו
rem' ( 101כל הסיפורים , יהושע ) 

את המכנסיים שלו וחזרתי אל בגדי הקודמים[...] פשטתי   'zdjęłam jego spodnie i ubrałam się z powrotem w swoje 
poprzednie ubranie' ( 21חיי , שלו ) 
 
5.9. Zaimek dzierżawczy określający dopełnienie wewnętrzne 
lub okolicznik narzędzia wewnętrzny 
 
W języku hebrajskim w stylu książkowym można znaczenie okoliczników wyrazić za pomocą dopeł-

nienia bliższego wewnętrznego lub okolicznika narzędzia (tj. z przyimkiem ב- ) wewnętrznego, czyli uży-
tego w tych funkcjach rzeczownika odczasownikowego oznaczającego czynność (por. rozdz. 4, 9.4). 
Rzeczownik odczasownikowy może pochodzić od czasownika będącego orzeczeniem lub też orzeczenie 
może być czasownikiem o znaczeniu ogólniejszym niż rzeczownik odczasownikowy (jak w przykładzie 
poniżej 'posyłać uśmiechy'): 

 
) 'miał po raz pierwszy spotkać Rut' עמד לפגוש את רות פגישה ראשונה 120אחים , שביט ), w stylu neutralnym oko-

licznik: בפעם הראשונה למן אמש פנתה 'po raz pierwszy od ostatniej nocy zwróciła się' ( 115חסות , מיכאל ) 
מאמינה באמונה עיוורת אינני  'nie wierzę ślepo' ( 108כחרס , לפיד ), w stylu neutralnym okolicznik:  היא אהבה אותו

באופן עיוור[...]   'ona go ślepo kochała' ( 237פתאום , שביט ) 
 
Jeśli czynność lub sposób jej wykonania są charakterystyczne dla danej osoby, to w języku hebrajskim 

rzeczownik oznaczający czynność jest określony zaimkiem dzierżawczym (syntetycznym lub analitycz-
nym, zależnie od rejestru stylistycznego) odnoszącym się do podmiotu. Również w polskim przekładzie 
pojawia się zaimek dzierżawczo-zwrotny swój określający rzeczownik odczasownikowy lub rzeczownik 
sposób. W obu językach zaimek dzierżawczy nie wyraża tu relacji przynależności, która jest oczywista, 
lecz znaczy 'właściwy sobie' (Pisarkowa 1968: 30): 

 
) 'odbywała swój poranny jogging' רצה את ריצת הבוקר שלה 62רחוק , פןג ) 
) 'chodził dalej w ten swój [opisany wcześniej] sposób' המשיך לצעוד צעדיו 200בגיאות , בורלא ) 
) 'Rutka zaśmiała się swoim pięknym śmiechem' רותקה צחקה את צחוקה היפה 77הוא , שמיר ) 
) 'i odszedł swoim eleganckim krokiem' והלך לו בהילוכו המטורזן 119במו  ,שמיר ) 
) 'biegnąc w ten swój śmieszny sposób' רצה ככה בריצה המצחיקה הזאת שלה 143 חדר, שמעוני ) 
) 'posyła mi swoje żółte uśmiechy' הוא שולח אלי את החיוכים הצהובים שלו 46סוגרים , קציר ) – o osobie mającej żółte zęby. 

 
Jeśli czynność nie jest charakterystyczna dla danej osoby, to brak zaimka dzierżawczego w obu języ-

kach. W języku hebrajskim dopełnienie wewnętrzne może być gramatycznie określone: 
 

) 'smutno się uśmiechnął' חייך חיוך עצוב 145חיידק , גנזבורג ) 
) 'posługując się funkcją szybkiego wybierania, zatelefonował do domu' חייג בחיוג המקוצר לביתו 6סקס , פלאטו ) 
) 'i ruszył niepewnym krokiem w stronę wyjścia' וצעד לכיוון היציאה בצעדים לא בטוחים 146חיידק , גנזבורג ) 

 
5.10. Zdania posesywne a egzystencjalne 
 
Jeżeli rzecz posiadana znajduje się w miejscu także należącym do posiadacza rzeczy, to w języku he-

brajskim w stylu neutralnym znaczenie to wyraża zdanie posesywne, tj. 'osobę' wyraża przyimek ל- , na-
tomiast rzeczownik oznaczający 'miejsce' określony jest przez sam rodzajnik i jest składnikiem okoliczni-
ka miejsca. W stylu książkowym znaczenie to wyraża zdanie egzystencjalne, tj. 'osobę' wyraża przydaw-
ka rzeczownika oznaczającego 'miejsce'. Trzeci wariant, rzadko pojawiający się w stylu książkowym, to 
zdanie posesywne w wariancie książkowym, tj. 'osobę' wyraża przyimek ל- , ale nazwa miejsca jest okre-
ślona zaimkiem dzierżawczym syntetycznym. W pragmatycznie wiernym polskim przekładzie wszyst-
kich trzech wariantów hebrajskich pojawia się zdanie posesywne, tj. z czasownikiem mieć i nazwą miej-
sca bez zaimka dzierżawczego. Przekład ten nie oddaje stylistycznej różnicy między podanymi tu hebraj-
skimi wariantami. Przekład dosłowny wariantu książkowego, np. w mojej ręce nie było broni, nie byłby 
pragmatycznie ekwiwalentny, bo nie jest to w języku polskim książkowa parafraza zdania nie miałem 
w ręku broni. 
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5.10.1. 'miejsce' to 'część ciała' 
 
• wariant neutralny (zdanie posesywne i nazwa miejsca jest określona przez rodzajnik): 
 

) 'jakbym w brzuchu miał jeszcze jeden brzuch' כאילו בתוך הבטן היתה לי עוד בטן 76פנתר , עוז ) 
ב מנשאהיה לה על הג  'miała na plecach nosidło' ( 23החומר , שלו ) 

) 'miał na ręce złotą bransoletę' היה לו על היד צמיד זהב 36חיי , שלו ) 
) 'miał w ustach kwiat' היה לו פרח בפה 156מגדלורים , קציר ) 

את מה שהיה לו בפה[...] הוא בלע   'połknął to, co miał w ustach' ( 38מישהו , גרוסמן ) 
) 'na głowie miała duży kapelusz słomkowy o szerokim rondzie' היה לה כובע קש גדול ורחב שוליים על הראש 29כאילו , כהן שגיא ) 
) 'ma w ręce dłuto' יש לו אזמל ביד 183ארבעה , נבו ) 
) 'masz w ciele kulę/pocisk' יש לך קליע בגוף 97המינה , בלום-קסטל ) 
) 'on ma coś takiego w twarzy' יש לו משהו בפרצוף 67געגועי , קרת ) 
) 'także ja mam już zmarszczki w kącikach ust' גם לי כבר יש קמטים בזוויות הפה 34סוגרים , קציר ) 
) 'większość z nich miała na twarzy niebieskie tatuaże' לרובן היו כתובות קעקע כחולות על הפנים 63שורשי , אלמוג ) 

ה סוכר גבוה בדםהיה ל  'miała we krwi dużo cukru' ( 17סוגרים , קציר ) 
 
Jeśli rzeczownik oznaczający część ciała ma przydawkę wyrażającą cechę stałą, charakterystyczną dla 

danej osoby, to w stylu neutralnym rzeczownik ten określa zaimek dzierżawczy analityczny, który należy 
zachować w polskim przekładzie, bo w obu językach zaimek taki znaczy 'właściwy sobie':  היה לה חיוך קבוע
) 'na swej małej twarzy miała wieczny uśmiech' על הפנים הקטנות שלה 50מומיק , גרוסמן היה לה צלב ענק על החזה  ;(
) 'miała olbrzymi krzyż na swej płaskiej piersi' השטוח שלה 199רחוב , אקשטיין ). Rzadko zdarza się, że nazwa 
części ciała nie określona żadną przydawką wyrażającą cechę charakterystyczną dla danej osoby jest 
określona zaimkiem dzierżawczym analitycznym: יש לה כוח כזה בידים שלה 'ona ma w rękach taką siłę' ( , שחר

94נינגל  ) 'nie mam w rękach ognia' אין לי אש בידים שלי ;( 60התגנבות , קנז ) – jest to cecha stylu niedbałego, 
pomieszanie wariantu książkowego z neutralnym. 

 
• wariant książkowy najbardziej rozpowszechniony (zdanie egzystencjalne, a 'osobę' wyraża tylko 

przydawka rzeczownika będącego składnikiem okolicznika miejsca): 
 

) 'miała w rękach wielkie, żelazne nożyce' היו בידיה מספרי הברזל הגדולים 51שורשי , אלמוג ) 
) 'nie miałem w ręku broni' לא היה בידי נשק 105חסות , מיכאל ) 
) 'miał w ustach czerwoną różę' היה בפיו שושן אדום 156מגדלורים , קציר ) 
) 'nie miał już na twarzy brody' על פניו לא היה עוד הזקן 245חדר , שמעוני ) 
) 'kto ma zamiar zrzucić ciężar, który ma na plecach' המכוון להשמיט משא שעל גבו 46עלילות , בורלא ) 
) 'człowiek ma we krwi odporność' יש בדמו של אדם חסּון 61פנקס , בן חיים ) 
 

O książkowości tego wariantu świadczy możliwy brak partykuły יש, który podnosi styl: 
 

) 'a w ręce miał latarkę kieszonkową' ובידו פנס־כיס 97במו ידיו , שמיר ) 
) 'kosz świeżego pieczywa miał na ramieniu' סל הככרות הטריים על זרועו 31בכפיפה , נא כרמוןכה ) 
) 'na głowie miał kaszkiet' על ראשו כובע קסקט 116רחוב , אקשטיין ) 

 
• wariant książkowy rzadziej występujący (zdanie posesywne, a nazwa miejsca jest określona przez 

zaimek syntetyczny): 
 

) 'na prawym policzku ma podłużną brodawkę' על לחיה הימנית יש לה שומה מוארכת 46ספר , גרוסמן ) – w prze-
kładzie brak zaimka dzierżawczego, bo przymiotnik służy tylko identyfikacji jednej z kilku części cia-
ła o tej samej nazwie. 

) 'ma on w zębach kość' עצם לו בין שיניו 55דודיה , אוליצקי ) 
) 'starka, która miała jeden ząb w ustach' הזקנה אשר שן אחת לה בפיה 321, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'miał w ustach ślinę' היה לו רוק בפיו 76אליקום , תמוז ) 
) 'gojki miały na głowach wianki z kwiatów' לגויות היו זרי פרחים על ראשן 42רחוב , אקשטיין ) 

 
5.10.2. 'miejsce' to 'inne rzeczy należące do osoby' 
 
• wariant neutralny (zdanie posesywne): 
 

) 'w torbie miałam pieniądze' בתיק היה לי כסף 75אהבה , ברגמן ) 
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) 'nie miałam w mieszkaniu piecyka' לא היה לי בדירה תנור חימום 76אהבה , ברגמן ) 
) 'mam w domu Noę' יש לי את נועה בבית 121ארבעה , נבו ) 

לדה שמזייפתיש לנו בכיתה י  'mamy w klasie dziewczynkę, która fałszuje' ( 64שורשי , אלמוג ) 
 
• wariant książkowy najpowszechniejszy (zdanie egzystencjalne): יש בכיסו בקבוקונים 'ma w kieszeni 

buteleczki' ( 18ימי , יזהר ) 
 
• wariant książkowy rzadziej występujący (zdanie posesywne): נשק קטן היה להם בסתר כיסיהם 'w kieszeni 

mieli mały pistolet' ( 31סיפורו , קפליוק ) 
 
Hebrajskie warianty tu podane mają to samo znaczenie, a różnią się stylem. W języku polskim wystę-

pują zdania egzystencjalne przypominające formą hebrajski wariant książkowy: w moim brzuchu jest 
mały chłopiec134F

135, ale różnią się one nie stylem, lecz znaczeniem od zdań z czasownikiem mieć, mianowi-
cie z polskiego zdania egzystencjalnego nie wynika żadna relacja posiadania, i dlatego zdania egzysten-
cjalne są w języku polskim częstsze, gdy 'miejsce' to nie 'część ciała', lecz inna rzecz związana z osobą: 
mam w domu kota znaczy raczej 'hoduję kota, zatem jest on moją własnością', gdy zdanie 'w moim domu 
jest kot' znaczy raczej 'w moim domu przebywa kot wbrew mej woli'. Zdania יה בידי נשקלא ה  'nie miałem 
w ręku broni' ( 105חסות , מיכאל ) nie można tłumaczyć 'w mojej ręce nie było broni', bo 'broń' jest tu narzę-
dziem, i tę władzę nad narzędziem wyraża w języku polskim czasownik mieć. Natomiast zdanie  אין פחד
) בלבי 45אליקום , תמוז ) można tłumaczyć tak: 'nie ma w mym sercu strachu' lub 'nie mam w sercu strachu', 
jednak pomiędzy tymi wariantami nie ma różnicy stylistycznej, jaka istnieje między hebrajskimi zdaniami 
egzystencjalnymi właściwymi stylowi książkowemu i posesywnymi, właściwymi stylowi neutralnemu. 

 
6. Podsumowanie 
 
Istnienie w języku hebrajskim dwóch serii zaimków dzierżawczych, tj. zaimka syntetycznego i anali-

tycznego, pozwala bardzo łatwo nadać tekstowi hebrajskiemu cechy stylu książkowego lub neutralnego. 
W języku polskim tylko w niektórych kontekstach składniowych, i tylko w przypadku przymiotnika 
dzierżawczego, czyli zaimka 1. lub 2. osoby, bądź zaimka zwrotnego swój, dostępne są dwa warianty 
stylistyczne zaimka, mianowicie gdy kontekst dopuszcza użycie krótszej formy przymiotnika dzier-
żawczego, pojawia się ona w stylu książkowym (me buty), natomiast w stylu neutralnym pojawia się wte-
dy forma dłuższa (moje buty). W języku polskim zaimek dzierżawczy postponowany, określający rze-
czownik (buty moje) jest cechą stylu raczej podniosłego niż książkowego, i z tego powodu nie może po-
jawiać się w obszerniejszych tekstach zbyt często, gdy hebrajski zaimek syntetyczny bez żadnych ograni-
czeń ilościowych może pojawiać się w tekstach utrzymanych w stylu książkowym, wcale nie podniosłym. 

Istnieją konteksty składniowe, w których preferowany lub jedynie możliwy jest hebrajski zaimek 
dzierżawczy analityczny. W części przypadków (koordynacja, negacja, substantywizacja, określenie par-
tykułami 'tylko') użycie zaimka analitycznego pokrywa się z użyciem dłuższych form przypadkowych 
polskiego przymiotnika dzierżawczego.  

Istnieją konteksty leksykalne, w których preferowany lub jedynie możliwy jest bądź to zaimek anali-
tyczny, bądź syntetyczny, innymi słowy można wskazać grupy wyrazów hebrajskich, które określane są 
zaimkiem syntetycznym (np. אשה 'żona'), oraz grupy określane zaimkiem analitycznym (np. wyrazy, któ-
rych gramatyczna określoność jest ich kategorią selektywną). W języku polskim nie ma żadnych ograni-
czeń frazeologicznych w użyciu zaimka dzierżawczego i jego forma (dłuższa lub krótsza) nie zależy od 
charakteru określanego wyrazu. 

Hebrajski zaimek dzierżawczy syntetyczny odpowiada funkcjonalnie nie tylko polskim przymiotni-
kom dzierżawczym mój itd. oraz dopełniaczowi dzierżawczemu jego (książka), ale też dopełniaczowi 
jako określeniu rzeczownika abstrakcyjnego odczasownikowego (złapanie mnie), a także biernikowi jako 
określeniu imiesłowu (widzący ją). Zaimek dzierżawczy syntetyczny wyraża też szereg znaczeń idioma-
tycznych, których nie można wyrazić ani zaimkiem dzierżawczym analitycznym, ani polskim zaimkiem 
dzierżawczym. Są to np. wyrażenia z rzeczownikiem partytywnym czy liczebnikiem określonym przez 
zaimek syntetyczny, albo też gerundia. Płynie z tego wniosek, że jeśli w zdaniu hebrajskim pojawia się 
zaimek analityczny, to przeważnie możliwy jest też przekład polski, w którym pojawi się zaimek dzier-
żawczy, natomiast w przypadku zaimka syntetycznego nie jest to regułą. Wynika to z faktu, że w języku 

                                                 
135 M. Kownacka, E. Sawicka, Nasza wspaniała, inna rodzina. Warszawa 2008, s. 44. 
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hebrajskim zaimek analityczny zastąpił wcześniej dominującą formę syntetyczną tylko w najmniej idio-
matycznych użyciach. 

Ponieważ hebrajski zaimek przyrzeczownikowy wyrażający posiadacza to nie przymiotnik odzaim-
kowy, jak polskie mój lub swój, lecz forma fleksyjna zaimka osobowego taka sama, jak np. zaimek będą-
cy składnikiem wyrażenia przyimkowego, nie ma w języku hebrajskim trudności w określaniu zaimka dzier-
żawczego przydawkami odnoszącymi się do osoby, na którą wskazuje zaimek dzierżawczy. W języku polskim 
jest to wątpliwe w przypadku przymiotników dzierżawczych (mój, twój, nasz, wasz) i przymiotnika dzierżaw-
czozwrotnego swój, natomiast niekontrowersyjne w przypadku dopełniacza dzierżawczego jego. 

Szczególną rozmaitością wariantów stylistycznych cechują się hebrajskie zdania mówiące o wykony-
waniu czynności częściami ciała i o działaniu na części ciała człowieka, czy o stanach części ciała. We 
współczesnym hebrajskim można wyrazić takie treści posługując się schematami składniowymi znanymi 
z hebrajskiego biblijnego lub schematami składniowymi, które są innowacją we współczesnym hebraj-
skim. W języku polskim zdania te nie mają wariantów stylistycznych, które by odróżniały np. styl książ-
kowy czy archaizujący od neutralnego czy niedbałego. W obu językach zaimek dzierżawczy może poja-
wiać się w tego typu zdaniach wyrażając nie relację posiadania, bo ta jest oczywista, lecz znaczenie 'cha-
rakterystyczny dla danej osoby', i w języku hebrajskim dobitniej znaczenie to wyraża zaimek analityczny, 
bo ten nie pojawia się, gdy przydawka nazwy części ciała nie oznacza cechy charakterystycznej dla danej 
osoby. Warte odnotowania jest też częstsze w hebrajskim niż w polskim występowanie celownika w zda-
niach mówiących o działaniu na części ciała. Mam tu na myśli zdania mówiące o manipulowaniu całością 
poprzez działanie na część. W wersji polskiej tych zdań celownik nie jest możliwy, pojawia się on nato-
miast w języku hebrajskim. W hebrajskim stylu książkowym zaimek syntetyczny wyraża często nie tyle 
relację przynależności, bo ta jest oczywista, co określoność gramatyczną rzeczownika, i w stylu neutral-
nym jest zastępowany w tej funkcji rodzajnikiem. Polski zaimek dzierżawczy nie pełni tej funkcji, co 
wynika z faktu, że określoność semantyczna polskich rzeczowników zwykle nie jest wyrażana eksplicyt-
nie. Tak więc hebrajski styl neutralny jest pod tym względem bliższy polszczyźnie, gdy hebrajski styl 
książkowy bliższy jest arabskiemu literackiemu (por. Górska 2000: 53–58). Warto też zwrócić uwagę na 
oddziaływanie hebrajskiego stylu książkowego na styl raczej niedbały, polegające na tym, że w stylu 
niedbałym pojawia się zaimek analityczny pod wpływem zaimka syntetycznego właściwego stylowi 
książkowemu, gdy w stylu neutralnym zaimka dzierżawczego brak. W języku polskim podobne zjawisko 
nie występuje, jako że rejestry stylistyczne języka polskiego nie różnią się w zakresie częstości występo-
wania w nich zaimka dzierżawczego. 
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Rozdział 4 

Polski zaimek względny i jego hebrajskie odpowiedniki 
 
 
1. Funkcja przydawkowa zdania względnego 
 
Zdanie względne służy określeniu rzeczownika treścią, której nie można wyrazić za pomocą niezda-

niowych przydawek, takich jak przymiotnik, rzeczownik, wyrażenie przyimkowe (Zawadowski 1952: 9; 
Topolińska 1984: 344). Ze względu na swą funkcję przydawkową zdanie względne może być skoordy-
nowane, tj. połączone spójnikiem 'i/ale/a', z przydawką przymiotną (por. Gromacka 1990: 3). W języku 
polskim koordynacja przydawki przymiotnej lub imiesłowowej ze zdaniem względnym była częsta w 19 
wieku, i w zdaniach tego typu częściej pojawiał się spójnik a niż i. Zdaniem niektórych, część takich zdań 
powstała wskutek nieudolnego tłumaczenia z francuskiego, być może więc już wtedy koordynacja przy-
dawki przymiotnej ze zdaniem względnym cechowała zły styl (por. Senderska 2013: 142–143). Obecnie 
opracowania poprawnościowe odradzają koordynowanie przydawki przymiotnej ze zdaniem względnym 
za pomocą spójnika i1, natomiast zdania zawierające przydawkę przymiotną lub imiesłowową połączoną 
ze zdaniem względnym za pomocą spójnika a są podawane jako akceptowalne2. W moim odczuciu 
najmniej kontrowersyjne są zdania, w których przydawkę przymiotną łączy ze zdaniem względnym 
spójnik ale (por. niżej do rodzinnej ceremonii, nie wzniosłej, i może nie tak ważnej, ale na którą należy 
zawsze chodzić). W języku hebrajskim koordynacja przydawki przymiotnej ze zdaniem względnym jest 
łatwiejsza niż w polskim, bo hebrajska przydawka przymiotna jest zawsze postponowana, dokładnie tak 
samo, jak zdanie względne, i w przypadku określenia rzeczownika szeregiem złożonym z przymiotnika  
i zdania względnego przydawka przymiotna znajduje się bezpośrednio po rzeczowniku, a po niej następu-
je zdanie względne, tj. oba składniki szeregu następują po określanym rzeczowniku, więc koordynacja nie 
wymaga żadnej zmiany szyku w porównaniu z szykiem standardowym każdego z tych określeń rzeczow-
nika. W języku polskim koordynacja przydawki przymiotnej ze zdaniem względnym jest trudniejsza, bo 
przydawki przymiotne są zwykle preponowane, natomiast zdanie względne musi być postponowane,  
i gdyby nie zmieniać standardowego szyku przydawki przymiotnej, w razie koordynacji przydawki 
przymiotnej ze zdaniem względnym szereg przydawek stałby się nieciągły (w znaczeniu, w jakim termi-
nu tego używają Świdziński, Szpakowicz 1992), bo pomiędzy jego elementy, tj. z jednej strony przy-
miotnik, z drugiej zdanie względne, byłby wstawiony nadrzędnik szeregu, czyli określany rzeczownik (w 
przykładzie poniżej 'poczuć jej pełną pewności siebie bliskość, i która nie wymaga używania podstępó-
w'). Należy więc w polskim przekładzie przenieść przydawkę przymiotną na pozycję po rzeczowniku, 
jeśli chcieć koniecznie zachować w tłumaczeniu koordynację przydawki przymiotnej ze zdaniem względ-
nym: 

 
 poczuć jej bliskość, pełną pewności siebie i/a która nie wymaga' לחוש בקירבתה הבטוחה ושאינה תובעת תחבולות

używania podstępów' ( 39סוף , שבתאי ) – gdyby nie zdanie względne, przekład grupy nominalnej 
brzmiałby tak: jej pełną pewności siebie bliskość. Dzisiaj chyba nie jest stylistycznie do przyjęcia szyk 
powodujący nieciągłość szeregu przydawek: 'poczuć jej pełną pewności siebie bliskość, i/a która nie 

                                                 
1 Kochański i inni (1989: 218–219) radzą zdanie Człowiek myślący o innych i który nie boi się ryzyka parafrazować 
tak: Człowiek, który myśli o innych i nie boi się ryzyka. 
2 Klemensiewicz (1968: 86) podaje zdanie z Pana Tadeusza: ową piosenkę, sławną dziś na całym świecie, a którą 
[...] wygrały Włochom polskie trąby legijonów, nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń do jego stylu. Wawrzyńczyk 
(1979: 112) podaje jako akceptowalne, choć rzadkie (nie z powodu koordynacji zdania względnego z przymiotni-
kiem, lecz z powodu mnogości składników konstrukcji dopełniaczowej zawierającej zaimek względny) zdanie: 
nowej dyscypliny naukowej, odrębnej zarówno od językoznawstwa, jak od historii literatury, a której przedmiotem 
badania byłby język utworu artystycznego.  
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wymaga używania podstępów'3, a najnaturalniejszym w języku polskim sposobem wyrażenia znacze-
nia zdania hebrajskiego jest określenie rzeczownika przymiotnikiem (preponowanym) i nie skoordy-
nowanym z nim zdaniem względnym (postponowanym): 'poczuć jej pełną pewności siebie bliskość, 
która nie wymaga używania podstępów'.  

אבל שיש להקפיד ללכת אליו, לי גם לא כל־כך חשובווא, סה אליו כאל טקס משפחתי לא נעלההתייח  'odnosiła się do niego jak do 
rodzinnej ceremonii, nie wzniosłej, i może nie tak ważnej, ale na którą należy zawsze chodzić' ( 110זכרון , שבתאי ) 

הפיץ ריח חריף[...] התפוז היפה שעמד בה  לרוחב החצר המוקפת שיחים ואשר עץ  'w poprzek podwórza, otoczonego krzakami 
i co piękne drzewo pomarańczowe, które na nim stało [...], wydawało mocny zapach' ( 94זכרון , שבתאי ) – ko-
nieczność użycia w przekładzie spójnika względnego co wynika tu z faktu, że w zdaniu hebrajskim 
anafora odnosząca się do poprzednika (tu do 'podwórza') pojawia się w zdaniu podrzędnym względnym 
zdania względnego, o czym piszę obszernie w dalszej części książki. Aby usunąć ze zdania elementy tu 
nieistotne, a uwypuklić problem koordynacji zdania względnego z przydawką przymiotną, można je tak 
zmodyfikować, aby możliwy był przekład z zaimkiem który: לרוחב החצר המוקפת שיחים ואשר עמד בה עץ תפוז יפה 
'w poprzek podwórza otoczonego krzakami, i na którym rosło piękne drzewo pomarańczowe'. 

הם מודעות־האבל, ושאותה הוא קורא יום יום, מלבד תפריטים, הסיפרות האהובה עליו ביותר  'literaturą jego ulubioną 
(oprócz jadłospisów), i którą on czyta codziennie, są nekrologi' ( 37 זכרון, שבתאי ) – szyk powodujący 
nieciągłość szeregu wydaje się nieakceptowalny: 'jego ulubioną literaturą [...], i którą on czyta co-
dziennie, są nekrologi', natomiast najbardziej naturalnym sposobem wyrażenia po polsku znaczenia 
zdania hebrajskiego jest określenie rzeczownika przymiotnikiem i zdaniem względnym, których nie 
połączono spójnikiem i: 'jego ulubioną literaturą [...], którą on czyta codziennie, są nekrologi', i to 
właśnie jest możliwe do zastosowania w praktyce tłumaczeniowej rozwiązanie, choć należy zazna-
czyć, że również w języku hebrajskim koordynowanie zdania względnego z przydawką przymiotną 
jest rzadkie, stanowi osobliwość prozy cytowanego tu Szabtaja, a u innych autorów przeważnie te dwa 
rodzaje przydawek nie są łączone spójnikiem: שככל שהוא יותר מגעיל הוא יותר גואל, משהו מגעיל  'coś obrzy-
dliwego, co im bardziej jest obrzydliwe, tym bardziej jest zbawienne' ( 215חיי , שלו ); , מקס הנורא הזה 
) 'ten straszny Maks, którego wszyscy się tak boją' שכולם מפחדים ממנו כל כך 125רחוב , אקשטיין ). Ponieważ 
w polszczyźnie koordynacja przydawki przymiotnej ze zdaniem względnym może być odczuwana ja-
ko archaizm, wydaje się, że można ją uznać za pragmatyczny ekwiwalent w tłumaczeniu prozy Sza-
btaja, jako że koordynacja taka zdarza się w hebrajskim biblijnym (np. Dn 1, 4), a porównanie daw-
nych i współczesnych przekładów Biblii na język polski potwierdza, że koordynacja taka, dawniej ak-
ceptowalna (ze spójnikiem a), dziś jest w polszczyźnie niespotykana: pacholęta [...] uczone w nauce, 
a którzyby mogli stać w pałacu królewskim (Wujek); młodzieńców [...] posiadających wiedzę [...] któ-
rzy nadawaliby się do służby w pałacu królewskim (BP).  
  
2. Sposoby łączenia zdania względnego z określanym rzeczownikiem  
 
2.1. Polskie zaimki względne i ich podwójna funkcja 
 
W języku polskim zdanie względne można połączyć z określanym składnikiem zdania głównego na dwa 

sposoby. Najczęściej, w stylu neutralnym, czyni się to za pomocą homonimicznych z zaimkami pytajnymi 
zaimków względnych, których wybór zależy od charakteru poprzednika, co ilustrują podane tu zespoły 
względne: [Jan/on/dom,] który; [taki widok,] jaki; [ktoś/ktokolwiek/ten/nikt,] kto; [coś/cokolwiek/to/nic,] co; 
[tam/gdzieś/gdziekolwiek/w domu,] gdzie; [wtedy/kiedyś/kiedykolwiek/ w dniu,] kiedy; [tak,] jak (por. Topo-
lińska 1984: 345). Polski zaimek względny pełni jednocześnie dwie funkcje: po pierwsze sygnalizuje, że 
następujące po nim zdanie jest określeniem poprzedzającego go i najczęściej zgodnego z nim co do 
rodzaju i liczby rzeczownika lub zaimka, czyli zaimek względny jest spójnikiem łączącym składnik 
nominalny zdania nadrzędnego ze zdaniem podrzędnym, i po drugie, zaimek względny poprzez swą 
formę fleksyjną i miejsce w grupie składniowej wskazuje na funkcję poprzednika w zdaniu względnym, 
tj. zaimek który jest zarówno spójnikiem łączącym rzeczownik ze zdaniem go określającym, jak i skład-
nikiem zdania względnego (Rysiewicz 1934: 60–61; Oberlan 1978: 43; Senderska 2013: 19). Z powodu 
swej funkcji spójnikowej zaimek który, a właściwie składnik zdania, którego jest on częścią, jest przesu-
wany na początek zdania względnego, w porównaniu z najczęstszym szykiem analogicznych składników 
zdania nie zawierających zaimka względnego (Wawrzyńczyk 1979: 109): To jest książka, do której często 

                                                 
3 Szyk taki zdarzał się w 19 w., por. przykład znaleziony przez Bajerową: pogłoskę o nastąpić mającym pokoju, lecz 
do którego widoki są bardzo dalekie (cyt. za: Senderska 2013: 143). 
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zaglądam, nie To jest książka, często zaglądam do której, mimo że typowy szyk zdania niewzględnego 
jest taki: Często zaglądam do tej książki. Homonimiczny ze względnym zaimek pytajny który, nie pełniąc 
funkcji spójnika, może znajdować się w głębi zdania, choć zdarza się to rzadko: Rosjanie pierwsi, Niemcy 
drudzy, a Polacy byli którzy na mecie? (Żakiewicz 2003: 501). Także inne zaimki względne homoni-
miczne z pytajnymi pełnią dwojaką funkcję, bo są spójnikami oraz składnikami zdania względnego, co 
powoduje, że także one znajdują się możliwie blisko początku zdania względnego: Stało się coś, czego się 
bałem, choć zdanie pytajne może mieć taki szyk: Bałem się czego?, i podobnie zdanie oznajmujące 
niewzględne ma zwykle taki szyk: Bałem się czegoś. Zaimki względne przysłowne, pełniące zawsze 
funkcję okoliczników zdania względnego: gdzie, kiedy, jak pojawiają się, gdy poprzednik, czyli wyraz 
określany, to albo okolicznik zdania głównego: Byłem tam, gdzie ty byłeś; Przyszedłem wtedy, kiedy on 
przyszedł; Przyjechałem do Warszawy, skąd ona właśnie przyjechała albo rzeczownik, który może być 
składnikiem okolicznika, choć w zdaniu głównym nie jest składnikiem okolicznika: Widać na tym zdjęciu 
Warszawę, dokąd przyjechałem niedawno (por. Klemensiewicz 1937: 257). Także te zaimki względne 
znajdują się zawsze na początku zdania względnego, gdy ich homonimy pytajne oraz zaimki przysłowne 
niewzględne mogą znajdować się w głębi zdania: On przyszedł kiedy?; Byłem tam kiedyś. 

Polskie zaimki względne są z pochodzenia pytajne (Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk 
1981: 461–463; Kucała 2003: 149), i z tego powodu nie mogą być negowane ani koordynowane, co 
zostanie szczegółowo omówione dalej. 

 
2.2. Kryteria wyboru zaimka względnego przymiotnego i rzeczownego w języku polskim 
 
W języku hebrajskim anafora odnosząca się do poprzednika będącego rzeczownikiem ma taką samą 

formę (zaimka osobowego) jak anafora odnosząca się do poprzednika będącego zaimkiem nieokreślo-
nym, zanegowanym, wskazującym czy pytajnym. W języku polskim poprzednik rzeczownikowy wymaga 
anafory w formie zaimka przymiotnego który lub jaki, natomiast poprzedniki zaimkowe wymagają anafor 
w postaci zaimków rzeczownych kto, co, choć niektóre z nich, mianowicie zaimki odnoszące się do osób, 
dopuszczają anaforę który.  

 
2.2.1. coś, co; to, co; co, co 
 
Jeśli poprzednikiem zdania hebrajskiego jest zaimek nieokreślony: דבר, דבר מה, מה, משהו  'coś', lub uży-

ty substantywnie nieodmienny zaimek wskazujący זה 'to' nie odnoszący się anaforycznie do żadnego 
rzeczownika użytego w kontekście, w polskim przekładzie pojawiają się zespoły względne coś, co; to, co, 
nie zaś coś, które; to, które: 

 
להתייחס אליויש משהו שאני יכול   'istnieje coś/to, do czego mogę się odnieść' ( 144נוכחים , גרוסמן ) 

) 'coś/to, czego można dowieść' משהו שאפשר להוכיח אותו 151זכרון , שבתאי ) 
) 'między jego palcami było coś, co chciał zobaczyć' בין אצבעותיו משהו שביקש לראותו 39ילדי , שמיר ) 

ממה שהיתה בורחת מפניולפרידה   'na pożegnanie z czymś/tym, przed czym uciekała' ( 48תחת , שמיר ) 
) 'weź coś/to, co jest twoje' תקח מה שהוא שלך 188תחת , שמיר ) 
) 'ukazało mu się coś/to, czego się spodziewał' נתגלה לפניו מה שציפה לו 182הוא , שמיר ) 

ה מחובר אליואתה יכול לקנות את מה שאת  'możesz kupić coś/to, do czego jesteś podłączony' ( 207כורסת , גפן ) 
) 'to jest coś/to, nad czym pracujemy' זה מה שאנחנו עובדים עליו 58נוכחים , גרוסמן ) 

הוא הגילוי ההדרגתי[...] מה שהפריע לי יותר מכל   'czymś/tym, co mi przeszkadzało najbardziej [...] było stop-
niowe odkrywanie' ( 204נוכחים , גרוסמן ) 

 'między porannymi fatygami a czymś/tym, co go czeka niebawem' בין תלאות הבוקר לבין מה שמחכה לו עוד מעט
( 44מגדלורים , קציר ) 

מין טכסיס[...] מה שכתבתי שם היה   'coś/to, co tam napisałem, było [...] rodzajem wybiegu' ( 201נוכחים , גרוסמן ) 
שלא ראו הם, ראיתי דבר־מה  'widziałem coś/to, czego oni nie widzieli' ( 17השגעון , המאירי ) 

) 'prosić o przebaczenie za coś/to, co nadal w tobie żyje' לבקש סליחה על דבר שהוא עדיין חי בתוכך 244הכלה , יהושע ) 
"ריירהק"מזה שקוראים לו [...] טוב   'jest lepsze od tego, co zwą karierą' ( 50תאומים , האזרחי ) 

התחיל מגרה אותו, זה שעלול להיות וטרם היה  'to, co może się stać, ale się jeszcze nie stało, zaczęło go podnie-
cać' ( 24שמות , ראובני )  
 
Jeśli zaimek מה 'coś' jest drugim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej, której pierwszy składnik to rzeczow-

nik כל 'całość', w polskim przekładzie niemożliwy jest zaimek coś, tj. pojawia się zaimek wszystko (to) i anafora co: 
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זה רק איך־זה־יהיה־לראות, כל מה שהמפגרת מצליחה לחשוב עליו  'wszystko (to), o czym ta idiotka potrafi myśleć, 

to jak to będzie zobaczyć [...]' ( 13שאהבה , הראבן ) 
) 'pielęgnują wszystko (to), w czym przechował się dotyk twej ręki' מטפחים כל מה שנשמר בו מגע ידך 144הוא , שמיר ) 
) 'zdradzę (to) wszystko, w co wierzę' אמעל בכל מה שאני מאמין בו 17אהבה , ברגמן ) 
) 'wszystko (to), czego oni potrzebują' כל מה שהם זקוקים לו 45נוכחים , גרוסמן ) 
) 'wszystko (to), co widziałaś dokoła siebie, było bardzo złe' כל מה שראית סביבך היה מאוד רע 383אהבה , ברגמן ) 

 
W języku polskim możliwe jest połączenie poprzednika to z anaforą które: to, które, ale tylko wtedy, 

gdy zaimek to jest użyty substantywnie wskutek elipsy rzeczownika rodzaju nijakiego użytego w kontek-
ście: Zjadłem jabłko, to, które mi dałaś, tj. to jabłko, które mi dałaś. 

Jeśli poprzednikiem zdania hebrajskiego jest zaimek pytajny מה 'co?', w polskim przekładzie anafora 
odnosząca się do poprzednika to co: שנמחק מעיני, תהיתי מה הוא רואה שם  'zastanawiałam się, co on tam widzi, 
co mnie znika z oczu' ( 20היכן , קסטל בלום ) – zwróćmy uwagę na szczególny szyk zdania względnego 
wobec poprzednika, tj. na wstawienie pomiędzy poprzednik a zdanie względne składników zdania głów-
nego. Zagadnienie to omawiam dokładnie w dalszej części książki. 

 
2.2.2. ktoś, kto; ten, kto 
 
Jeśli poprzednikiem zdania hebrajskiego jest zaimek pojedynczy męski nieokreślony מי, מישהו  'ktoś', 

w polskim przekładzie pojawiają się zespoły względne ktoś, kto/który; ten, kto/który; ktokolwiek, 
kto/który, z tym, że wariant z anaforą który jest archaiczny: 

 
) 'do kogoś, kogo/tego, kogo/tego, którego się chce rozzłościć' למישהו שרוצים להרגיז אותו 109רחוב , אקשטיין ) 
) 'ja jestem kimś, komu/kimś, któremu/tym, komu/tym, któremu zależy' אני מישהו שאכפת לו 145חיידק , גנזבורג ) 

.ב.במישהו שדומה למיכולה להסתפק [...] אני   'mogę zadowolić się kimś, kto/kimś, który/kimkolwiek, 
kto/kimkolwiek, który/tym, kto/tym, który jest podobny do Marlona Brando' ( 123כורסת , גפן ) 

) '?[...] czy jest ktokolwiek, kto nie rozumie' יש מישהו שאינו מבין 107מתום , ברטוב ) 
?יש לך מישהו שתוכל להיות אצלו  'masz kogoś, u kogo możesz być?' ( 246רחוב , אקשטיין ) 

) 'jak ktoś, kogo/ktoś, którego/ten, kogo/ten, którego zdradziło jego ciało' כמי שגופו בגד בו 97מקום , עוז )  
כמי שנפערה בו תהום[...] הרגיש   'czuł się [...] jak ktoś, w kim/ktoś, w którym/ten, w kim/ten, w którym otwar-

ła się przepaść' ( 23מגדלורים , קציר ) 
 czy jest dzisiaj ktoś, kto/ktoś, który/ten, kto/ten, który/ktokolwiek, kto/ktokolwiek, który' היש היום מי שיבוז

by gardził' ( 102מתום , ברטוב ) 
-gdybym miał kogoś, kto/kogoś, który/kogokolwiek, kto/kogokolwiek, któ' לו היה לי מי שיש לו ההבנה הזאת

ry/tego, kto/tego, który ma to zrozumienie' ( 31שתהיי , גרוסמן ) 
 
Jeśli hebrajska anafora jest przydawką dopełniaczową, tj. zaimkiem dzierżawczym, w języku polskim 

możliwy jest zaimek względny czyj (por. dalej, rozdz. 4, 3.1.5): 
 

) 'jak ktoś, czyje ciało go zdradziło' כמי שגופו בגד בו 97מקום , עוז )  
 'zawodowiec to ten, czyja żona pracuje, aby on mógł malować' מקצוען הוא מי שאשתו עובדת כדי שיוכל לצייר

( 247ציטטות , שחם ) 
הרוח והביטחון שלו כה רבים, כמי שמשאבי החומר  'jak ktoś, czyje zasoby materii, ducha i bezpieczeństwa są tak 

wielkie' ( 53מלאכים , בן נר ) 
 
Jeśli zaimek מי jest drugim składnikiem dopełniacza, którego pierwszy składnik to rzeczownik כל, to 

w polskim przekładzie pojawiają się zespoły względne każdy (ten), kto/każdy (ten), który/ktokolwiek, kto, 
tj. niemożliwy jest poprzednik ktoś: 

 
 śmierć każdemu (temu), kto/każdemu (temu), który/komukolwiek, kto' מוות לכל מי שינסה לגנוב ממני אוכל

spróbuje ukraść jedzenie mnie' ( 41אני , רימובסקי ) 
מכיר בוודאי את תחושת החרון[...] כל מי מאיתנו שעבר חוויה דומה   'każdy z nas, kto/każdy z nas, który/ktokolwiek 

z nas, kto przeszedł podobne doświadczenie [...] na pewno zna to uczucie gniewu' ( 133הזמן , גרוסמן ) 
 ,straszna klątwa, którą rzuciła jej matka na każdego, kto/każdego' החרם הנורא שהטילה אמה על כל מי שיגלה

który/kogokolwiek, kto zdradzi' ( 314אהבה , ברגמן ) 
) 'i zabijają każdego, kogo/każdego, którego/kogokolwiek, kogo trafią' והורגים את כל מי שפוגעים 173חרב , בר יוסף ) 
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Jeśli zaimek מי odnosi się do jednej, określonej osoby, którą można zidentyfikować właśnie na pod-
stawie zdania względnego, to w polskim przekładzie pojawiają się zespoły względne ten, kto; ten, który; 
ktoś, kto i niemożliwy jest jako poprzednik zaimek ktokolwiek (por. Kochański 1989: 219): 

 
קנינו מידי מי שהיה פקיד נאצי[...] את הבניין   'ten budynek [...] kupiliśmy od kogoś, kto/tego, kto/tego, który był 

urzędnikiem nazistowskim' ( 58מקום , עוז ) 
נתן לה משהו מעין השלוה, מי שבא עתה מן הקיבוץ, יוסל  'Josel, ten, który teraz przyjechał z kibucu, dał jej coś 

jakby ten spokój' ( 204הוא , שמיר ) 
"כתב שיחרור"נמצא גם מי שהעניק לו   'znalazł się także ktoś, kto mu wystawił zwolnienie' ( 193נוכחים , גרוסמן ) 

) 'nie mylił się ten, kto/ten, który rzekł' לא טעה מי שאמר 38חסות , מיכאל ) 
על שם מי שתרם, זה שם הבניין –מייזר   'Majzer – to nazwa gmachu, na cześć tego, kto/tego, który [go] ufundo-

wał' ( 52סטודנטית , קריץ ) 
את הידיעות[...] היה הוא מי שהביא   'on był tym, kto/tym, który przyniósł wieści' ( 147עת , באר ) 

-przemawiał ten, kto/ten, który potem zostanie ministrem spraw wewnętrz' נאם מי שייעשה לימים שר־הפנים
nych' ( 97עת , באר ) 

עמד ללכת, "הדרך"י של מי שהיה עורכו הראש, מתתיהו־בן  'Ben Matatiahu, ten, który był redaktorem naczelnym 
„Drogi”, miał odejść' ( 125עד , ראובני ) 

) 'zapytał ten, kto/ten, który siedział koło niego' שאל מי שישב לידו 12ישראל , מגד ) 
) 'nie zauważył tego, kto/tego, który został na kanapie' לא הבחין במי שנשאר על הספה 109מתום , ברטוב ) 
) 'albo od tego, kto/tego, który chodził po wodach jeziora Genezaret' או ממי שהלך על מי הכינרת 351חדר , שמעוני ) 

 
Jeśli zaimek מי pełni tę samą funkcję składniową w zdaniu głównym i w zdaniu względnym (w którym 

reprezentowany jest przez anaforę), to w polskim przekładzie można pominąć poprzednik 
ktoś/ktokolwiek/każdy/ten, jest to zatem substantywne użycie zdania względnego, które zdarza się też 
w hebrajskim, na co przykłady podam dalej. W razie elipsy poprzednika wątpliwa staje się anafora który, 
bo zdaje się sugerować, że pominięty poprzednik to rzeczownik, np. zdanie ucz się, u którego chcesz 
sugeruje, że w kontekście poprzedzającym pojawił się wyraz nauczyciel i zdanie znaczy 'u tego nauczy-
ciela, u którego chcesz': 

 
a. Zaimek מי jest podmiotem w obu zdaniach:  
 

יודע רק חלק קטן[...] מי שלא ישב אתנו כאן בחדר הזה   '(ktoś/ktokolwiek/każdy/ten,) kto nie siedział z nami tu 
w tym pokoju [...] zna tylko małą część' ( 106חיידק , גנזבורג ) 

יצלח –מי שהוא זריז בעבודתו   '(ktoś/ktokolwiek/każdy/ten,) kto jest szybki w pracy – nadaje się' ( 110השער , מלץ ) 
מצא בתוכו צפרנים[...] מי שאכל אותו   '(ktoś/ktokolwiek/każdy/ten,) kto ją jadł [...] znalazł w niej paznokcie' ( 98עת , באר ) 

 
b. Zaimek מי jest dopełnieniem lub składnikiem okolicznika w obu zdaniach: 
 

מתי שהיא רוצה ועם מי שהיא רוצה, היא תעשה מה שהיא רוצה  'ona zrobi (wszystko/to), co będzie chciała, (wtedy), 
kiedy będzie chciała i (z każdym/tym), z kim będzie chciała' ( 26נקניקיות , שחם ) 

) 'wrócisz zabrać (każdego/tego), kogo będziesz chciał' תחזור לקחת את מי שתרצה 224הכלה , יהושע ) 
) 'ucz się (u każdego/tego), u kogo chcesz' למד לך אצל מי שאתה רוצה 164אבן , שחם ) 
) 'pozwalają im sikać (na każdego/tego), na kogo chcą' נותנים להם להשתין על מי שהם רוצים 108שיני , גפן ) 

 
Elipsa poprzednika jest niemożliwa, gdy poprzednik pełni w zdaniu głównym inną funkcję składniową 

niż anafora doń się odnosząca w zdaniu względnym: 'śmierć każdemu, kto/który spróbuje ukraść jedzenie 
mnie', ale nie 'śmierć, kto spróbuje', lecz jedynie 'śmierć temu, kto spróbuje'. 

 
Morfologicznie nieodmienny zaimek מי 'ktoś' jako poprzednik zdania względnego może być żeński 3F

4 
lub mnogi, w przeciwieństwie do polskich zespołów względnych ten, kto; ktoś, kto; ktokolwiek, kto. Na 
rodzaj gramatyczny i liczbę zaimka מי wskazuje forma żeńska lub mnoga anafory do niego się odnoszą-
cej, co najczęściej ma miejsce wtedy, gdy anafora ta jest podmiotem zdania względnego. Poprzedniki 
ktoś, ktokolwiek wykluczają eksplicytne wyrażenie żeńskości lub mnogości referenta, poprzednik ten 
umożliwia je pod warunkiem, że anafora przybierze formę który. 

 
 

                                                 
4 To samo w arabskim w przypadku zaimka man, por. Gromacka 1990: 22–23, 42–43. 
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a. מי 'ktoś' w rodzaju żeńskim, w polskim przekładzie zespół względny ta, która lub rzeczownik kobie-
ta, która itp.: 

 
החיים מורידים אותה בסוף ככה? מי שנאיבית  'kobietę/tę, która jest naiwna, życie w końcu sprowadza do parteru, 

o tak'4 F

5 ( 158חדר , שמעוני ) 
-dziewczyna/ta, która studiuje 3 lata, może sobie po' מי שלומדת שלוש שנים יכולה להרשות לעצמה את המותרות

zwolić na luksus' ( 57סטודנטית , קריץ ) 
 ta, która schowała mu pod poduszką' מי שהחביאה לו מתחת לכר תרופת־אליל זו לכוח־גברא תתן אותו הלילה לפר־ההרבעה שלה

to pogańskie lekarstwo na potencję, niech da je dziś w nocy swemu bykowi rozpłodowemu' ( 186עת , באר ) 
 dobiega go miękki i rozespany głos kobiety/tej, która się' עולה אליו קול רך ומנומנם של מי שהתעוררה זה עתה

dopiero co obudziła' ( 60הכלה , יהושע ) 
יפהפיה צעירה[...] של מי שהיתה פעם   'tej, która była kiedyś młodą pięknością' ( 14יום , שחם ) 

בתור מי ששברה לו את השואב, ככה הוא יזכור אותי  'taką on mnie będzie pamiętał – jako tę, która mu rozwaliła 
odkurzacz' ( 136חיי , שלו ) 

אמרה לו[...] לו מזכירה פנויה יחסית  מי שנראתה  'jakaś kobieta, która wydała mu się stosunkowo niezajętą sekre-
tarką [...] rzekła mu' ( 56ילדי , שמיר ) 

) 'kobieta, która ma służącą' מי שיש לה משרתת 98ילדי , שמיר ) 
) 'każda kobieta, którą zapytam' כל מי שאני שואלת אותה 207חיים  ,נגב ) 

 
W polskim przekładzie powyższych zdań należy explicite wyrazić żeńskość poprzednika, bo płeć oso-

by istotnie wpływa na znaczenie zdania. Jest tylko jeden rodzaj zdań względnych, w których przypadku 
w języku hebrajskim pojawia się współcześnie raczej zaimek żeński, mimo że płeć osoby nie wpływa na 
znaczenie zdania. Są to zdania, w których zaimek מי występuje z przyimkiem כ-  'jak', a porównanie 
charakteryzuje kobietę. W nowszych tekstach zaimek מי jest przeważnie żeński, w starszych męski, jako 
że dla treści zdania względnego płeć osoby jest obojętna. W polskim przekładzie należy użyć zespołu 
względnego ktoś, kto, nie zaś kobieta, która: 

 
• zaimek מי żeński (częściej w nowszych tekstach): 
 

כמי שנכוותה פתאום באש, היא נרתעה באחת  'ona cofnęła się od razu, jak ktoś, kto się nagle oparzył' ( 57מלאכים , בן נר ) 
כמי שמפיקה מחצב יקר מסלע[...] להפיק את יופיו [...] ידעה איך [...] ורק היא   'i tylko ona [...] wiedziała, jak [...] 

wydobyć z niego jego piękno [...] jak ktoś, kto wydobywa ze skały cenny kruszec' ( 137ספר , סמןגרו ) 
) 'rzekła mama jak ktoś, kogo chwyciła desperacja' אמרה אמא כמי שהיאוש אחז אותה 8טיפש , אבירם ) 

 
• zaimek מי męski (częściej w starszych tekstach): 
 

כמי שמפרנס להבות של אש[...] ואמא הערתה את המזון   'mama nakładała jedzenie [...] jak ktoś, kto podtrzymuje 
płomień' ( 143ספר , גרוסמן ) 
 
b. מי 'ktoś' w liczbie mnogiej, w polskim przekładzie zespół względny ci/tacy, którzy lub rzeczownik 

ludzie, którzy itp.: 
 

עלו בו[...] , מי ששכבו שם  'ci/ludzie, którzy tam leżeli [...] weszli w niego' ( 217חדר , שמעוני ) 
) 'mają rację ci, którzy mówili' צודקים מי שאמרו 547הכלה , יהושע ) 
-opuścili go tej nocy ci, którzy mają być najbliż' עזבו אותו הלילה מי שאמורים להיות האנשים הקרובים לי ביותר

szymi mi ludźmi' ( 412השיבה , יהושע ) 
נהיו חסידים[...] כל מי ששמעו על התינוק   'wszyscy ci, którzy słyszeli o dziecku [...] stawali się zwolennikami' ( 176הכלה , יהושע ) 

) 'ci, co go znali, wiedzieli, że jest mocny' מי שהכירו אותו ידעו שהוא חזק 172רחוב , אקשטיין ) 
) 'jakże można zawieść tych wszystkich, co przyjdą' איך אפשר לאכזב את כל מי שיבואו 313הכלה , יהושע ) 
) 'tylko ci, którzy mają dokąd iść' רק מי שיש להם לאן ללכת 250רחוב , אקשטיין ) 
) 'są tacy, dla których ta myśl jest koszmarem' יש מי שעבורם הרעיון הוא בגדר סיוט 86נוכחים , גרוסמן ) 

 
Jeśli zaimek מי jest poprzedzony przyimkiem כ- , i porównanie odnosi się do kilku osób, zaimek ten często 

jest w języku hebrajskim mnogi, nawet jeśli mnogość nie ma wpływu na znaczenie zdania względnego. Wtedy 
w polskim przekładzie można nie wyrażać mnogości, tj. użyć zaimka ktoś: כמי שהשיגו את, הם מעיינים בו במנוחה 
) 'przyglądają mu się spokojnie, jak ktoś, kto osiągnął to, co chciał osiągnąć' מה שרצו להשיג 29מלאכים , בן נר ). 

                                                 
5 Znak zapytania oddaje intonację właściwą ludziom niewykształconym. 
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Gdy anafora odnosząca się do zaimka מי jest żeńska mnoga, w polskim przekładzie poprzednik to rze-
czownik kobiety lub zaimek te: הן מי שהנשמה שלהן זונה הזונות האמיתיות  'prawdziwe kurwy to te (kobiety), 
których dusza jest kurwą' ( 269רחוב , אקשטיין ). 

Również zaimek מישהו 'ktoś' ma w języku hebrajskim wariant żeński i mnogi (por. rozdz. 2, 11.1. a), które ja-
ko poprzedniki zdania względnego nie mogą być tłumaczone na polskie zespoły względne ktoś, kto czy ten, kto: 

 
) 'ta, która się nade mną poruszała' מישהי שהתנועעה מעלי 26שאהבה , הראבן ) 

שלהם זה נורא חשוב, יש איזה מישהם  'są pewni ludzie, dla których/są tacy, dla których to jest strasznie ważne' 
( 141מבעד , דהבן יהו ) 
 
Różnica pomiędzy zaimkiem מי a zaimkami מישהם ,מישהי ,מישהו polega na tym, że zaimek מי jest od-

mienny przez rodzaj i liczbę tylko składniowo, natomiast forma samego tego zaimka się nie zmienia, gdy 
zaimki מישהם ,מישהי ,מישהו są odmienne przez rodzaj i liczbę także morfologicznie. 

 
Zaimek מי 'ktoś' jako poprzednik zdania względnego może odnosić się do zwierzęcia, i także wtedy 

w przekładzie niemożliwy jest zespół względny ktoś, kto; ten, który, a jedynie to, co:  את מי [...] טורפת
הפרוה שלה שעוקץ לה בתוך  'rozdrapuje to, co gryzie ją w futrze' ( 175מנוחה , עוז ) – mowa o pchle. Przekład 

ten, który możliwy jest o zwierzęciu, jeśli użyć rzeczownika albo jako poprzednika, albo w kontekście 
poprzedzającym, bo wtedy zaimek ten nie odnosi się koniecznie do człowieka, lecz jest określeniem rzeczow-
nika, także nieosobowego, który uległ elipsie, a do takiego poprzednika może odnosić się anafora który: 

 
 ,ślepemu [psu] nie poszczęściło się bardziej niż temu (psu)' מזלו של העוור לא היה טוב ממזלו של מי שקדם לו

który go poprzedził' ( 264כל ספורי , ראובני )  
?האם הוא רוצה להתנקם ולהרוג את מי ששרט את אביו  'czy on chce się zemścić i zabić to [zwierzę], które podra-

pało jego ojca?' ( 508הכלה , יהושע ) 
 
Także odmienny przez rodzaj i liczbę zaimek זה odnoszący się do osób może być użyty substantywnie 

jako poprzednik zdania względnego ograniczającego5F

6. Zaimek ten nie musi odnosić się do żadnego 
rzeczownika użytego w kontekście poprzedzającym. Użycie zaimka wskazującego zamiast osobowego 
wynika z tego, że zdanie względne ma funkcję ograniczającą, tj. zaimek wskazujący jest skontrastowany 
z tymi obiektami, które wyklucza zdanie ograniczające, a ponadto zaimek osobowy musiałby zawsze mieć 
funkcję anaforyczną, natomiast poniższe zdania nie dotyczą osób wcześniej wspomnianych (Glinert 2004: 59):  

 
a. Zaimek męski pojedynczy זה rzadko jest w tej funkcji używany, głównie w sytuacji kontrastu, a w jego 

braku częściej pojawia się zaimek מי. W polskim przekładzie zespoły względne ten, kto lub ten, który: 
 

"שלום עליך נפשי: "רה הפוכה מזה שאומרפועל בצו, "הדבר תלוי בי", מי שאומר  '(każdy) ten, kto/który mówi Ta rzecz 
zależy ode mnie działa w odmienny sposób niż ten, kto/który mówi Pokój tobie, ma duszo' ( 177כל , בת אדם ) 

 że Efraim wskaże po imieniu tego, kto/który będzie mógł' שינקוב אפריים במפורש שמו של זה שיכול לבוא במקומו
zająć jego miejsce' ( 30הסיפור  ) 

) 'on tylko chce być tym, kto/który ma na końcu rację' הוא רק רוצה להיות זה שצודק אחרון 117ארבעה , נבו ) 
 
b. Zaimek żeński lub mnogi, w polskim przekładzie ta, która; ci, którzy; te, które; nie ta, kto. Zaimki 

wskazujące żeńskie i mnogie są stosunkowo często poprzednikami zdania względnego, bo explicite 
wyrażają one żeńskość lub mnogość, w przeciwieństwie do zaimka מי: 

 
"זאת שהציתה את עצמה"אני עלולה להיחקק בזיכרון ההרצלייני כ  'mogę zapisać się w pamięci Herceliji jako ta, 

która dokonała samospalenia' ( 60המינה , בלום-קסטל ) 
) 'trudno nam jest wątpić w tych, których kochamy' קשה לנו להטיל ספק באלה שאנו אוהבים 66אחים , שביט ) 
) 'wolał te [kobiety], które pracowały po cichu' הוא העדיף את אלו שעשו מלאכתן בשקט 55אחים , שביט ) 
) 'przedstawiał swojemu przyjacielowi tych, którzy się stali sławni' היה מציג לפני חברו את אלה שיצאו להם מוניטין 487אבן , שחם ) 
 słodki napój, który wynaleziono dla wszystkich' משקה מתקתק שהמציאו למען כל אלה שרוצים להשתכר מהר ומתוק

tych, którzy chcą się upić szybko i słodko' ( 193כורסת , גפן ) 
 
 

 

                                                 
6 O zdaniach względnych ograniczających i nieograniczających i o sposobie ich odróżniania por. Zawadowski 1952: 
25–28; 39–48. 
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W polskim przekładzie pojawia się zespół względny ten, który, nie zaś ten, kto także, jeśli: 
 
• Odmienny przez rodzaj i liczbę zaimek זה odnosi się do jednej, określonej osoby (czyli niemożliwa jest para-

fraza 'każdy, kto'), a użyto go zamiast zaimka osobowego dla wyrażenia negatywnego stosunku uczuciowego: 
 

-od dnia głośnego wyjazdu tej, która przed nim pro' מיום נסיעתה המרעישה של זו שניהלה לפניו את פגישות החוג
wadziła spotkania kółka' ( 106מקום , עוז ) 

ו של זה שעלה על הצלבבגיל  'w wieku tego, który [nie: tego, kto] został ukrzyżowany' ( 111הכלה , יהושע ) – 
mowa o Jezusie Nazareńskim. 
 
• Odmienny przez rodzaj i liczbę zaimek זה zastępuje rzeczownik (także nieosobowy) o innym odnie-

sieniu użyty w kontekście: 
 

שהירצני לזההמזוין אמר  רהשוט  'uzbrojony policjant rzekł do tego, który kazał mi biec' ( 81פרשת , רז ), tj. 'do 
tego policjanta', nie 'do tego, kto'. 

יותר גדולים מאלו ששיחקנו בהם עד היום, היו הכלים  'były figury szachowe, większe od tych, którymi graliśmy aż 
do tego dnia' ( 127ארבעה , נבו ) 

 żaden gest ani ruch nie przypominały tych, w których się' שום מחווה או תנועה לא הזכירו את אלו שהתאהבתי בהן
zakochałem' ( 239השיבה , יהושע ), tj. 'tych gestów i ruchów'. 
 
Dygresja o zaimku pytajnym מי?  'kto?' 
 
Hebrajski zaimek מי 'ktoś' jako poprzednik zdania względnego dziedziczy wspomniane wyżej trzy ce-

chy, których nie ma polski zaimek ktoś, tj. możliwość użycia w rodzaju żeńskim, w liczbie mnogiej 
i w odniesieniu do zwierzęcia, po zaimku pytajnym מי 'kto?', od którego pochodzi, a który w przeciwień-
stwie do polskiego zaimka pytajnego kto? ma następujące cechy: 

 
a. Zaimek מי 'kto?' może być użyty w rodzaju żeńskim, tj. jako podmiot żeńskiej formy orzeczenia. 

W polskim przekładzie niemożliwy jest zaimek kto? jako podmiot orzeczenia żeńskiego, dlatego należy 
użyć wyrażeń która z nich; jaka/która kobieta, natomiast użycie zaimka kto? powoduje, że żeńskość staje 
się domyślna, a zdanie wydaje się nieakceptowalne, jeśli wiadomo, że może chodzić tylko o kobietę: 

 
?מי מהן גרועה יותר  'która z nich [= tych kobiet] jest gorsza?' ( 84תחת , שמיר ), nie 'kto z nich jest gorszy?' 

 nie umieli powiedzieć, która z nich dokładnie sprowadziła' לא יכלו לומר מי מהן בדיוק הביאה עליהם את המחלה
na nich tę chorobę [weneryczną]' ( 150שיני , גפן ), nie 'kto z nich dokładnie sprowadził'. 

) 'która [z nich] zdąży więcej powiedzieć' מי תספיק לדבר יותר 298רחוב , אקשטיין ) 
) 'nie uwierzysz, jaka kobieta mi to sprzedała' את לא תאמיני לי מי מכרה לי את זה 94בקשר , גפן ), nie 'kto mi to sprzedał'. 

?אותהמי תסכים להתחתן עם אחד בלי בית לשכן   'jakaż kobieta zgodzi się wyjść za kogoś, kto nie ma domu, 
w którym mógłby ją ulokować?' ( 103גוף , קשוע ), nie 'któż zgodzi się wyjść za mąż za kogoś, kto nie 
ma domu, w którym mógłby go ulokować?' – ten przykład najdobitniej pokazuje, że jeśli żeńskie od-
niesienie zaimka pytajnego kto? jest oczywiste, pojawiające się dalej w zdaniu polskim z zaimkiem 
kto? męskie anafory odnoszące się do tego zaimka (tu go) tak wyraźnie sugerują męskość referencji, 
że zdanie staje się nieakceptowalne. 
 
b. Zaimek מי 'kto?' może być użyty w liczbie mnogiej, tj. jako podmiot mnogiej formy orzeczenia. 

Zdarza się to jednak rzadko w zdaniu czasownikowym. Polski zaimek pytajny kto? nie może być podmio-
tem mnogiego orzeczenia: 

 
?מי לוקחים? לאן לוקחים  'dokąd biorą? Kto bierze?' ( 215הוא , מירש ), nie 'kto biorą?' 

מי ומתי ולשם מה לא מספרים לך את האמת[...] , אי־אפשר לדעת אף פעם  'nigdy nie wiadomo, [...] kto, kiedy i po co 
nie mówi ci prawdy' ( 322עד , שמיר ) 

ביקשו לרמוס, אם לא היוונים, ומי  'a któż, jeśli nie Grecy, chciał zadeptać' ( 57ריחו , תמוז ) 
 

Często natomiast zaimek pytajny מי 'kto?' jest pierwszym składnikiem zdania nominalnego, którego 
drugi składnik jest określony gramatycznie i mnogi, ale מי jest wtedy raczej pytaniem o orzecznik (tj. jest 
orzecznikiem) niż o podmiot (tj. raczej nie jest podmiotem). Łącznik היה 'być' jest mnogi. W przekładzie 
takich zdań zaimek kto? we współczesnej polszczyźnie występuje raczej w narzędniku, w dawniejszej 
polszczyźnie możliwy był także w mianowniku (tj. możliwy był wariant Kto byli jej nauczyciele?), 
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a mnogość wyraża w polskim zdaniu rzeczownik, z którym zgodny jest łącznik. Jednak zaimek kto? nie 
jest w tych zdaniach podmiotem, lecz orzecznikiem, więc nie jest to przykład na to, że polski zaimek 
pytajny kto? może być mnogi: 

 
) 'kim byli jej nauczyciele' מי היו המורים שלה 144בגוף , גרוסמן ) – tj. 'jakie nazwiska nosili'.  

י לעבודהלדעת מי יהיו חברַ   'wiedzieć, kim będą moi współpracownicy' ( 386אבן , שחם ) 
?מי יהיו הנציגים שלנו  'kim będą nasi przedstawiciele?' ( 343עד , שמיר ) – w dalszym ciągu tekstu, w zdaniu 

o dokładnie tym samym znaczeniu orzeczenie jest pojedyncze, bo jest nim czasownik nie będący łącz-
nikiem, zatem zaimek מי jest jego podmiotem: מי ייצג את ההשקפות שלנו?  'kto będzie reprezentował nasze 
poglądy?' ( 343עד , שמיר ). 
 
Hebrajski zaimek pytajny מי 'kto?' jako podmiot zdania czasownikowego, w przeciwieństwie do ho-

monimicznego zaimka nieokreślonego מי 'ktoś', rzadko jest używany w liczbie mnogiej, częściej w razie 
potrzeby zapytania o mnogi podmiot: 

 
• Zaimek pytajny jest męski pojedynczy, mimo że pytający wie, że pyta o grupę: 
 

?מי לא האמין לו[...] הם לא האמינו לו   '– Oni mu nie uwierzyli [...] – Kto mu nie uwierzył?' ( 16כדור , שביט ) – 
jest to pytanie o referencję użytego przez rozmówcę zaimka 'oni'. 

?אתם נגדנו או אנחנו נגדכם? ומי יפגין  'A kto będzie demonstrował? Wy przeciwko nam, czy my przeciwko 
wam?' ( 72תרנגול , עמיר ) 

יהודים" "?ומי מתחבר אליהם. "ואת מי שמתחברים אליהם  '– [...] i tych, którzy się do nich przyłączają. – A kto się 
do nich przyłącza? – Żydzi [...]' ( 249עת , באר ) – tu widać, że zaimek nieokreślony מי jako poprzednik 
zdania względnego jest używany w liczbie mnogiej, a zaimek pytajny מי raczej nie. 
 
• Wyjściowemu zdaniu czasownikowemu nadaje się formę zdania nominalnego: 
 
– Drugi składnik zdania nominalnego jest gramatycznie określonym imiesłowem mnogim i zaimek 

pytajny jest orzecznikiem, a nie podmiotem, jak w zdaniu מי היו המורים שלה 'kim byli jej nauczyciele': 
 

) 'by zobaczyć, kto śpiewa/kim są śpiewający/kim są ci, co śpiewają' לראות מי השרים 194יום , מגד ) 
) 'kto przychodzi tu mieszkać/kim są ci, którzy przychodzą tu mieszkać' מי הם הבאים לשבת פה 18הגולים , בארון ) 
) 'kto właściwie przyjeżdżał/kim właściwie byli (ci) przyjeżdżający' מי בעצם היו הבאים 11של , ברטוב ) 

 
– Drugi składnik zdania nominalnego jest zaimkiem osobowym lub wskazującym mnogim określo-

nym przez zdanie względne i zaimek pytajny jest orzecznikiem, a nie podmiotem:  
 

) 'kto zabrudził Zachodni Mur?/kim byli ci, co zabrudzili' מי הם אשר טינפו הכתל 13הכתל , יהודה ) 
) 'kto natychmiast usuwa?/kim są ci, co natychmiast usuwają' מי הם אשר ממהרים להסיר 13הכתל , יהודה ) 
?מי הם אלה שטסים  'kto leci?/kim są ci, co lecą' ( 172, 2ימי , יזהר ) 

) 'zobaczyć, kto siedział koło niego/kim byli ci, co siedzieli' לראות מי הם אלה שישבו לידו 10לא , עמיחי ) 
 
Z tłumaczeń tu podanych widać, że w języku polskim dokładnie w taki sam sposób, jak w języku he-

brajskim omija się zakaz łączenia zaimka kto? jako podmiotu (czyli w mianowniku) z orzeczeniem mno-
gim, tj. zakaz tworzenia zdań ? מי שרים /Kto śpiewają?, bo w pierwszej grupie zdań pojawia się zaimek 
pytajny kto jako podmiot orzeczenia pojedynczego, mimo że z kontekstu jasno wynika, że w odpowiedzi 
zostanie wymienionych wiele osób, natomiast w drugiej grupie zdania polskie także mają formę zdań 
nominalnych, których orzecznikiem jest zaimek kim, natomiast mnogość wyraża drugi, mnogi składnik 
zdania nominalnego (ci, co zabrudzili itd.). 

Polski zaimek pytajny kto? jest zawsze męski pojedynczy, niezależnie od wiadomej mówiącemu refe-
rencji, mnogiej bądź żeńskiej (Bobrowski 2005: 252), i tak samo zaimek względny kto może być tylko 
męski pojedynczy. 

 
c. Zaimek מי 'kto?' może odnosić się do zwierzęcia. W polskim przekładzie pojawia się albo zaimek pytaj-

ny co?, albo rzeczownik: נראה מי גרה כאן 'zobaczymy, jaka suka tu mieszka/co tu mieszka' ( 130אבימלך , דביר ). 
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2.2.3. wszystko, co; każdy, kto 
 
Jeśli poprzednikiem zdania hebrajskiego jest rzeczownik כל 'wszystko/każdy', to w polskim przekła-

dzie pojawiają się zespoły względne wszystko, co; każdy, kto/każdy, który. Przekład każdy, który jest 
pragmatycznie wierny, jako że rzeczownik כל użyty bez określenia zaimkiem (כל מי) to w języku hebraj-
skim właściwość stylu książkowego: 

 
מייםכל שכתבתי מבוסס על מסמכים רש  'wszystko, co napisałem, jest oparte na urzędowych dokumentach' ( 9ההגדה , פריסטר ) 

) 'nauczyłam się wszystkiego, czego można się nauczyć' למדתי כל שאפשר ללמוד 302אהבה , ברגמן ) 
) 'wszystko, czego pragnie serce chłopca' כל שלבו של נער להוט אחריו 17 בעל, בורלא ) 
) 'każdy, kto/każdy, który wchodził, uważał się' כל שנכנס ראה את עצמו 410תמול , עגנון ) 
 każdy, kto/każdy, który nie jest dostatecznie dobrze opatulony, może' וכל שאינו מעוטף כל צרכו עלול להצטנן

się zaziębić' ( 362תמול , עגנון ) 
 
W powyższych zdaniach hebrajskich nastąpiła elipsa zaimka מה lub מי, który pojawia się w zdaniach 

bliskoznacznych w stylu neutralnym: 
 

 chwytaliśmy się wszystkiego tego, co mogło zmniejszyć' שהיינו נאחזים בכל מה שיש בו כדי לרפות את המתח
napięcie' ( 104פצעי , ברטוב ) 

ולכל מי שמתכופף אלי  'każdemu temu, kto się do niego schyla' ( 120המצב , עוז ) 
 
2.2.4. nic, co; nikt, kto 
 
Jeśli poprzednikiem zdania hebrajskiego jest zaimek zanegowany דבר, שום דבר  'nic', אף אחד ,מי 'nikt', to 

w polskim przekładzie pojawiają się zespoły względne nic, co; nikt, kto: 
 

 nie piszę tu na tych kartkach nic, czego bym wcześniej nie' אני לא כותב בדפים פה שום דבר שלא ידעתי קודם
wiedział' ( 159כולל , הפנר ) 

) 'nie zrobisz niczego, czego ci nie każe komitet' אתה לא תעשה שום דבר שהועד לא יגיד לך 103תחת , שמיר ) 
אותי אין דבר שיפליא  'nie ma niczego, co by mnie zdziwiło' ( 189נוכחים , גרוסמן ) 

) 'nie ma nikogo, kto by się nim opiekował' אין מי שיטפל בו 22חדר , בלס ) 
) 'i żeby nie było z nim nikogo, kto by dawał mu wskazówki' ושלא יהיה אתו אף אחד שידליף לו טיּפים 40מישהו , גרוסמן ) 

 
2.2.5. taki, jaki 
 
Jeśli poprzednikiem zdania hebrajskiego jest zaimek כזה 'taki' użyty substantywnie, zastępujący rze-

czownik użyty w kontekście, to w polskim przekładzie pojawiają się zespoły względne taki, jaki; taki, 
który lub taki, jak ten, który: 

 
כזו שיכול לגרום לך רק זולת ,מבוכה  'i zmieszanie, takie, w jakie/takie, w które/takie, jak to, w które może cię 

wprawić tylko bliźni' ( 106נוכחים , גרוסמן ) 
אשר תהיה על פני האנשים ביום דין וצום כזו, חמורה ארשתמתוך   'z surowym wyrazem twarzy, takim, jaki/takim, 

który/takim jak ten, który mają ludzie w dniu sądu i postu' ( 14הגולים , בארון ) 
 'on pisze książki, takie jak te, które są na półkach/takie, jakie są na półkach' הוא כותב ספרים כאלו שעל המדפים

( 212בגיאות , בורלא ) 
 
W opracowaniach polonistycznych podaje się zdania ze spójnikiem względnym co (por. dalej podroz-

dział 2.4) jako wariant zdań z zaimkami względnymi, współcześnie nacechowany stylistycznie. Jednak 
nie stawia się kwestii, czy zdania polskie z zaimkami względnymi innymi niż który (np. coś, co) możliwe 
są do sparafrazowania z użyciem spójnika względnego co, oraz jaką formę przybierze wtedy anafora 
odnosząca się do poprzednika, tj. czy w przypadku parafrazy zespołu względnego coś, co itd. na kon-
strukcję ze spójnikiem względnym co jako anafora pojawi się zaimek osobowy, jak w zdaniu możliwym 
do sparafrazowania z użyciem zaimka który: To jest ten człowiek, którego wczoraj widziałem > To jest ten 
człowiek, co go wczoraj widziałem, czy też anafora przybierze formę zaimka wskazującego. Niekontro-
wersyjne są parafrazy zdań, w których poprzednik odnosi się do osoby, i wtedy w razie użycia spójnika 
względnego co anafora odnosząca się do poprzednika ma formę zaimka osobowego, jak w parafrazie 
zdań z poprzednikiem rzeczownikowym i zaimkiem względnym który: 'ja jestem kimś/tym, komu/tym, 
któremu zależy' > 'ja jestem kimś, co mu zależy/jestem tym, co mu zależy'; 'nie ma nikogo, kim bym się 
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opiekował' > 'nie ma nikogo, co bym się nim opiekował'. Gdy natomiast poprzednik jest zaimkiem odno-
szącym się do rzeczy, wariant (a), z zaimkiem osobowym odnoszącym się do poprzednika, jest wątpliwy, 
akceptowalny jest raczej wariant (b), z anaforą w postaci zaimka wskazującego to: 

 
'jest coś, do czego mogę się odnieść/istnieje to, do czego mogę się odnieść' > (a) 'jest coś, co do niego 
mogę się odnieść/istnieje to, co do niego mogę się odnieść', (b) 'jest coś, co do tego mogę się odnieść', 
'istnieje to, co do tego mogę się odnieść' 
'nie piszę tu na tych kartkach nic, czego bym wcześniej nie wiedział' > (a) 'nie piszę nic, co jego nie 
wiedziałbym wcześniej', (b) 'nie piszę nic, co tego nie wiedziałbym wcześniej' 
'nauczyłam się wszystkiego, czego można się nauczyć' > (a) 'nauczyłem się wszystkiego, co można się go 
nauczyć', (b) 'nauczyłem się wszystkiego, co tego można się nauczyć' 

 
Oczywiście wariant (a) jest nie do przyjęcia nie z tego powodu, że zawiera konstrukcję względną ze 

spójnikiem co, lecz z tego powodu, że w języku polskim wątpliwe jest anaforyczne odniesienie zaimka 
osobowego do użytego wcześniej zaimka nieokreślonego nie odnoszącego się do osoby, i ten sam pro-
blem pojawia się w przekładzie zdania niewzględnego, w którym w języku hebrajskim pojawia się za-
imek osobowy anaforycznie odnoszący się do zaimka 'coś': אני מציע לך משהו טוב ואתה דוחה אותו (a) 'pro-
ponuję ci coś dobrego, a ty je odrzucasz', (b) 'proponuję ci coś dobrego, a ty to odrzucasz' ( רחוב , אקשטיין
77). Z całą pewnością lepszy jest wariant (b). Piszę o tym szerzej w rozdz. 2, 2.6. 

 
Podsumowując, w języku hebrajskim anafora odnosząca się do poprzednika ma formę zaimka osobo-

wego, zarówno gdy poprzednik to rzeczownik, jak i gdy poprzednik to zaimek rzeczowny odnoszący się 
do osób lub do rzeczy. W języku polskim poprzednik rzeczownikowy wymaga anafory w formie zaimka 
który lub jaki, poprzednik zaimkowy odnoszący się do człowieka dopuszcza anaforę który lub kto, po-
przednik zaimkowy odnoszący się do rzeczy wymaga anafory co. W języku hebrajskim zdarzająca się 
homonimiczność z zaimkiem pytajnym dotyczy poprzednika (מה ,מי), nie zaś anafory doń się odnoszącej, 
bo ta ma formę zaimka osobowego. W polskim przekładzie hebrajskiego zaimka homonimicznego z pytaj-
nym, a będącego poprzednikiem, pojawia się zaimek niehomonimiczny z pytajnym (coś, ktoś, to, co), nato-
miast homonimia z zaimkiem pytajnym dotyczy polskiej anafory odnoszącej się do poprzednika (kto, co).   

 
2.3. Hebrajskie zaimki nieokreślone homonimiczne z pytajnymi  
jako poprzedniki zdania względnego 
 
W podrozdziale 2.2. pojawiły się hebrajskie zdania względne określające zaimki מי 'ktoś', מה 'coś', 

w których polskim przekładzie poprzednik to zaimek ktoś, coś, ten, to itd., a anafora odnosząca się do 
poprzednika to kto, co. Zaimki מי ש-  'ktoś/ten, kto' oraz מה ש-  'coś/to, co' nie są jedynymi w języku hebraj-
skim zaimkami niepytajnymi, homonimicznymi z zaimkami pytajnymi, a określanymi przez zdania 
względne, choć to właśnie one jako jedyne pojawiają się w starszych tekstach6F

7. W nowszych tekstach 
hebrajskich także inne zaimki homonimiczne z pytajnymi bywają określane przez zdania względne, tj. po 
grupie z zaimkiem nieokreślonym homonimicznym z zaimkiem pytajnym następuje spójnik względny, 
a po nim zdanie, w którym rzadko pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika7F

8. Jedynie zaimki 
pytajne מדוע ,למה 'dlaczego?' nie mają homonimów niepytajnych określanych przez zdania względne. 
Niekiedy możliwy jest polski przekład, w którym analogicznie do zdań omówionych w poprzednim 
podrozdziale, pojawiają się zaimki względne homonimiczne z pytajnymi, odnoszące się do poprzedni-
ków. Jednak w przypadku innych niż מה ,מי zaimków homonimicznych z pytajnymi, a będących poprzed-

                                                 
7 Perec (1967: 144–145), który opiera się głównie na przykładach zaczerpniętych z dawniejszej literatury, wymienia 
w zasadzie tylko te dwa zaimki homonimiczne z pytajnymi, podając zaledwie jeden przykład zaimka niepytajnego 
) 'przyniesie, którąkolwiek zechce' יביא איזו שירצה :איזה 1, 13מנחות  ). W hebrajskim biblijnym nawet te dwa zaimki,  מי
-מה ש oraz אשר , są rzadkie i w zdaniach bliskoznacznych przeważa zaimek איש אשר 'ten, kto' (Huehnergard, Pat-El 
2006: 334). O tym, że zaimki niepytajne homonimiczne z pytajnymi tu przeze mnie podane są innowacją w języku 
hebrajskim, może świadczyć także to, że jak wynika z artykułu Górskiej (2010), w arabskim literackim też występu-
ją zasadniczo dwa zaimki niepytajne homonimiczne z pytajnymi i funkcjonujące jako poprzedniki zdań względ-
nych: man 'kto' i mā 'co'. Hamdallah, Tushyeh (1998: 143) podają jeszcze zaimek 'ayyun (jako pytajny znaczy 
'który?'): ʔuḥibb-u ʔayyun tu-ḥibb 'lubię to, co ty lubisz'. 
8 Perec (1967: 144–145) wyjaśnia, dlaczego zaimki pierwotnie tylko pytajne nabrały też funkcji zaimków nieokre-
ślonych. 
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nikami zdań względnych, dają się zauważyć różnice znaczeniowe i stylistyczne pomiędzy hebrajskimi 
poprzednikami homonimicznymi z zaimkami pytajnymi, a polskimi anaforami homonimicznymi z zaim-
kami pytajnymi. Mianowicie polskie zespoły względne taki, jaki; wtedy, kiedy; tak, jak; tyle, ile itd. są 
stylistycznie neutralne i znaczeniowo uniwersalne, gdy hebrajskie zespoły względne איזה ש- -מתי ש , איך  ,
-ש -כמה ש ,  itd. w stylu neutralnym pojawiają się głównie w zdaniach wyrażających dowolność, tj. takich, 

w których przekładzie można użyć należących dziś do stylu książkowego zaimków jakikolwiek, ilekol-
wiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek (por. Rosén 1955: 63), gdy w zdaniach nie wyrażających dowolności 
pojawiają się jako poprzedniki wyrażenia niehomonimiczne z zaimkami pytajnymi. Wyjątkiem są tu 
zaimki מי ש- -מה ש , , które, jak wynika z przykładów podanych w poprzednim podrozdziale, występują w obu 
typach zdań8F

9. W zdaniach nie wyrażających dowolności w stylu neutralnym pojawiają się raczej zdania 
względne z rzeczownikami 'miejsce', 'czas', lub zdania okolicznikowe porównania, natomiast użyte w zdaniach 
względnych o tym znaczeniu zaimki nieokreślone homonimiczne z pytajnymi należą do stylu niedbałego 
(Glinert 2004: 366–367). 

 
-איזה בית ש •  'taki dom, jaki/jakikolwiek dom': 
 

 napiszę dla ciebie tyle scenariuszy, ile chcesz, na takie' אני אכתוב לך כמה תסריטים שתרצי על איזה נושאים שתרצי
tematy, na jakie chcesz' ( 75המינה , בלום-קסטל ) 

!הוא יכול לבחור לו שם איזה חדר־עבודה שרק ירצה  'on może tam sobie wybrać taki gabinet, jaki tylko zechce' 
( 96סוכן , שחר ) 

) 'możesz go widzieć w taki sposób, jaki sobie wybierzesz' אתה יכול לראותו באיזו דרך שתבחר 105שיני , גפן ) 
) 'miał tam drzewa, jakie tylko chcesz' איזה עץ שאתה רוצה היה לו שם 68נוכחים , גרוסמן ) 
 

W stylu niedbałym rzadko zdarza się brak spójnika względnego, tj. homonimia ze zdaniem pytajnozależnym:  קח
) 'weź, jakie chcesz' איזה אתה רוצה 75ילדי , שמיר ). 

Przykłady te pokazują, że polskiemu taki, jaki odpowiada ש... איזה-  w zdaniach mówiących o dowol-
ności, czyli gdy możliwy jest też przekład utrzymany w stylu książkowym: napiszę jakiekolwiek chcesz 
scenariusze; on może wybrać jakikolwiek chce gabinet; możesz go widzieć w jakikolwiek chcesz sposób; 
miał tam jakiekolwiek chcesz drzewa. W hebrajskich zdaniach, których nie można tak tłumaczyć, pojawia 
się raczej zdanie względne z poprzednikiem nie będącym homonimem zaimka pytajnego, gdy w polskim 
przekładzie nadal możliwy jest ten sam zespół względny taki, jaki: 

 
) 'po takim wypadku, jaki ja miałam' אחרי מקרה כזה כמו שעברתי 48נוף  ,קנז ) 
 Arabowie nie mogą ścierpieć takiego wstydu, jaki ona' הערבים לא יכולים לסבול בושה כזאת כמו שהיא עשתה

zrobiła' ( 25נוכחים , גרוסמן ) 
) 'nie widziałem takich rzeczy, jakie tu widać' לא ראיתי דברים כאלה כמו שרואים פה 131התגנבות , קנז ) 

כמו שהיא מפיקהלהפיק צלילים כאלה   'wydobywać [z instrumentu] takie dźwięki, jakie ona wydobywa' ( 76שורשי , אלמוג ) 
 
-איך ש •  'tak, jak/jakkolwiek': 
 

) 'uwolnij się od nich tak, jak zdołasz' היפטר מהם איך שתוכל 120חרב , בר יוסף ) 
) 'niech się do nas odnoszą tak, jak chcą' יתייחסו אלינו איך שהם רוצים 434אבן , שחם ) 

 
Znów hebrajski zaimek nieokreślony homonimiczny z pytajnym pojawia się w zdaniach, które można 

tak tłumaczyć: uwolnij się od nich jakkolwiek zdołasz; niech się do nas odnoszą, jakkolwiek chcą, choć 
możliwy on jest także w zdaniach, których nie da się tak sparafrazować, ale tylko w stylu niedbałym: 

 
 
 

                                                 
9 Perec (1967: 144–145, 156) podaje przykłady użycia zaimków niepytajnych מה ,מי w starszych tekstach (Biblia, Miszna), 
z których wynika, że także te zaimki były używane pierwotnie tylko w znaczeniu 'ktokolwiek, kto/cokolwiek, co', co też 
zauważa Rosén (1955: 63). W tekstach średniowiecznych pojawiają się zdania o innym znaczeniu, tj. nie wyrażające 
dowolności: מי שברא העולם מאין יכול לעשות זה 'ten, który stworzył świat z niczego, potrafi to zrobić' (Dawid Kimchi, 
cyt. za Perecem 1967: 157), mowa o Bogu, zatem nie 'ktokolwiek stworzył świat z niczego, potrafi to zrobić', choć i 
tu, z powodu znaczenia zdania głównego, taki przekład nie byłby niedorzeczny, bo zdanie znaczy 'jeśli kto stworzył 
świat z niczego, to potrafi i to zrobić'. 
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היהאיך שאתם מחזירים הכל   'oddajecie wszystko tak, jak było/w takim stanie, w jakim było' ( 257חדר , שמעוני ) 
nie chcę żyć9F' אני לא רוצה להיות איך שאתם פה חיים

10 tak, jak wy tu żyjecie' ( 31נוכחים , גרוסמן ) 
) 'dobrze mi być takim, jakim jestem' טוב לי איך שאני 307רומן , שלו ) 

 
W zdaniach bliskoznacznych tym ostatnim, tj. nie wyrażających dowolności, w stylu neutralnym po-

jawiają się raczej zdania okolicznikowe porównania nie zawierające homonimu zaimka pytajnego. Polski 
przekład jest taki sam jak poprzednio, tj. tak, jak: 

 
כמו שאתם הולכים לשוק[...] נוסע לברלין   'jeździ do Berlina [...] tak, jak wy chodzicie na targ' ( 55חסות , מיכאל ) 
ככה יש לך עמנואלה בבית[...] כמו שיש לך ארון בבית   'tak jak masz w domu szafę [...] tak też masz w domu Ema-

nuelę' ( 25מגדלורים , קציר ) 
 chcę cię tak poznać, jak znam dobrze bardzo wiele' אני רוצה לדעת אותך כשם שאני יודע יפה דברים רבים־רבים

rzeczy' ( 72תחת , שמיר ) 
) 'to nie było tak trudne, jak opowiadają' וזה לא היה קשה כמו שמספרים 68תמיד , גרבוז ) 

כפי שהתלוננה, חיה כבר לא מתלוננת  'Chaja już nie narzeka tak, jak narzekała' ( 18מגדלורים , קציר ) 
 rzadko pytałem o niego, tak jak rzadko pytałem' מיעטתי לשאול עליו כפי שמיעטתי לשאול על שאר בני המשפחה

o resztę członków rodziny' ( 17חדר , בלס ) 
כפי שפעם היינו, געגוע אל עצמנו  'tęsknota za nami samymi, takimi, jakimi byliśmy kiedyś' ( 192נוכחים , גרוסמן ) 

 
W stylu książkowym pojawia się spójnik כפי ש- , nie zaś איך ש- , nawet wtedy, gdy możliwy jest prze-

kład z jakkolwiek: אתה רוצהשיהיה כפי ש  'niech będzie tak, jak ty chcesz/niech będzie, jakkolwiek chcesz' 
( 112כרמי , עקביא ), w stylu neutralnym byłoby שיהיה איך שאתה רוצה, por. שיהיה איך שליזה רוצה 'niech będzie 
tak, jak chce Liza/niech będzie, jakkolwiek chce Liza' ( 117לדעת , עוז ). 

W stylu niedbałym zaimek איך ש-  zamiast neutralnego כש-  'gdy' pojawia się w zdaniu okolicznikowym 
czynności towarzyszącej, i wtedy możliwy jest polski przekład ze spójnikiem jak, ale nie z zaimkiem 
względnym tak, jak: 

 
) 'gdy/jak zaczęliśmy się modlić, ustał deszcz' איך שהתחלנו להתפלל הפסיק הגשם 322רחוב , אקשטיין ) 

הדבר הראשון שקורה להם זה שהם מדברים בגוף רבים, איך שהם נהיים חברי כנסת או שרים  'gdy/jak oni zostają posłami 
do parlamentu albo ministrami, pierwszą rzeczą, która się z nimi dzieje, jest to, że mówią w liczbie 
mnogiej' ( 168כורסת , גפן ) 

נזכרתי[...] איך שנכנסנו   'gdy/jak weszliśmy [...] przypomniałam sobie' ( 54ארבעה , נבו ) 
 
W stylu starannym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się spójnik כש-  resztę' את השאר תקבל כשתחזור :

dostaniesz, jak/gdy wrócisz' ( 161קשת  ). W języku polskim spójnik jak w znaczeniu 'gdy' nie jest cechą 
stylu niedbałego, gdy w języku hebrajskim איך ש-  w tym znaczeniu jest ograniczone do stylu niedbałego. 

 
-כמה ש •  'tyle, ile/ilekolwiek': 
 

 'napiszę dla ciebie tyle scenariuszy, ile zechcesz/ilekolwiek zechcesz' אני אכתוב לך כמה תסריטים שתרצי
( 75המינה , בלום-קסטל ) 

 pieniędzy z kasetki możecie wziąć tyle, ile chcecie/ilekolwiek' כסף מן הקופה אתם יכולים לקחת כמה שתרצו
chcecie' ( 72חרב , בר יוסף ) 

) 'możesz tu zostać tyle [czasu], ile potrzeba/ilekolwiek potrzeba' את יכולה להישאר כאן כמה שצריך 73שאהבה , הראבן ) 
) 'każdy biegł tyle, ile mógł/ilekolwiek mógł' כל אחד רץ כמה שהוא יכול 159התגנבות , קנז ) 

כמה שיש לך[...] כמה קפה וסוכר שאנחנו צריכים [...] תתן   'dasz [...] tyle kawy i cukru, ile nam potrzeba [...] tyle, 
ile masz/dasz kawy i cukru, ilekolwiek nam potrzeba, ilekolwiek masz' ( 61חרב , בר יוסף ) 
 
Akurat zaimek nieokreślony כמה ש- , podobnie jak מי ש-  czy מה ש- , nawet w stylu starannym pojawia 

się również w zdaniach, w których przekładzie niemożliwy jest zaimek ilekolwiek, innymi słowy zaimek 
-כמה ש  nie ma odpowiednika stylistycznie neutralnego niehomonimicznego z zaimkiem pytajnym, które-

go można by użyć w zdaniach nie wyrażających dowolności: 
 

) 'daję ci tyle towaru, ile mam' הריני נותן לך כמה סחורה שבידי 70עלילות , בורלא ) 
) 'zarabiam tyle, ile zarabia sześciu pracowników' אני מרוויח כמה שששה עובדים מרוויחים 123שלושה , בר יוסף ) 

                                                 
10 W tekście jest להיות 'być', jednak na podstawie kontekstu następującego (אני רוצה לחיות כמו שם 'chcę żyć tak, jak 
tam') uznaję to za błąd literowy zamiast לחיות. 
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•  :'wtedy, kiedy/kiedykolwiek'  -מתי ש
 
W stylu starannym zaimek ten pojawia się głównie w zdaniach, które można tłumaczyć z użyciem wy-

razu kiedykolwiek: 
 

מתי שתגיד. אני גם אחזיר אותך  'ja także odwiozę cię. Kiedykolwiek powiesz' ( 167הכלה , יהושע ) 
) 'odwieziesz mnie do domu wtedy, kiedy/kiedykolwiek zechcę' תסיע אותי הביתה מתי שארצה 224הכלה , יהושע ) 

נירדם מתי שאני עייף אני. לי אין שעות קבועות  'nie mam ustalonych godzin [snu]. Gdy/kiedykolwiek jestem 
zmęczony, zasypiam' ( 17סטודנטית , קריץ ) 

מתי שאני נזכר בזה, וזה תמיד מצחיק אותי  'i to zawsze mnie rozśmiesza, gdy/kiedykolwiek sobie o tym przy-
pominam' ( 189התגנבות , קנז ) 

אפשר שינשק את אמא מתי שרק  'który będzie całował mamę, kiedykolwiek będzie to możliwe' ( 10געגועי , קרת ) 
 
W zdaniach, w których przekładzie nie można użyć kiedykolwiek, zaimek מתי ש-  występuje tylko 

w stylu niedbałym: 
 

) 'widziałam cię, gdy przyszedłeś' ראיתי אותך מתי שאתה באת 10סטודנטית , ריץק ) 
) 'zakazała chodzenia do starego domu, gdy wszyscy szli' אמרה לא ללכת לבית הישן מתי שכולם הלכו 182ארבעה , נבו ) 

 
W zdaniach bliskoznacznych tym ostatnim w stylu starannym pojawiają się inne spójniki lub zdanie 

względne z rzeczownikiem 'czas': 
 

) 'gdy schodziłam, spotkałam na schodach inną sąsiadkę' כשירדתי פגשתי במדרגות שכנה אחרת 221אהבה , ברגמן ) 
הוא מרים את המוט באווירבזמן שהמשיך בקול מרוסק   'mówił dalej łamiącym się głosem, w czasie, gdy podnosił 

w powietrzu pręt' ( 54געגועי , קרת ) 
 
-איפה ש •  'tam, gdzie/tam, dokąd/tam, skąd' 
 
a. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym במקום שבו 'w miejscu, w którym': 
 

אוכל לישון –איפה שארצה   'gdziekolwiek zechcę, tam mogę spać' ( 183נוכחים , גרוסמן ) 
) 'gdziekolwiek jeden rusza łokciem, tam drugi wciąga żebra' והיכן שמזיז האחד מרפק מכנס האחר את צלעו 138חדר , שמעוני ) 

 
W zdaniach, w których przekładzie nie można użyć zaimka gdziekolwiek, zaimek homonimiczny z py-

tajnym pojawia się tylko w stylu niedbałym: 
 

) 'jej nos znajduje się tam, gdzie zwykle znajduje się ucho' האף שלה נמצא איפה שבדרך כלל נמצאת האוזן 276רחוב , אקשטיין ) 
הם היו יושבים תמידאיפה שהלך לשבת בגלידרייה   'poszedł posiedzieć w lodziarni, tam, gdzie oni zawsze sie-

dzieli' ( 265חדר , שמעוני ) 
) 'widziałem go tam, gdzie latają pociski' ראיתי אותו איפה שעפים פגזים 60נקניקיות , שחם ) 

 
W stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się raczej zdanie względne z rzeczownikiem 

'miejsce': לא למצוא אותי ממתין לה במקום שבו קיבעה אותי 'nie znalazłszy mnie czekającego na nią w miejscu, 
w którym/tam, gdzie mnie zostawiła' ( 265סיפור , עוז ). W stylu książkowym zdanie względne z rzeczownikiem 
'miejsce' pojawia się także wtedy, gdy możliwy jest przekład z zaimkiem 'gdziekolwiek': בכל מקום שתרצה, ניפגש   
'spotkamy się, gdziekolwiek chcesz' ( 21פולחן , צלקה ). W stylu archaizującym możliwe jest substantywne użycie 
zdania względnego:  באשר ישב[...] שכב  'położył się tam, gdzie siedział' ( 166שמות , ראובני ). Parafraza z zaimkiem 
-איפה ש  i przekład tam, gdzie są niemożliwe, gdy rzeczownik מקום pełni w zdaniu głównym inne funkcje niż 

składnik okolicznika miejsca: יהיה לך שם מקום שבו תוכל לחוות את מלוא הזהות שלך 'będziesz tam miał miejsce, 
w którym będziesz mógł przeżywać w pełni swą tożsamość' ( 204נוכחים , רוסמןג ). 

 
b. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym למקום שבו 'do miejsca, w którym', gdyż zaimek py-

tajny איפה jest w stylu niedbałym używany w znaczeniu לאן, por. איפה הם הלכו?  'gdzie [= dokąd] oni po-
szli?' ( 467התגנבות , קנז ). Zdanie הלכתי איפה שחשבתי שיהיה הכביש הראשי 'poszedłem tam, gdzie sądziłem, że 
jest główna szosa' ( 9נוכחים , רוסמןג ) to próbka stylu niedbałego, w którym zaimek nieokreślony pojawia się 
także w zdaniach, w których przekładzie nie można użyć zaimka gdziekolwiek. Przekład tam, dokąd jest 
tu niemożliwy, bo w zdaniu podrzędnym okolicznik oznacza nie 'cel ruchu', lecz 'lokalizację'. 
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c. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym במקום שאליו 'w miejscu, do którego':  הסבו  –איפה שבאתי
) 'tam, dokąd przychodziłem/dokądkolwiek przychodziłem, odwracano ode mnie twarz' ממני את הפנים , גולדשטיין

20כאלה  ). Gdy niemożliwe jest użycie w przekładzie zaimka dokądkolwiek, to w stylu neutralnym pojawia się 
zdanie względne z rzeczownikiem 'miejsce': במקום שאליו היא רוצה להגיע סביר מאוד שיערכו עליה חיפוש 'w miejscu, 
do którego/tam, dokąd ona chce dotrzeć, jest bardzo prawdopodobne, że ją zrewidują' ( 46מישהו , גרוסמן ). 

 
d. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym במקום שממנו 'w miejscu, z którego', a zaimek nie-

określony wraz z anaforą doń się odnoszącą ma postać איפה שמשם (lub מאיפה ש- , por. dalej):  זה בגלל מה
משם באתםהיכן ש, שהיה שם  'to jest z powodu tego, co było tam, tam, skąd przybyliście'10F

11 – jest to tekst 
utrzymany w stylu niedbałym, w przekładzie niemożliwy byłby zaimek skądkolwiek. W stylu neutralnym 
pojawia się raczej zdanie względne z rzeczownikiem 'miejsce': במקום שממנו אפשר היה לראות את , נההחנה בפי
) 'zaparkował w rogu, w miejscu, z którego/tam, skąd można było widzieć budynek' הבניין 140רצח , גור ), 
możliwa parafraza w stylu niedbałym to: איפה שמשם אפשר היה לראות. 

 
•  'tam, dokąd/tam, gdzie/tam, skąd'  -לאן ש
 
a. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym למקום שאליו 'do miejsca, do którego': 
 

אלך גם אני, לאן שילך  'dokąd on pójdzie, tam pójdę i ja11F

12/dokądkolwiek on pójdzie, tam pójdę i ja' ( 25רחוב , אקשטיין ) 
) 'pójdę tam, dokąd/dokądkolwiek weźmie mnie moja walizka' ואלך לאן שהמזוודה שלי תיקח אותי 260חיי , שלו ) 
) 'i idzie z nimi tam, dokąd/idzie, dokądkolwiek większość chce iść' והולך עמם להיכן שהרוב רוצה ללכת 488אבן , שחם ) 

לכל היכן שהוליכוהו רגליו, עוקם את דרכו לצדדים[...] היה   'zbaczał z drogi [...] wszędzie tam, dokąd/wszędzie, 
dokądkolwiek poniosły go nogi' ( 180סיפורים , הזז ) 

) 'dokądkolwiek [je] wyrzucę, będzie cuchnąć' להיכן שאשליך תהיה מסריחה 183תחת , שמיר ) 
 
W zdaniach, w których przekładzie nie można użyć zaimka dokądkolwiek, pojawia się raczej zdanie 

względne z rzeczownikiem ככל שקרבתי למקום שאליו רציתי להתקרב :מקום 'im bardziej się zbliżałem tam, 
dokąd/do miejsca, do którego chciałem się zbliżyć' ( 105לא מכאן , עמיחי ). Ten wariant możliwy jest także 
w zdaniu o znaczeniu 'dokądkolwiek', i wtedy rzeczownik 'miejsce' może być określony zaimkiem כל 
'każdy': הוא יסיע אותך לכל מקום שתאמר לו 'zawiezie cię, dokądkolwiek mu każesz' ( 193הכלה , יהושע ), możli-
wa parafraza to יסיע אותך לאן שתאמר לו. 

 
b. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym למקום שבו 'do miejsca, w którym'. W stylu niedbałym za-

imek לאן ש-  i jego warianty pojawiają się, gdy w polskim przekładzie nie można użyć zaimka gdziekolwiek: 
 

 obróć pokrętło temperatury do miejsca, gdzie/tam, gdzie jest' תסובב את הכפתור של החום לאיפה שכתוב נמוך
napisane niska temperatura' ( 209כורסת , גפן ) 

) 'przenieść się do miejsca, gdzie może są inni ludzie' לנוע להיכן שיש אולי אנשים אחרים 85הינומת , שמיר ) 
לאיפה שאתה גר[...] ? לאן את רוצה ללכת  '– Dokąd chcesz iść? [...] – Do miejsca/tam, gdzie ty mieszkasz' ( 150צפון , ריקלין ) 

לה עובדת׳ל איפה שחוהא[...] הוא רץ   'on biegnie [...] tam, gdzie pracuje Ewka' ( 160רחוב , אקשטיין ) 
 
W stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się zdanie względne z rzeczownikiem 'miejsce': 

) 'pójdę tam, gdzie/do miejsca, w którym stała bóżnica' אלך למקום שבו עמד בית הכנסת 105לא מכאן , עמיחי ). 
 
c. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym למקום שממנו 'do miejsca, skąd'. W stylu niedbałym 

zaimek לאן ש-  pojawia się, gdy w polskim przekładzie nie można użyć zaimka skądkolwiek:  ראיתי אותן
קחו אותן לבטן המטוסלאן שמשם יי, נוסעות פנימה  'widziałem je jadące do środka, tam, skąd wezmą je do wnętrza 

samolotu' ( 6דופקים , קלר ). Zauważmy, że w tym zdaniu względnym pojawia się anafora odnosząca się do 
poprzednika: שמשם, z tego powodu, że w jej braku zdanie znaczyłoby 'tam, dokąd': לבטן , לאן שייקחו אותן
 tam, dokąd wezmą je, do wnętrza samolotu'. W stylu neutralnym pojawia się raczej zdanie [jadące]' המטוס
względne z rzeczownikiem 'miejsce': פניתי למקום שממנו הגיע הרעש 'zwróciłem się do miejsca, z które-
go/tam, skąd dolatywał hałas' ( 203לא מכאן , עמיחי  ,wrócić do miejsc' לחזור למקומות שהחיים גירשו אותנו מהם ;(
z których/tam, skąd życie nas wyrzuciło' ( 125רחוב , אקשטיין ). 

 

                                                 
11 http://www.ynet.co.il/Ext/App/TalkBack/CdaViewOpenTalkBack/1,11382,L–3204335–7,00.html 
12 W tym wariancie przekładowym zaimek względny dokąd jest kataforą, por. rozdz. 2, 9.1.2. 
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•  'tam, skąd/stamtąd, dokąd'  -מאיפה ש
 
W polskim przekładzie poniższych zdań nie można użyć zaimka skądkolwiek, dlatego należą one do 

stylu niedbałego: 
 
a. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym במקום שממנו 'w miejscu, z którego': 
 

לומדים לרקוד לפני שלומדים ללכת, מאיפה שבאתי, שם  'tam, skąd przybyłam, ludzie uczą się tańczyć zanim 
nauczą się chodzić' ( 129חצי , אהרוני ) 

למעלה זה בנייה של פעם, מאיפה שיוצאים לפעמים הזקנה והזקן, בקומה השנייה  'na pierwszym piętrze, tam, skąd czasami 
wychodzą staruszek i staruszka, na górze, to jest niegdysiejszy sposób budowania' ( 29ארבעה , בנו ) 

 
b. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym למקום שממנו 'do miejsca, z którego':  גם להם מגיע לשוב

מאיפה שהם כולם התגלגלו הנה, עודיה עראביהולס, בכבוד הביתה  'także oni zasłużyli na to, aby godnie powrócić do 
domu, do Arabii Saudyjskiej, skąd oni wszyscy zawędrowali tutaj' ( 124סיפור , עוז ). 

 
c. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym ממקום שבו 'z miejsca, w którym':  לספר [...] המשיך

) 'dalej opowiadał od miejsca, w którym przerwał' מהיכן שהפסיק 124מבחר , פרידלנדר ), i w stylu neutralnym 
pojawia się zdanie względne z rzeczownikiem 'miejsce': מעבירים לשם מים ממקום שבו הם מצויים 'sprowadza 
się tam wodę stamtąd, gdzie ona jest' ( 84אל הנגב  ). 

 
d. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym ממקום שאליו 'z miejsca, do którego':  זה המקום שאליו

 to jest miejsce, do którego wróciłeś stamtąd, dokąd ja jestem dopiero w' חזרת מאיפה שלשם אני רק בדרך
drodze [tj. to jest miejsce, do którego wróciłeś z innego miejsca, do którego to innego miejsca ja dopiero 
podążam]'12F

13. Zauważmy, że w zdaniu względnym pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika 
-bo w jej braku zdanie zostałoby tak zrozumiane: 'wróciłeś stamtąd, gdzie ja jestem w dro ,(שלשם)
dze/wróciłeś z miejsca, po którym ja podróżuję'. W stylu neutralnym pojawia się zdanie względne z 
rzeczownikiem 'miejsce': לברוח ממקום שאליו הביאה 'uciec stamtąd, dokąd ją przywiózł' ( 85הקמט , שקד ). 

 
e. Możliwa jest parafraza z zespołem względnym ממקום שממנו 'z miejsca, z którego', i w stylu neutral-

nym zdanie wyraża dowolność: 
 

 ,możesz jeść tyle, ile chcesz/ilekolwiek chcesz, i stamtąd' אתה יכול לאכול כמה שאתה יכול ומאיפה שאתה רוצה
skąd/skądkolwiek chcesz' ( 33הוא , ברוך ) 

) 'wyciągnę ci dyrektora, skądkolwiek każesz' אני מוציא לך מנהל מאיפה שאתה אומר 35הגבול , שמיר ) 
 
W stylu niedbałym zdanie nie wyraża dowolności:  מאיפה שמשם אימצתי אותה 2זה מיד  'to jest z drugiej rę-

ki, stamtąd, skąd ją wziąłem'13F

14. W zdaniu względnym pojawia się tu anafora odnosząca się do poprzedni-
ka (משם), bo w jej braku zdanie znaczyłoby 'stamtąd, gdzie ją wziąłem'. W stylu neutralnym w zdaniach 
nie wyrażających dowolności pojawia się raczej zdanie względne z rzeczownikiem 'miejsce':  אי אפשר
) 'nie można wrócić z miejsca, z którego/stamtąd, skąd przyszedłeś' לחזור ממקום שממנו באת 245הלב , לב ). 

 
Podsumowując, w języku hebrajskim homonimy zaimków pytajnych jako poprzedniki zdań względ-

nych w stylu neutralnym pojawiają się wyłącznie w zdaniach wyrażających dowolność, w których pol-
skim przekładzie można użyć zaimków z formantem -kolwiek. Wyjątkiem pod tym względem są zaimki 
 ileś', które mogą być także poprzednikami zdań nie wyrażających dowolności' כמה ,'coś' מה ktoś' i' מי
również w stylu starannym. W języku polskim homonimy zaimków pytajnych pojawiają się nie w funkcji 
poprzedników, lecz w funkcji anafor, i nie są ograniczone znaczeniowo do sensu 'dowolności' ani styli-
stycznie do stylu niedbałego.  

 
2.4. Spójnik względny co 
 
W języku polskim w stylu neutralnym spójnik (który, kto itd.) łączący wyraz określany ze zdaniem 

względnym to zarazem anafora odnosząca się do poprzednika, dlatego spójnik ten zwie się zaimkiem 
(względnym). Rzadziej, w stylu książkowym, zwłaszcza archaizującym, w stylu niedbałym i w gwarach, 

                                                 
13 http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=71&messageid=150581989 
14 http://www.doctors.co.il/forum-165/message-121503#message-121503 
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rzeczownik jest połączony z określającym go zdaniem względnym wyrazem co15, który nie jest anaforą 
odnoszącą się do poprzednika, a tym samym nie jest składnikiem zdania względnego, lecz jest elementem 
łączącym rzeczownik z określającym go zdaniem, zatem jest spójnikiem (Rysiewicz 1934; Klemensie-
wicz 1937: 256; Pisarkowa 1984: 235; Laskowski 1991; Bobrowski 1995: 76; Bondaruk 1995: 34–35). 
Spójnik względny co pełni tylko jedną z dwóch funkcji zaimka względnego który, mianowicie łączy 
wyraz określany ze zdaniem go określającym. W zdaniach względnych ze spójnikiem co drugą z funkcji 
zaimka względnego który, czyli wskazywanie na funkcję poprzednika w zdaniu względnym, pełni będący 
ich składnikiem zaimek anaforyczny, zazwyczaj osobowy, odnoszący się do poprzednika: dzicz, co ją ze 
sobą w duszach przynieśli; ten stary kucharz, co go pan widział; ten sam Teufel, co mu skradli scyzoryk; 
Chłopiec, co go dziewczyna zna, czyta dużo książek; Chłopiec, co z nim dziewczyna chodzi, siedzi w 
parku; Chłopak, co o nim mówię, śpiewa. Jeśli poprzednik jest podmiotem zdania względnego, to we 
współczesnej polszczyźnie w razie użycia spójnika co do poprzednika odnosi się najczęściej tylko zaimek 
osobowy implikowany przez finitywną formę czasownika: ludzie, co tędy przechodzili (Rysiewicz 1934, 
za nim Klemensiewicz 1937: 256; Klemensiewicz 1968: 86–87; Bobrowski 1995: 76; Bobrowski 2005: 
386), raczej nie Chłopak, co on siedzi, jest moim znajomym (por. Bobrowski 1995: 75; Świdziński 1995: 
87; Bondaruk 1995: 37, p. 22), choć takie zdania były możliwe w dawnej pol-szczyźnie16. Jak wyniknie z 
dalszego ciągu moich rozważań, zaimek osobowy w formie leksemu zaimkowego jako podmiot pojawia 
się dzisiaj tylko w szczególnych przypadkach, gdy np. jest zanegowany (Chłopak, co nie on tu mieszka, 
lecz jego matka, wyszedł z domu), skoordynowany (Chłopak, co on i jego ojciec tu mieszkają, powiedział 
mi to), określony preponowanymi partykułami (Chłopak, co tylko on przyszedł, a reszta nie przyszła, 
powiedział mi to), jest podmiotem zdania składowego zdania względnego (To jest ten chłopak, co Jadwi-
ga była pewna, że on się z nią ożeni) lub gdy pomiędzy spójnikiem a orzeczeniem zdania względnego 
znajduje się wiele innych składników zdania względnego (To jest chłopak, co jeśli mi się stanie coś złego, 
on wezwie policję). Rzadko zdarza się, że w zdaniu względnym nie pojawia się (nawet jako cecha orze-
czenia finitywnego) zaimek odnoszący się do poprzednika, i wydaje się, że jest to akceptowalne głównie 
wtedy, gdy zaimek ten byłby dopełnieniem bliższym17: płacą kamieniem za chleb, co jedli18, i zdanie 
podane przez współczesnego językoznawcę jako gramatyczne, choć stylistycznie nacechowane: Dziew-
czynę, co widziałeś wczoraj, Piotr zaprosił do współpracy (Kardela, cytowany za Bondaruk 1995: 35)19. 
Anafora może też nie pojawić się, gdy zdanie względne jest nominalne, a anafora byłaby jego podmio-
tem: ten, co mądry, zrozumie. Jak widać z przytoczonych tu za wymienionymi autorami przykładów, w 
zdaniach ze spójnikiem co najczęściej składnik zdania względnego zawierający zaimek osobowy odno-
szący się do poprzednika jest przesuwany na początek zdania względnego, być może pod wpływem szyku 
zaimka względnego który. Zaimek osobowy odnoszący się do poprzednika, nie pełniąc w odróżnieniu od 
zaimka który funkcji spójnika mógłby jednak zachować szyk właściwy zdaniom niewzględnym: Chło-
piec, co dziewczyna go zna, i faktycznie spotyka się szyk zaimka osobowego odnoszącego się do po-
przednika taki, jak w zdaniu niewzględnym: Są też drugie dobrodziejstwa, co ludzie o nich ani myślą20; ta 
pani, cośmy się za jej krzywdę ujęli21; Tak i ta rzecz, co my się uganiamy za nią22. Oberlan (1978: 54–55), 
Topolińska (1984: 345) i Świdziński (1995: 86) zwrócili uwagę na to, że anafora odnosząca się do po-

                                                 
15 Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk (1981: 460) podają, że współcześnie spójnik względny co jest 
spotykany w prozie artystycznej, w poezji, w gwarach, ale raczej nie w tekstach naukowych, co odpowiada mojemu 
odczuciu, że nie należy on do stylu neutralnego. Najtrafniej określił wartość stylistyczną zdań względnych ze 
spójnikiem co Nitsch, którego zdaniem spójnik co jest właściwy językowi codziennemu i artystycznemu, a zaimek 
który jest cechą języka uczonego i administracyjnego (Senderska 2013: 131). 
16 Przykłady zaczerpnięte z gwar podają Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk (1981: 460): szczęśliwy ten 
wojak, co on do dom przyjdzie. Przykłady staropolskie podaje Senderska 2013: 84. W opisie współczesnej polszczyzny 
zdanie ten, co on potem uciekł ze szkoły jest scharakteryzowane jako wyraźny substandard (Topolińska 1984: 345). 
17 Było to częstsze w dawnej polszczyźnie, por. Senderska 2013: 84, 117 i podane przez nią przykłady, w większo-
ści zawierające nieżywotny poprzednik. Laskowski (1991: 276) wspomina o możliwości pominięcia biernika 
w języku czeskim. 
18 J. Pomian, Z ziemi polskiej do szkockiej. Edynburg 1944, s. 227.  
19 Bobrowski (1995: 76) podaje jako zdanie nieakceptowalne Chłopak, co widzę, jest moim znajomym, zamiast 
akceptowalnego Chłopak, co go widzę – być może elipsa zaimka anaforycznego w bierniku jest niekontrowersyjna 
tylko w przypadku poprzednika nieżywotnego? 
20 M. Rej, Zwierciadło, albo kstałt [...]. Kraków 1914, t. 1, s. 268. 
21 Słownik języka Jana Chryzostoma Paska. Red. H. Koneczna, t. 1, s. 93, Wrocław 1965. 
22 Duchowość żydowska w Polsce. Red. Ch. Shmeruk, M. Galas,  Kraków 2000, s. 214. 
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przednika może znajdować się w głębi zdania względnego w przypadku użycia spójnika co, jednak nie 
odnieśli się do możliwości, jakie taki szyk daje w porównaniu z obligatoryjnie inicjalnym szykiem anafo-
ry który23. Jedyna autorka, która zauważyła, że spójnik względny co z tej racji, że pozwala na oddalenie 
anafory od poprzednika, umożliwia tworzenie zdań względnych o skomplikowanej budowie, która nie 
pozwoliłaby na przesunięcie anafory który w pobliże poprzednika, to Anna Bondaruk (1995: 39 nn.). Gdy 
poprzednik pełni funkcję okolicznika zdania względnego, anafora doń się odnosząca może przybrać formę 
zaimka przysłownego: Było to w ten piątek, co wtedy byłem chory. 

Zdania względne ze spójnikiem co nie podlegają omówionym w dalszej części rozdziału ogranicze-
niom, którym podlegają zdania względne z zaimkiem który, tj. w przypadku użycia spójnika co zaimek 
osobowy odnoszący się do poprzednika może znajdować się dowolnie daleko od początku zdania 
względnego, może być negowany i koordynowany oraz określany partykułami. Jak wspomniałem, zdania 
względne ze spójnikiem co należą do stylu książkowego lub niedbałego, i w stylu neutralnym odpowiada-
ją im zdania względne z zaimkami względnymi homonimicznymi z pytajnymi. W dalszej części rozdziału 
podam wiele przekładów hebrajskich zdań względnych, w których kontekst składniowy powoduje, że 
jedynie możliwy czy przejrzystszy, bardziej komunikatywny jest wariant ze spójnikiem co niż wariant 
z zaimkiem względnym. Nie oznacza to, że przekłady te uważam za stylistycznie ekwiwalentne wobec 
zdań hebrajskich, przeważnie stylistycznie neutralnych. Podaję jednak przekłady ze spójnikiem co, bo po 
pierwsze, ten wariant zdania względnego, jako nie wiążący się ze zmianą szyku anafory w obrębie zdania 
względnego, jest o wiele wydolniejszy składniowo niż wariant z zaimkiem względnym. Zdaniom 
względnym ze spójnikiem co poświęcono niewiele uwagi w opracowaniach polonistycznych, tj. przeważ-
nie traktuje się je wyłącznie jako stylistyczny wariant zdania z zaimkiem względnym. Tymczasem spój-
nik względny co pozwala tworzyć zdania względne, których nie można sparafrazować na zdania z zaim-
kiem względnym który, na co przykłady zostaną podane. Dlatego właśnie testuję możliwość użycia 
spójnika co wszędzie tam, gdzie przekład z zaimkiem względnym jest niemożliwy lub nieprzydatny w 
praktyce komunikacyjnej. Często treść hebrajskiego zdania względnego, które jest utrzymane w stylu 
neutralnym, można wyrazić w formie stylistycznie neutralnej bez użycia spójnika względnego co, ale 
zmusza to do rezygnacji z konstrukcji względnej i wyrażenia jej znaczenia innego typu strukturą grama-
tyczną. Otóż to rozwiązanie, w praktyce tłumaczeniowej zapewne częste, traktuję w niniejszym rozdziale 
jako mniej relewantne dla omawianych zagadnień. Stwierdzenie, że treść hebrajskiego zdania względne-
go można tak i tak (ale nie zdaniem względnym) wyrazić po polsku, jest trywialne, bo każdą treść jakoś 
da się wyrazić w każdym języku (por. Krzeszowski 1990: 165). Tym, co mnie tutaj bardziej interesuje, są 
składniowe ograniczenia, jakim podlegają zdania względne z zaimkiem który, od których to ograniczeń 
wolne są hebrajskie zdania względne oraz polskie zdania względne ze spójnikiem co. Drugim powodem, 
dla którego podaję tak często warianty przekładowe ze spójnikiem co jest fakt, że ogromna większość 
tłumaczonych przeze mnie zdań hebrajskich pochodzi z tekstów literackich, w tym z tekstów utrzyma-
nych w stylu archaizującym. Jak słusznie zauważył Nitsch, spójnik względny co jest właściwy stylowi 
artystycznemu oraz potocznemu. Otóż obie te jego kwalifikacje stylistyczne powodują, że można w pewnym 
zakresie spójnika tego używać w przekładzie powieści hebrajskich, bo są to teksty artystyczne, a przytaczane 
w ich dialogi są często imitacją języka mówionego. Gdyby źródłem moich przykładów były hebrajskie teksty 
naukowe, publicystyczne lub urzędowe, użycie spójnika co nie miałoby tego stylistycznego uzasadnienia24. 

 
Spójnik względny co jest we współczesnej polszczyźnie częstszy w zdaniach ograniczających niż 

w zdaniach nieograniczających25: 

                                                 
23 Laskowki (1991: 277); Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk (1981: 460) podają podobne przykłady, ale 
nie odnoszą się do kwestii oddalenia anafory od spójnika względnego: te dwie dziewczynki, co się im przyglądałeś; 
czapka ... co to jeździł w niej na łowy. Z kolei Szczegielniak (2005b) błędnie uznaje zdanie Ten samochód, co Janek 
go widział wczoraj, zniknął za nieakceptowalne właśnie z powodu oddalenia anafory od spójnika, tj. jego zdaniem 
jedynie akceptowalny jest szyk Ten samochód, co go Janek widział wczoraj, zniknął. 
24 Szerokie użycie spójnika co w niniejszym rozdziale skrytykował dr hab. Przemysław Turek. Postanowiłem jednak 
zachować większość wariantów tłumaczeniowych ten spójnik zawierających z powodów tu wyłuszczonych, ponadto 
kierując się własnym upodobaniem do dawniejszej polszczyzny, połączonym z niechęcią do polskiego stylu nauko-
wego i urzędowego. Przyjmując jednak obecnie obowiązujące konwencje stylistyczne, nie posługuję się tym spójni-
kiem w samym tekście rozprawy, a jedynie w swoich przekładach zdań pochodzących z tekstów literackich. 
25 Potwierdzają to zdania (wszystkie ograniczające) podane przez Laskowskiego (1991) i przez Żakiewicz (2003: 
509), np. ten chłopiec, co wczoraj do was przyjechał; ci twoi koledzy, co się chcieli z tobą spotkać. Opinię, że 
spójnik względny co jest dziś dopuszczalny tylko w zdaniach ograniczających, wyraża H. Kardela, podając zdanie 
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a. Zdanie jest ograniczające, i wariant ze spójnikiem co jest akceptowalny nawet w polszczyźnie ogól-
nej, zwłaszcza, gdy poprzednik to zaimek wskazujący (ten, taki) bądź nieokreślony (ktoś), rzeczownik 
określony zaimkiem wskazującym (ten ksiądz, ta Dwojra, taki człowiek26) lub użyty substantywnie li-
czebnik pierwszy, ostatni, czy rzeczownik określony takim liczebnikiem (i wtedy zdanie względne defi-
niuje grupę, której elementy są porównywane). O tym, że zdania poniższe są ograniczające, świadczy 
eksperyment polegający na pominięciu zdania względnego, co spowodowałoby, że zdanie stałoby się 
niezrozumiałe w przypadku zaimka wskazującego lub nieokreślonego, bo niezrozumiały stałby się za-
imek wskazujący nie mający funkcji anaforycznej, a znowu zaimek nieokreślony bez zdania względnego 
powodowałby tautologiczność zdania. Z kolei pominięcie zdania względnego określającego liczebnik 
porządkowy spowodowałoby, że zmieniłaby się referencja takiego liczebnika: 

 
."ינים בומבשביל אלה שמא" "? אמת, אלוהים הוא כל יכול  '– [...] Bóg jest wszechmocny, prawda? – Dla tych, co 

w niego wierzą' ( 77עד , שמיר ) 
זו שממנה צומחים כל מדווי האנושות[...] אל האשמה הגדולה אם רצונך להגיע   'jeśli wolą twoją jest dotrzeć do naj-

większej winy [...] do tej, co z niej biorą się wszystkie cierpienia ludzkości' ( 81עד , שמיר ) 
ת הגוייםזה הכומר שהסית א  'to jest ten ksiądz, co podburzył gojów' ( 64רחוב , אקשטיין ) 

) 'to jest ta Dwojra, co o niej mówił rebe Izaak' זו הדבוירה הזאת שרב יצחק דיבר עליה 50רחוב , אקשטיין ) 
) 'przypominam sobie takiego człowieka, co mówił do siebie' אני נזכר באיש כזה שדיבר אל עצמו 50רחוב , אקשטיין ) 

תפס באוזנו של הילד, כמי שחרב עליו כל עולמוסמוק והמום ומרותח , סבא אלכסנדר  'dziadek Aleksander, czerwony, 
wstrząśnięty i wściekły jak ktoś/ten, co mu się zawalił cały świat, złapał dziecko za ucho' ( 481סיפור , עוז ) 

למי שאשם אלא רק למי שאין לו כסף את העונש נותנים לא  'karę wymierza się nie komuś/temu, co jest winny, lecz 
tylko komuś/temu, co nie ma pieniędzy' ( 207סיפור , עוז ) 

זה כזה שאין לו כסף? מה זה יולד  'Kto to jest jold? To taki, co nie ma pieniędzy' ( 49רחוב , אקשטיין ) 
אחת שתלך על טיפוס כמוךהיא לא נראית   'ona nie wygląda na taką, co poleci na takiego typka jak ty' ( 85זייפנו , רון פדר עמית ) 

) 'na ostatniej pocztówce, co ją wysłał do nas do kibucu Chulda' בגלויה האחרונה ששלח אלינו לקיבוץ חולדה 110סיפור , עוז ) 
ם שקירב את המערב אל המזרחהוא היה הראשון מבין המלחיני  'on był pierwszym wśród kompozytorów, co zbliżył 

zachód do wschodu' ( 31ריחו , תמוז ) 
 ja jestem pierwszy, co wam powie, że rodzina' אני הראשון שיגיד לכם שהמשפחה יכולה להיות הרוצח הכי גדול

może być największym mordercą' ( 17חומר , גפן ) 
) 'padło nazwisko pierwszego, co został wezwany do dowodzenia' נוקב שמו של הראשון שנקרא לפיקוד 103במו ידיו , שמיר ) 
 ja byłem jedynym ze wszystkich, co jego dziadek zginął podczas' אני הייתי היחיד מכולם שסבא שלו מת בשואה

eksterminacji Żydów' ( 87געגועי , קרת ) 
) 'ona jest jedyna na świecie, co mówi do mnie Szmulik' היא היחידה בעולם שקוראת לי שמוליק 69כורסת , גפן ) 

היא הנהון נבוך בראשו התגובה היחידה שהיה מסוגל להפיק מעצמו  'jedyna reakcja, co do niej był zdolny, to kiwanie 
głową ze zmieszaniem' ( 190חיידק , גנזבורג ) 
 
b. Zdanie jest nieograniczające, i spójnik co jest stylistycznie wątpliwy we współczesnej polszczyźnie, 

zwłaszcza gdy poprzednik to nazwa własna, do której nie można dodać zaimka wskazującego: 
 

לא יחדל לספר, שהיה בעיר לרגל עסקיו, ר׳ גדליה  'rebe Gedalia, który był w mieście w interesach, nie przestanie 
odpowiadać' ( 99הינומת , שמיר ), we współczesnej polszczyźnie już nie 'rebe Gedalia, co był w mieście'. 

הסיע גם הוא, שעדיין המתין לתשובה, גולדמן  'Goldman, który nadal czekał na odpowiedź, także przesunął' 
( 151זכרון , תאישב ), nie 'Goldman, co nadal czekał na odpowiedź'. 

בעט בגבשושית אדמה, שלא ליווה את גולדמן לבית־הקברות, צזאר  'Cezar, który nie odprowadził Goldmana na 
cmentarz, kopnął grudkę ziemi' ( 275זכרון , שבתאי ), nie 'Cezar, co nie odprowadził [...]'. 

שתמיד הוא רק עצוב ומעוצבן, עילואיסמ  'Ismail, który zawsze jest tylko smutny i zdenerwowany' ( הכלה , יהושע
513), nie 'Ismail, co zawsze jest tylko smutny'. 

שהיה מטובי תלמידיו, את אבא  'tatę, który był jednym z jego najlepszych uczniów' ( 153סיפור , עוז ), nie 'tatę, co 
był jednym z najlepszych jego uczniów'. 

שאין דוגמתו מזדמנת כל יום, נעתר להשתתף בתמרון לילה זה[...] אימתי יטול חלק [...] שעד כאן היה בורר לו , אליק  'Alik, 
który aż do owej chwili decydował [...] kiedy brać udział [...] zgodził się uczestniczyć w tych nocnych 
manewrach, jakie nie zdarzają się codziennie' ( 104במו ידיו , שמיר ), nie 'Alik, co aż do owej chwili de-
cydował [...] w tych nocnych manewrach, co takie jak one nie zdarzają się codziennie'. 

                                                                                                                                                             
nieakceptowalne Piotr, co jego brat wrócił wczoraj z Paryża (cyt. za: Senderska 2013: 63). Zdanie Kardeli podziela 
Bondaruk (1995: 37): co cannot appear in non-restrictive relatives. 
26 Por. przykłady podane przez Bondaruk (1995: 36), wszystkie z poprzednikiem określonym zaimkiem ten. 
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W powyższych zdaniach nieograniczających anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem 
zdania względnego, co jest czynnikiem wybitnie sprzyjającym użyciu spójnika co we współczesnej 
polszczyźnie. Mimo to zdania takie wydają się we współczesnej polszczyźnie rzadkie, właśnie ze wzglę-
du na charakter nieograniczający i skład leksykalny poprzednika. W dawniejszej polszczyźnie poprzedni-
kiem zdania względnego nieograniczającego ze spójnikiem co mogła być nazwa własna: Zapewne i nie 
wielki Mickiewicz, co nam tak doskonale dał poznać modną Telimenę27, gdy współcześnie podobne 
zdanie jest podawane jako nieakceptowalne z powodu nieograniczającego charakteru: *Ewa, co właśnie 
wróciła ze szkoły, odrabia teraz lekcje (Bondaruk 1995: 34). Ponieważ jednak w niniejszej książce podaję 
tłumaczenia tekstów literackich, z których duża część jest utrzymana w stylu książkowym, tj. z lekka 
archaizującym, wykorzystuję w wielu swoich przekładach fakt, że spójnik względny co był w dawniejszej 
polszczyźnie szerzej stosowany niż dziś i posługuję się nim, jeśli użycie zaimka który jest niemożliwe czy 
niewygodne, nawet w przypadkach, w których współczesna, standardowa, nieartystyczna polszczyzna 
wyklucza spójnik co, np. wtedy, gdy poprzednikiem jest nazwa własna.  

Jak już wspomniałem, prócz ograniczającego charakteru zdania względnego, innym czynnikiem 
sprzyjającym użyciu spójnika względnego co jest we współczesnej polszczyźnie funkcja podmiotowa 
anafory, tj. wydaje się, że w polszczyźnie częstsze są zdania typu זאת שיודעת 'ta, co wie' ( 90רחוב , אקשטיין ), 
niż zdania typu בדיוק כמו זו שניקית 'dokładnie jak ta, co ją umyłeś' ( 90רחוב , אקשטיין ) 27F

28.  
Przy okazji zauważmy, że z podanych tu przykładów zdań ograniczających i nieograniczających wy-

nika, że w języku hebrajskim istnieje tendencja, aby zdania względne spójnikowe (tj. ze spójnikiem ש- , 
 ograniczające nie były oddzielone przecinkiem od poprzednika, przecinek natomiast pojawia się (אשר
w zdaniach nieograniczających28F

29. Ta odmienna interpunkcja wynika z różnicy znaczeniowej między 
zdaniami ograniczającymi a nieograniczającymi, tj. z tego, że zdanie ograniczające nie może być usunięte 
ze zdania głównego bez zmiany znaczenia zdania głównego, natomiast zdanie nieograniczające można 
usunąć ze zdania głównego, które zachowa swe znaczenie, uszczuplone tylko o znaczenie zdania względ-
nego. Zdanie nieograniczające jest zatem rodzajem fakultatywnego wtrącenia. W języku polskim w razie 
użycia przecinka nie ma interpunkcyjnej różnicy między zdaniami ograniczającymi a nieograniczającymi, 
tj. zawsze polskie zdanie względne jest oddzielone od poprzednika przecinkiem. Różnica interpunkcyjna 
między tymi dwoma rodzajami zdań względnych jest widoczna w języku polskim tylko w przypadku 
innych znaków interpunkcyjnych, których można użyć zamiast przecinka (także w języku hebrajskim), 
mianowicie zdanie nieograniczające można w obu językach ująć w nawias lub oddzielić myślnikiem, 
które to znaki interpunkcyjne są niemożliwe w przypadku zdania ograniczającego (por. Gromacka 1990: 
4; Senderska 2013: 49–50): 

 
 '– wobec Jakuba Józefa – który nawiasem mówiąc teraz płacze'  –בוכה עכשיו  ,שדרך אגב –כלפי יעקב־יוסף 

( 230המפצח , גולדן ) 
)בדיוק, בדרך כלל, אינו מצוטט, שדרך אגב(למרות פסוקו של אדורנו   'mimo wypowiedzi Adorno (która, nawiasem 

mówiąc, zwykle nie jest dokładnie cytowana)' ( 151חיים , ריבנר ) 
 
Opisanej tu różnicy interpunkcyjnej między polskimi zdaniami ograniczającymi i nieograniczającymi 

odpowiada w mowie różnica intonacyjna, tj. możliwość nastąpienia pauzy po poprzedniku zdania nie-
ograniczającego (por. Topolińska 2001: 602). 

 
2.5. Hebrajskie zdanie względne asyndetyczne 
 

Zdanie względne asyndetyczne jest właściwe stylowi podniosłemu i poetyckiemu w Biblii (Joüon, Mu-
raoka 1996: 596), książkowemu i dziennikarskiemu dzisiaj (Perec 1967: 85; Cadka 1981: 109), i przeważnie 
jest to zdanie ograniczające29F

30. Poprzednikiem zdania asyndetycznego może być zarówno wyraz gramatycz-
nie określony, jak i nieokreślony, choć zwłaszcza w starszych tekstach zdania względne asyndetyczne 

                                                 
27 Pisma Michała Czajkowskiego. Lipsk 1867, t. 8, s. 24. Por. też nieliczne przykłady nowopolskie podane przez 
Senderską (2013: 140–141). 
28 Por. Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1981: 461 o ograniczeniu spójnika co do pozycji mianowniko-
wej anafory. 
29 Por. Gromacka 1990: 4 o podobnej konwencji interpunkcyjnej w niektórych językach europejskich. 
30 Por. Holmstedt 2002: 112 o hebrajskim biblijnym, i to samo stosuje się do współczesnego, jak wynika z podanych 
przeze mnie przykładów, w większości ograniczających. 
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przeważnie za poprzednik mają rzeczownik gramatycznie nieokreślony30F

31. Nie zdarzają się zdania względne 
asyndetyczne określające zaimki מה 'coś', מי 'ktoś', choć możliwe są poprzedniki bliskoznaczne מישהו ,משהו, 
na co przykłady podaję dalej. Elementem, który łączy rzeczownik określany ze zdaniem względnym asyn-
detycznym jest wyłącznie pojawiający się w zdaniu względnym zaimek osobowy (rzadziej przysłowny 
lokatywny) odnoszący się do poprzednika będącego składnikiem zdania głównego. Składnik zdania zawie-
rający ten zaimek jest we współczesnym hebrajskim niemal zawsze przenoszony na początek zdania 
względnego, na miejsce bezpośrednio po poprzedniku31F

32, a to dlatego, że w braku spójnika względnego to 
właśnie zaimek anaforyczny swoim szczególnym, innym niż w zdaniu niewzględnym szykiem sygnalizuje 
początek zdania względnego, tj. zaimek taki pełni dwie funkcje: spójnika oraz składnika zdania względnego 
zastępującego poprzednik32 F

33. Hebrajskie zdania względne asyndetyczne przypominają zatem polskie zdania 
z zaimkiem względnym który – w obu językach anafora odnosząca się do poprzednika pełni też funkcję 
spójnika, i dlatego jest przesuwana na miejsce bezpośrednio po poprzedniku, tj. między łączone składniki 
tekstu. Tym, co różni polskie zdanie z zaimkiem względnym który od hebrajskiego zdania względnego 
asyndetycznego, jest forma tej anafory. W języku polskim jest to zaimek który lub inne zaimki względne 
homonimiczne z pytajnymi, natomiast w języku hebrajskim jest to zaimek osobowy. Z tego powodu hebraj-
skie zdania względne asyndetyczne są homonimiczne ze zdaniami pojedynczymi oznajmującymi, i niekiedy 
można mieć wątpliwości, czy zdanie jest samodzielne, czy też jest zdaniem względnym asyndetycznym, o 
czym piszę dalej. Polskie zdania względne z zaimkami względnymi mogą być homonimiczne ze zdaniami 
pytajnymi, ale nie z oznajmującymi, bo z tymi mogą być homonimiczne zdania ze spójnikiem względnym 
co. W dawnej polszczyźnie zdanie względne (bez spójnika względnego co) mogło zawierać anaforę w 
formie zaimka osobowego, i anafora ta miała szyk inicjalny, jako że pełniła także funkcję spójnika: Toć jest 
ono dzieciątko, o nim są nam powiedali owi królowie (Senderska 2013: 69). To staropolskie zdanie względ-
ne ma dokładnie taką samą formę i szyk, jak hebrajskie zdanie względne asyndetyczne, jednak oczywiście 
nie byłoby jego pragmatycznym ekwiwalentem przekładowym, bo hebrajskie zdanie względne asyndetycz-
ne jest książkowe, natomiast zdanie To jest człowiek, o nim mówię przez dzisiejszych Polaków w ogóle by 
nie zostało uznane za względne. 

W polskim przekładzie zdań asyndetycznych nie można oddać książkowości stylu formą zdania 
względnego, bo zaimki względne który itd. są stylistycznie neutralne, spójnik względny co jest odczuwa-
ny przez niektórych jako archaiczny, przez innych jako właściwy stylowi niedbałemu, raczej nie jako 
książkowy, a innych wariantów zdania względnego nie ma w polszczyźnie. 

Zdanie względne asyndetyczne może być pierwszym składnikiem szeregu zdań względnych określają-
cych ten sam poprzednik. Jeśli drugi składnik szeregu jest połączony z poprzednikiem za pomocą spójni-
ka względnego, a składniki szeregu są ze sobą połączone spójnikiem ו- , oznacza to, że zdanie bez spójni-
ka względnego, znajdujące się bezpośrednio po poprzedniku, też jest względne: נשאו את האלונקה השחורה ,
-nieśli czarne mary, na których leżało ciało zmar' עליה היתה מוטלת גופתו של המת ושאחריה השתרכו בני משפחתו
łego, i za którymi szli członkowie jego rodziny' ( 15זכרון , שבתאי ). W przypadku odwrotnej kolejności 
zdań, tj. gdy bezpośrednio po poprzedniku następuje zdanie połączone z nim za pomocą spójnika 
względnego, po którym następuje zdanie z nim współrzędnie złożone rozpoczynające się od anafory 

                                                 
31 Perec (1967: 80–81) podaje, że w językach semickich poprzednikiem asyndetycznego zdania względnego prze-
ważnie jest rzeczownik gramatycznie nieokreślony. W hebrajskim jest to tylko tendencja (wyraźna w biblijnym), 
w arabskim zasada, jeśli za spójnik względny uznać element الذي, za czym przemawia fakt, że element ten nie jest 
składnikiem zdania względnego (z czego wynika konieczność pojawienia się w zdaniu względnym zaimka anafo-
rycznego odnoszącego się do poprzednika, por. Gromacka 1990: 28), a przeciwko czemu przemawia fakt, że niety-
powo dla spójników w arabskim literackim element ten dostosowuje się liczbą i rodzajem do poprzednika zdania 
względnego. Element الذي jest więc składniowo spójnikiem, a zaimkiem jest tylko morfologicznie. W dialektach 
arabskich odmienny element الذي został zastąpiony nieodmiennym elementem əlli, który ma już wszelkie cechy 
typowego spójnika względnego (Gromacka 1990: 10). 
32 Perec 1967: 86. 108; Cadka 1981: 109; Hayon 1973: 130, jednak ten ostatni autor błędnie ogranicza możliwość 
użycia zdania asyndetycznego do przypadków, gdy poprzednik jest dopełnieniem zdania względnego. Zewi (2013: 
360) przytacza opinię, że zdanie asyndetyczne z inicjalnym szykiem anafory pełniącej także funkcję spójnika 
pojawiło się we współczesnym hebrajskim pod wpływem jidysz i angielskiego. 
33 Na spójnikową funkcję anafory we współczesnym wariancie zdania asyndetycznego, możliwą właśnie dzięki jej 
inicjalnemu szykowi, zwraca uwagę Zewi 2013: 360. Współczesny hebrajski różni się w przypadku zdań asynde-
tycznych od arabskiego, w którym nie następuje przesunięcie na miejsce bezpośrednio po poprzedniku zaimka 
osobowego doń się odnoszącego w zdaniach względnych asyndetycznych, por. przykłady w: Buckley 2004: 652–
653; Górska 2000: 261, nr 849–851. 
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odnoszącej się do poprzednika, można uznać oba zdania za względne, z uwagi na szyk anafory w drugim 
ze zdań, rzadki w zdaniach niewzględnych:  אשר אליה באו וממנה הסתעפו מסילות־ברזל [...]היתה זו תחנה גדולה  
'była to duża stacja [...] do której dochodziły i z której rozwidlały się linie kolejowe' ( 87במו , שמיר ). Można 
też uznać zdanie to za względne współrzędnie złożone, a to dlatego, że poza szykiem anafory w drugim zdaniu 
nie różni się ono budową od zdań, których nie można uznać za względne asyndetyczne, bo: 

 
a. anafora odnosząca się do poprzednika nie jest w drugim ze zdań przesunięta na jego początek:  ושוב

שגברת שכטר השתלטה עליה וניהלה אותה[...] בפנימית ימים אפורים   'i znów szare dni na oddziale chorób we-
wnętrznych [...] który opanowała pani Szechter i kierowała nim' ( 167כולל , הפנר ) 

 
b. anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem drugiego ze zdań, a jak wyjaśnię to dalej, te-

go rodzaju zdania względne asyndetyczne są we współczesnym hebrajskim ograniczone do pewnych 
frazeologizmów:  ים חונטות אותה והיא מזדקנת כנערהשהשנ[...] של אשה  'kobiety [...] którą lata balsamują i ona 
starzeje się jak młoda dziewczyna' ( 63הכלה , יהושע ) 

 
Nie każde hebrajskie zdanie względne spójnikowe można sparafrazować na zdanie asyndetyczne, 

z tego powodu, że zdanie względne asyndetyczne wymaga innego szyku niż zdanie niewzględne. 
W przypadku zdań asyndetycznych w języku hebrajskim, tak jak w polskim (w wariancie z zaimkiem 
który), dąży się do tego, aby anafora odnosząca się do poprzednika znajdowała się jak najbliżej poprzed-
nika (choć w hebrajskim, w przeciwieństwie do polskiego, jest to tylko tendencja, a nie zasada), a to 
dlatego, że anafora ta jest też sygnałem początku zdania względnego. Z tego powodu nie zdarza się 
w praktyce, aby zdanie względne asyndetyczne samo było zdaniem złożonym z anaforą w zdaniu pod-
rzędnym, tj. omówione w dalszej części rozdziału zdania typu למשרד התיווך שרוחלה הסכימה שאפנה אליו 'do 
biura pośrednictwa, do którego Ruchele zgodziła się, abym się zwrócił' nie występują w wariancie asyn-
detycznym: z anaforą bezpośrednio po poprzedniku: (a) למשרד אליו רוחלה הסכימה שאפנה, czy też z anaforą 
w miejscu właściwym zdaniom niewzględnym (b) אליו  למשרד רוחלה הסכימה שאפנה , bo wariant (a) wyma-
gałby, aby pomiędzy składniki zdania podrzędnego (אליו oraz אפנה) było wstawione zdanie nadrzędne 
-ש gdy dominujący typ zdania względnego, tj. ze spójnikiem ,(רוחלה הסכימה)  pozwala tak nieczytelnego 
szyku uniknąć, a znowu wariant (b) jest mało czytelny, bo nie zawiera żadnego formalnego (poza inter-
punkcją) sygnału względności, którym w wariancie (a) jest przynajmniej szyk anafory. Wariant (b) zdarza 
się w hebrajskim biblijnym:  גוי לא תדע לשונו ולא תשמע מה ידבר[...] הנני מביא עליכם , BT: Oto na was sprowa-
dzę naród [...] którego języka nie znasz ani nie rozumiesz, co mówi (Jer 5, 15) – tu do poprzednika odnosi 
się zaimek implikowany przez formę 'mówi', ale we współczesnym hebrajskim takie zdania nie występu-
ją. W języku polskim uniknięcie szyku jak w wariancie (a) wymagałoby użycia nacechowanego dziś 
stylistycznie spójnika co lub modyfikacji zdania nadrzędnego, a znowu szyk jak w wariancie (b) jest w 
języku polskim wykluczony, dlatego też w języku polskim takie przeplatanie zdania nadrzędnego 
i podrzędnego jak w (a) jest spotykane, czego przykłady podam dalej. W języku hebrajskim niemożliwy 
jest asyndetyczny wariant zdania typu אשר השאלה אם ניתן לראות אף בו נזק היא במרכז , ביטוי זה אינו כולל סיכון
 który omawiam w rozdz. 4, 3.2.2.12, bo ten wymagałby, aby składnik zdania pytajnego będącego ,דיוננו
przydawką rzeczownika 'pytanie' znajdował się przed rzeczownikiem określonym przez to zdanie:  ביטוי זה
 co jest niemożliwe, a znowu zachowanie szyku ,אינו כולל סיכון בו השאלה אם ניתן לראות נזק היא במרכז דיוננו
anafory właściwego zdaniu niewzględnemu: אף בו נזק היא במרכז השאלה אם ניתן לראות , ביטוי זה אינו כולל סיכון
-czyni budowę zdania zupełnie nieczytelną. Z dokładnie tego samego powodu, tj. z powodu koniecz דיוננו
ności przesunięcia anafory na miejsce bezpośrednio po poprzedniku, nie jest możliwy polski przekład 
tego zdania z użyciem zaimka który. Widać zatem, że hebrajskie zdania względne asyndetyczne podlega-
ją podobnym ograniczeniom, co polskie zdania z zaimkiem który, które to ograniczenia wynikają z zasa-
dy przesuwania anafory na początek zdania względnego po to, aby mogła ona pełnić drugą ze swych 
funkcji, funkcję spójnikową. Polskie zdania z zaimkiem który podlegają jednak jeszcze innym ogranicze-
niom, od których wolne są hebrajskie zdania względne asyndetyczne, ograniczeniom wynikającym 
z tego, że zaimek względny który z pochodzenia jest zaimkiem pytajnym, i z tego powodu nie może być 
zanegowany ani skoordynowany. W hebrajskim zdaniu asyndetycznym anafora odnosząca się do po-
przednika to nie zaimek homonimiczny z pytajnym, lecz zaimek osobowy, który oczywiście może być 
zanegowany lub skoordynowany, dlatego możliwe są w hebrajskim zdania asyndetyczne, których nie 
można przełożyć na język polski z użyciem zaimka który, mianowicie takie, w których: 

 
• anafora jest zanegowana, i można zdanie podane dalej אתו דיברה  ,המנהל  zmodyfikować tak: לא , המנהל

תו דיברה בטלפוןאי  'dyrektor, co nie z nim rozmawiała [lecz ze sprzątaczką], wyszedł z gabinetu'. 
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• anafora jest skoordynowana, i można zdanie אתו דיברה  ,המנהל  zmodyfikować tak: ועם אשתו אתו ,המנהל 

 .'dyrektor, co z nim i jego żoną rozmawiała, wyszedł z gabinetu' דיברה 
 
Zdań takich w korpusie tekstów hebrajskich nie znalazłem, jednak są one akceptowalne. Polskich zdań 'dyrektor, 

co nie z nim rozmawiała, lecz ze sprzątaczką, wyszedł z gabinetu'; 'dyrektor, co z nim i z jego żoną rozmawiała, 
wyszedł z gabinetu' nie można sparafrazować z użyciem zaimka który, o czym piszę dokładnie dalej. 

 
Poniżej podaję przykłady hebrajskich zdań względnych asyndetycznych pogrupowane według funkcji, 

jaką w zdaniu względnym pełni anafora odnosząca się do poprzednika. 
 
a. Anafora jest składnikiem wyrażenia przyimkowego. 
 
Gdy anafora jest składnikiem wyrażenia przyimkowego (będącego dopełnieniem lub okolicznikiem zdania 

względnego asyndetycznego), to wyrażenie to znajduje się prawie zawsze na początku zdania względnego, 
bezpośrednio po poprzedniku. Jest to najczęstszy dziś typ zdania względnego asyndetycznego. W analogicz-
nych zdaniach niewzględnych wyrażenie przyimkowe zawierające zaimek osobowy najczęściej znajduje się 
po podmiocie i orzeczeniu, a szyk inicjalny zaimka osobowego nie będącego podmiotem zawsze oznacza 
w zdaniu niewzględnym kontrast. Zatem powodem przesunięcia anafory w zdaniu względnym asyndetycz-
nym jest wyłącznie to, że pełni ona także funkcję spójnika. Wskutek tego hebrajskie zdanie względne asynde-
tyczne ma taki szyk jak polskie zdanie względne z zaimkiem który: 

 
) 'to były te dwa słowa, które powtarzali' אלו היו שתי המלים עליהן חזרו 55אנשי , בן עזר ) 
) 'niespodzianka, której się spodziewał, nigdy się nie zdarzyła' ההפתעה לה ציפה לא התרחשה מעולם 20זכרון , שבתאי ) 

מת באותה מהירות עגמומית בה באהוהיא נעל  'i znika z tą samą ponurą szybkością, z którą przyszła' ( 168כורסת , גפן ) 
?מהו שם המפעל או המוסד בו עבד  'jak się nazywa przedsiębiorstwo, lub instytucja, w której pracował?' ( 116עשהאל , מגד ) 

וקחים את מעשי הלהטוטיםהנוסחה הכימית ממנה ר[...] תתגלה לי   'objawi mi się [...] formuła chemiczna, zgodnie 
z którą wykonuje się sztuczki magiczne' ( 28מאושרים , בן גוריון ) 

-pierwiastki, z których ona jest złożona, jeszcze się nie zgo' היסודות מהם היא מורכבת עוד לא השלימו זה עם זה
dziły ze sobą' ( 63ילדי , שמיר ) 

מוזר היה בו התאכסנוהבית   'dom, w którym się zatrzymaliśmy na pobyt, był dziwny' ( 32מאושרים , בן גוריון ) 
היתה ארוכה מולה עצרו אותנוגם הרכבת   'także pociąg, naprzeciwko którego nas zatrzymano, był długi' 

( 14אני , רימובסקי ) 
יצא בכל זאת כמנצחחוזר מן הקרב ממנו   'wraca z bitwy, z której wyszedł mimo wszystko jako zwycięzca' ( 15יום , שחם ) 

) 'rozwinął kartkę, na której napisałam, że pracowałam' הוא פתח קפלי פתק בו כתבתי שעבדתי 10היכן , קסטל בלום ) 
פליטמינסקי אליו הוא מוליך מעטפההוא ־שאולי הוא, איש זה  'ten człowiek, który jest może owym Flitmińskim, do 

którego on niesie kopertę' ( 56ילדי , שמיר ) 
מן המחט הגדולה בה תפר[...] נפגע   'skaleczył się [...] wielką igłą, którą przyszył' ( 254חרב , בר יוסף ) 

) 'znalazł dom, do którego mógł wieczorami przychodzić' מצא בית אליו היה יכול לבוא בערב 13אחים , שביט ) 
) 'już osiągnęli wiek, w którym duża jest siła pociągu fizycznego' כבר הגיעו לגיל בו כוחה של משיכה רב 42במו ידיו , שמיר ) 

חזר לעקובבו היה שרוי באותו שוויון־נפש   'z tą obojętnością, w której był pogrążony, wrócił do śledzenia' 
( 74זכרון , שבתאי ) 
 
Zdania powyższe są ograniczające, i dlatego nie pojawia się w nich przecinek po poprzedniku. Inter-

punkcja taka wskazuje jednoznacznie, że zdanie następujące po rzeczowniku uznanym tu przeze mnie za 
poprzednik zdania względnego jest rzeczywiście częścią zdania poprzedzającego, czyli jest właśnie 
zdaniem względnym, bo zdanie samodzielne, następujące bezspójnikowo po zdaniu poprzedzającym, 
wymaga w języku hebrajskim oddzielenia od zdania poprzedzającego przynajmniej przecinkiem, por. 
zdania wtrącone, nie będące częścią zdania poprzedzającego: 

 
נסעו לתחנה המרכזית כדי לנסוע משם לבית הקברות, מהבוקר כיסה את שמי העיר ענן דק של אובך שהתעבה והלך, אבל 

לא פנה גולדמן לתחנת האוטובוסים של חולון[...] כשהגיעו לתחנה המרכזית   'pojechali na dworzec centralny, aby je-
chać stamtąd na cmentarz, od rana niebo nad miastem zasnuwał lekki obłok pyłu, który gęstniał, ale gdy doje-
chali na dworzec [...] Goldman nie skierował się na stanowisko autobusów do Cholonu' ( 162זכרון , שבתאי ) 

 spacerował z nią po lesie' טייל אתה ביער ביחד עם גולדמן, שהיה אז כבן תשע, נעמי נשארה בארץ, ובערב רקד עם הנשים
razem z Goldmanem, który miał wtedy około 9 lat, Noomi została w Izraelu, a wieczorem tańczył 
z kobietami' ( 161זכרון , שבתאי ) 
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W języku hebrajskim zdanie względne nieograniczające, zarówno asyndetyczne, jak i spójnikowe, jest 
oddzielone od poprzednika przecinkiem, i z tego powodu poniższe zdania interpretuję raczej jako 
względne, nie zaś jako zdania od siebie niezależne, na podstawie szyku anafory odnoszącej się do po-
przednika, która jest w nich przesunięta na początek drugiego ze zdań, na miejsce bezpośrednio po po-
przedniku. Wyrażenie przyimkowe zawierające zaimek osobowy nie jest tu skontrastowane, zatem jedy-
nym uzasadnieniem jego szyku inicjalnego jest tu fakt, że jest to zdanie względne: 

 
.במטה ה׳מוסד׳ אותו פגש לפני יומיים, גרין המהם לשלום לרני  'Grin skinął na powitanie Roniemu, którego spotkał 

dwa dni wcześniej w sztabie Mosadu' ( 78חיידק , גנזבורג ) 
הבנתי, רהאותה ראיתי מקרוב בפגישותי עם ש, ככל שחלף הזמן והייתי עד להתפתחותה של רויטל  'gdy upływał czas 

i byłem świadkiem rozwoju Rojtel, którą widywałem z bliska podczas swych spotkań z Sarą, 
zrozumiałem' ( 351אהבה , ברגמן ) 

וחזר והדגיש, ממנו ממש התמוגג, ובעיקר מהכרוב הכבוש, הביע את התלהבותו מסלט הקישואים  'wyraził zachwyt dla 
sałatki z cukinii, a głównie dla kiszonej kapusty, nad którą się wprost rozpływał, i raz po raz 
podkreślał' ( 183זכרון , שבתאי ) 

עבורה הכינה אלה את ציורי הצמחים, במחלקה לטבע  'na wydziale nauk przyrodniczych, dla którego Ela przygoto-
wywała rysunki roślin' ( 254זכרון , שבתאי ) 

התחיל לנהל אורח־חיים עשיר יותר, בהם השקיע את עיקר כוחו ומרצו ופקחותו, מסועפיםהבצד עסקיו   'równolegle do 
swoich rozgałęzionych interesów, w które inwestował główne swoje siły, energię i inteligencję, zaczął 
prowadzić dostatniejsze życie' ( 175זכרון , שבתאי ) 

לידו עמד סולם גבוה, הצביע על החלון  'pokazał palcem na okno, przy którym stała wysoka drabina' ( 17היכן , קסטל בלום ) 
.וקברו אותו שוב, בו צריך היה להיקבר מלכתחילה, העבירו אותו מבית־הקברות שבחולון לבית־הקברות שבקרית־שאול  'prze-

nieśli go z cmentarza w Cholonie na cmentarz w Kiriat Szaul, na którym od początku miał być po-
chowany, i pochowali go z powrotem' ( 163זכרון , שבתאי ) 

היה שקוע, למענו טיפחה את עצמה תמיד ובטעם רב, ארווין  'Erwin, dla którego dbała o siebie zawsze i z wielkim 
gustem, był pogrążony' ( 69זכרון , שבתאי ) 

נשמע ספקן, אתו דיברה בטלפון כשעה קודם ,המנהל  'dyrektor, z którym rozmawiała około godzinę wcześniej, 
wydawał się pełen wątpliwości' ( 113סוגרים , קציר ) 
 
Gdy anafora w postaci wyrażenia przyimkowego, odnosząca się do rzeczownika poprzedzającego 

zdanie oddzielone przecinkami, nie znajduje się na samym jego początku, zdanie jest wtrąceniem, a nie 
zdaniem względnym asyndetycznym nieograniczającym: 

 
מים נוזלים ממנו כל הזמן, באמצע המגרש יש ברז דולף  'na środku podwórza jest cieknący kran, woda cały czas leje 

się z niego' ( 318רחוב , אקשטיין ), nie 'kran, z którego cały czas leje się woda', bo to byłby przekład zda-
nia ברז דולף ממנו נוזלים מים כל הזמן. 

השנאה נוטפת מהן, אני שומע נשימות כבדות  'słyszę ciężkie dyszenie, nienawiść ocieka z niego' ( 129רחוב , אקשטיין ), nie 
'ciężkie dyszenie, z którego ocieka nienawiść', bo to byłby przekład zdania נשימות כבדות מהן השנאה נוטפת. 

ומעט אחריה חצה את הכביש, ריח של פיתות וכעכים מכוסים בשומשום וריח של זעתר עלה ממנה, עבר לפני המאפיה  'prze-
szedł koło piekarni – zapach pit i bajgli posypanych sezamem i zapach zaataru dolatywał z niej – 
i zaraz za nią przeszedł przez ulicę' ( 180זכרון , שבתאי ), nie 'koło piekarni, z której dolatywał zapach', bo 
tak należałoby tłumaczyć zdanie ממנה עלה ריח, לפני המאפיה . Zdania יח של פיתות וכעכים ר, לפני המאפיה
-nie uznaję za względne, bo nie spotyka się we współczesnym he מכוסים בשומשום וריח של זעתר עלה ממנה
brajskim zdań o takim szyku anafory, ale nie oddzielonych od zdań sąsiednich przynajmniej przecin-
kami, które należałoby interpretować jako zdania względne ograniczające, tj. nie występują dziś zda-
nia typu לפני מקום ריח של פיתות וכעכים מכוסים בשומשום וריח של זעתר עלה ממנו 'koło miejsca, z którego dola-
tywał zapach pit [...]'. 
 
W zdaniu  ובעוד הוא עומד כך הבחין ביואל, ...][עם כמה מהם לא התראה , באחדים מבני דודיו ובניהם[...] הבחין  'za-

uważył [...] kilku ze swoich kuzynów i ich dzieci, z niektórymi z nich nie widział się [...], i tak stojąc 
zauważył Joela' ( 269זכרון , שבתאי ), co prawda składnik zdania zawierający anaforę jest przesunięty na 
początek zdania, anafora ma formę wyrażenia przyimkowego, a mimo to nie uznaję tego zdania za 
względne asyndetyczne, lecz za wtrącone, a to dlatego, że wyrażenie przyimkowe zawierające anaforę 
jest w nim przydawką (כמה מהם 'niektórzy z nich'), nie zaś dopełnieniem czy okolicznikiem, i nie zdarzają 
się we współczesnym hebrajskim zdania względne asyndetyczne ograniczające w rodzaju  הבחין באנשים עם כמה מהם דיבר
 ,zauważył tych ludzi, z których z kilkoma rozmawiał wcześniej', w których interpunkcja, czyli brak przecinka' קודם
jednoznacznie wskazywałaby, że zdanie עם כמה מהם דיבר קודם 'z niektórymi z nich rozmawiał wcześniej' jest względne. 
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W języku hebrajskim w stylu starannym przesunięcie anafory na początek zdania względnego asynde-

tycznego powoduje inwersję podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia, zgodnie z zasadą dotyczącą nie 
tylko zdań względnych, że mianowicie orzeczenie następuje po podmiocie rzeczownikowym, jeśli pod-
miot znajduje się na początku zdania: הילד רק עשה את עצמו נרדם 'dziecko tylko udawało, że śpi' ( סיפור , עוז
319), a pojawienie się na początku zdania jakichkolwiek innych jego składników (z wyjątkiem prepono-
wanych przydawek podmiotu) powoduje, że orzeczenie znajduje się przed podmiotem rzeczownikowym: 
) 'w te szczeliny tato szybko wetknął koniec śrubokręta' בסדקים האלה מיהר אבא לתחוב את חוד המברג שלו , עוז

274סיפור  הנשים והגברים יישנו בחצר. יישנו הילדים כאן בחדר עד שנזוז, לפי התוכנית ;(  'zgodnie z planem, dzieci będą 
spać tu w pokoju, aż ruszymy. Kobiety i mężczyźni będą spać na podwórzu' ( 309רחוב , אקשטיין ). Inwersję 
podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia powoduje pojawienie się na początku zdania innych niż pod-
miot jego składników, zatem nie powoduje jej znajdująca się przed podmiotem jego przydawka, tu party-
kuła אפילו 'nawet': לא היתה מצליחה למנוע אותה מהטחת חפצים אפילו הופעתם של אורחים חשובים  'nawet zjawienie 
się ważnych gości nie powstrzymywało jej od rzucania przedmiotami' ( 22יום , שחר ), bo preponowane 
przydawki podmiotu nie są składnikami zdania, lecz składnikami grupy nominalnej będącej podmiotem. 
Podmiot w formie zaimka osobowego zwykle nie ulega inwersji nawet w stylu starannym, tj. szyk jest 
taki sam w zdaniu rozpoczynającym się od podmiotu: אני לא זוכר 'nie pamiętam' ( 12סיפור , עוז ), jak 
w zdaniu, w którym przed podmiotem zaimkowym znajdują się inne składniki:  אבל בציור־הזיכרון שלי [...]
 ale w obrazie utrwalonym w mej pamięci [...] ja wcale nie siedziałem na' אני כלל לא ישבתי על ברכי המשורר
kolanach poety' ( 45סיפור , עוז ). W stylu niedbałym nawet podmiot rzeczownikowy nie ulega inwersji: 

הפיצוץ המורה נכנסה לכיתהבבוקר שאחרי   'rano po wybuchu nauczycielka weszła do klasy' ( 151ארבעה , נבו ). 
W podanym tu polskim przekładzie brak inwersji podmiotu i orzeczenia, bo wydaje się, że w języku polskim 
rozpoczęcie zdania od czego innego niż podmiot lub jego przydawka nie powoduje takiej zmiany szyku. 

 Ponieważ zdania względne asyndetyczne pojawiają się głównie w stylu książkowym, przesunięcie 
anafory odnoszącej się do poprzednika na początek zdania powoduje w nich z reguły inwersję podmiotu 
rzeczownikowego i orzeczenia: 

 
) 'te sekundy, w czasie których pieczęć zawisa nad papierem' שניות אלו בהן תלוי החותם מעל לנייר 77ילדי , שמיר ) 

לפיה הוחכר המשק, תוכנית חירום[...] עיבדתי   'opracowałem [...] plan awaryjny, zgodnie z którym gospodarstwo 
zostało wydzierżawione' ( 62 טורא, דוידון ) 

-było to dokładnie w tym dniu, w którym matka sprze' היה זה בדיוק באותו יום בו מכרה אמי את עגיליה של סבתא
dała kolczyki babci' ( 169חיי , תמוז ) 

בהם נהדפו הפולשים אל מעבר לגבולם, של הימים האחרונים[...] לא על קרבות   'nie o walkach [...] w ostatnich dniach, 
podczas których najeźdźcy zostali odepchnięci z powrotem na swoje tereny' ( 28אל , שמיר ) 

) 'patrzy na drzwi, przez które jego syn wyszedł przed chwilą' הוא מסתכל בדלת בעדה יצא זה עתה בנו 93כולל , הפנר ) 
) 'żeby krzesełko, na którym Cili siedzi, załamało się pod nią' שהכסא הזעיר עליו יושבת צילי יישבר תחתיה 20מאושרים , בן גוריון ) 

כולה תלוי בחוט־השערה היה זה אחד מאותם מצבים בהם היה גורלה של המשלחת  'była to jedna z tych sytuacji, 
w których los całej ekspedycji był zawieszony na włosku' ( 171 חדר, שמעוני ) 

בהן גדלה רוניה, צת השניםבמרו  'z biegiem lat, w czasie których Ronia urosła' ( 201חרב , בר יוסף ) 
 
Podmiot w formie zaimka osobowego zwykle nie ulega inwersji w zdaniu względnym asyndetycz-

nym:  ופעמים בהן אתה לא מכין בשבילי שיעור[...] יש  'są [...] przypadki, w których nie przygotowujesz dla mnie 
lekcji' ( 384אהבה , ברגמן ). 

Wydaje się, że w języku polskim nie ma zasady inwersji podmiotu i orzeczenia ani w zdaniu samo-
dzielnym zaczynającym się od czego innego niż podmiot, ani w zdaniu względnym, którego podmiotem 
nie jest zaimek który (bo właśnie wtedy zdanie względne zaczyna się od czego innego niż podmiot), 
i dlatego w przekładzie podanych wcześniej zdań asyndetycznych z inwersją podmiotu i orzeczenia nie 
zastosowałem inwersji. W zdaniach tych anafora odnosząca się do poprzednika jest okolicznikiem. In-
wersja w przekładzie polskim wydaje się wskazana jedynie w przypadku, gdy anafora ta jest dopełnie-
niem, na co przykłady podaję niżej, tłumacząc zdania względne spójnikowe. 

 
Jeśli poprzednik zdania względnego asyndetycznego to rzeczownik oznaczający miejsce, a anafora 

doń się odnosząca jest składnikiem okolicznika miejsca w zdaniu względnym, do poprzednika może 
odnosić się zaimek przysłowny, najczęściej przesunięty na miejsce bezpośrednio po poprzedniku: 

 
• przed anaforą znajdującą się bezpośrednio po poprzedniku nie ma przecinka, zatem na pewno zdanie 

jest względne ograniczające: חייב את נמרוד בשניים או בשלושה דילוגים בלבד וכל מקום שם הטילו המפקד  'każde 
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miejsce, w które rzucał ją [= laskę] dowódca, wymagało od Nimroda tylko dwóch lub trzech skoków' 
( 116קשת  ) – w polskim przekładzie także możliwy zaimek względny przysłowny: każde miejsce, gdzie 
rzucał ją dowódca, a w razie użycia spójnika względnego zaimek przysłowny: każde miejsce, co tam 
rzucał ją dowódca. 

 
• przed anaforą znajdującą się bezpośrednio po poprzedniku jest przecinek, zatem zdanie można uznać 

za względne nieograniczające (z powodu przesunięcia anafory na jego początek i wstawienia między 
składniki innego zdania) lub za zdanie wtrącone, niezależne: 

 
או בחצר הבית, משם ניתן היה לראות את קטע הרחוב ואת הכניסה לביתה, מעבר לפינההיה אורב לה   'czatował na nią za 

rogiem, skąd można było zobaczyć odcinek drogi i wejście do jej domu, lub na podwórzu domu' 
( 80זכרון , שבתאי ) lub 'czatował na nią za rogiem, stamtąd można było zobaczyć odcinek drogi i wejście 
do jej domu, lub na podwórzu domu'. 

עד שהיה נפרד[...] שם היה יושב זמן־מה , היה קם ונכנס לחדר־האורחים  'wstawał i wchodził do salonu, gdzie siedział 
przez pewien czas [...] aż się żegnał' ( 150זכרון , שבתאי ) lub 'wstawał i wchodził do salonu, tam siedział 
przez pewien czas [...] aż się żegnał', choć przy takiej interpretacji bardziej prawdopodobny byłby 
spójnik przed ostatnim ze zdań skoordynowanych: 'wstawał, wchodził do salonu i tam siedział'. 

עתה הגישהלשם מסוכנת , [...]מן השוק ההומה   'gwarnemu placowi [...] dokąd wstęp teraz jest niebezpieczny' ( 49אנשי , בן עזר ) 
שם מצא את סטיפנה, חזר הביתה  'wrócił do domu, gdzie zastał Stefanię' ( 160זכרון , שבתאי ), lub 'wrócił do 

domu, tam zastał Stefanię'. 
 
Zdania z przecinkiem można uznać za względne, natomiast podobne zdanie oddzielone kropką od po-

przedzającego rzeczownika nie jest względne: שם נצטבר רכוש דורות. בקרן אלנבי־הירקון  'na rogu ulic Allen-
by’ego i Jarkon. Tam zostało zebrane mienie pokoleń' ( 26במו ידיו , שמיר ). 

Gdy zaimek שם nie jest przesunięty na początek zdania, zdanie jest względne, jeśli między zaimkiem 
 ukazuje się' מתגלה לעין במקום לא זרעוהו שם :a poprzedzającym go rzeczownikiem nie ma przecinka שם
w miejscu, gdzie go nie posiano' ( 15עד , ראובני ). Gdy przecinek pojawia się, a zaimek שם nie jest przesu-
nięty na początek zdania, nie ma żadnych powodów, by zdanie uważać za względne:  תירצה נכנסה

ואחרי שעשתה שם משהו חזרה, מכונת־הכביסה עבדה שם, לחדר־המקלחת  'Tirca weszła do łazienki – chodziła tam 
pralka – i po tym, jak coś tam zrobiła, wróciła' ( 256זכרון , שבתאי ).   

 
Ponieważ zaimek anaforyczny przesunięty na początek zdania względnego pełni w zdaniu asynde-

tycznym także funkcję spójnika łączącego rzeczownik ze zdaniem względnym, w wariancie asyndetycz-
nym nie można pominąć anafory odnoszącej się do poprzednika także w zdaniach, w których wariancie 
spójnikowym anafora mogłaby być pominięta: 

 
• poprzednik to rzeczownik 'czas', 'raz/okazja', 'miejsce', 'sytuacja', 'sposób' i anafora jest składnikiem 

okolicznika w zdaniu względnym: 
 

פה לקראת היום בו אימלטאני צו  'czekam na dzień, w którym ucieknę' ( 72אליקום , תמוז ), por. brak anafory 
w zdaniu względnym spójnikowym: חיכיתי ליום שאניח עליו את ידי 'czekałem na dzień, w którym on 
wpadnie mi w ręce' ( 185חסות , מיכאל )  

) 'przy tych bardzo nielicznych okazjach, kiedy się spotykali' בפעמים המעטות מאוד בהן נפגשו זכרון , שבתאי
176), por. אני זוכר את הפעם הראשונה שזה קרה 'pamiętam pierwszy raz, gdy to się stało' ( 155ארבעה , נבו ) 

) 'miałem ją opróżnić w chwili, gdy wyszedł Gabriel' עמדתי להריקה ברגע בו יצא גבריאל 9יום , שחם ), por.  מתי
) 'kiedy nadejdzie chwila, w której on wyjdzie' יגיע הרגע שהוא יצא 317חיי , שלו ) 

ביחוד במקומות בהם היה העור מגורה מן הדלקת התמידית, המלח היבש צרב את גופו החשוף ככויה  'wyschnięta sól paliła 
jego obnażone ciało jak oparzenie, zwłaszcza w miejscach, w których skóra była podrażniona od cią-
głego zapalenia' ( 33אנשי , בן עזר ), por. הראה לנו מן המכונית את המקום שהתנפל עליו הערבי 'pokazał nam 
z samochodu miejsce, w którym Arab rzucił się na niego' ( 86אנשי , בן עזר ) 

בהם היה גורלה של המשלחת כולה תלוי בחוט־השערההיה זה אחד מאותם מצבים   'była to jedna z tych sytuacji, w których 
los całej ekspedycji wisiał na włosku' ( 171 חדר, שמעוני ), por. יש מצבים שמותר ואף רצוי להשתמש במין שלא לשמו 
'istnieją sytuacje, w których wolno a nawet należy posłużyć się seksem instrumentalnie' ( 354חסות , מיכאל ) 

 odnotowuję z zadowoleniem sposób, w jaki ta funkcja została ci' אני רושם לעצמי בסיפוק את האופן בו נמסר לך התפקיד
przekazana' ( 148מי , שלוש ), por. אני אוהב את האופן שאת מדברת 'lubię sposób, w jaki mówisz' ( 74קניקיות נ, שחם ) 
 
• zdanie jest ograniczające, a anafora odnosząca się do poprzednika jest dopełnieniem bliższym anali-

tycznym zdania względnego: 
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משהו אותו לא ספרת לאף אחד[...] ספר לי   'opowiedz mi [...] coś, czego nie opowiadałeś nikomu' ( 64אל , ברקת ), 

por. brak anafory w zdaniu względnym spójnikowym: יש לי פה משהו שאני יכולה להראות לך 'mam tu coś, 
co mogę ci pokazać' ( 214סיפור , עוז ) 

 droga do niej jest znacznie krótsza od drogi, którą' הדרך אליו הרבה יותר קצרה מהדרך אותה עברתי בצהריים
przeszedłem w południe' ( 39מאושרים , בן גוריון ) 
 
Zupełnie wyjątkowo pomija się anaforę odnoszącą się do poprzednika, mającą formę wyrażenia 

z przyimkiem את, i jest to cecha stylu archaizującego: מה רב הוא הדרך עברתי!  'jakże długa jest droga, którą 
przeszedłem!' ( 7, 1סיפורי , שנהר ביושר לב[...] הזה הגמול תגמלו לי חלף לכתי עמכם  ;(  'czyż to jest zapłata, jaką mi 
dacie za to, że postępuję wobec was [...] uczciwie?' ( 41בעל , בורלא ). 

W hebrajskim biblijnym w zdaniach względnych asyndetycznych anafora odnosząca się do poprzed-
nika nie musiała mieć szyku inicjalnego: הודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, BT: Wskazuj mu 
drogę, jaką winien chodzić, i uczynki, jakie winien spełniać (Wj 18, 20) – zdanie to uznaje się za względ-
ne (ograniczające) zarówno z powodów znaczeniowych, gdyż pominięcie zdania ילכו בה 'pójdą nią' spo-
wodowałoby sprzeczność pomiędzy gramatyczną określonością rzeczownika הדרך 'droga' a tym, że nie 
ma on funkcji anaforycznej, jak również z powodu paralelnego użycia spójnika względnego אשר. We 
współczesnym hebrajskim zdania względne asyndetyczne z nieinicjalnym szykiem anafory33F

34 to głównie 
aluzje biblijne:  איזוהי הדרך הישרה ילכו בהיורו ללוחמים  'pokażą wojownikom, która to jest prosta droga, którą 
mają iść' ( 119עת , באר ככלי אין חפץ בו, השליך את חוה ;(  'porzucił Ewą, jak naczynie, w którym się już nie ma 
upodobania' ( 13רחוב , אקשטיין )34F

35. Zdania te należy uznać za względne (ograniczające) z powodu braku 
przecinka po poprzedniku. Gdy przecinek pojawia się z tego powodu, że zdanie jako względne nie byłoby 
ograniczające:  לא טעמה לשון כמותם, לועסים תבשילים תורכיים...] [היינו  'jedliśmy potrawy tureckie, którym 
podobnych niczyje podniebienie nie zakosztowało' ( 100חיי , תמוז ), interpretację względną można uzasad-
nić tylko tym, że w zdaniach bliskoznacznych pojawia się spójnik względny: מעשה אשר אוזן לא שמעה כמותו 
'czyn, o jakim ucho ludzkie nie słyszało' ( 123בית , צוף ), oraz tym, że częściej zdania pojedyncze tego typu 
są albo oddzielone od siebie kropką, albo połączone spójnikiem ו- , a nie, tak jak tu, oddzielone przecin-
kiem. W przytoczonym tu zdaniu asyndetycznym żadne elementy zdania głównego nie następują po 
zdaniu względnym. Gdy po zdaniu względnym następują dalsze składniki zdania głównego, nie spotyka 
się we współczesnym hebrajskim zdań, w których anafora nie jest przesunięta na miejsce bezpośrednio po 
poprzedniku, tj. zdania  היה ריק אליו נכנסנוהקרון  'wagon, do którego weszliśmy, był pusty' ( 68אחים , שביט ), 
nie parafrazuje się dziś tak: הקרון נכנסנו אליו היה ריק. Współcześnie w razie nieprzesunięcia anafory na 
miejsce bezpośrednio po rzeczowniku, do którego ona się odnosi, zdanie jest interpretowane nie jako 
względne asyndetyczne, lecz jako niezależne zdanie, wtrącone między składniki innego zdania, i taką 
interpretację sygnalizuje interpunkcja, tj. przecinki pojawiające się zawsze, nawet, gdyby zdanie jako 
względne było ograniczające: הוא סימן לו אותו בראשו כשקנה את , שבקצהו השני של הבניין, ניגש לקפה הקטן

וקנה טבלת שוקולד, הכרטיסים  'poszedł do małej kawiarni w drugim końcu budynku – zapamiętał ją sobie, gdy 
kupował bilety – i kupił tabliczkę czekolady' ( 58סוף , שבתאי ) – zdanie względne miałoby taki szyk:  ניגש לקפה

וקנה טבלת שוקולד, אותו הוא סימן לו בראשו כשקנה את הכרטיסים ,הקטן שבקצהו השני של הבניין  'poszedł do małej kawiarni 
w drugim końcu budynku, którą sobie zapamiętał, gdy kupował bilety, i kupił tabliczkę czekolady'. 

 

                                                 
34 Borer (1984: 234), Doron (2011: 296) uznają takie zdania za nieakceptowalne, co świadczy o tym, że w języku 
hebrajskim zaszła zmiana w szyku zdań względnych asyndetycznych: w hebrajskim biblijnym (jak we współcze-
snym arabskim) szyk anafory był taki sam jak w zdaniu niewzględnym, w hebrajskim współczesnym anafora jest 
przesunięta na początek zdania względnego (jak w polskim), dzięki czemu pełni ona także funkcję spójnika względ-
nego (na co zwracają uwagę Joüon, Muraoka 1996: 594–595). Zadziwiający jest sposób, w jaki Perec (1967: 85) 
opisuje tę zmianę szyku. Stwierdza on, że we współczesnym hebrajskim zdanie względne asyndetyczne zaczyna się 
często od wyrażenia przyimkowego, gdy z przykładów przez niego podanych wynika, że nie o przyimek tu chodzi, 
lecz o zaimek będący jego dopełnieniem, a odnoszący się do poprzednika, i zaimek ten wraz z całą grupą, której jest 
częścią, jest dziś przenoszony na początek zdania względnego nie tylko wtedy, gdy jest sufiksem przyimka, ale 
także wtedy, gdy jest dopełnieniem syntetycznym czasownika (i wtedy jest przenoszony razem z czasownikiem), 
por. przykład samego Pereca: צחצחוה רבי שיר, ארשת שפה  'wyrażenie, które szlifowali mistrzowie poezji'. Gdyby 
zgodnie z sugestią Pereca inicjalny szyk miało dowolne wyrażenie przyimkowe wchodzące w skład zdania asynde-
tycznego, to zdanie ו על כורחםאליה נאספ, תחנה מרכזית  'dworzec centralny, na którym wbrew swej woli się zebrali' 
( 155עד , ראובני ) miałoby parafrazę על כורחם נאספו אליה, תחנה מרכזית , tymczasem zdanie o tym szyku jako względne 
asyndetyczne jest we współczesnym hebrajskim niespotykane. 
35 Por. Jer 48, 38. 
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b. Anafora jest dopełnieniem syntetycznym. 
 
Gdy anafora odnosząca się do poprzednika zdania asyndetycznego jest dopełnieniem syntetycznym, to 

zwykle na początku zdania względnego znajduje się grupa orzeczenie + dopełnienie, po niej dopiero podmiot: 
 

) 'ścieżka, której nie zna żydowski chłopak' נתיב לא ידעו בחור יהודי 36בעל , בורלא ) 
) 'i śpiewa dziwaczne piosenki, których nikt nie słyszał' ושר שירים תמהוניים לא שמעם איש 18ימי , יזהר ) – 

w analogicznym zdaniu niewzględnym najczęstszy szyk to taki, w którym podmiot znajduje się na początku 
zdania:  פלסטינאים"איש לא השתמש אז במילה"  'nikt wtedy nie posługiwał się wyrazem Palestyńczycy' ( 485סיפור , עוז ).  
 
Gdy podmiot to tylko cecha finitywnej formy orzeczenia zdania względnego, zdanie hebrajskie ma ta-

ki sam szyk jak typowe zdanie niezwględne:  
 

כוחות רוחניים, כן, מניבה כוחות לא ידענום[...] פים כעבודת־ה  'praca fizyczna [...] owocuje siłami, których nie 
znaliśmy, tak, siłami duchowymi' ( 222עשהאל , מגד ) 

הציפה אותי ה עד אזלא ידעתיסחרחורת של הנאה   'zawrót głowy spowodowany przyjemnością, której dotychczas 
nie znałem, ogarnął mnie' ( 127תרנגול , עמיר ) 
 
Rzadziej, w stylu archaizującym, orzeczenie wraz z dopełnieniem syntetycznym nie jest przenoszone 

na początek zdania względnego, co jest możliwe tylko, jeśli po zdaniu względnym nie następują dalsze 
składniki zdania głównego: התחילו לנוע בנתיבים חדשים לב איש לא ישערם 'zaczęły poruszać się po drogach, 
których nikt by nie przewidział' ( 27כחרס , לפיד ) – w zdaniu tym szczególny szyk anafory nie sygnalizuje, 
że  איש לא ישערםלב  to zdanie względne. Dwa względy pozwalają jednak uznać zdanie to za względne. 
Interpunkcja, tj. brak kropki lub przecinka po חדשים wskazuje, że nie jest to kolejne zdanie tekstu, lecz 
część zdania poprzedzającego. Ale interpunkcja taka jest też spotykana w przypadku ekstrapozycji: 

 
) 'ten argument trudno było zbić' נימוק זה קשה היה לסותרו 34שכנים , אפרת ) 
) 'wszyscy macie jakiś feler' כולכם משהו לא בסדר אצלכם 308רומן , שלו ) 
) 'tych ludzi nikt nie zmusza do wychodzenia' הללו אין איש מכריחם לצאת 15אנשי , בר יוסף ) 

 
Jak widać z tych przykładów, ekstrapozycja nie powoduje zmiany szyku zdania, tj. anafora odnosząca 

się do składnika ekstraponowanego znajduje się w miejscu właściwym zdaniu bez ekstrapozycji, i to jest 
jedna z różnic formalnych pomiędzy zdaniem względnym asyndetycznym a zdaniem następującym po 
składniku ekstraponowanym. Jednak, jak wspomniałem, zdarzają się zdania względne asyndetyczne 
z anaforą odnoszącą się do poprzednika nie przesuniętą na miejsce bezpośrednio po nim, lub też, jak 
w przypadku zdania  כוחות רוחניים, כן, מניבה כוחות לא ידענום[...] עבודת־הכפים , nie można anafory przesunąć na 
miejsce jeszcze bliższe poprzednikowi niż to, które zaimek osobowy zajmowałby w zdaniu niewzględ-
nym. Wtedy tym, co pozwala odróżnić ekstrapozycję od zdania względnego asyndetycznego jest funkcja 
i forma rzeczownika poprzedzającego takie zdanie. Składnik ekstraponowany nie jest częścią żadnego 
zdania, tj. zdanie z ekstrapozycją może być zdaniem pojedynczym a składnik ekstraponowany ma zawsze 
formę właściwą podmiotowi zdania. Natomiast rzeczownik określony przez zdanie asyndetyczne jest 
częścią zdania głównego i może być składnikiem wyrażenia przyimkowego. Z tego powodu בנתיבים חדשים 
na pewno nie jest ekstrapozycją, bo tę wyklucza przyimek ב-  wskazujący na funkcję, jaką pełni rzeczow-
nik w zdaniu głównym i zdanie התחילו לנוע בנתיבים חדשים לב איש לא ישערם zawiera zdanie względne asyn-
detyczne. Natomiast zdanie ולכן שמרם על לוח לבך, ואפילו בעלי ובתי, הדברים האלה איש לא שמעם, תדע דבר חשוב  'do-
wiedz się czegoś ważnego: tych słów nikt nie słyszał, nawet mój mąż i córka, dlatego zachowaj je w sercu' 
( המשיח, חבשוש ) to ekstrapozycja, a nie zdanie zawierające zdanie względne asyndetyczne 'te słowa, których 
nikt nie słyszał', bo wyrażenie ההדברים האל  nie jest częścią zdania poprzedzającego. 

Ekstrapozycja ma inną funkcję niż zdanie względne, bo ma wysuwać na początek zdania składnik wy-
rażający datum, a nie będący gramatycznym podmiotem. Z tego powodu ekstrapozycji podlegają głównie 
grupy nominalne określone gramatycznie. Zdanie względne natomiast ma określać składnik zdania nad-
rzędnego niekoniecznie wyrażający datum, i z tego powodu poprzednikiem jego może być także rze-
czownik gramatycznie nieokreślony. Co więcej, poprzednikiem zdania asyndetycznego bywa przeważnie 
rzeczownik gramatycznie nieokreślony, który rzadko bywa składnikiem ekstraponowanym.  
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c. Anafora jest przydawką składnika nominalnego. 
 
Rzadko we współczesnym hebrajskim anafora odnosząca się do poprzednika jest przydawką dopeł-

nienia zdania względnego asyndetycznego, i wtedy słabsza niż w przypadku wyrażenia przyimkowego 
jest tendencja, aby grupę (czyli tu rzeczownik + przydawka) przenosić na początek zdania względnego: 

 
) 'drżenie, którego znaczenia nie znam, ogarnia serce' פירכוס לא ידעתי פשרו עולה בלב 113לבטים , אביגל ) 
) 'człowiek ten odkrył z radością, której sensu nie znał' גילה האיש בשמחה לא ידע פשרּה 156חרב , בר יוסף ) 

 
Brak znaków interpunkcyjnych (np. przecinka) wskazuje, że zdania לא ידעתי פשרו 'nie znam jego zna-

czenia', לא ידע פשרה 'nie znał jej sensu' są częścią zdań, pomiędzy których składniki zostały wstawione. 
Gdy pojawiają się znaki interpunkcyjne, zdanie można interpretować jako względne lub jako wtrącone: 

אמר, פניו הרצינו בבת־אחת, צזאר  'Cezar, jego twarz w jednej chwili zbladła, powiedział/Cezar, którego twarz 
w jednej chwili zbladła, powiedział' ( 88זכרון , שבתאי ) – za uznaniem zdania za względne przemawia to, że 
wstawiono je między składniki zdania 'Cezar powiedział'. Nie przemawia za interpretacją względną 
inicjalny szyk grupy zawierającej anaforę, bo grupa ta jest podmiotem, i to dostatecznie uzasadnia jej 
szyk. Przeciwko interpretacji względnej przemawia interpunkcja, a także fakt, że we współczesnym 
hebrajskim zdania względne asyndetyczne to głównie takie, w których anafora odnosząca się do poprzed-
nika jest składnikiem wyrażenia przyimkowego, a nie przydawką podmiotu. I rzeczywiście, w podobnym 
zdaniu, w którym zaimek osobowy odnoszący się do rzeczownika poprzedzającego zdanie jest przydawką 
rzeczownika nie będącego podmiotem, nie następuje przesunięcie składnika zawierającego anaforę na 
miejsce bezpośrednio po rzeczowniku, co dowodzi, że nie jest to zdanie względne, lecz wtrącenie, mimo 
wstawienia między składniki innego zdania: נכנס, חיוך שפוך על פניו, צזאר  'Cezar, uśmiech [był] rozlany na 
jego twarzy, wszedł' ( 87זכרון , שבתאי ) – zdanie względne różniłoby się szykiem anafory: על פניו שפוך  ,צזאר

נכנס ,חיוך  'Cezar, na którego twarzy był rozlany uśmiech, wszedł'. Przeciwko uznaniu zdania פניו , צזאר
אמר, הרצינו בבת־אחת  za względne przemawia porównanie go ze zdaniem, które na pewno jest wtrącone, 

a nie względne, bo następuje po rzeczowniku, do którego nie odnosi się żaden zaimek anaforyczny będą-
cy składnikiem drugiego ze zdań:  פניו קודרות, המשיך לשבת על קצה הכסא[...] אלתר  'Alter dalej siedział na 
krześle, twarz miał ponurą' ( 229זכרון , שבתאי ).  

W zdaniu פירכוס לא ידעתי פשרו עולה בלב poprzednik jest podmiotem zdania głównego, zatem tym, co 
odróżnia to zdanie od ekstrapozycji, jest po pierwsze nieokreśloność gramatyczna poprzednika wyrażają-
cego novum, a po drugie to, że rzeczownik פירכוס jest podmiotem zdania głównego i pominięcie wyrazu 
 ,nie miałoby podmiotu, por. zdanie z ekstrapozycją podmiotu עולה spowodowałoby, że orzeczenie פירכוס
które pozostałoby gramatycznie kompletne po pominięciu składnika ekstraponowanego, bo ten nie jest 
podmiotem zdania, jako że jest nim tylko zaimek כמה חביבה היא על ברוך גרוס –אותה חצר  :היא  'to podwórze – 
jakże miłe jest ono Baruchowi Grosowi!' ( 74אנשי , בר יוסף ). 

Ekstrapozycję od zdania względnego asyndetycznego odróżnia też to, że anafora odnosząca się do 
składnika ekstraponowanego może mieć formę zaimka wskazującego, co nie zdarza się w hebrajskim 
zdaniu względnym asyndetycznym:  הללו לומדים כולם בבית הספר –ואילו הנינים  'natomiast prawnuki – one 
uczą się wszystkie w szkole' ( 43אנשי , בר יוסף ). 

 
Podane wcześniej zdanie względne גילה האיש בשמחה לא ידע פשרּה warto zestawić ze zdaniem z ekstrapo-

zycją: אותו מסע לא ידע פשרו מלכתחילה 'tej podróży sensu nie znał od początku' ( 32חוט , מושון ) – w przekła-
dzie rzadki, preponowany szyk przydawki dopełniaczowej ma być funkcjonalnym odpowiednikiem 
hebrajskiej ekstrapozycji służącej wysunięciu na czoło zdania składnika wyrażającego datum, choć nie 
będącego podmiotem. Poprzednik zdania względnego asyndetycznego (czyli tu שמחה 'radość) ma formę 
wynikającą z jego funkcji w zdaniu głównym (tj. przyimek ב- ), natomiast składnik ekstraponowany ( אותו
 ta podróż') nie jest częścią żadnego zdania nadrzędnego, bo przytoczone zdanie z ekstrapozycją jest' מסע
pojedyncze. 

 
d. Anafora jest podmiotem zdania względnego 
 
Gdy anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania względnego asyndetycznego35F

36, to 
pojawia się wyłącznie jako cecha finitywnej formy czasownika będącego orzeczeniem w czasie prze-

                                                 
36 Glinert (2004: 372) błędnie wyklucza istnienie zdań względnych asyndetycznych, których podmiotem jest anafora 
odnosząca się do poprzednika, Cadka (1981: 109) podaje natomiast przykład: אנו מתכוננים לימים יבואו 'przygotowujemy się 
na dni, które nadejdą'.  
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szłym lub przyszłym, a następującego bezpośrednio po poprzedniku. Ponieważ we współczesnym hebraj-
skim przeważa szyk podmiot–orzeczenie–dopełnienie, szyk takiego zdania względnego nie różni się od 
szyku zdania niewzględnego. Ten przypadek zdania asyndetycznego ogranicza się współcześnie:  

 
d.1. do frazeologizmów z poprzednikiem, którym jest rzeczownik oznaczający czas. Zdanie względne 

jest zawsze ograniczające i między nim a poprzednikiem nie ma w związku z tym przecinka. Frazeologi-
zmy te są właściwe stylowi książkowemu: 

 
נאה חנוטים לימים יבואולהצפין בו שברי ה  'aby chować w nim zabalsamowane ułamki radości na czasy, które 

nadejdą' ( 20מאושרים , בן גוריון ) 
רו היית העליז בין כולנובימים עבָ   'w czasach, które przeminęły, byłeś najweselszym z nas' ( 65דוידון  ) 

רחוקות סיפורים נאים על דורות עברו ועל ארצות  'piękne historie o pokoleniach, które przeminęły, i o dalekich 
krajach' ( 16אנשי , בר יוסף ) 
 
Spotykany jest mniej nacechowany stylistycznie wariant tego wyrażenia, ze spójnikiem względnym: 

) 'w czasach, które minęły' בימים שעברו 391תמול , עגנון ). Wyjątkowo zdarza się współcześnie zdanie 
względne tego typu, określające poprzednik nie oznaczający czasu i jest to aluzja do Biblii i ozdobnik 
charakteryzujący styl archaizujący: המעיד עליו כי אינו פתי יאמין לכל דבר 'świadczący o nim, że nie jest on 
naiwniakiem, który by wierzył we wszystko'36 F

37 ( 24עד , ראובני  opowiedział' סיפר על רופאים צעירים מקרוב באו ;(
o młodych lekarzach, którzy niedawno przyjechali'37F

38 ( 30עד , ראובני ). Zdanie o podobnej budowie co  בימים
רועבָ   nie jest względne, lecz wtrącone, oddziela je od rzeczownika poprzedzającego przecinek, a podmiot 

jest wyrażony leksemem zaimkowym: אמר[...] הוא לא יכול היה לראות את פניו של ישראל , וגולדמן  'a Goldman – 
on nie mógł widzieć twarzy Izraela [...] powiedział' ( 197זכרון , שבתאי ). 

 
d.2. do zdań względnych zanegowanych, głównie w czasie przyszłym, które mają pewne właściwości 

przymiotnika, jakich nie mają inne zdania względne: można takie zdania określić rodzajnikiem, zanego-
wać partykułą בלתי, i jeśli są one przydawką rzeczownika określonego przez dopełniacz przyimkowy (np. 
poniżej מרחבים לא ישוערו של חדוות) lub przez inne wyrażenie przyimkowe (np. poniżej  ביטחון בל־יימוט
 to znajdują się przed wyrażeniem przyimkowym, bezpośrednio po określanym wyrazie, czyli jak ,(בצדקתו
przymiotniki. Jeśli poprzednik jest określony przez przymiotnik, to tego typu zdanie względne może 
znajdować się bliżej nadrzędnika niż przymiotnik, co jest bardzo rzadkie w przypadku zdań względnych 
spójnikowych (np. poniżej רם ומתוח, בזמזום בל־יאמן ). Jak przymiotnik, zdania takie mogą być przydawką 
rzeczownika (który jest zarazem poprzednikiem i podmiotem zdania względnego), a także mogą być 
użyte substantywnie. Tego typu zdania są właściwe stylowi książkowemu i publicystycznemu.  

 
• zdanie względne jako przydawka: 
 

) 'z niesłabnącym zapałem zajął się czym innym' פנה בלהט לא־ישוך לעסקים אחרים 14דודיה , אוליצקי ) 
 został poniesiony w stronę niezmierzonych przestrzeni' נישא אל מרחבים לא ישוערו של חדוות תיקון הלבבות

radości płynącej z poprawiania innych' ( 119פנתר , עוז ) 
ולא־יינתק בינינ" קשר דם"קיים איזה   'istnieje między nami jakiś nierozerwalny związek krwi' ( 41פרספונה , מגד )  

) 'odmowa byłaby niewybaczalną obrazą' הסירוב היה עלבון לא־ייסלח 18פויגלמן , מגד ) 
בל יכופר לתוהו ובוהו חטא[...] חוטאת   'popełnia [...] niewybaczalny grzech wobec otchłani' ( 139לים חב, באר )  

 'jego bogactwo daje mu niezachwianą pewność własnej słuszności' עושרו מעניק לו ביטחון בל־יימוט בצדקתו
( 133נקניקיות , שחם ) 

רם ומתוח, בזמזום בל־יאמן[...] המוני זבובים באו   'mnóstwo much nadleciało [...] z niewiarygodnym, głośnym, 
pełnym napięcia brzęczeniem' ( 9נביא , הראבן )  
 
Zdanie względne tego typu może być określone przez rodzajnik, tak jak zwykły przymiotnik:  השיער

הלא ייאמן, הסתור  'rozczochrane, niewiarygodne włosy' ( 273כחרס , לפיד ). 
W polskim przekładzie powyższych zdań pojawiają się przymiotniki oznaczające niemożność czy 

nieprawdopodobieństwo zajścia w przyszłości zdarzenia nazwanego czasownikiem, od którego pochodzi 
przymiotnik (np. niewybaczalny < nie można go wybaczyć, niesłabnący < nie osłabnie). Właśnie dlatego 
orzeczenie hebrajskiego zdania względnego jest w czasie przyszłym. Możliwy byłby też przekład polski 
na zdanie względne z czasownikiem modalnym: 'z zapałem, który nie może osłabnąć', 'związek, którego 

                                                 
37 Aluzja do Prz 14, 15, gdzie jednak nie ma zdania względnego asyndetycznego. 
38 Aluzja do Pwt 32, 17, gdzie pojawia się szereg zdań względnych asyndetycznych, co podnosi styl tekstu biblijnego. 
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nie da się rozerwać'. Rzadziej zdanie względne asyndetyczne o funkcji i składni przymiotnika jest 
w czasie przeszłym, i wtedy odnosi się do czynności wcześniejszej niż chwila mówienia, a w polskim 
przekładzie pojawia się imiesłów bierny dokonany: קהל לא־אורגן ולא־סודר, ניצבים הם על רגליים דקות  'stają na 
cienkich nogach, niezorganizowana i nieuporządkowana gromada' ( 32במו ידיו , שמיר ) – możliwa parafraza 
w formie zdania względnego w czasie przeszłym to: 'gromada, której nie zorganizowano'. 

W zdaniach bliskoznacznych, nie tak książkowych, pojawiają się przydawki imiesłowowe lub zdania 
względne spójnikowe w takim samym czasie co zdanie względne asyndetyczne: 

 
– zdanie względne w czasie przyszłym, wyrażające niemożność wykonania czynności, lub przeszłym, 

stwierdzające niewykonanie czynności: 
 

נכנס[...] במהירות שלא תיאמן   'z niewiarygodną szybkością [...] wjechał' ( 42מתום , ברטוב ) 
) 'jak wielki, niewybaczalny grzech' כחטא גדול שלא יכופר 71עד , ראובני ) 
) 'to było spotkanie ambarasujące w nieopisany sposób' זה היה מפגש מביך באופן שלא יתואר 135הזמן , גרוסמן ) 

א סודרו כהלכהכמי שבוחן שתי ערמות גבוהות של ארגזים של  'jak ktoś, kto bada dwie kupy skrzyń, które nie zostały 
ułożone należycie' ( 130הגבול , שמיר )  
 
– imiesłów wyrażający niemożność lub niewykonanie czynności: 
 

) 'działał z nieoczekiwaną skutecznością' פעל בהצלחה בלתי משוערת 43מצוד , דיין ) 
"הבלתי־נשכחות"ינו פגישות  'nasze niezapomniane spotkania' ( 90פויגלמן , מגד ) 

) 'na nieposłanym łóżku' על מיטה בלתי מסודרת 147המחצבה , בן עזר ) 
 
Hebrajskie zdanie względne asyndetyczne i syndetyczne, podobnie jak polskie zdanie względne, bar-

dziej eksplicytnie niż imiesłów wyraża różnicę między niemożnością wykonania czynności w przyszłości 
a faktycznym niewykonaniem czynności w przeszłości. Polskie przymiotniki i imiesłowy niekiedy tę 
różnicę wyrażają za pomocą odpowiedniego formantu: niewybaczalny 'taki, którego nie można wy-
baczyć', i wtedy możliwy jest przekład na zdanie względne asyndetyczne w czasie przyszłym, jak 
w przykładzie powyżej, obok niewybaczony, czemu w hebrajskim odpowiadały tylko imiesłów  בלתי
 .bądź zdanie względne spójnikowe w czasie przeszłym ,מכופר

 
• zdanie względne użyte substantywnie (jako podmiot, dopełnienie, okolicznik, przydawka dopełnia-

czowa) w znaczeniu 'to, co ma cechę wyrażoną przymiotnikiem'. W praktyce pojawia się najczęściej 
przymiotnik 'niewiarygodny'. W polskim przekładzie pojawia się zdanie względne z uzupełnionym po-
przednikiem w formie zaimka to lub podobnym: 

 
) 'jeśli zdarzy się to, co niewiarygodne/coś niewiarygodnego' אם יקרה הלא ייאמן 30ארבעה , נבו ) 
) 'udało im się to, co niewiarygodne' צלח בידם הבלתי יאומן 60השיבה , יהושע ) 

שעשתה את הלא־ייאמן אמא היא  'to mama dokonała tego, co niewiarygodne' ( 213חבלים , באר ) 
 przecież to po prostu należy do rzeczy, których się nie widuje i których się' הרי זה פשוט בבל ייראה ובבל יימצא

nie znajduje' ( 164נינגל , שחר ) 
תשמרגע זה הוא מציאו, תרועת הלא ייאמן  'okrzyk spowodowany tym, co niewiarygodne, a co od teraz jest rze-

czywistością' ( 109מתום , ברטוב ) 
 
Podane tu polskie przekłady nie oddają różnicy stylistycznej między powyższym wariantem książko-

wym a wariantem neutralnym bez elipsy poprzednika:  שלא ייאומןמתרחש מה  'dzieje się to, co niewia-
rygodne' ( 389משיחיות , אוחנה ). 

Również rzeczownik לא יוצלח 'nieudacznik' może być interpretowany jako zleksykalizowana substan-
tywizacja zdania względnego asyndetycznego z domyślnym poprzednikiem osobowym 'ten, komu się nic 
nie uda': יוצלח־אתה לא  'jesteś nieudacznikiem' ( 99רחוב , אקשטיין יוצלח־יצא לי שם של לא ;(  'zyskałem opinię 
nieudacznika' ( 96רחוב , אקשטיין ). 

 
Substantywne użycie przymiotnika mającego formę zdania względnego jest jedynym do dziś spotyka-

nym w hebrajskim przypadkiem substantywnego użycia zdania względnego asyndetycznego, co było 
częste w hebrajskim biblijnym, ale także w nim należało do stylu podniosłego, i np. domyślny poprzednik 
mógł być mnogi i osobowy: אחרי לא יועילו הלכו , BT: chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy (Jer 2, 8). 
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Podsumowując, hebrajskie zdanie względne asyndetyczne jest właściwe stylowi książkowemu, publi-
cystycznemu i archaizującemu, czego jednak nie oddają podane tu polskie przekłady. W tym jest ono 
podobne do polskiego zdania z zaimkiem względnym, że w obu językach anafora odnosząca się do po-
przednika pełni też funkcję spójnika łączącego poprzednik ze zdaniem określającym, co wiąże się z silną 
tendencją (w języku hebrajskim) lub ścisłą zasadą (w języku polskim) przesuwania jej na pozycję inicjal-
ną, bezpośrednio po poprzedniku. Ponieważ w zdaniu hebrajskim anafora odnosząca się do poprzednika 
to zaimek osobowy, zdania względne asyndetyczne nie zawsze są łatwe do odróżnienia od zdań niezależ-
nych, połączonych bezspójnikowo. We współczesnym hebrajskim głównym kryterium pozwalającym 
odróżnić zdanie względne asyndetyczne (ograniczające) od zdania niezależnego, jest interpunkcja, tj. 
brak przecinka pomiędzy poprzednikiem a zdaniem względnym. 

 
2.6. Hebrajskie zdania względne ze spójnikiem זה 
 
We współczesnym hebrajskim nie występują właściwe biblijnemu stylowi podniosłemu zdania 

względne, w których funkcję spójnika pełni zaimek wskazujący, który był pierwotnie przydawką po-
przednika, i dlatego był z nim zgodny co do liczby i rodzaju. Później zaimek wskazujący zaczął być 
traktowany jako nieodmienny spójnik względny (Perec 1967: 78–79)38F

39. Zdania te mają taką samą budo-
wę, jak zdania ze spójnikiem אשר, tj. zaimek wskazujący nie jest częścią zdania względnego, lecz spójni-
kiem, i w zdaniu względnym pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika, w postaci zaimka oso-
bowego, którego szyk jest taki sam, jak w zdaniu niewzględnym:  הר ציון זה שכנת בו[...] זכר  'pamiętaj [...] o 
górze Syjon, na której zamieszkałeś' (Ps 74, 2). 

 
2.7. Hebrajskie zdanie względne ze spójnikiem ו-   
 
Zdanie względne ze spójnikiem ו-  jest właściwe stylowi książkowemu. Jest ono najczęściej zdaniem 

nominalnym, ograniczającym, w czasie teraźniejszym i odnosi się do chwili jednoczesnej z tą, do której 
odnosi się zdanie główne, które może być w dowolnym czasie. Zaimek osobowy odnoszący się do po-
przednika jest składnikiem wyrażenia przyimkowego (jako okolicznika) bądź przydawką, i składnik 
zdania go zawierający jest przesunięty na początek zdania względnego (Cadka 1981: 108; Glinert 2004: 
371). Zdanie po spójniku ו-  może być wstawione między składniki zdania głównego, od których nie jest 
oddzielone przecinkami, będąc zdaniem ograniczającym: 

 
ואחת שממנה גזורים פניה של אמי[...] אחת ובה הדיוקן שלו . את השתים שאני מכיר מאז ילדותי  'dwa [zdjęcia], które znam od 

dzieciństwa. Jedno, na którym jest jego twarz [...] i drugie, z którego wycięto twarz mej matki' ( 205עשהאל , מגד ) 
לא הרחק ממקום ושמו ראס־פשח׳ה[...] עד היכן הגיע   'jak daleko dotarł [...] niedaleko miejsca, które się zwie R.' ( 114אנשי , בן עזר ) 

 
Zdania powyższe uznaje się za względne z powodu wyraźnie ograniczającego charakteru, tj. gdyby 

uznać zdania nominalne ze spójnikiem 'i' za wtrącenia i je pominąć, zdania straciłyby sens, czy raczej 
stałyby się tautologiczne: 'dwa zdjęcia, które znam od dzieciństwa. Jedno, i drugie, z którego wycięto 
twarz mej matki', 'jak daleko dotarł [...] niedaleko pewnego miejsca'. Gdy ograniczający charakter zdania 
względnego jest mniej wyraźny, tj. gdy pominięcie zdania ze spójnikiem 'i' nie powoduje, że zdanie 
główne traci sens, można zdanie uznać za wtrącenie: 

 
) 'pewna dziewczyna, która miała na imię Anat, popełniła samobójstwo' נערה ושמה ענת איבדה עצמה לדעת , מגד

30יום  ) lub 'pewna dziewczyna (a miała ona na imię Anat) popełniła samobójstwo'. 
קה נדחקמגש ועליו כוסות מש  'taca, na której były kieliszki z napojami, została wciśnięta' ( 33ילדי , שמיר ) lub 

'taca (a były na niej kieliszki z napojami) została wciśnięta'. 
 
Wyjątkowo zdarza się zdanie względne czasownikowe ze spójnikiem ו- , i poprzednik jest jego pod-

miotem39F

) 'Arie nie jest kimś, kto by uległ pokusie' אריה לא איש ויתפתה :40 סיפורים יג, ביאליק ) – zdanie to na 
pewno jest względne ograniczające, bo gdyby uznać zdania za współrzędnie złożone, uzyskalibyśmy sens 

                                                 
39 Zdania te odpowiadają strukturalnie zdaniom arabskim ze spójnikiem względnym  الذي, zwanym tradycyjnie 
zaimkiem względnym, por. Perec 1967: 78–79. O tym, że w istocie الذي to spójnik, por. Górska 2000: 260. W 
dialektach arabskich odmienny element الذي został zastąpiony nieodmiennym elementem əlli (Gromacka 1990: 10), 
zatem w arabskim zaszła podobna zmiana co w hebrajskim, wynikająca ze spójnikowej funkcji الذي. 
40 Glinert (2004: 371) taką możliwość wyklucza. 
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'Arie nie jest nikim i ulegnie pokusie'. W stylu neutralnym pojawia się parafraza ze spójnikiem względ-
nym: אני מישהו שאכפת לו 'ja jestem kimś, komu zależy' ( 145חיידק , גנזבורג ). 

Jeśli poprzednik to rzeczownik oznaczający moment w czasie lub miejsce, i w momencie tym lub 
miejscu odbywa się czynność opisana w zdaniu po spójniku 'i', to wyrażenie przyimkowe z zaimkiem 
odnoszącym się do poprzednika może nie pojawić się w zdaniu względnym. Zdanie względne jest cza-
sownikowe. Jest to cecha stylu archaizującego: 

 
ידחק ויצר כירדן[...] יש מקומות והנהר הגדול   'są miejsca, w których wielka rzeka [...] jest ściśnięta i wąska jak 

Jordan' ( 377כל ספורי , ראובני ) 
-nadejdzie dzień, w którym on będzie potrzebował wszystkich tych prze' יבוא יום והוא יזדקק לכל התאים האלה

gródek' ( 158אנשי , בר יוסף ) 
ויאיר נתקף אי־שקט, יש לילות  'są noce, kiedy Jaira ogarnia niepokój' ( 193אגדות , לוז ) 

גבר בו כוח החיים[...] היו רגעים ומתוך לחץ הרגשות   'były chwile, w których z powodu naporu odczuć [...] zwy-
ciężała w nim siła życia' ( 27עד , ראובני )  

 
Zdania powyższe są względne ograniczające, bo uznanie ich za współrzędnie złożone i pominięcie 

drugiego z nich spowodowałoby, że pierwsze stałoby się bezsensowne. Zdania te są homonimiczne ze 
zdaniami połączonymi spójnikiem 'i', z których drugie można pominąć nie powodując bezsensowności 
pierwszego, z czego wynika, że można poniższe zdania interpretować jako względne lub jako złożone 
współrzędnie: 

 
) 'krzyknął Sz., a głos jego grzmiał w całym domu' צעק שיק וקולו רועם בכל הבית 219כחרס , לפיד ) lub 'którego 

głos grzmiał w całym domu'. 
תוכה הכסףלתור אחרי מכוניתו וב[...] נסע   'jechał [...] w poszukiwaniu swego samochodu, a były w nim pienią-

dze' ( 60המינה , בלום-קסטל ) lub 'w którym były pieniądze'. 
 
2.8. Hebrajskie zdanie względne ze spójnikiem ה-  
 
Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania względnego, które nie jest zanego-

wane i które ma orzeczenie w formie imiesłowu czynnego lub biernego bądź przymiotnika, to funkcję 
spójnika względnego może pełnić rodzajnik określający przymiotnik lub imiesłów40F

41. Zdanie takie może 
odnosić się do teraźniejszości, przeszłości bądź przyszłości, zależnie od czasu użytego w zdaniu głów-
nym. Imiesłów ze spójnikiem ה-  będący orzeczeniem zdania względnego może mieć dopełnienie bliższe 
syntetyczne: העוקבני, על הנער הכעור  'o szpetnym chłopcu, który mnie śledzi' ( 148האיש , בן נר ). Rodzajnik 
w funkcji spójnika względnego jest właściwością stylu książkowego i publicystycznego. Z warunku, że 
anafora odnosząca się do poprzednika musi być podmiotem niezanegowanego zdania względnego wyni-
ka, że niewiele zdań względnych z uniwersalnym spójnikiem ש-  można sparafrazować na zdanie ze 
spójnikiem ה- . Poprzednikiem zdania względnego ze spójnikiem ה-  może być: 

 
a. rzeczownik pospolity gramatycznie nieokreślony, po którym następuje imiesłów z rodzajnikiem ה- . 

Rzeczownik może mieć też przydawkę przymiotną (bez rodzajnika), po której następuje zdanie względne 
bez spójnika ו- , co dowodzi, że imiesłów z rodzajnikiem nie jest składnikiem przydawki szeregowej:  אביו

המתגורר במעמקי יבשת אסיה, אולי נסיך מסתורי  'jego ojciec jest może tajemniczym księciem, który mieszka 
w głębi kontynentu azjatyckiego' ( 30חטאי , יהלום ). Poprzednik może być określony przez szereg zdań 
względnych, z których pierwsze łączy się z wyrazem określanym za pomocą rodzajnika, a drugie spójni-
kiem אשר lub ש- , i wtedy możliwy jest spójnik ו-  łączący zdania względne:  בעמק רחב הנקרא בשמה ואשר
 w szerokiej dolinie, która jest zwana tak samo jak ono, i która łączy się na' מתאחד במזרח עם בקעת הירדן
wchodzie z doliną Jordanu' ( 36שכנים , אפרת ).  

 
b. rzeczownik określony przez zaimek 'żaden', 'jakiś', 'taki', אותו 'ten'. Przydawka przymiotna takiego rze-

czownika jest nieokreślona gramatycznie, zatem imiesłów z rodzajnikiem następujący po nim to zdanie 
względne. Jeśli rzeczownik ma przydawkę przymiotną nieokreśloną gramatycznie, to zdanie względne nie 
łączy się z nią spójnikiem 'i', jak w przykładach poniżej: שום תנועה מיותרת העלולה, nie והעלולה: 

 
 

                                                 
41 Różnice między spójnikami względnymi ש-  a ה-  podaje Siloni 1995. 
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-ona stara się nie zrobić żadnego zbytecz' היא משתדלת שלא לעשות שום תנועה מיותרת העלולה להתיז לעיניה טיפה
nego ruchu, który mógłby spowodować, że do jej oczu prysnęłaby kropla' ( 105אנשי , בן עזר ) 

הסובל וצוחק, איזה קהל נעלם  'jakaś niewidzialna publiczność, która cierpi i się śmieje' ( 31השגעון , המאירי ) 
) 'jakiegoś skażenia, które wychodzi na jaw' של זיהום כלשהו המתגלה לעין 22המסע , שחר ) 

מוזכר באירוניה ארסית באותו פרקה, להמציא אירוע נלעג כזה  'wymyślić takie żałosne zdarzenie, które jest wspo-
mniane z jadowitą ironią w tym rozdziale' ( 78פרספונה , מגד ) 

 te hałasujące i pipczące pojazdy, które jeżdżą' אותם כלי־רכב רועשים ומצפצפים הנוסעים ברחובותיה של בית־רימון
po ulicach miasta Bejt Rimon' ( 25אנשי , בר יוסף ) 
 
c. rzeczownik כל 'całość' użyty substantywnie w znaczeniu כל איש 'każdy człowiek' (Hayon 1973: 193; 

Siloni 1995: 457–458). Rzeczownik כל nie tworzy tu konstrukcji dopełniaczowej z imiesłowem pojedyn-
czym, bo kontekst wyklucza znaczenie 'cały':  נוח להתרועע עם כל המוכן לשמוע אותו[...] הוא היה  'łatwo zaprzy-
jaźniał się z każdym, kto chciał go słuchać' ( 31אנשי , בן עזר ). Ponieważ imiesłów nie jest tu zsubstantywi-
zowany, lecz jest orzeczeniem zdania względnego, można jego dopełnienie wyrazić syntetycznie:  כל
) 'każdy, kto ją utrzymuje, wydaje jej się wspaniały i kochany' המפרנסה גדול ויקר בעיניה 13שערי , שרירא ). 

  
d. zaimek nieokreślony (z wyjątkiem zaimka מה/מי , por. Hayon 1973: 192–193; Siloni 1995: 451) lub 

zanegowany. Przydawka przymiotna takiego zaimka jest zawsze nieokreślona gramatycznie, zatem 
imiesłów z rodzajnikiem nie jest przydawką, lecz zdaniem względnym: 

 
) 'wyjaśnił ktoś, kto rozumiał po hebrajsku' הסביר מישהו המבין עברית 9על גחלים , רג׳ואן ) 

ראה על פניומשהו הדומה לחיוך נ  'coś, co było podobne do uśmiechu, ukazywało się na jego twarzy' ( 106גוף , קשוע ) 
) 'nie ma niczego, co by dawało mu ochronę' אין דבר המעניק לו הגנה 27הזמן , גרוסמן ) 

אין אף אחד בעולם המנסה להאמין, אין איש  'nie ma nikogo, żadnego człowieka na świecie, który by próbował 
wierzyć' ( 82שיני , גפן ) 
 
e. rzeczownik gramatycznie określony, po którym następuje szereg imiesłowów czynnych (połączo-

nych spójnikiem ו- ), z których tylko pierwszy jest określony przez rodzajnik. Wszystkie składniki szeregu 
przydawek rzeczownika gramatycznie określonego mają rodzajnik, zatem zdania poniższe zawierają 
zdania względne, a nie grupy nominalne z przydawkami szeregowymi: 

 
מן הזיעה הנוטפת וצורבתןרואותי כהו   'oczy moje zaniewidziały od potu, który kapał i je palił' ( 9 חדוה, מגד ) 

רעדתי, למרות הידידים וקרובי המשפחה המקיפים אותי ומגינים עלי  'pomimo przyjaciół i krewnych, którzy mnie 
otaczali i bronili, zadrżałem' ( 248השיבה , יהושע ) 

) 'Mardocha, który wysiada z samochodu i podchodzi do niego' את מרדוך היורד מן המכונית וניגש אליו 134חסות , כאלמי ) 
 
Jeśli imiesłów bez rodzajnika nie jest połączony spójnikiem 'i' z imiesłowem poprzedzającym, to nie 

jest on orzeczeniem kolejnego zdania względnego, lecz orzecznikiem okolicznikowym:  ראתה את התינוק
) 'widziała wrzeszczące dziecko, jak wchodzi' הצורח נכנס 71הינומת , שמיר ). 

Co prawda imiesłów następujący po spójniku względnym ה-  nie może być zanegowany, ale może być 
zanegowany następujący po nim imiesłów, będący orzeczeniem kolejnego zdania względnego szerego-
wego. Negator אין nie może negować przydawki, co wskazuje, że poniższe zdania zawierają zdania 
względne, a nie przydawki szeregowe: 

 
 przestraszyłam się tego ciemnego człowieka, który szedł po' נבהלתי מפני האיש הכהה ההולך לשמאלי ואיננו מדבר

mojej lewej stronie i nic nie mówił' ( 25מיכאל , עוז )  
העומדים ואינם מוציאים הגה, אם הבחין במבטי האנשים  'jeśli zauważył spojrzenia tych ludzi, którzy stali i nic nie 

mówili' ( 166מתום , ברטוב ) 
 
Jeśli jeden z imiesłowów to czasownik przysłówkowy (por. Piela 2011b), a drugi to określany przezeń 

czasownik główny, to nie jest to zdanie względne, bo użycie tylko jednego rodzajnika jest w tym wypad-
ku regułą: שמח על זקנו ההולך וצומח 'cieszył się ze swej rosnącej brody' ( 285מנוחה , עוז ). Jeśli każdy z imie-
słowów jest określony przez rodzajnik, i są one połączone spójnikiem ו- , to jest to nie zdanie względne, 
lecz przydawka szeregowa: בקולה הרועד והמקונן 'swym drżącym, żałobnym głosem' ( 57עשהאל , מגד ). Gdy 
spójnika 'i' brak pomiędzy szeregiem imiesłowów, można wyrażenie uznać za zdanie względne:  את האסון
אהאיום העומד לבו  'tę straszną katastrofę, która ma nadejść' ( 82האיש , בן נר ), choć spójnik jest w szeregu 

przydawek przymiotnych fakultatywny, zatem wyrażenie można też uznać za szereg przydawek 'tę 
straszną, mającą nadejść katastrofę'. 
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Rodzajnik może pełnić funkcję spójnika względnego także w zdaniu odnoszącym się do czynności 
przeszłej lub przyszłej jednoczesnej z czynnością wyrażoną w zdaniu głównym, i wobec tego wyrażonej 
formą czasu teraźniejszego42. W polskim przekładzie pojawia się czas gramatyczny wynikający z odnie-
sienia do chwili mówienia: 

 
) 'zobaczył grupkę lekarzy, którzy odbywali poranną wizytę' ראה קבוצת רופאים העורכים את סיבובי־הבוקר שלהם 11שני , דיין ) 
 będę żoną młodego uczonego, który będzie dążył do światowej' אהיה אשתו של מלומד צעיר המכין לו שם עולמי

sławy' ( 12מיכאל , עוז ) 
 
Jeśli podmiot zdania względnego jest określony przez partykuły גם lub אף (ale nie רק), to pojawia się 

on w formie leksemu zaimkowego po orzeczeniu w formie imiesłowu: העושה אף היא את , מרצה אמריקאית
) 'amerykańska wykładowczyni, która także spędza to lato w Londynie' הקיץ בלונדון 140הקדוש , בלבן ). 

We współczesnym hebrajskim nie występują zdania względne z rodzajnikiem w funkcji spójnika, któ-
rych orzeczenie to czasownik w czasie przeszłym, spotykane w Biblii: אל קציני אנשי המלחמה ההלכוא אתו, 
BT: do dowódców wojennych, którzy mu towarzyszyli (Joz 10, 24). 

 
2.9. Hebrajskie zdanie względne ze spójnikiem ש/אשר-  
 
Najpowszechniejszy we współczesnym języku hebrajskim wariant zdania względnego zawiera spójnik 

względny ש-  (w stylu neutralnym) lub אשר (w stylu książkowym), którego funkcją jest sygnalizowanie, że 
następujące po nim zdanie jest przydawką poprzedzającego go rzeczownika, natomiast o funkcji tego rze-
czownika w zdaniu względnym informuje pojawiający się w nim zaimek (najczęściej osobowy) odnoszący się 
do poprzednika. W języku hebrajskim zatem, podobnie jak w polskich zdaniach ze spójnikiem względnym co, 
spójnik względny pełni tylko jedną z funkcji polskiego zaimka względnego który, tj. funkcję spójnikową, 
natomiast drugą z funkcji polskiego zaimka względnego, czyli wskazywanie na funkcję poprzednika w zdaniu 
względnym, pełni zaimek anaforyczny pojawiający się w zdaniu względnym42F

43. W odróżnieniu od zdań asyn-
detycznych w wariancie współczesnym i od zdań ze spójnikiem ו- , zaimek anaforyczny odnoszący się do 
poprzednika może znajdować się dowolnie daleko od spójnika ש/אשר- : 

 
אשר נערות חגורות סינרים התרוצצו בו, לפרוזדור  'na korytarz, po którym biegały dziewczęta przepasane fartu-

chami' ( 62 הגולים, בארון ), wariant asyndetyczny miałby szyk taki, jak polskie zdanie z zaimkiem 
względnym: לפרוזדור בו התרוצצו נערות חגורות סינרים. 

) 'załatwić sprawę, której nie mogłem odłożyć na później' לסדר ענין שלא יכולתי לדחותו 18 השער, מלץ ), wariant 
asyndetyczny miałby szyk taki: לסדר ענין לדחותו לא יכולתי. 
 
Mimo że spójnik ש-  jest właściwy stylowi neutralnemu, a spójnik אשר stylowi książkowemu, w stylu 

książkowym możliwe są oba spójniki w jednym zdaniu, a nawet zaleca się naprzemienne ich stosowanie 
(Hayon 1973: 195; Zewi 2013: 360): אשר בהתחלה ניצבו בהם בעירבוביה ו, שהיו מוכרים לו כל־כך, לאורך הרחובות
-wzdłuż ulic, które były mu tak znane, a przy których na początku stały chaotycznie szpet' בתי־אבן מכוערים
ne kamienne domy' ( 179זכרון , שבתאי ). 

Wydaje się, że często w stylu książkowym na przemian pojawiają się spójniki ש-  i שרא , gdy oba zda-
nia odnoszą się do tego samego poprzednika, ale nie są skoordynowane, tj. nie są połączone spójnikiem 
'i', i wtedy w polskim przekładzie anafora w drugim zdaniu przybiera formę rzeczownika określonego 
zaimkiem który to, o czym piszę dokładnie dalej: 

 
אשר שיחררו אותו, בשל הדברים שאמר  'dzięki słowom, które wypowiedział, które to słowa go wyzwoliły' 

( 169זכרון , שבתאי ) 
) 'duch, którego się nie spotyka, który to duch nim kierował' הרוח שאינה מצויה אשר פיעמתו 16, 1ספורי , שנהר ) 

 
 

                                                 
42 Glinert (2004: 370–371; 501) i Freedman Cohen, Shoval (2011: 873–875) rozważają wyłącznie zdania odnoszące 
się do teraźniejszości. Siloni (1995: 449) zauważa, że czas użyty w zdaniu głównym wpływa na referencję czasową 
zdania względnego z ה- . 
43 Podobną obserwację, o funkcjonalnej odpowiedniości pomiędzy zaimkiem względnym który a arabskim układem 
spójnik względny + zaimek anaforyczny poczyniła Górska (2000: 260; 2010: 105). O podwójnej, spójnikowej 
i anaforycznej funkcji zaimków względnych w językach europejskich, z których każdą pełni inny element zdania 
względnego semickiego por. Pat-El, Treiger 2008: 275. 
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Spójnik אשר jest współcześnie bardzo rzadki, gdy poprzednik to zaimek מי/מה  (Hayon 1973: 183; Bo-
rer 1984: 239): 

 
קונה –מי אשר פרוטה בכיסו   'ten, kto ma grosz w kieszeni, kupuje' ( 313עד , ראובני ) 

יצא נא[...] מי מכם אשר ירצה   'ten z was, kto chce [...] niech wyjdzie' ( 23על ב, בורלא ) 
) 'wydzierżawiłem podwórze ze wszystkim, co na nim było' שכרתי את החצר עם כל מה אשר בה 146תל אבי , זליבנסקי ) 

 
Spójnik względny ש-  jest najbardziej uniwersalnym sposobem łączenia poprzednika ze zdaniem 

względnym, tj. nie istnieją żadne ograniczenia jego użycia, jakim podlega np. spójnik względny ה-  czy 
zdanie asyndetyczne. Każde hebrajskie zdanie względne z innym spójnikiem niż ש-  można sparafrazować 
na zdanie z tym właśnie spójnikiem i w stylu neutralnym można posługiwać się wyłącznie tym spójni-
kiem w celu łączenia zdania względnego z poprzednikiem. 

Spójniki ש/אשר-  łączą nie tylko poprzednik ze zdaniem względnym, ale też zdanie główne ze zdaniem 
podrzędnym innego typu niż względne, co może powodować homonimiczność zdania względnego 
z innego rodzaju zdaniami podrzędnymi. Spójniki te mogą wprowadzać: 

 
a. zdania podmiotowe lub dopełnieniowe oznajmujące, z tym, że אשר w tej funkcji zdarza się tylko 

w stylu archaizującym, natomiast w stylu książkowym neutralnemu ש-  odpowiada niehomonimiczny ze 
względnym spójnik כי: 

 
 • zdania podmiotowe: 

) 'dobrze, aby jej ciotka była przy niej' טוב אשר תעמוד דודתה לימינה 357, 2סיפורי , שנהר ) 
) 'dobrze jest, by człowiek wierzył' טוב לאנוש כי יאמין 57כל ספורי , ראובני ) 
) 'obraźliwe jest, że to wszystko się stało' מעליב שהכל אירע 536ימי , יזהר ) 

 
• zdania dopełnieniowe: 

) 'chcieli, aby ich rozśmieszała' הם רצו שהיא תצחיק אותם 197כורסת , גפן ) 
) 'chciałem, aby nas otulił' ביקשתי כי יאפוף אותנו 92התגנבות , קנז ) 

איש זקן[...] אשר סר אליהם [...] ראו   'widzieli [...] że wstąpił do nich [...] starszy człowiek' ( 96בגיאות , בורלא ) 
אשר יש ליהודי כבוד[...] יראו   'zobaczą [...] że Żydzi mają honor' ( 24בעל , בורלא ) 

 
b. fakultatywnie, w stylu niedbałym, zdania dopełnieniowe pytajne o uzupełnienie (por. Rosén 1955: 

64), z tym, że spójnik אשר w tej funkcji nie występuje, jako właściwy stylowi książkowemu. Spójnik ש-  
pojawia się po zaimku pytajnym lub po rzeczowniku, którego zaimek pytajny jest określeniem, i jest 
częsty zwłaszcza w pytaniach retorycznych pełniących funkcję dopełnienia, a to z tego powodu, że ש-  
może w stylu niedbałym pojawić się także w samodzielnych zdaniach będących pytaniami retorycznymi. 
O możliwej w stylu niedbałym homonimii zdania pytajnozależnego ze względnym piszę dokładniej 
w dalszej części pracy (rozdz. 4, 9.7): 

 
ע כמה דמעות שהיא שפכהרק הכר שלה יוד  'tylko jej poduszka wie, ileż łez ona wylała' ( 19מומיק , גרוסמן ), por. 

w stylu starannym, w pytaniu nieretorycznym brak spójnika ש-  ,nie wiedział' הוא לא ידע כמה זמן כבר רץ :
ile czasu już biegnie' ( 25עקוד , סויסה ) 
שזהאין לך בכלל מושג מה   'nie masz w ogóle pojęcia, cóż to jest' ( 60סוכן , שחר ), por. w stylu neutralnym  אתה
?יודע מה הבעיה שלך  'czy wiesz, co jest twoim problemem?' ( 204נוכחים , גרוסמן ) 

!שהיא איזה מין אשה נפלאה אין לך מושג  'nie masz pojęcia, jakaż to wspaniała kobieta' ( 55סוכן , שחר ), por.  אין לך
) 'nie masz pojęcia, jakichże kłopotów przyczynia mi twa siostra' מושג איזה צרות צרורות גורמת לי אחותך 121המסע , שחר ) 

איך שאת מתנשאת, תרגישי היטב איך ממלא השפע האלוהי את ליבך  'doskonale poczujesz, jak boska obfitość wypeł-
nia twe serce, jak się wznosisz' ( 89סוכן , שחר ) 
 
c. zdania okolicznikowe skutku lub przyczyny (tylko ש-  wymienne z כי): 
 

שהיה מהלך בחדר, האם נתקף קדחת נסיעות  'czy dostał gorączki podróżnej, że chodził po pokoju' ( 128אגדות , לוז ) 
שהאבטיח מתקלקל מלחיצה –אל תלחץ   'nie naciskaj – bo arbuzy psują się od naciskania' ( 54עלילות , בורלא ) 

?אך מי אני כי אשפוט  'ale kimże ja jestem, bym osądzała?' ( 208עשהאל , מגד ) 
 
Ponieważ więc spójnik ש-  może łączyć różnego typu zdania podrzędne ze zdaniem nadrzędnym, he-

brajskie zdania względne bywają homonimiczne z innymi zdaniami podrzędnymi, jeśli bezpośrednio 
przed spójnikiem ש-  znajduje się grupa nominalna, a w zdaniu podrzędnym znajduje się zaimek do niej 
się odnoszący. Wskazówką, jak interpretować takie zdanie, może być interpunkcja, bo zdanie względne 



4. Zaimek względny 
 

~ 307 ~ 

nieograniczające zwykle jest oddzielone od poprzednika przecinkiem, natomiast zdania dopełnieniowe 
i okolicznikowe nie muszą być oddzielone przecinkiem od zdania głównego: 

 
• Zdanie dopełnieniowe oznajmujące może być homonimiczne ze zdaniem względnym, jeśli pominąć 

interpunkcję: 
 

) 'czekam na Chomeiniego, żeby zniszczył Izrael' אני מחכה לחומייני שישמיד את ישראל 176נוכחים , גרוסמן ) – zdanie 
jako względne byłoby nieograniczające, i pojawiłby się przecinek, por. zdanie na pewno okolicznikowe 
z powodu spójnika ומחכה לאורים הדלים כי יכבו :כי 'i czeka, by słabe światełka zgasły' ( 44, 2סיפורי , שנהר ) 

) 'prosiłam ją, żeby przyszła' ביקשתי אותה שתבוא 172זכרון , שבתאי ) – zdanie 'ją, która przyjdzie' jako nie-
ograniczające zawierałoby przecinek, por. zdanie na pewno dopełnieniowe z tego powodu, że nie poja-
wia się w nim anafora odnosząca się do rzeczownika poprzedzającego: הייתי מבקש מאלוהים שינצחו 'prosiłem 
Boga, żeby oni wygrali' ( 140ארבעה , נבו ) 

מקנאה בברונקה שהיא יפה[...] את   'zazdrościsz Bronce, że jest ładna' ( 211רחוב , אקשטיין ) – zdanie względne 
'Bronce, która jest ładna' byłoby nieograniczające, zatem pojawiłby się w nim przecinek, por. zdanie 
na pewno dopełnieniowe z powodu przyimka właściwego dopełnieniu nominalnemu:  הוא היה מקנא בהם

רותעל שעמדו בבחינות הבג  'zazdrościł im tego, że zdali maturę' ( 35מתום , ברטוב ). 
) 'bał się Arki, że go zatrzyma na progu' חשש מפני ארקה שיעצור אותו על המפתן 100עת , באר ), por. zdanie na 

pewno dopełnieniowe ze względu na jednoznaczny spójnik מן , סיםמילדים מתקל, הוא פחד מן הסימטאות :פן
פן יפלו עליו אם יסתובב ביניהם, הבתים  'bał się zaułków, szydliwych dzieci, domów, że może się nań obalą, 

gdy będzie się kręcił między nimi' ( 48חרב , בר יוסף ) 
 
Wszystkie powyższe zdania jako względne byłyby nieograniczające, i wskazówką, że są to zdania do-

pełnieniowe, jest brak przecinka po ewentualnym poprzedniku, por. zdanie dopełnieniowe nie oddzielone 
przecinkiem od głównego: עזרה משיב כי הנערה תשתה קפה 'Ezra odpowiada, że ta dziewczyna napije się 
kawy' ( 249מקום , עוז ). 

 
• Zdanie okolicznikowe przyczyny, celu lub skutku może być homonimiczne ze względnym: 
  

שישמור על הבית, לכל משפחה הירשו להשאיר אדם אחד  'każdej rodzinie pozwolili zostawić jedną osobę, żeby 
pilnowała domu' ( 164נוכחים , גרוסמן ), por. zdanie na pewno okolicznikowe, bo brak w nim bezpośrednio 
przed spójnikiem rzeczownika, który mógłby być poprzednikiem: שהוא יחשוב שהלכת כבר, ותתחבאי בצד  'schowaj 
się z boku, żeby on myślał, że już poszłaś' ( 275חיי , שלו ). 

שיהיו נקיים, תחליף את המיים שלהם  'zmień im wodę, żeby była czysta' ( 54רחוב , אקשטיין ) – tylko sens wyklu-
cza interpretację względną, bo jako względne zdanie nie byłoby ograniczające, zatem nawet inter-
punkcją nie różniłoby się od zdania okolicznikowego. 

שלא תמצא אותי, יש לי חשק לברוח ממנה  'mam ochotę uciec od niej, żeby mnie nie znalazła' ( 102רחוב , אקשטיין ) 
?ומה עשה הבן שלך שחיפשו אותו ככה  'a co zrobił twój syn, że go tak szukali?' ( 152הזמן , גרוסמן ), interpunkcja i sens 

wykluczają interpretację 'a co zrobił twój syn, którego tak szukali?', por. zdanie na pewno okolicznikowe ze 
względu na jednoznaczny spójnik אך מי אני כי אשפוט :כי?  'ale kimże ja jestem, bym osądzała?' ( 208עשהאל , מגד ) 

?אז מה קרה לו לרב יצחק שנעשה חלש  'więc co się stało rebemi Izaakowi, że zrobił się taki słaby?' ( 43רחוב , אקשטיין ) 
 
Niekiedy sens zdania dopuszcza interpretację względną bądź okolicznikową zdania podrzędnego, 

a wskazówką interpretacyjną bywa interpunkcja: 
 

 biegnę z taką prędkością, do jakiej nie wyobrażałem' אני רץ במהירות כזאת שלא תיארתי לעצמי שאני מסוגל לה
sobie, że jestem zdolny' ( 124רחוב , אקשטיין ) – w tym samym tekście zdania okolicznikowe zwykle są 
oddzielone przecinkiem: שנפלתי על האדמה, הנחיתה לי על הלחי כזאת סטירה  'dała mi taki pogębek, że upa-
dłem na ziemię' ( 124רחוב , אקשטיין ) 

קבלת פנים כזו שידברו עליה עוד הרבה זמן[...] אנחנו חייבים להכין   'musimy przygotować [...] takie powitanie, 
o którym będą mówili jeszcze długo' ( 97רחוב , אקשטיין ) – zdanie jako względne jest ograniczające, za-
tem nie pojawia się w nim przecinek przed spójnikiem względnym. Zdania okolicznikowe skutku tak-
że nie muszą być oddzielone przecinkiem od zdania głównego:  בצעקות כאלה הוא דיבר אתן אז שאנשים חשבו
) 'tak wrzeszczał, rozmawiając z nimi wtedy, że ludzie myśleli, że zwariował' שהוא ירד מהפסים , שמעוני

265חדר  ), jednak częściej przecinek pojawia się: בשהוא התכווץ מחמת כא, ולחצה בכוח כזה  'i ścisnął ją z taką 
siłą, że tamten skulił się z bólu' ( 487אבן , שחם ). 
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שממילא אינו יודע ערכן, לא ספר את המטבעות  'nie policzył monet, których wartości i tak nie zna/bo i tak nie zna 
ich wartości' ( 35אבן , שחם ) – zdanie jako względne nie byłoby ograniczające, zatem przecinek nie jest 
tu wskazówką interpretacyjną. 

שהורג אותך, זה כזה כאב  'to jest taki ból, że cię zabija/taki ból, który cię zabija' ( 139נוכחים , גרוסמן ) – zdanie 
jako względne byłoby ograniczające, zatem nie pojawiłby się w nim przecinek po poprzedniku. 

שמסתתרים בו כל כך הרבה אנשים, איפה משיגים עיפרון פלא כזה  'gdzie można dostać taki cudowny ołówek, 
w którym kryje się tak wielu ludzi' ( 103רחוב , אקשטיין ) – zdanie jako względne nie jest ograniczające 
(bo wyrażenie 'taki cudowny ołówek' ma funkcję anaforyczną), zatem podane tłumaczenie jest upraw-
nione, choć można też przyjąć interpretację okolicznikową: 'gdzie można dostać ołówek tak cudowny, 
że kryje się w nim tak wielu ludzi'. 
 
Ponieważ polskie zaimki względne właściwe stylowi neutralnemu są homonimiczne z zaimkami py-

tajnymi, w języku polskim zdanie względne może być homonimiczne tylko z pytajnym, co faktycznie się 
zdarza: Nie wiem, co on mówi (zdanie pytajnozależne), obok Kupiłem, co zobaczyłem (zdanie względne), 
ale stosunkowo rzadko zdarza się homonimia w przypadku zaimka który, a to dlatego, że zaimek ten jako 
względny jest najczęściej zsubstantywizowany, a jako pytajny jest przeważnie przydawką rzeczownika: 
To jest dom, w którym mieszkam, obok Nie wie Jan, w którym domu mieszka Maria. Rzadkie są przypadki 
odwrotne: 

 
• zaimek względny będący przydawką: To jest dom, w którym to domu mieszkam – ta forma anafory, 

którą omówię dokładniej dalej (rozdz. 4, 3.3.4), właśnie dlatego zawiera obligatoryjny dzisiaj składnik to, 
aby nie była homonimiczna z grupą złożoną z rzeczownika i określającego go przymiotnika który, poja-
wiającą się w zdaniach pytajnych. 

 
• zaimek pytajny który użyty substantywnie: Który to powiedział? w sensie 'który z was to powie-

dział?'. 
 
W polskich gwarach, w których spójnik co może wprowadzać zdanie oznajmujące dopełnieniowe, 

a zarazem jest on jako spójnik względny powszechniejszy niż w polszczyźnie ogólnej (Rysiewicz 1934: 
62–63), zdanie względne może być homonimiczne ze zdaniem oznajmującym dopełnieniowym. 

 
Podsumowując, w języku hebrajskim istnieje więcej niż w polskim sposobów połączenia rzeczownika 

ze zdaniem względnym. W stylu podniosłym bądź publicystycznym zdanie asyndetyczne, w stylu książ-
kowym spójnik אשר lub ה- , rzadziej spójnik ו- , w stylu neutralnym najbardziej uniwersalny i możliwy 
w każdego typu zdaniu względnym spójnik ש- . W języku polskim są do wyboru zaimek względny (styl 
neutralny), bądź spójnik względny co (styl archaizujący lub potoczny). Z tego powodu trudniej jest 
w tłumaczeniu z hebrajskiego na polski samą formą zdania względnego osiągnąć ekwiwalencję styli-
styczną wobec oryginału.  

Hebrajskie zdanie względne asyndetyczne, podobnie jak polskie zdanie z zaimkiem względnym, ma 
inny szyk niż analogiczne zdanie niewzględne, bo podwójna, anaforyczna i spójnikowa funkcja zaimka 
odnoszącego sie do poprzednika wymaga jego inicjalnego szyku. Natomiast zdania ze spójnikiem co 
i zdania ze spójnikami ש-  .mogą mieć szyk taki sam jak zdania niewzględne אשר/

   
3. Zaimek anaforyczny odnoszący się do poprzednika w zdaniu ze spójnikiem אשר/-ש  
 
W zdaniu względnym ze spójnikiem ש/אשר-  przeważnie pojawia się wyrażenie anaforyczne (najczę-

ściej zaimek osobowy) odnoszące się do poprzednika, które wskazuje na funkcję składniową pełnioną 
w zdaniu względnym przez poprzednik, co jest konieczne z tego powodu, że spójnik względny tej funkcji 
nie sygnalizuje. W polskim zdaniu względnym zaimek który na tę funkcję wskazuje, natomiast spójnik co 
nie, i zdania ze spójnikiem względnym co mają podobną budowę co zdania hebrajskie43F

44, choć nie można 
ich uznać za stylistyczny ekwiwalent przekładowy, bo zdania ze spójnikiem co należą do stylu niedbałego 
lub archaizującego.  

 
 
 

                                                 
44 Zwrócił mi na to uwagę prof. Kazimierz Polański w roku 1999. 
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3.1. Obecność lub brak zaimka anaforycznego odnoszącego się do poprzednika 
w zdaniu względnym ze spójnikiem ש-  
 
Polski zaimek względny który oraz inne zaimki względne homonimiczne z pytajnymi (głównie kto, 

co) zawsze pojawiają się w zdaniu względnym. W przypadku spójnika względnego co zdarzają się, choć 
bardzo rzadko, zdania względne, w których nie pojawia się zaimek anaforyczny odnoszący się do po-
przednika ani w formie leksemu zaimkowego, ani jako cecha orzeczenia finitywnego. Jest to możliwe 
w zasadzie tylko wtedy, gdy funkcja pominiętej anafory jest oczywista, czyli jeśli jest ona podmiotem 
zdania względnego nominalnego: ci, co na górze 'ci, którzy są na górze'; ten, co uczciwy 'ten, który jest 
uczciwy'. Zaimek anaforyczny może wyjątkowo nie pojawić się także wtedy, gdy poprzednik jest dopeł-
nieniem bliższym zdania względnego, jak w cytowanym już zdaniu płacą kamieniem za chleb, co jedli, tj. 
'chleb, co go/który jedli'. Zauważmy, że podane tu zdania bez anafory odnoszącej się do poprzednika stają 
się nieakceptowalne, gdy poprzednik powoduje, że są one nieograniczające: nie 'Zosia, co na górze', ani 
'Kowalski, co uczciwy'. Nawet zdanie ograniczające, ale z poprzednikiem rzeczownikowym jest nieak-
ceptowalne: 'człowiek, co uczciwy'. W języku hebrajskim znacznie częściej niż w polskim wariancie ze 
spójnikiem co brak jest w zdaniu względnym zaimka anaforycznego odnoszącego się do poprzednika.   

 
3.1.1. Anafora odnosząca się do poprzednika to podmiot zdania względnego 
 
3.1.1.1. Zdanie względne nominalne 
 
Jeśli hebrajskie zdanie względne nie zawiera orzeczenia w formie finitywnej czasownika (w tym cza-

sownika היה 'być' w funkcji łącznika), to pojawienie się zaimka anaforycznego odnoszącego się do po-
przednika, a będącego podmiotem zdania względnego, zależy głównie od charakteru orzecznika.  

 
a. Orzecznik to rzeczownik lub zaimek osobowy 
 
Jeśli orzecznik to rzeczownik lub zaimek osobowy, w zdaniu względnym niemal zawsze pojawia się 

zaimek anaforyczny w funkcji podmiotu, niezależnie od tego, czy zdanie jest ograniczające czy też nie. 
Zaimek ten nie jest łącznikiem, bo jeśli poprzednik to zaimek 1. lub 2. osoby, w zdaniu względnym 
pojawia się anafora w postaci zaimka 1. lub 2. osoby, który nie może być łącznikiem44 F

45. 
 
a.1. Poprzednik to zaimek 1. lub 2. osoby, i ten sam zaimek pojawia się jako podmiot zdania względ-

nego. Zdania ze względu na znaczenie poprzednika są nieograniczające: 
 

אומר אני לעצמי[...] שיהודי רוסי אנכי , ואני  'a ja, który jestem rosyjskim Żydem [...] mówię do siebie' ( 99ריחו , תמוז ) 
) 'nawet ze mną, który jestem takim małym donosicielem' אפילו אתי שאני כזה שטינקר קטן 139מנוחה , עוז ) 

ירוני את הממונים עלישמחתי לארח בביתי הע, ואני שמכניס־אורחים אני בן־מכניס־אורחים  'a ja, który z dziada pradziada 
jestem bardzo gościnny, z radością gościłem przełożonych w swoim miejskim domu' ( 24סיפורו , קפליוק ) 

גם אתה כמו קומוניסט, שאתה חבר ובן אדם אמיתי, אפילו אתה  'nawet ty, który jesteś przyjacielem i prawdziwym 
człowiekiem, jesteś jak komunista' ( 52שאהבה , הראבן ) 

יכול לברוא עולם, שאמן של מלים אתה, גם אתה  'również ty, który jesteś artystą słów, możesz stworzyć świat' ( 111יום , מגד ) 
 
a.2. Poprzednik to zaimek 3. osoby, zaimek nieokreślony lub rzeczownik. W zdaniu względnym 

w funkcji podmiotu pojawia się zaimek 3. osoby. Zdania, których poprzednik to zaimek מי ,מה lub מישהו 
są ograniczające: 

 
שהוא נער רגיש, עידו זוהר  'Ido Zohar, który jest wrażliwym chłopcem' ( 82מקום , עוז ) 

) 'są ludzie, którzy są całkowitym przeciwieństwem' יש אנשים שהם ההפך הגמור 44רחוב , אקשטיין ) 
אינו חטא, מה שהוא אמת  'to, co jest prawdą, nie jest grzechem' ( עיר, סדן ) 

) 'ten, kto jest drobnym rzemieślnikiem' מי שהוא בעל־מלאכה קטן 115יסודות , דרי ) 
) 'każdy, kto jest dzieckiem rozwiedzionych rodziców' כל מי שהוא בן להורים גרושים 103באהבה , אלמוג ) 
) 'ktoś, kto jest doskonałym chrześcijaninem' מישהו שהוא נוצרי גמור 110כחרס , לפיד ) 

                                                 
45 Glinert (2004: 361) błędnie sądzi, że zaimek osobowy pojawiający się w zdaniu איפה הכפפות שהן מתנה?  'gdzie są 
rękawiczki, które są prezentem?' jest łącznikiem, mimo że cytowany przezeń Hayon (1973: 101–102) podaje wła-
ściwą interpretację takiego zaimka jako podmiotu zdania względnego, a nie łącznika. 
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שהיא אני[...] אותה עצבות   'ów smutek [...] który jest mną' ( 11פצעי , ברטוב ). 
שהם סימניו של יישוב הקבע, מפני הסדר והמשטר  'przed porządkiem i reżimem, które są oznakami życia osiad-

łego' ( 25ישראל , מגד ) 
להוציא משפט נחפז, שהיא ילידת ירושלים, אל לה  'nie wolno jej, która jest urodzoną jerozolimianką, wypowiadać 

się pochopnie' ( 85נוצות , באר ) 
?מהו אותו שאר שהוא דברים בטלים  'czym jest owa reszta, która jest rzeczami zbędnymi?' ( 121השער , מלץ ) 

שהוא בעצמו מחבר, פגשה איש  'spotkała człowieka, który sam jest pisarzem' ( 151עד , ראובני ) 
שהיא אחות, ודודה מרים  'a ciocia Miriam, która jest pielęgniarką' ( 13ארבעה , נבו ) 

 
Anafora odnosząca się do poprzednika może mieć postać sufiksu negatora אין, partykuły הנה lub rze-

czownika כל 'całość': 
 

) 'każdego, kto nie jest Chananem' בכל מי שאיננו חנן 17פתאום , שביט ) 
) 'problemów, które nie są problemami' של בעיות שאינן בעיות 204הוא , שמיר ) 

כםשהנכם אחים לשכני, אתם  'wy, którzy jesteście braćmi dla swoich sąsiadów' ( 131תחת , שמיר ) 
לא יכולתי לשאת מבטה[...] אני שכולי עיניים   'ja, który jestem cały oczyma [...] nie mogłem znieść jej spojrzenia' ( 14רוב , מר ) 

 
Wyjątkowo zdarza się brak zaimka anaforycznego w zdaniu ograniczającym, mimo że orzecznik to 

rzeczownik45F

) 'do każdego, kto jest jej sąsiadem' לכל מי ששכן שלה :46 165שיני , גפן ). Wydaje się, że brak ana-
fory byłby niemożliwy w zdaniu שכעת הם השדות של תל־עדשים, השדות של אכסאל  'pola należące do wsi Iksal, 
które teraz są polami należącymi do miejscowości Tel Adaszim' ( 62נוכחים , גרוסמן ), bo jest ono nieograni-
czające i ma orzecznik gramatycznie określonym, co w braku anafory spowodowałoby, że orzecznikowa 
funkcja rzeczownika określonego gramatycznie byłaby mało wyrazista: שהשדות של תל עדשים, שדות של אכסאלה . 

 
Zdania względne podane wyżej odnoszą się do chwili mówienia. Gdy zdanie względne jest w czasie prze-

szłym lub przyszłym, anafora odnosząca się do poprzednika jest cechą finitywnej formy czasownika היה 'być': 
 

היה בעיניו סטיה מסוכנתש, הדיון הזה  'ta dyskusja, która była w jego oczach niebezpiecznym odejściem' ( 160התגנבות , קנז ) 
) 'zawinięta w coś, co było kiedyś mną samą' מכורבלת בתוך מה שהיה פעם אני עצמי 127המינה , בלום-קסטל ) 
) 'każdemu, kto był kiedyś bitym dzieckiem' על כל מי שהיה פעם ילד מוכה 260המצב , עוז ) 

 
W polskim przekładzie powyższych zdań względnych w dowolnym czasie pojawia się anafora który nie 

wyrażająca kategorii osoby oraz finitywna forma czasownika, która kategorię osoby poprzednika wyraża.  
 
 
Dygresja 1: Relatywizacja podmiotu zdania Jan to (jest) dobry człowiek 
 
Gdyby niektóre z powyżej podanych zdań względnych nie zawierały anafory odnoszącej się do po-

przednika, w ich polskim przekładzie mógłby pojawić się łącznik to jest: אני כזה שטינקר קטן 'ja to jestem 
taki mały donosiciel'; הוא נער רגיש 'on to jest wrażliwy chłopiec', ponieważ w języku polskim oprócz zdań 
z orzecznikiem w narzędniku: Jan jest dobrym człowiekiem, możliwe są zdania z łącznikiem to (jest/był) 
i orzecznikiem w mianowniku: Jan to (jest/był) dobry człowiek: 

 
) 'Roni jest grzecznym chłopcem/Roni to (jest) grzeczny chłopiec' רוני נער מנומס 68כולל , הפנר ) 
) 'Dniepr nie jest Wołgą/Dniepr to nie (jest) Wołga' הדנייפר איננו הוולגה 43עד , שמיר ) 
) 'Eli nie jest mną/Eli to nie (jestem) ja' אלי זה אנוכי 110חיי  ,תמוז ) 

הייתי אני[...] אותו בחור   'ten chłopak był mną/ten chłopak to byłem ja' ( 13סרטן , קריץ ) 
 
Jeśli podmiot (czyli pierwszy składnik) to rzeczownik pospolity, a orzecznik to nazwa własna osobo-

wa, w polskim przekładzie nazwa własna nie może mieć formy narzędnika: אביה הוא שרפשטין הידוע 'jej 
ojciec to (jest) ten znany Szarfsztajn/jej ojcem jest ten znany Szarfsztajn' ( 79אבן , שחם ). 

W języku polskim nie można zastąpić podmiotu (tj. pierwszego składnika) zdania z łącznikiem to 
(jest/był) zaimkiem względnym który/kto, tj. jeśli w zdaniu hebrajskim podmiot to anafora odnosząca się 
do poprzednika, w polskim przekładzie z zaimkiem względnym który/kto jeden ze składników zdania 
musi być w narzędniku i niemożliwy jest w polskim przekładzie zaimek to jako łącznik. Anafora w postaci 

                                                 
46 Hayon (1973: 95) podaje jako zdanie nieakceptowalne הנשיא שבוקר גר בטקסס 'prezydent, który jest cowboyem, 
mieszka w Teksasie'. 
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rzeczownika określonego zaimkiem który to zdaje się pozwalać na użycie łącznika to (jest) i orzecznika 
w mianowniku. Wariant ten jest niemożliwy w przypadku zaimka względnego rzeczownego kto: 

 
שהוא נער רגיש, עידו זוהר  'Ido Zohar, który jest wrażliwym chłopcem' ( 82מקום , עוז ), nie 'Ido Zohar, który to 

(jest) wrażliwy chłopiec', choć zdanie niewzględne można tak tłumaczyć: 'Ido Zohar to (jest) wrażliwy 
chłopiec'. Być może akceptowalny jest przekład 'Ido Zohar, który to Ido to jest wrażliwy chłopiec'. 

) 'każdy, kto jest dzieckiem rozwiedzionych rodziców' כל מי שהוא בן להורים גרושים 103באהבה , אלמוג ), nie 
'każdy, kto to jest dziecko rozwiedzionych rodziców', choć możliwe jest zdanie niewzględne 'Dawid to 
(jest) dziecko rozwiedzionych rodziców'. 

) 'wyjechać do kraju, który nie jest Izraelem/którym nie jest Izrael' לצאת לארץ שאינה ישראל מגדלורים , קציר
29), nie 'który to nie (jest) Izrael', choć możliwe zdanie niewzględne 'ten kraj to nie (jest) Izrael'. Może 
akceptowalne jest zdanie 'do kraju, który to kraj to nie jest Izrael'. 

) 'każdego, kto nie jest Chananem/kim nie jest Chanan' בכל מי שאיננו חנן 17פתאום , שביט ), nie 'każdego, kto 
to nie (jest) Chanan', choć 'ten człowiek to nie (jest) Chanan'. 

שהיא אני[...] אותה עצבות   'ów smutek [...] który jest mną/którym jestem ja' ( 11פצעי , ברטוב ), choć 'ten smutek 
to (jestem) ja'. Akceptowalne wydaje się zdanie 'ów smutek, który to smutek to jestem ja'. 
 
Gdy żaden z dwóch składników zdania nie może mieć w polskim przekładzie formy narzędnika, ko-

nieczna jest parafraza lub anafora w formie rzeczownika. Zdanie niewzględne  מ׳ 1.25עומקו הוא  'jego 
głębokość to 1,25 m' ( 142יהודים , יעקבי ), nie może być tłumaczone z użyciem narzędnika: nie 'jego głęboko-
ścią jest 1,25 m', ani 'jego głębokość jest dwoma metrami', i dlatego przekład zdania względnego wymaga 
substytucji leksykalnej lub anafory rzeczownikowej:  שהוא כאן בוודאי כבר חמישה מטרים[...] את העומק  'głębokość 
[...] która tu wynosi już na pewno 5 metrów' ( 74עד , שמיר ), nie 'która to (jest) 1,25 m'. Substytucji leksykalnej 
pozwala uniknąć anafora rzeczownikowa: 'głębokość [...], która to głębokość to jest już tutaj na pewno 5 
metrów'. 

Jeśli jednak anafora odnosząca się do poprzednika jest tylko przydawką podmiotu, można w polskim 
przekładzie zachować łącznik to (jest/był): דרכים חדשות להתמודדות עם קשיים "שנושאו , היא עובדת על הדוקטורט
"בהבנת הנקרא  'ona pracuje nad doktoratem, którego temat to Nowe sposoby zwalczania trudności w rozu-

mieniu słowa czytanego' ( 68זייפנו , רון פדר עמית משקה־לאזור שרובו בתי ;(  'na obszar, którego większa część to 
(są) pijalnie' ( 71ילדי , שמיר ). 

 
Dygresja 2: Relatywizacja podmiotu zdania To jest dom 
 
Zdania z podmiotem w formie zaimka wskazującego to mają w języku polskim orzecznik w mianowniku. 

W języku hebrajskim podmiot takiego zdania to zaimek זה (w stylu neutralnym) lub הוא (w stylu książkowym): 
 

) 'to nie (jest) moja walizka' זאת לא מזוודה שלי 271חיי , שלו ) 
) 'to nie (jesteś) ty' זו אינך את 76מקום , עוז ) 
) 'to (jest) zagadka' חידה היא 16מחברות , מגד )  

 
Podmiot zdania hebrajskiego (zarówno zaimek זה jak i הוא) może być anaforą odnoszącą się do po-

przednika, ale wtedy w polskim przekładzie nie może pojawić się zaimek to, bo w zdaniu polskim anafo-
ra ma formę zaimka który. Orzecznik (czyli rzeczownik) albo podmiot (czyli zaimek względny) musi 
mieć wtedy formę narzędnika:  

 
) 'trzymać to, co jest moją siłą/trzymać to, czym jest moja siła' לתפוש את זה שהוא כוחי 552ימי , יזהר ), choć 

zdanie זה כוחי czy הוא כוחי można tłumaczyć 'to (jest) moja siła'. 
) 'to jest ta kobieta, która myślałem, że jest tobą/którą myślałem, że ty jesteś' זו זאת שחשבתי שזו את , שם אור

184רצח  ), choć zdanie זו את można tłumaczyć 'to (jesteś) ty'.  
מרכולתו היחידה של העולם שזו, ולהסתתר מהקור והאימה  'i ukryć się przed chłodem i strachem, które są jedyną 

ofertą świata' ( 89אהבה , ברגמן ), choć zdanie זו מרכולתו היחידה של העולם można tłumaczyć 'to jest jedyna 
oferta świata'.  
 
b. Orzecznik to przymiotnik lub imiesłów bierny 
 
Jeśli orzecznik to przymiotnik lub imiesłów bierny, zaimek anaforyczny pojawia się częściej w zda-

niach nieograniczających niż w zdaniach ograniczających (Berman 1978: 197). 
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b.1. Zdanie jest nieograniczające, i zaimek anaforyczny przeważnie pojawia się: 
 

שהוא קשה, מאמץ רגשי עצום" שותפים"תובעת משני ה  'wymaga od obu stron olbrzymiego wysiłku emocjonalne-
go, który jest większy' ( 86נוכחים , גרוסמן ) 

שהיא גדולה במקצת מצפת, את הודו  'Indie, które są trochę większe od Safedu' ( 151חרב , בר יוסף ) 
היא מחלה חשוכת מרפא, שהיא נפוצה למדי ובלתי מסוכנת, המחלה הזאת  'ta choroba [wspomniana wcześniej], która 

jest dość rozpowszechniona i niegroźna, jest nieuleczalna' ( 95זכרון , שבתאי ) 
שהיא אולי היחידה היודעת, אתי  'Eti, która jest może jedyną [osobą] znającą' ( 23שערי , שרירא ) 

שאסירות וסגורות הן, על הבהמות הללו  'nad tymi zwierzętami, które są uwiązane i zamknięte' ( 31עלילות , בורלא ) 
 

Czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się zaimka w funkcji anafory jest obecność pomiędzy spójni-
kiem względnym a imiesłowem lub przymiotnikiem innych składników zdania i to samo obserwujemy 
w polskim przekładzie ze spójnikiem co: 

 
) 'marzenia, które często jest sprzeczne/co często jest ono sprzeczne' של החלום שפעמים רבות הוא מנוגד 354התגנבות , קנז ) 

שעדיין הוא פתוח, מנסה לקרוא בספר  'próbuje czytać książkę, która nadal jest otwarta' ( 107כל הסיפורים , יהושע ) 
קפואה ולא מחייכת היאשתמיד , רית הזאתוהאשה המסת  'ta tajemnicza kobieta, która zawsze jest stężała i bez uś-

miechu' ( 186הכלה , יהושע ) 
 
W zdaniu ograniczającym zaimek pojawia się rzadko: 
 

יצלח –בעבודתו  מי שהוא זריז  'ten, kto/który jest prędki w pracy – nadaje się' ( 110 השער, מלץ ) 
) 'ten, kto jest biedny' מי שהוא עני 120סיפורים , הזז ) 

 
b.2. Zdanie ograniczające, i zaimek przeważnie nie pojawia się: 
 

) 'akurat ci, którzy pełni są krytycyzmu' דווקא אלו שמלאים ביקורת 94הכלה , יהושע ) 
) 'tej najważniejszej rzeczy, która nas czeka' את הדבר העיקרי שצפוי לנו 99נוכחים , גרוסמן ) 
) 'ten, kto/który jest silny, będzie żył' מי שחזק יחיה 121נוכחים , גרוסמן ) lub 'ten, kto silny, będzie żył'. 
) 'temu, kto/który jest go godzien' למי שראוי לה 21אחרי , צמח ) lub 'temu, kto go godzien'. 

שינוח –מי שעייף   'ten, kto jest zmęczony, niech odpocznie' 181מנוחה , עוז( ) 
) 'ten, kto jest zajęty tylko sobą' מי שעסוק רק בעצמו 177פתאום , שביט ) 
) 'każdy, kto jest starszy od najstarszego jego wnuka' כל מי שגדול מבכור נכדיו 350לב , שחם ) 
) 'z niczym, co jest z nimi związane' עם שום דבר שקשור בהם 85התגנבות , קנז ) 

זר לי לא, כל מה שאנושי  'nic/wszystko, co (jest) ludzkie, nie jest mi obce' ( 32רחוב , אקשטיין ) 
) 'to, co jest dobre dla mnie, to być nagim' מה שטוב לי זה להיות עירום 100פתאום , שביט ) 
) 'to jest to, co jest wspaniałe w podróżach' זה מה שגדול בטיולים 159ארבעה , נבו ) 

ך מן האושראת מה שהפו  'to, co jest przeciwieństwem szczęścia' ( 263זכרון , שבתאי ) 
) 'na coś, co było w jego oczach nieuczciwe' על דבר שלא ישר בעיניו 103זכרון , שבתאי ) 
) 'w (tych) miasteczkach, które są blisko obozów' בעיירות שקרובות למחנות 28אני , רימובסקי ) 

 
Rzadziej brak zaimka w zdaniach nieograniczających46F

47: 
 

) 'moją mamę, która jest uwięziona w sypialni' את אמא שלי שכלואה בחדר השינה 12חיי , שלו ) 
שחביב במיוחד על דודתו, קצין המודיעין הצעיר  'młody oficer wywiadu, który jest szczególnie sympatyczny swej 

ciotce' ( 62ה הכל, יהושע ) 
שמורכב ממאכלים בעלי שמות יומרניים, התפריט  'jadłospis, który jest złożony z potraw o pretensjonalnych nazw-

ach' ( 77הכלה , יהושע ) 
שיפות כמו הפארוקה, עם השערות הבלונדיניות שלה  'ze swymi blond włosami, które są piękne jak peruka' ( 64מומיק , גרוסמן )  

 
Zaimek anaforyczny musi pojawić się nawet w zdaniu ograniczającym, jeśli wyraża on novum, tj. 

orzecznik zdania względnego wyraża datum, i dlatego jest gramatycznie określony:  יש אירגוני נוער שהם
-istnieją organizacje młodzieżowe, co to właśnie one są odpowiedzialne za orga' האחראים על אירגון המאבק
nizowanie walki' ( 43נוכחים , גרוסמן ) – przekład ze spójnikiem co pozwala na określenie podmiotu zdania 
względnego zaimkiem to, za którego pomocą w zdaniach niewzględnych sygnalizuje się, że podmiot 
wyraża novum (por. rozdz. 4, 9.1).  

                                                 
47 Pat-El, Treiger (2008: 276) mylnie uznają za niegramatyczne zdanie הנער אשר יפה 'chłopak, który jest ładny', por. 
także w Biblii: מעלליכם אשר לא טובים 'wasze czyny, które nie są dobre' (Ez 36, 31). 
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Zdania powyższe odnoszą się do chwili mówienia. Jeśli zdanie względne odnosi się do przeszłości lub 

przyszłości, pojawia się w nim czasownik היה niezależnie od charakteru ograniczającego czy nieograni-
czającego zdania (Hayon 1973: 94–95) i anafora jest cechą finitywnej formy tego czasownika:  

 
) 'temu, kto był gotowy rozstać się' למי שהיה מוכן להיפרד 107לב , שחם ) 
) 'kupił wszystko, co miał zapisane' קנה כל מה שהיה רשום לו 80זכרון , שבתאי ) 
) 'ja, który byłem tak sławny' אני שהייתי מפורסם כל כך 74אדם , יוקקנ ) 

שלא היו יפות, פניה  'jej twarz, która nie była ładna' ( 80זכרון , שבתאי ) 
 
W języku polskim w przypadku użycia zaimka który nie ma żadnej różnicy w tłumaczeniu zdań ogranicza-

jących i nieograniczających, których orzecznik to przymiotnik. W przypadku użycia spójnika co wydaje się, że 
możliwe jest pominięcie czasownika być w zdaniu ograniczającym, którego poprzednik to zaimek wskazujący 
ten: ten, co mądry, tj. 'ten, co jest mądry', ale nie ja, co mądry, jedynie ja, co jestem mądry. 

 
c. Orzecznik to wyrażenie przyimkowe lokatywne lub zaimek przysłowny lokatywny 
 
Jeśli orzecznik to wyrażenie przyimkowe lokatywne (o znaczeniu przestrzennym, czasowym lub ab-

strakcyjnym) lub zaimek przysłowny o znaczeniu lokatywnym (czasowym lub przestrzennym), bądź 
rzadziej przyimek ל-  wyrażający przynależność lub przyimek מן wyrażający pochodzenie z grupy, 
z miejsca lub z czasu, bardzo często, zwłaszcza w stylu książkowym, brak jest zaimka odnoszącego się do 
poprzednika, nawet w zdaniach nieograniczających, i nawet w zdaniach odnoszących się do przeszłości 
lub przyszłości, w których wtedy nie pojawia się czasownik היה. Orzecznik w formie wyrażenia przyim-
kowego następuje bezpośrednio po spójniku względnym. Według niektórych wyrażenie złożone ze spój-
nika ש-  i następującego po nim wyrażenia przyimkowego lokatywnego nie może być interpretowane jako 
zdanie względne, bo w językach semickich zdanie względne pozostaje zdaniem nawet, jeśli pozbawić je 
zdania głównego wraz ze spójnikiem względnym, a gdyby ze zdania החלון שכנגדי 'okno, które 
(jest/było/będzie) przede mną' usunąć część  שהחלון- , pozostała część (כנגדי) przestałaby być zdaniem 
(Pat-El, Treiger 2008)47F

48. Za nieuznawaniem wyrażeń typu החלון שכנגדי za zdania względne przemawia 
fakt, że w razie określenia rzeczownika jednocześnie przez wyrażenie ש-  + wyrażenie przyimkowe loka-
tywne, i przez zdanie względne z innego typu orzecznikiem, w języku hebrajskim z reguły brak jest 
spójnika ו-  'i' łączącego te dwa określenia rzeczownika, tak jakby różniły się one statusem składniowym. 
Także w przekładzie polskim lepiej brzmi wariant, w którym pierwszemu z hebrajskich zdań względnych 
odpowiada nie zdanie względne, lecz przydawka w formie postponowanego wyrażenia przyimkowego: 

 
מתחת לפני הקרקע[...] שנמצא , הקרקע־באולם שבקומת  'w sali na parterze, która znajdowała się pod ziemią' ( , שחר

206נינגל  ), lepiej niż 'w sali, która była na parterze, [i] która znajdowała się pod ziemią'. 
אשר היו מיועדים לחיילי צבאות, באחד מבתי־הבירה הענקיים שעל־יד הים  'w jednej z wielkich knajp nad morzem, 

które były przeznaczone dla żołnierzy' ( 27זכרון , שבתאי ) 
שירח אחר מאיר אותה, שמעבר לגבול[...] של הארץ   'krainy [...] za granicą, którą oświetla inny księżyc' ( 62התגנבות , קנז )  

שבה שוכבת היתה חנה, כלפי המיטה שבפינה  'w stronę łóżka w rogu, w którym spała Chana' ( 31דודיה  ,אוליצקי ) 
ששום אהבה אחרת לא תשווה לו, שבין האם לצאצאיה[...] יחי הקשר   'niech żyje związek pomiędzy matką a jej 

potomstwem/związek, który istnieje pomiędzy matką a jej potomstwem, z którym nie może równać 
się żadna inna miłość' ( 90שאהבה , הראבן )  
 
Niemal nie zdarza się wariant ze spójnikiem łączącym wyrażenie typu שכנגדי z innego rodzaju zda-

niem względnym: התגולל במקומות שמעבר לכל דמיון ואשר אולי כבר התמוססו 'dotarł do miejsc, które są poza 
granicami wszelkiej wyobraźni, i które może już się rozpłynęły' ( 131זכרון , תאישב ). 

Za stanowiskiem Pat-El i Treigera, którzy odmawiają przydawkom typu ]שכנגדי ]החלון  charakteru zda-
nia względnego, przemawia też to, że nigdy wyrażenie złożone ze spójnika ש-  i wyrażenia przyimkowego 
lokatywnego nie jest oddzielone od poprzedzającego rzeczownika przecinkiem, który pojawiłby się, 
gdyby takie określenie rzeczownika było zdaniem względnym nieograniczającym. Interpunkcja w zda-
niach zawierających przydawkę ש-  + wyrażenie przyimkowe jest taka sama, jak w przypadku przydawki 
w formie wyrażenia przyimkowego bez spójnika ש- , np. לא יכולתי לשכוח את החברים בבית 'nie mogłem 

                                                 
48 Słabość tego argumentu w odniesieniu do współczesnego hebrajskiego wynika z istnienia zdań względnych, które 
omawiam w rozdz. 4, 3.1.7, np. הבלון שאת 'balon, którym ty jesteś' – fragment את też nie jest zdaniem. 
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zapomnieć kolegów [będących] w domu' ( 35קירות , שחם ), i taka sama interpunkcja, gdy spójnik ש-  się 
pojawia, mimo że przydawka nie jest ograniczająca: לא , שעליה שמעתי, והבת, בעלה שבשרוןרחל התגרשה כליל מ
 Rachel całkowicie rozstała się ze swym mężem [mieszkającym] w Szaronie, a córka, o której' היתה בתה
słyszałem, nie była jej córką' ( 50אליקום , תמוז ) – przydawka בשרון 'w Szaronie' nie jest ograniczająca, więc 
gdyby wyrażenie שבשרון było typowym zdaniem względnym, pojawiłby się przed nim przecinek: מבעלה ,
 ze swym mężem, który [mieszkał] w Szaronie', jak w następującym dalej zdaniu względnym' שבשרון
nieograniczającym 'córka, o której słyszałem'. W zdaniu bliskoznacznym pojawia się przecinek, bo wyra-
żenie po spójniku ש-  jest na pewno zdaniem względnym (nieograniczającym), z tego powodu, że zawiera 
zaimek anaforyczny odnoszący się do poprzednika: שהוא בלנינגראד, על־אודות נהר נייבה  'o rzece Newie, która 
jest w Leningradzie' ( 104עשהאל , מגד ). 

Przeciwko stanowisku Pat-El i Treigera przemawia jednak fakt, że zdarzają się podobne wyrażenia, 
które muszą być zinterpretowane jako zdania względne, a które przestałyby być zdaniami, gdyby je 
pozbawić poprzednika i spójnika względnego. Są to wyrażenia, w których po zaimku nieokreślonym מי ,
-ש następuje spójnik względny מה , a po nim wyrażenie przyimkowe lokatywne. Mogą one odnosić się do 
chwili mówienia lub do przeszłości czy przyszłości. W polskim przekładzie pojawiają się zaimki wskazu-
jące lub upowszechniające, i w ich przypadku, inaczej niż w przypadku rzeczowników, lepiej brzmi 
przekład z konstrukcją względną niż z przydawką przyimkową: 

 
להתרכז במה שלפני[...] ניסיתי   'próbowałem skupić się na tym, co było przede mną' ( 19לב , ברטוב ), lepiej niż 

'na tym przede mną', bo to oznaczałoby, że zaimek wskazujący został użyty substantywnie w wyniku 
elipsy rzeczownika znanego z kontekstu, np. 'spojrzałem na człowieka za mną i na tego przede mną'. 

) 'uzupełnić to, co jest w mej pamięci' להשלים את מה שבזכרוני 73התגנבות , קנז ) 
על מה שלפניו[...] נשען   'oparł się [...] na tym, co było przed nim/na czymś przed sobą' ( 321הוא , שמיר ) 

לחקות את מי שלפניו[...] אוהב   'lubi naśladować tego, kto jest przed nim/kogoś przed sobą' ( 60פתאום , שביט ) 
) 'niech przyjdzie tu ten, kto jest w domu' יבוא הנה מי שבבית 70סילוק , עצמון ) 
) 'patrzyła na to, co było przed nią' הסתכלה במה שלפניה 117זכרון , שבתאי ) 
) 'wszystko, co tu jest' כל מה שכאן 45אותו , עוז ) 
) 'nie pomija tego, co jest między nimi' אינה פוסחת על מה שביניהם 172קירות , שחם ) 
) 'każdy, kto jest przeciwko nam, jest sprzymierzeńcem nazistów' כל מי שנגדנו הוא בעל בריתם של הנאצים 76היהודי , ברטוב ) 
) 'oddziela to, co w domu, od tego, co poza nim' מפרידה בין מה שבבית לבין מה שמחוצה לו 18שלוש , אורפז ) 

 
Wyrażenia על מה שלפניו itd. są zdaniami względnymi, bo pochodzą z tekstów stylistycznie neutralnych, 

a w nich we współczesnym hebrajskim zaimki nieokreślone מי 'ktoś', מה 'coś' funkcjonują wyłącznie jako 
poprzedniki zdania względnego, i w razie braku tego rodzaju określenia są zastępowane zaimkami מישהו, 
-które mogą mieć przydawki w formie wyrażeń będących w zdaniach podanych powyżej orzeczni ,משהו
kami zdania względnego: 

 
 coś w jej obliczu jest bardziej pociągające i przyjemniejsze' משהו בפניה מושך ונעים יותר מאשר בפניה של אנה

niż w obliczu Anny' 84כולל , הפנר( ) 
) 'coś w głosie Cezara nie pozwoliło mu odmówić' משהו בקולו של צזאר לא הניח לו לסרב 265זכרון , שבתאי ) 
) 'czyni aluzję do jeszcze jakiejś kobiety w swoim życiu' רומז לעוד מישהי בחייו 59סוכן , שחר ) 
) 'przekazać w końcu wieść komuś tutejszemu/komuś tutaj' לספר את הבשורה סוף סוף למישהו כאן 113הזמן , גרוסמן ) – 

w wariancie komuś tutaj przysłówek jest przydawką, co sygnalizuje szyk bezpośrednio po rzeczowniku. 
 
Niemożliwe są w stylu neutralnym parafrazy נשען על מה לפניו 'oparł się na czymś przed sobą' itd., zatem 

 to zdanie względne. Zauważmy, że także w języku polskim zdania względne z orzecznikiem מה שלפניו
lokatywnym mogą mieć taką formę, że pozbawione poprzednika i spójnika względnego przestałyby być 
zdaniami: 'patrzy na tych, co przed nią', mimo że ciąg przed nią nie jest zdaniem.  

 
Perec (1967: 125) stwierdza, podobnie jak Pat-El i Treiger, że wyrażenia typu המיטה שבפינה nie są zda-

niami względnymi, bo brakuje w nich podmiotu po spójniku względnym. Moim zdaniem nie brak pod-
miotu zaimkowego jest tym, co w istotny sposób różni te wyrażenia od typowych zdań względnych, ale 
brak odmiany przez czasy. Akceptowalne, wbrew opinii Pat-El i Treigera, zdanie teraźniejsze  עם השערות

שיפות כמו הפארוקה, הבלונדיניות שלה  'ze swymi blond włosami, które są piękne jak peruka' ( 64מומיק , גרוסמן ) 
ma wariant przeszły z czasownikiem עיר שהיתה יפה :היה 'miasto, które było piękne' ( 88חדר , שמעוני ), nato-
miast wyrażenia typu המיטה שבפינה w stylu książkowym mają tę samą formę we wszystkich czasach, 
dokładnie tak jak przydawka przymiotna czy rzeczowna: 
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• Zdanie główne w czasie przeszłym, zdanie względne opisuje stan równoczesny z sytuacją opisaną 
w zdaniu głównym lub wcześniejszy od niej, ale nie teraźniejszy. W polskim przekładzie zdania względ-
nego czas przeszły. Jeśli zdanie oznacza lokalizację w przestrzeni lub w czasie, lepszy jest przekład 
w formie przydawki przyimkowej, która podobnie jak hebrajskie wyrażenie ze spójnikiem względnym, 
nie odmienia się przez czasy:  

 
 

) 'ci z młodzieży, którzy byli rolnikami, dostali do używania traktory' הפלחים שבנוער קיבלו לרשותם טראקטורים 130הוא , שמיר ) 
) 'przyjezdni, którzy nie byli spośród miejscowych, pytali (ci)' אורחים אשר לא מבני המקום היו שואלים 327כל ספורי , ראובני ) 
) 'ci z nich, którzy byli oborowymi, wstawali do dnia' רפתנים שבהם היו משכימים 129הוא , שמיר ) 

את הרכוש אשר עמה[...] מנתה   'przeliczyła [...] majątek, który miała' ( 192הוא , שמיר ) 
את הכסף אשר להם בארגז הקטן[...] מנה   'przeliczył [...] (te) pieniądze, które mieli w małej skrzynce' ( 46עלילות , בורלא ) 

לילהתכלת שבעיניה דהתה כ  'błękit, który był w jej oczach/błękit w jej oczach zupełnie wyblakł' ( 192זכרון , שבתאי ) 
) 'na (tej) lekcji, która była po tamtej, powiedział' בשיעור שלאחריו אמר 116ריחו , תמוז ) 
) 'recytował z kawałka papieru, który miał w ręce' דקלם מתוך פסת־הנייר שבידו 24סיפור , תמוז ) 
 okno, które było naprzeciwko mnie, było otwarte/okno naprzeciwko mnie było (to)' החלון שכנגדי היה פתוח

otwarte' ( שלוש קז, אורפז ) 
 wziąłem jedną gazetę ze sterty, która była po mojej lewej ręce/ze sterty' נטלתי עתון אחד מן הערימה שלשמאלי

po mojej lewej ręce' ( 235חדוה , מגד ) 
 dwa lub trzy dni, które poprzedzały miesiączkę/te dwa (te)' יומיים־שלושה שלפני הווסת היו בשבילה ימים מיוחדים

lub trzy dni przed miesiączką były dla niej szczególne' ( 71הפוטוגרף , בר יוסף ) 
שמלפני ההריון, הם חזרו לסדר הקודם  'wrócili do poprzedniego trybu życia, sprzed ciąży' ( 82זכרון , שבתאי ) 

 relacje, które między nimi panowały, uległy zaburzeniu/relacje między nimi uległy' היחסים שביניהם השתבשו
zaburzeniu' ( 282זכרון , שבתאי ) 
 
W stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się: 
 
– zdanie względne w czasie przeszłym, tj. z czasownikiem היה: 
 

) 'wypił resztkę wina, która była w jego kieliszku' שתה את שארית היין שהיתה בכוס שלו 187זכרון , שבתאי ) 
.רצתי לטלפון הציבורי שהיה ליד חדר האוכל  'pobiegłem do budki telefonicznej, która była koło stołówki/do 

budki telefonicznej koło stołówki' ( 70געגועי , קרת ), możliwa parafraza w stylu książkowym to:  רצתי
  .לטלפון הציבורי שליד חדר האוכל
 
Zdanie względne z łącznikiem היה bez ograniczeń można koordynować ze zdaniami względnymi za-

wierającymi orzeczniki inne niż wyrażenia przyimkowe, w odróżnieniu od przydawki w formie ש-  + 
wyrażenie przyimkowe:  לא נותרו בה אלא שרידים לא רבים מהרעננות ומהיופי האמריקאי שהיו בה ושגולדמן כל־כך
 pozostały w niej tylko nieliczne resztki z tej świeżości i amerykańskiego piękna, które w niej' התפעם מהם
były, i którymi Goldman tak się zachwycił' ( 186זכרון , שבתאי ). 

Parafraza bez czasownika 'być' jest niemożliwa, gdy zdanie względne zawiera oprócz orzecznika 
w formie wyrażenia przyimkowego także okoliczniki:  מהחריפות המכאיבה שהיתה בהם בזמן הראשון איבדו הרבה
 ,straciły wiele ze swej bolesnej ostrości, która w nich była początkowo' כאשר ימים על ימים לא הירפה ממנה
gdy całymi dniami nie dawał jej spokoju' ( 168זכרון , שבתאי ) – niemożliwy byłby wariant  איבדו הרבה

בה שבהם בזמן הראשון כאשר ימים על ימים לא הירפה ממנהמהחריפות המכאי , bo w tym zdaniu wyrażenia  בזמן הראשון
 początkowo, gdy całymi dniami nie dawał jej spokoju' są okolicznikami' כאשר ימים על ימים לא הירפה ממנה
określającymi orzeczenie zdania głównego איבדו 'straciły', gdy w zdaniu wyjściowym są to okoliczniki 
określające orzeczenie zdania względnego היתה בהם 'była w nich'. 

 
– przydawka w formie wyrażenia przyimkowego, następująca zawsze bezpośrednio po określanym 

rzeczowniku, co pozwala ją odróżnić od okolicznika, który może zajmować dowolną pozycję w zdaniu. 
W języku hebrajskim w funkcji przydawki lokatywnej rzeczownika osobowego częste jest wyrażenie 
z przyimkiem ב- . Wydaje się, że wtedy w polskim przekładzie należy rzeczownik określić imiesłowem 
bardziej specyficznego czasownika, niż 'być/znajdować się' (jeśli mowa o stałym pobycie w wymienio-
nym miejscu) lub przydawką z przyimkiem z: 

 
) 'opowiedziałem mu o imionach dzieci z podwórka' סיפרתי לו על השמות של הילדים בחצר 111רחוב , אקשטיין ). 

פר רחוקוהוא שלח את אחד מהאחים אל דוד זקן בכ  'wysłał jednego z braci do starego wuja, który mieszkał 
w odległej wsi/mieszkającego w odległej wsi/do starego wuja z odległej wsi' ( 179הכלה , יהושע ) 
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-skierował mnie do badacza, który pracował w Instytucie Weizmanna/do bada' הפנה אותי לחוקר במכון וייצמן
cza pracującego w Instytucie/do badacza z Instytutu Weizmanna' ( 17צעקה , רוזנטל ) 

) 'zaburzy cały układ relacji między nimi' ישבש את כל מערכת היחסים ביניהם 76זכרון , שבתאי ) 
) 'zlitował się nad nim inny sklepikarz, jeden z imigrantów z Węgier' ריחם עליו חנווני אחר מיוצאיי הונגריה 131אנשי , בר יוסף ) 

 
Wyrażenie przyimkowe בכפר רחוק na pewno jest przydawką poprzedzającego je rzeczownika, a nie 

okolicznikiem, jednak gdy znaczenie czasownika powoduje, że wyrażenie mogłoby być także okoliczni-
kiem, i jedynie szyk bezpośrednio po rzeczowniku sygnalizuje, że jest ono przydawką, jak w zdaniu  לא
 'nie mogłem zapomnieć kolegów w domu [tj. 'kolegów, którzy byli w domu]' יכולתי לשכוח את החברים בבית
( 35קירות , שחם ), wtedy często pojawia się spójnik względny, bo przecież okolicznik także może następo-
wać po składniku nominalnym, jak w zdaniu שכח את המפתח במסעדה 'zapomniał ołówka w restauracji' 
( 104רחוב , אקשטיין ), w którym wyrażenie przyimkowe jest okolicznikiem, dlatego w zdaniu bliskoznacz-
nym może ono pojawić się przed dopełnieniem שכח במסעדה את התיק    'zapomniał w restauracji teczki' 
( 104רחוב , אקשטיין ). Zatem funkcją wyrażeń typu על מה שלפניו jest jednoznaczne zasygnalizowanie, że 
wyrażenie przyimkowe jest przydawką, a nie okolicznikiem (Perec 1967: 125), jako że ciągi z przydaw-
ką: החברים בבית i z okolicznikiem: המפתח במסעדה są homonimiczne: 

 
) 'mówił o Żydach, którzy żyli przed setkami lat' דיבר על היהודים שלפני מאות שנים 10הזמן , גרוסמן ), gdy zdanie 

 .'można by zrozumieć tak: 'przed setkami lat mówił o Żydach דיבר על היהודים לפני מאות שנים
) 'nie wspomniał wyborów, które były za pasem' לא הזכיר את הבחירות שבפתח 50חיידק , גנזבורג ), gdy zdanie  לא

 .'można by zrozumieć tak: 'w drzwiach nie wspomniał wyborów הזכיר את הבחירות בפתח
 

• Zdanie główne w czasie przeszłym lub przyszłym, zdanie względne opisuje stan teraźniejszy, tj. jed-
noczesny z chwilą mówienia. W języku hebrajskim zdania te są homonimiczne ze zdaniami z poprzedniej 
grupy, w polskim przekładzie zdania względnego czas teraźniejszy: 

 
) 'przyjdą (ci) Żydzi, którzy tu są' יבואו היהודים שכאן 7על גחלים , רג׳ואן ) 
 i ona kupiła tam sukienkę, która jest w siatce, która to siatka' והיא קנתה שם את השימלה שבתוך השקית שבידה

jest w jej ręce' ( 129סוגרים , קציר ) 
לכנסיות שעל חוף הכנרת[...] הוא רצה להגיע   'chciał dotrzeć [...] do kościołów, które są nad jeziorem Geneza-

ret/do kościołów nad jeziorem Genezaret' ( 50אנשי , בן עזר )  
 
• Zdanie główne w czasie teraźniejszym, zdanie względne opisuje stan równoczesny z sytuacją opisa-

ną w zdaniu głównym. W polskim przekładzie zdania względnego czas teraźniejszy: 
 

הדורסים שבעוף[...] באים   'przylatuję [...] ptaki drapieżne/te spośród ptaków, które są drapieżne' ( 105קשת  ) 
-przygląda się sobie w lustrze, które jest w pomieszczeniu/w lustrze w pomie' מסתכל בעצמו במראה שבחדר

szczeniu' ( 85כולל , הפנר ) 
הצלי אשר לפניו את[...] מריח   'wącha [...] pieczeń, która jest przed nim/pieczeń przed sobą' ( 166אנשי , בר יוסף ) 

 
• Zdanie główne w czasie przyszłym, zdanie względne opisuje stan równoczesny z sytuacją opisaną 

w zdaniu głównym, ale nie teraźniejszą. W polskim przekładzie zdania względnego czas przyszły:  נקודות
הסתרים שלה־בפגישה הקרובה שבינה לבין יועץ[...] שעליהן תעמוד   'zagadnienia, które wyjaśni na najbliższym 

spotkaniu, do którego dojdzie pomiędzy nią a jej tajnym radcą' ( 157נינגל , שחר ). 
 
Wszystkie dotąd podane przykłady wyrażeń typu הדורסים שבעוף mają charakter ograniczający i dlatego 

nie pojawia się w nich zaimek osobowy odnoszący się do poprzednika, ani czasownik היה. Gdy zdanie 
jest nieograniczające, zaimek osobowy często pojawia się, choć nie jest to regułą (Hayon 1973: 23–24) 
i wydaje się zależeć od przyimka: 

 
– Jeśli zdanie nie jest ograniczające, a przyimek to מן 'pochodzenie z grupy', zaimek anaforyczny po-

jawia się: 
 

שהוא סתם מישראל ולא משושלת כוהנים, היא התחתנה עם אבא שלי  'wyszła za mojego tatę, który po prostu jest 
z Izraela, a nie z rodu kapłańskiego' ( 66הזמן , רהב ) 

שהוא מוותיקי המפלגה, את דבר התנועה ישא חבר איזיה גורביץ־גלעד  'na temat Ruchu wygłosi mowę towarzysz Izje 
Gurwic-Galed, który jest jednym z weteranów partii' ( 97מקום , עוז ) 
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– Jeśli zdanie nie jest ograniczające, a wyrażenie przyimkowe oznacza lokalizację, zaimek anaforycz-
ny zwykle się nie pojawia. W języku hebrajskim brak przecinka przed spójnikiem względnym, odmiennie 
niż w typowych zdaniach względnych nieograniczających: 

 
רהלכתי לביתו שברחוב קליש  'poszedłem do jego domu, który znajdował się przy ulicy Kaliszera/do jego 

domu przy ulicy Kaliszera' ( 10מחברות , מגד ) 
) 'aż do Erzurum, które jest w górach Ararat/do Erzurum w górach Ararat' עד ארזרום אשר בהרי אררט 42עלילות , בורלא ) 
) 'kobieta, która z nim była, cofnęła się' האשה אשר אתו נסוגה 52אליקום , תמוז ) 
) 'jak jego brat, który mieszka w Australii' כמו אחיו שבאוסטראליה 107זכרון , שבתאי ) 
) 'panna Lea Berman, która jest tu z nami' העלמה לאה ברמן שעמנו כאן 60עד , שמיר ) 

יקה לא התראהאפילו עם שני אחיו ושלוש אחיותיו שבאמר  'nawet z dwoma braćmi i trzema siostrami, którzy 
mieszkali w Ameryce, nie widywał się' ( 53סוף , שבתאי ) 

-Rachel całkowicie rozstała się ze swym mężem, który mieszkał w Szaro' רחל התגרשה כליל מבעלה שבשרון
nie' ( 50אליקום , תמוז ) 

פת הבוספורזוכרת את אמה שעל ש  'pamięta swoją matkę, która stoi na brzegu Bosforu' ( 24שערי , שרירא ) 
!חליפנו שבסטמבול, אילו ידע זאת הסולטן  'gdyby wiedział to sułtan, nasz kalif, który przebywa w Stambule!' 

( 179שמות , ראובני ) 
 

Jeśli zdanie względne jest złożone i anafora jest podmiotem zdania podrzędnego wchodzącego 
w skład zdania względnego (por. rozdz. 4, 3.2.2.7.a), to pojawia się w formie leksemu zaimkowego i nie 
jest możliwa parafraza (ani polski przekład) w formie przydawki przyimkowej:  בחולות ברנע שידענו כי הם

יצנים לאפרידרשם בין נ־אי  'na piaskach Barnea, które wiedzieliśmy, że są gdzieś tam między Nicanim a 
Afridar' ( 477התגנבות , קנז ). 

 
Część podanych tu zdań hebrajskich można dwojako tłumaczyć na język polski: na zdanie względne 

bądź na przydawkę w formie wyrażenia przyimkowego. Przydawka z przyimkiem tym samym, co 
w zdaniu względnym, brzmi najnaturalniej, gdy wyraz określany to rzeczownik nieosobowy lub zaimek 
nieokreślony: sterta po mojej lewej ręce; na czymś przed sobą. Gdy wyraz określany to nazwa osobowa, 
niemożliwy jest przyimek ten sam, co w zdaniu względnym, bo zdanie 'rozstała się ze swym mężem 
w Szaronie' znaczyłoby chyba 'w Szaronie rozstała się ze swym mężem'. Aby nadać wyrażeniu charakter 
przydawki, należy zmienić przyimek na z, o ile mowa o miejscu stałego pobytu: 'rozstała się ze swym 
mężem z Szaronu' albo tłumaczyć na zdanie względne o orzeczeniu bardziej specyficznym niż być: 
'rozstała się ze swym mężem, który mieszkał w Szaronie'. Orzeczenie być możliwe jest w zdaniach mó-
wiących o chwilowym znajdowaniu się osoby w wymienionym miejscu: Lea Berman, która jest tu 
z nami, i wtedy przydawka w formie przysłówka czy wyrażenia przyimkowego jest niemożliwa, tj. nie 
'Lea Berman tu z nami'. 

 
d. Orzecznik to wyrażenie כזה 
 
Wyrażenia analogiczne do właściwych stylowi książkowemu zdań względnych typu החלון שכנגדי, ale 

z przyimkami nielokatywnymi ל-  lub כ- , w zasadzie straciły wszelki związek ze zdaniami względnymi, od 
których pochodzą. Jedno z tych wyrażeń, mianowicie zaimek dzierżawczy analityczny שלו 'jego' oma-
wiam w rozdz. 3. Wyrażenia שכזה 'taki' oraz שלו 'jego' tym różnią się od zdań względnych typu  החלון
 okno, które jest/było/będzie naprzeciwko mnie', że po pierwsze, są nieodmienne przez czasy także' שכנגדי
w stylu neutralnym, tj. 'jego dom' to w stylu neutralnym zawsze )בית שלו)ה , i orzeczenie w czasie prze-
szłym nie powoduje, że zaimek przybiera formę przeszłą, czyli nie zachodzi zmiana: אני בבית שלו 'jestem 
w jego domu' > הייתי בבית שהיה לו 'byłem w jego domu'. Po drugie, w czasie teraźniejszym nigdy nie 
pojawia się w wyrażeniach שלו ,שכזה zaimek osobowy jako podmiot, rzadki, ale możliwy w zdaniach 
z orzecznikami zawierającymi inne przyimki, tj. wyrażenie 'jego dom' nie ma w stylu neutralnym warian-
tu הבית שהוא לו. Po trzecie, w przypadku wyrażeń typu החלון שכנגי, które określają rzeczownik będący 
poprzednikiem zdania względnego o innego rodzaju orzeczniku, możliwa, choć bardzo rzadka jest koor-
dynacja dwóch zdań względnych, na co przykład podałem. Natomiast jeśli pierwsza przydawka rzeczow-
nika to zaimek שלו, nie zdarza się skoordynowanie jej z następującym po niej zdaniem względnym: 

אשר לא כל חייל יהודי זכה לכאלה, הצבא שלו־בגדי  'jego ubranie wojskowe, jakie nie każdy żydowski żołnierz 
dostawał' ( 46שמות , ראובני ).  

Podobnie jak zaimek dzierżawczy analityczny, także wyrażenie שכזה ma wariant książkowy ze spójni-
kiem względnym אשר: 
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) 'takiego [jak opisany] spokoju nie doznawała' לקורת־רוח אשר כזאת לא זכתה 21יום , שחר ) 
) 'taki człowiek [jak opisany] jest godzien' איש אשר כזה ראוי הוא 20יום , שחר ) 

 
Wyrażenie שכזה, podobnie jak zaimek dzierżawczy analityczny, może być orzecznikiem, na równi 

z zaimkiem כזה: 
 

אני שמח מאוד שבני הוא שכזה. [...] בעל ראש בהיר, הוא בחור מאוד טוב  'on jest bardzo porządnym chłopakiem, ma 
głowę na karku [...] Cieszę się bardzo, że mój syn jest taki' ( 206הסיפור , זוןפרייגר ) 

אתה חיה רעה[...] אתה הוא שכזה   'ty jesteś taki [...] jesteś okrutną bestią' ( 66כי , שמיר ) 
 
Natomiast wyrażenie שכנגדי nie może być orzecznikiem, choć wyjątkowo bywa używane substantyw-

nie jako podmiot lub dopełnienie. Jako orzecznik może być użyte tylko wyrażenie przyimkowe כנגדי. 
Wyrażenie שכזה w tym jest podobne do analogicznych wyrażeń z przyimkami lokatywnymi, i zarazem 

tym różni się od zaimka dzierżawczego analitycznego, że nadal, i to nawet w stylu neutralnym, można 
zamiast niego użyć przydawki przyimkowej כזה, gdy zaimek שלו jako przydawka nie ma wariantu לו, 
mimo że dopełniacz przyimkowy rzeczownika (בית של דויד) może być zastąpiony przyimkiem ל- היא בת  :
) 'jest córką Żydówki angielskiej' ליהודיה אנגליה 244חסות , מיכאל ), tj. יהבת של יהוד . Wyrażenie שכזה może 
natomiast być zastąpione przydawką przyimkową כזה i w obu wariantach zaimek זה zgodny jest z rze-
czownikiem, którego określeniem jest zaimek 'taki', a nie z rzeczownikiem, do którego czyni się porów-
nanie. Jest to dowód, że faktycznie wyrażenie שכזה nie jest już traktowane jako zdanie względne z pomi-
niętą anaforą odnoszącą się do poprzednika, bo wtedy można by się spodziewać, że zaimek wskazujący 
będzie zgodny nie z rzekomym poprzednikiem, lecz z rzeczownikiem, do którego czyni się porównanie, 
czyli w przykładzie byłoby raczej חולצות שכאלו מתגוללות לעשרות [...] חולצתו הארגמנית ההדורה  :חולצות שכזו
 'jego elegancka purpurowa koszula [...] takich koszul [jak ta] wala się dziesiątki w mej szafie' בארוני
( 53חסות , מיכאל ). 

 
Także rzeczownik określony przez przyimek כ-  z zaimkiem osobowym, może być sparafrazowany 

z użyciem wyrażenia zawierającego spójnik względny: 
 

מוצא יפה לבחור אשר כמוך[...] והן   'one [...] są dobrym wyjściem dla chłopaka takiego, jak ty' ( 55אגדות , לוז ), 
por. וחקאיש כמוני פשוט מ  'człowiek taki, jak ja, po prostu wymazuje' ( 163המצב , עוז ) 

) '?co na przykład zrobi teraz ktoś taki, jak on' מה למשל יעשה איש שכמותו עכשיו 28אגדות , לוז ) 
) 'nie zwracaj uwagi na taką głupią staruchę jak ja' אל תשימי לב לזקנה טיפשה שכמוני 200נינגל , שחר ) 

 
Jak w przypadku innych przyimków, jeśli rzeczownik jest określony wyrażeniem שכזה i zdaniem 

względnym o innego typu orzeczniku, to nigdy te określenia nie są połączone spójnikiem ו-  'i', co dowo-
dzi, że wyrażenie שכזה tylko historycznie jest zdaniem względnym. W zdaniach poniżej zdanie względne 
opisuje rzecz, do której porównuje się rzeczownik określony zaimkiem שכזה: 

 
) 'oddałam serce takiemu człowiekowi, jakiego nie znoszę' נתתי לבי לאדם שכזה שאין דעתי סובלתו 56שירה , עגנון ) 

להתגייס[...] יק שאסור לו נימוקים אשר כאלו שמהם ניתן להס  'takie argumenty, z jakich można wywnioskować, że 
nie wolno mu się zaciągać do wojska' ( 47סוכן , שחר ) 
 
Przyimek כ-  ze spójnikiem względnym lub bez niego służy też wyrażaniu negatywnego znaczenia 

emotywnego: 
 
• przyimek כ-  z zaimkiem wskazującym bądź zaimkiem 1. lub 3. osoby, ze spójnikiem względnym lub 

bez niego, jako określenie rzeczownika nie będącego wołaczem: 
 

) '!co za jędza' מרשעת כזאת 502הכלה , יהושע ) 
) 'co za dzicy ludzie' פראים שכאלה 293חדוה , מגד ) 

מרשעת שכמותה, כיתהאיך שהעליבה אותי בפני כל ה  'jakże mnie obraziła przy całej klasie, ta podła baba' ( 62שורשי , אלמוג ) 
) '!co za głupek ze mnie' שוטה שכמותי 27אבן , שחם ) 
) '!co za głupia starucha ze mnie' זקנה טיפשה שכמוני 200נינגל , שחר ) 

 
• przyimek כ-  z zaimkiem 2. osoby i ze spójnikiem względnym, jako określenie rzeczownika będącego 

obraźliwym wołaczem. Z powodu obraźliwego charakteru wyrażenia możliwa jest w języku hebrajskim 
zapożyczona z arabskiego partykuła wołacza יא. W polskim przekładzie wołacz składa się z zaimka 
osobowego w wołaczu i rzeczownika: 



4. Zaimek względny 
 

~ 319 ~ 

 
?פרה שכמותך –העוד לא תדעי לכפותו   'czy jeszcze nie umiesz go zmusić, ty krowo?' ( 50שמות , ראובני ) 

) '!ty szczylu' יא מרטיב שכמוך 9המחצבה , בן עזר ) 
?אתה תרביץ לילדים שלי, ממזר שכמוך  'ty bękarcie, ty będziesz bił moje dzieci?' ( 281רחוב , ןאקשטיי ) 

חשבת לבצע עליו מעצר בית, מטומטם שכמוך, ואתה  'a ty, ty głupcze, zamyślałeś zastosować wobec niego areszt 
domowy' ( 145חיידק , גנזבורג ) 

!אכזרית שכמותך  'ty okrutnico!' ( 37תאומים , האזרחי ) 
!שוטים שכמותכם  'wy głupcy!' ( 157עד , ראובני ) 

שמוק שכמוך, ת לואני מישהו שאכפ  'ja jestem kimś, komu zależy, ty kutasie' ( 145חיידק , גנזבורג ) 
) 'ty przemądrzały specu od komunikacji' תקשורתן חכם שכמוך 43מלאכים , בן נר ) 
!פואט שכמוך  'ty poeto/ty marzycielu' ( 16מלאכים , בן נר ) 

 
 
Wołacze פואט 'poeto!', תקשורתן חכם 'specjalisto od komunikacji!' nie byłyby eksplicytnie obraźliwe. 

Rzadko tego typu wołacz wyraża pozytywne uczucia, i wtedy partykuła יא jest niemożliwa: טיפשון שכמוך 
'ty głuptasku' ( 206נינגל , שחר ) – częściej wołacz wyrażający pozytywne uczucia to rzeczownik gramatycz-
nie nieokreślony z zaimkiem analitycznym 'mój' (טיפשון שלי 'mój głuptasie'), por. rozdz. 3, 2.1.2.5 c.4. 

 
e. Orzecznik to wyrażenie przyimkowe nielokatywne 
 
Jeśli orzecznik to wyrażenie przyimkowe nielokatywne, w tym przyimek כ-  z rzeczownikiem, i zaimek 

dzierżawczy analityczny, anafora odnosząca się do poprzednika pojawia się bądź to w formie zaimka 
samodzielnego, bądź w formie sufiksu partykuły אין: 

 
שהוא כמו יצר, "הצורך הנורא בתקוה"  'straszna potrzeba nadziei, która to potrzeba jest jak instynkt' ( 194הקול , רציגה ) 

) 'do świata, który jest tylko jej' אל עולם שהוא שלה בלבד 209הקול , הרציג ) 
) 'w słowach, które nie są moje' במלמים שאינן שלי 212הוא , שמיר ) 
) 'kilka rzeczy, które nie są do jedzenia' כמה דברים שאינם לאכילה 205רחוב , אקשטיין ) 

 
f. Orzecznik to partykuła egzystencjalna 
 
Jeżeli zdanie względne jest egzystencjalne lub posesywne w czasie teraźniejszym, brak w nim zaimka 

odnoszącego się do poprzednika, bądź ma on formę sufiksu partykuł אין ,יש. Sufiks jest częstszy w stylu 
książkowym: 

 
) 'to, co istnieje' מה שיש 158חדר , שמעוני ) 
) 'wszystko, co istnieje we wszechświecie' את כל מה שישנו ביקום 96מבט , לייטמן ) 
) 'wskrzesić ludzi, których już nie ma' להקים לתחייה אנשים שכבר אינם 102רחוב , אקשטיין ) 
) 'o powietrzu, którego nie ma' על אויר שאין 159כולל , הפנר ) 

מה שאיננו על  'o tym, czego nie ma' ( 351פילוסופיה , שקולניקוב ) 
) 'w życiu, które masz' בחיים שיש לך 44חיי , שלו )  
) 'wszystkie te pieniądze, których nie mam' את כל הכסף שאין לי 136זייפנו , רון פדר עמית ) 

לגברים בתוך הקרב[...] אותה ארשת של קשיחות שישנה   'ten wyraz bezwzględności [...] którzy mają mężczyźni na 
twarzy podczas walki' ( 157הוא , שמיר ) 

) 'gdyby ten, którego ma, był trochę inny' אילו זה שישנו לה היה אחר קצת 130יומני , גולדברג ) 
 
W zdaniach posesywnych w stylu niedbałym może pojawić się zaimek odnoszący się do poprzednika 

z przyimkiem שיש לי אותו עד היום, חשבון בנק :את  'rachunek bankowy, który mam do dziś' ( 280אהבות , לפיד ). 
 
3.1.1.2. Zdanie względne czasownikowe 
 
a. Orzeczenie to czasownik w czasie przeszłym lub przyszłym 
 
Jeżeli orzeczenie zdania względnego to czasownik w czasie przeszłym lub przyszłym, zaimek odno-

szący się do poprzednika jest zawsze implikowany przez finitywną formę czasownika, a oprócz tego 
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może pojawić się w postaci leksemu zaimkowego49. W polskim przekładzie, w przypadku użycia zaimka 
który, to właśnie on jest podmiotem i pojawia się zawsze. W razie użycia spójnika względnego co pod-
miot zawsze pojawia się jako cecha finitywnej formy orzeczenia, a oprócz tego, w pewnych okoliczno-
ściach, pojawia się w formie leksemu zaimkowego. 

 
a.1. Jeśli podmiot hebrajskiego zdania względnego wyraża novum, to pojawia się w formie leksemu 

zaimkowego. W polskim zdaniu niewzględnym podmiot będący rzeczownikiem lub zaimkiem osobowym 
wyrażający novum może być poprzedzony zaimkiem to: to dyrektor dzwonił; to ja dzwoniłem, a jeśli 
podmiot to zaimek osobowy, fakt, że wyraża on novum, można zasygnalizować także samym leksemem 
zaimkowym: ja zadzwoniłem. Jeśli podmiotem zdania jest zaimek względny który, nie jest możliwe 
zasygnalizowanie, że podmiot ten wyraża novum opisanymi tu sposobami, tj. zaimka względnego który 
nie można poprzedzić zaimkiem to, a samo jego pojawienie się, jako obligatoryjne, nie oznacza, że pod-
miot zdania wyraża novum. Można jednak umieścić zaimek to po zaimku względnym, i moim zdaniem 
postponowany zaimek to sygnalizuje, że zaimek który wyraża novum zdania względnego. W razie użycia 
spójnika względnego co można zasygnalizować, że podmiot wyraża novum w taki sam sposób jak 
w przypadku zdania niewzględnego, i wtedy, wbrew ogólnej zasadzie, w zdaniu względnym pojawia się 
leksem zaimkowy będący podmiotem: באה המשטרה עם ברקוביץ שהוא הציל אותם 'przybyła policja z Berkowicem, 
który ich uratował/który to właśnie uratował ich/co (to) (właśnie) on ich uratował' ( 166אבן , שחם )49F

50, tj. 
'wiadomo, że ktoś ich uratował – i tą osobą był B.'. W przekładzie zdania pojedynczego הוא הציל אותם można 
zasygnalizować, że podmiot wyraża novum, w ten sposób: 'to on/to Berkowic ich uratował/on ich uratował'. 

Dla zaznaczenia, że podmiot zdania względnego wyraża novum, można w języku hebrajskim podwoić za-
imek odnoszący się do poprzednika: הוא יוליד את המחלה הקשה־שהוא, הצייד  'myśliwy, który spowoduje/który to 
właśnie spowoduje ciężką chorobę/co to on właśnie spowoduje ciężką chorobę' ( 513הכלה , יהושע ). 

Wydaje się, że niemożność zrelatywizowania podmiotu (tu wyrazu dyrektor) w zdaniu To dyrektor 
dzwonił bez zmiany szyku wynika z etymologii zaimka który, bo także zapytać o ten rzeczownik nie 
można tak: To kto dzwonił?, lecz jedynie Kto to dzwonił? – tak właśnie, a nie Kto dzwonił?, brzmi pytanie 
o podmiot, gdy wiadomo, że ktoś dzwonił, stąd na pytanie Kto to dzwonił? nie można odpowiedzieć Nikt, 
która to odpowiedź jest możliwa na pytanie Kto dzwonił? Może to być argument za twierdzeniem, że 
zaimek to w zdaniu myśliwy, który to właśnie spowoduje ciężką chorobę także sygnalizuje, że podmiot 
zdania względnego, czyli zaimek który (po którym następuje to) wyraża novum. Również w języku he-
brajskim zaimek זה 'to' jako określenie podmiotu wyrażającego novum jest preponowany, gdy określa 
rzeczownik lub zaimek osobowy, a postponowany, gdy określa zaimek pytajny, o czym piszę dalej 
(rozdz. 4, 9.1.3). 

 
a.2. Jeśli między spójnik ש-  a orzeczenie zdania względnego wstawione jest zdanie składowe (np. oko-

licznikowe lub nadrzędne wobec zdania zawierającego anaforę) zdania względnego, to po tym zdaniu 
składowym może pojawić się leksem zaimkowy odnoszący się do poprzednika, a będący podmiotem 
zdania względnego50F

51. W przypadku użycia polskiego spójnika co to samo możliwe jest w przekładzie: 
יאונה לי איזה רע הם יושיבו מיד ועדה וכאן אנשים טובים שאם  'a tu są dobrzy ludzie, którzy, jeśli stanie mi się 

cokolwiek złego, natychmiast powołają komisję/co, jeśli stanie mi się cokolwiek złego, oni natychmiast 
powołają komisję' ( 226מנוחה , עוז ) – w przypadku odmiennego szyku zdań składowych zaimek oni nie 
pojawiłby się: 'dobrzy ludzie, co natychmiast powołają komisję, jeśli stanie mi się cokolwiek złego'. 
Podobnie w przypadku zdania podmiotowego: אפשרויות שלא בטוח בכלל אם הן יתגשמו 'możliwości, co wcale 
nie jest pewne, czy one się spelnia' ( 333התגנבות , קנז ). 

 
a.3. Jeśli anafora ma być określona przez preponowane partykuły גם 'także', אפילו ,אף 'nawet', רק 'tylko', 

lub przez postponowaną partykułę בלבד 'jedynie', to musi się pojawić w formie leksemu zaimkowego. 
Hebrajskie zdanie względne ma wtedy taki sam szyk jak zdanie niewzględne. Polskie partykuły także, 
nawet, tylko są również przeważnie preponowane i przekład zdań niewzględnych nie nastręcza trudności: 

                                                 
49 Glinert (2004: 361) i Cadka (1981: 108) mylnie takie zdania uznają za niegramatyczne. Również Hayon (1973: 
40–43) i Perec (1967: 87) sądzą błędnie, że jeśli poprzednik jest podmiotem zdania względnego, to pojawia się 
w nim zaimek odnoszący się do poprzednika (w formie leksemu zaimkowego) tylko w przypadku zdań nominal-
nych, do których Perec zalicza też zdania czasownikowe w czasie teraźniejszym (אני לומד).  
50 Cadka (1981: 108) niesłusznie za nieakceptowalne uznaje zdanie תיענש, שאתה עשית זאת, אתה  'ty, który to zrobiłeś, 
zostaniesz ukarany'. 
51 Podobny przykład podaje Borer 1984: 246. 
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) 'nawet Kuperberg był bezsilny' אף קופרברג היה חדל־אונים 106לב , שחם ) 
) 'paliła się tam tylko lampa naftowa' דלקה שם רק מנורת נפט 88סיפור , עוז ) 
) 'jakby także to ziarnko żwiru było światem takim, jak nasz' כאילו גם החצץ הזה הוא עולם כמו שלנו 282סיפור , עוז ) 

 
Jednak szyk preponowany partykuły jest niemożliwy do zachowania, gdy wyraz określany przez par-

tykułę to zaimek względny który. Użycie spójnika co pozwala zachować zwykły szyk preponowany 
partykuły, a w zdaniu względnym, wbrew ogólnej regule, pojawia się wtedy leksem zaimkowy w funkcji 
podmiotu: 

 
• Anafora odnosząca się do poprzednika jest określona partykułą גם, i w polskim przekładzie z zaim-

kiem względnym partykuła także jest postponowana, co może powodować wątpliwość, czy jest ona 
określeniem zaimka względnego znajdującego się przed partykułą, czy też wyrazu po niej następującego. 
Związek partykuły z zaimkiem który można podkreślić przymiotnikiem sam: 

 
 i w spodniach, które (same) także zdążyły się pobrudzić/co także one' ובמכנסים שגם הם הספיקו להתלכלך

zdążyły się pobrudzić' ( 69נינגל , שחר ) 
בה זו עצמהשגם הוא השתעשע במחש, נאנח שובין  'westchnął Szubin, który (sam) także bawił się tą samą my-

ślą/co także on bawił się tą samą myślą' ( 64עת , באר ) 
 mamę, która (sama) także urodziła się w Rosji, poznał tam/co także' את אמא שגם היא נולדה ברוסיה הכיר שם

ona urodziła się w Rosji, poznał tam' ( 10אני , רימובסקי ) 
שעברה לידה גם היא, לדלות פרט או שניים מזכרונה של אמי  'wydobyć jeden lub dwa szczegóły ze wspomnień 

mojej matki, która (sama) także przeżyła poród/co także ona przeżyła poród' ( 273השיבה , יהושע ) 
 
Jeśli partykuła גם odnosi się nie do podmiotu zdania względnego, lecz do jego orzeczenia, to w języku 

hebrajskim i w polskim wariancie ze spójnikiem co nie pojawia się zaimek osobowy, w przekładzie 
z zaimkiem względnym brak przymiotnika sam: 

 
אליושלבסוף גם פנתה , מחיאות־הכפיים של האחות האחראית  'klaskanie dyżurnej pielęgniarki, która w końcu także 

zwróciła się do niego/pielęgniarki, co w końcu także zwróciła się do niego' ( 282זכרון , שבתאי ), tj. 'nie 
tylko klaskała, ale też odezwała się'. 

אתשגם פתח במערכה הז, בייחוד היה פעיל בכך אביו של גולדמן  'zwłaszcza był na tym polu aktywny ojciec Gold-
mana, który także rozpoczął tę walkę/co także rozpoczął tę walkę' ( 54זכרון , שבתאי ), tj. 'był aktywny, 
a także rozpoczął'. 
 
• Anafora odnosząca się do poprzednika jest określona partykułą אפילו ,אף, która w zdaniu niewzględ-

nym jest tłumaczona przez nawet, jednak taki przekład jest niemożliwy, gdy wyraz określany to zaimek 
który, bo szyk nawet który jest nieakceptowalny, a szyk postponowany oznaczałby, że nawet to określenie 
następującego po partykule wyrazu, a nie poprzedzającego ją zaimka względnego. Spójnik co pozwala na 
zachowanie szyku partykuły właściwego zdaniom niewzględnym, i w razie jego użycia w zdaniu względ-
nym pojawia się leksem zaimkowy w funkcji podmiotu: 

 
יותר שאף היא נראתה עתה מוזרה, בהתנהגותו בביתה  'jego zachowanie w jej domu, co nawet ono wydawało się 

teraz dziwniejsze' ( 138היינץ , מגד ) 
שהתבוננה אף היא במעללי הגורים[...] ציפור   'ptak [...] co nawet on przyglądał się igraszkom kociąt' ( 11פולחן , צלקה ) 

שאף הוא האפיל[...] פרט לחישוק הורוד   'z wyjątkiem różowego okręgu [...] co nawet on pociemniał' ( 61ימי , יזהר ) 
שאפילו הוא היה דומה תחת שמיכתו לדוב, הטירולי הארוך  'wysoki Tyrolczyk, co nawet on podobny był pod swoją 

kołdrą do niedźwiedzia' ( 110השגעון , המאירי ) 
השאפילו הם לא באו למסיב, אל ארווין וזינה  'do Erwina i Ziny, co nawet oni nie przyszli na przyjęcie' ( 236זכרון , שבתאי ) 

 
Przekład z zaimkiem który: 'jego zachowanie, które nawet wydawało się teraz dziwniejsze', 'ptak, któ-

ry nawet przyglądał się igraszkom' ma inne znaczenie, bo w nim nawet to okolicznik, tj. określenie orze-
czenia. Oczywiście, w praktyce tłumaczeniowej można uniknąć nacechowanego stylistycznie spójnika co 
i wyrazić treść hebrajskiego zdania względnego np. wtrąceniem typu 'wysoki Tyrolczyk (nawet on był 
podobny pod swoją kołdrą do niedźwiedzia)'51F

52, jednak, jak już zaznaczałem, celem moim w niniejszym 
rozdziale jest porównanie właściwości hebrajskich i polskich konstrukcji względnych, a porównywanie 

                                                 
52 Wariant zaproponowany przez dra hab. Przemysława Turka. 
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hebrajskiego zdania względnego z takim asyndetycznym połączeniem zdań polskich na żadne różnice 
między polskim a hebrajskim zdaniem względnym by nie wskazało. 

 
Jeśli partykułą 'nawet' określony jest rzeczownik, którego przydawką jest anafora odnosząca się do 

poprzednika, możliwy jest przekład z zaimkiem który, a grupę go zawierającą poprzedza partykuła nawet: 
אשר אפילו בחוסר־התכליתיות שלה היה משהו ש[...] את תמימה   'Tmimę [...] co nawet w jej niekonsekwencji było 

coś ujmującego' ( 221זכרון , שבתאי ) lub 'Tmimę, nawet w której niekonsekwencji było coś ujmującego'. 
 
• Anafora odnosząca się do poprzednika jest określona partykułą רק, której standardowy odpowiednik 

tylko jest zasadniczo preponowany, i ten jednoznaczny szyk pozwala zachować w tłumaczeniu zdania 
względnego spójnik co, natomiast użycie zaimka który zmienia szyk na postpozycyjny, który może być 
mylący, bo można mylnie uznać, że tylko to określenie czasownika po partykule następującego:  את ידיעת

אשר רק היא תגן עליו, האמת הנשגבה הזאת  'znajomość tej wzniosłej prawdy, co tylko ona będzie go broni-
ła/która tylko będzie go broniła' ( 249ת תולדו, מנזיס ) – znów więc w polskim przekładzie ze spójnikiem co 
pojawia się leksem zaimkowy w funkcji podmiotu. 

 
• Anafora odnosząca się do poprzednika jest określona partykułą בלבד, której w polskim przekładzie 

odpowiada przysłówek jedynie. Przysłówek ten jest zwykle preponowany: Jedynie ja to widziałem, bo 
szyk postponowany jest dwuznaczny, jako że pozwala uznać, że jedynie określa wyraz następny: Ja 
jedynie to widziałem to 'tylko ja, nikt inny, to widziałem' albo 'ja jedynie to widziałem, a nie np. miałem 
na własność'. Jeśli בלבד jest określeniem anafory odnoszącej się do poprzednika, to dwuznaczny szyk 
postponowany jest jedynie możliwy w razie użycia zaimka względnego, i z tego powodu lepszym roz-
wiązaniem jest wtedy jednoznaczny okolicznik statusu jako jedyny, natomiast użycie spójnika co pozwala 
na zachowanie jednoznacznego, preponowanego szyku jedynie: הצמא הגופני שהוא בלבד הניע את רגליו אל המים 
'pragnienie cielesne, które jedynie poruszało jego nogami w kierunku wody/które jako jedyne porusza-
ło/co jedynie ono poruszało' ( 14נינגל , שחר ). 

 
a.4. Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika ma być określona przez zaimek עצמו, to musi pojawić 

się w formie leksemu zaimkowego. W hebrajskim zdaniu względnym szyk przydawki עצמו jest taki sam 
jak w zdaniu niewzględnym, tj. postponowany. W polskim przekładzie zdania względnego przymiotnik 
sam jest w postpozycji do określanego wyrazu, tj. zaimka który, inaczej niż w przekładzie zdania nie-
względnego, bo wtedy przymiotnik sam jest zwykle preponowany, jeśli określa rzeczownik:  אבל הערבים
) 'ale sami Arabowie się nie zjawili' עצמם לא הופיעו 445הכלה , יהושע ), natomiast postpozycja 'Arabowie 
sami' cechuje styl książkowy. W razie użycia spójnika względnego co leksem zaimkowy fakultatywnie 
pojawia się także w zdaniu polskim i jest określony postponowanym przymiotnikiem sam, zgodnie 
z zasadą, że przymiotniki określające zaimki są w języku polskim postponowane, nie tylko w zdaniach 
względnych, nawet w stylu neutralnym: 

 
שהוא עצמו קיבל אותו בירושה מסבי, זה תכסיס ישן שלימד אותי אבי  'to jest stary fortel, którego nauczył mnie mój 

ojciec, który sam przejął go w spadku od mego dziadka/mój ojciec, co (on) sam przejął go w spadku' 
( 15העזה , בורוכוב ) 

 'w odniesieniu do ludzi, którzy sami wyszli z Egiptu/co (oni) sami wyszli' לגבי אנשים שהם עצמם יצאו ממצרים
 (ילקוט מעם)
 
a.5. Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest skontrastowana z innym wyrażeniem nominal-

nym, to pojawia się w postaci leksemu zaimkowego. W polskim przekładzie w razie użycia zaimka który 
kontrast jest implicytny, w razie użycia spójnika co kontrast jest explicite wyrażony leksemem zaimko-
wym, który jest podmiotem zdania względnego: 

 
אשר הם מצדם השתדלו אצל בעל־העסק, השתדלה למעני אצל מכרים וידידים  '[moja matka] starała się o pomoc dla 

mnie u znajomych i przyjaciół, którzy ze swej strony/co oni ze swej strony starali się o pomoc u wła-
ściciela zakładu' ( 170חיי , תמוז )  

"עסקים"שהוא יגמור בעדו את כל ה, סרסור בר־סמך  'fachowy pośrednik, który za niego załatwi wszystkie te spra-
wy' ( 29סיפורים , ביאליק ) – zaimek הוא 'on' jest skontrastowany z zaimkiem בעדו 'za niego', i w przekła-
dzie zdania pojedynczego można ten kontrast oddać tak: 'to on załatwi za niego te sprawy', jednak 
w zdaniu tym nie można zaimka on zrelatywizować, tj. zastąpić zaimkiem który. Spójnik co pozwala 
explicite wyrazić kontrast: 'fachowy pośrednik, co to właśnie on załatwi za niego wszystkie te sprawy'.  
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a.6. Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest zanegowanym podmiotem zdania względnego, to 
pojawia się w formie leksemu zaimkowego. O ile w polskim przekładzie łatwo oddać różnicę między 
zdaniem pojedynczym z zanegowanym podmiotem: לא הוא אמר 'nie on powiedział [lecz ktoś inny]' 
a zdaniem pojedynczym w całości zanegowanym: הוא לא אמר 'on nie powiedział', to w przypadku tłuma-
czenia zdania względnego różnica między negacją zdania a negacją podmiotu znika w razie użycia zaim-
ka który, natomiast spójnik względny co pozwala ją zachować: קריאת קוד על־ידי עמית שלא הוא קודד 'czytanie 
kodu przez współpracownika, co nie on [go] kodował/który nie kodował' ( 414סימולציה , פולטשק ) – zdanie 
pojedyncze לא הוא קודד 'nie on kodował [lecz ktoś inny]' jest inaczej tłumaczone niż zdanie pojedyncze  הוא
 on nie kodował', natomiast przekład tych zdań po relatywizacji zaimka 'on' z użyciem zaimka' לא קודד
względnego jest identyczny, z tego powodu, że zaimek względny który nie może być zanegowany, 
o czym piszę dalej (rozdz. 4, 5). Użycie spójnika co pozwala zanegować podmiot zdania względnego 
w taki sam sposób, w jaki neguje się podmiot zdania niewzględnego. 

 
a.7. Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika ma formę zaimka dzierżawczego syntetycznego będą-

cego określeniem rzeczownika כל lub liczebnika głównego, to jest ona podmiotem zdania względnego, tj. 
z anaforą tą zgodne jest orzeczenie. W polskim przekładzie zaimek względny w mianowniku jest okre-
ślony postponowanym przymiotnikiem cały lub liczebnikiem: 
 był to duży obszar, który cały został otoczony kamiennym' היה זה מתחם גדול אשר כולו הוקף בחומות אבן

murem' ( 146סיפור , עוז ) 
שכולי הייתי פתוח, אני  'ja, który cały byłem otwarty' ( 160שירים , שפאן ) 

ששניהם למדו, ין שני בני הזוגב  'pomiędzy dwojgiem małżonków, którzy oboje uczyli się' ( 161טל , נריה ) 
 

a.8. W pozostałych przypadkach w zdaniu względnym nie pojawia się zaimek odnoszący się do po-
przednika, poza zaimkiem implikowanym przez finitywną formę czasownika. W razie użycia spójnika 
względnego co leksem zaimkowy nie pojawia się również w polskim przekładzie: 

 
שידעתי, ואני  'a ja, która wiedziałam' ( 251אהבה , ברגמן ) 

הוא היה פוגע, שהייתי יד ימינו בכל המובנים, אפילו בי  'nawet mnie, która byłam jego prawą ręką w każdym zna-
czeniu tego wyrażenia, ranił' ( 334הכלה , יהושע ) 

-był to najpoważniejszy akt terroru, jaki został doko' היה זה מעשה הטרור החמור ביותר שבוצע עד כה בידי ערבים
nany aż do owej chwili przez Arabów' ( 182נוכחים , גרוסמן ) 

לצדדין מתוך סקרנות נטואו את אלה אשר   'albo tych, co z ciekawości schodzili na boki' ( 5 הגולים, בארון ) 
 
b. Orzeczenie to imiesłów czynny 
 
Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania czasownikowego w czasie teraź-

niejszym, forma czasownika hebrajskiego, tj. imiesłów czynny, wyraża tylko liczbę i rodzaj poprzednika, 
nie osobę. Z tego powodu leksem zaimkowy może pojawić się w hebrajskim zdaniu względnym w sytu-
acjach, w których nie pojawia się wcale lub pojawia się rzadziej, gdy orzeczenie jest czasownikiem 
w czasie przeszłym lub przyszłym, którego forma wyraża także osobę podmiotu:  

 
b.1. Gdy między spójnikiem względnym a orzeczeniem zdania względnego znajdują się inne składniki 

zdania względnego, w tym zdanie okolicznikowe lub nadrzędne wobec zdania zawierającego imiesłów, 
leksem zaimkowy pojawia się (Borer 1984: 247; Shlonsky 1992: 444. 449), i to częściej, niż w zdaniach z 
orzeczeniem w czasie przeszłym lub przyszłym: 

 
 napiłem się z niej wody, (a) która teraz, po śmierci' גמעתי ממימיו, שעכשיו, לאחר מותו של לזר, הם פורצים מתוכי

Lazara, bucha ze mnie', (b) 'co teraz, po śmierci Lazara, ona bucha ze mnie' ( 419השיבה , יהושע ) 
 jest tu pewien klucz [...] (a) który, choć tego nie' יש פה מפתח מסויים [...] שבלי שתרגיש הוא מתחיל לפתוח אותך

czujesz, zaczyna cię otwierać', (b) 'co choć tego nie czujesz, on zaczyna cię otwierać' ( 187נוכחים , גרוסמן ) 
 rozdział' פרק רב־ייסורים בחיי, שגם היום, בשעה שאני רושם כאן לראשונה אחדים מפרטיו הוא חונק את גרוני בדמעות

mego życia pełen udręk, (a) który także dzisiaj, gdy po raz pierwszy spisuję tu niektóre z jego szcze-
gółów, dusi mnie łzami', (b) 'co także dzisiaj, gdy po raz pierwszy spisuję tu niektóre z jego szczegó-
łów, on dusi mnie łzami ( 162חבלים , באר ) 

 od tego nieudacznika [...] (a) który za każdym wbiciem' בשלימזל זה [...] שבכל השחלת מחט הוא משחיל את זכרונותיו
igły wbija swe wspomnienia', (b) co za każdym wbiciem igły wbija on swe wspomnienia' ( 36תאומים , האזרחי ) 
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Zauważmy, że w wersji (b), tj. ze spójnikiem względnym, jeśli fragment znajdujący się między spój-
nikiem a orzeczeniem jest długi, wbrew ogólnej zasadzie pojawia się leksem zaimkowy, mimo że jest on 
podmiotem zdania względnego. 

Gdy poprzednik jest określony przez szereg zdań względnych, z których drugie ma orzeczenie cza-
sownikowe w czasie teraźniejszym, zaimek w funkcji podmiotu pojawia się: אשר הזית , בארץ דשואה זאת
 w tej ziemi porośniętej trawą, w której rosną oliwka i granat, i która pije' והרמון יגדלו בה ושהיא שותה מים
wodę' ( 32 הגולים, בארון ). Zaimek może pojawić się także w razie pauzy między poprzednikiem a spójni-
kiem względnym: שהוא מרחם...לה של המוסלמיםאל  'Allah muzułmanów ... który się lituje' ( 176הכלה , יהושע ). 

Gdy zdanie względne zawiera zdanie dopełnieniowe lub podmiotowe, i poprzednik jest podmiotem 
tego zdania podrzędnego (por. o tego typu zdaniach dalej, rozdz. 4, 3.2.2.7), to zaimek odnoszący się do 
poprzednika może się w nim pojawić lub nie: 

 
• zaimka brak (rzadziej): 

שגם היא יודעת שעובר עלי עכשיו, בניסיון המדהים  'to zdumiewające doświadczenie, (a) które ona także wie, że jest teraz 
moim udziałem', (b) 'co ona także wie, że jest (ono) teraz moim udziałem' ( 372השיבה , יהושע ) 
 
• zaimek pojawia się (częściej): 

 z Michaelą, (a) która już zwróciłem uwagę, że wpada w silne' עם מיכאלה שכבר שמתי לב שהיא נתקפת תשוקה חזקה
podniecenie', (b) 'co już zwróciłem uwagę, że wpada (ona) w silne podniecenie' ( 247השיבה , יהושע ) 

אשר התעקשתי להאמין שעדיין הוא עוטף אותי[..] את ריח הבושם   'zapach perfum [...] (a) który uparcie wierzyłem, że nadal 
mnie otacza', (b) 'co uparcie wierzyłem, że nadal (on) mnie otacza' ( 245השיבה , יהושע ) 

נראה שהיא מקלידה מיסמכיםשלא [...] כתבנית   'maszynistka [...] (a) która nie wydawało się, że przepisuje doku-
menty', (b) 'co nie wydawało się, że (ona) przepisuje dokumenty' ( 357השיבה , יהושע ) 

שנדמה היה שהן מסתלקות, כאילו הבעיות המינהליות הרבות  'jakby te liczne problemy administracyjne, (a) które się 
zdawało, że znikają', (b) 'co się zdawało, że (one) znikają' ( 382השיבה , יהושע ) 

 wszystkie te głosy, co nigdy nie sądził, że one służą' (b) כל הקולות שמעולם לא שיער כי הם עומדים לו כחומות מגן
mu jako mur obronny' ( 442התגנבות , קנז ) 
 
Znowu więc w wariancie (b) polskiego tłumaczenia może pojawić się leksem zaimkowy, i jest to spo-

wodowane oddaleniem orzeczenia zdania względnego od spójnika względnego. 
 
b.2. Gdy poprzednik ma postać sufiksu przyimka, zaimek doń się odnoszący pojawia się: 
 

יודע בדיוק[...] שאני , בלי התיעצות אתי  'bez poradzenia się mnie, który [...] dokładnie wiem' ( 35היינץ , מגד ), nie שיודע, אתי . 
שאת עוסקת בחינוך מיוחד, מה אני מספרת לך  'cóż ja opowiadam tobie, która się zajmujesz pedagogiką specjalną' 

( 137פרספונה , מגד ), nie שעוסקת, לך . 
 
Jeśli orzeczenie to czasownik w czasie przeszłym lub przyszłym, leksem zaimkowy nie pojawia się: 
 

שנשארתי עומדת, עלי  'na mnie, która nadal stałam' ( 189יום , מגד ) 
שהייתי יד ימינו, אפילו בי  'nawet mnie, która byłam jego prawicą' ( 324לה הכ, יהושע ) 

 
b.3. Gdy hebrajskie zdanie względne jest zanegowane, to pojawienie się w nim zaimka odnoszącego 

się do poprzednika zależy od użytego negatora: 
 
• w razie użycia neutralnego stylistycznie negatora לא leksem zaimkowy raczej nie pojawia się: 
 

קטנות שלא נזהרות לבחורות  'młodym dziewczynom, które nie uważają' ( 213סיפור , עוז ) 
) 'obrazy, które nie cierpią żadnych sąsiadów' תמונות שלא סובלות שום שכנים 337סיפור , עוז ) 
) 'nawet ktoś, kto tego nie rozumie' אפילו מי שלא מבין זאת 118פצעי , ברטוב ) 

 
• w razie użycia książkowego negatora אין, właściwego zdaniom w czasie teraźniejszym, w zdaniu względ-

nym pojawia się zaimek odnoszący się do poprzednika, jako sufiks negatora lub jako osobny wyraz: 
 

מוכן למגר, שאיני מאמין באלוהים, אני  'ja, który nie wierzę w Boga, gotów jestem obalić' ( 70מבחר , פרידלנדר ) 
) 'tylko i wyłącznie dla tych, którzy nie kochają' אך ורק לאלה שאינם אוהבים 232זכרון , שבתאי ) 
) 'każdy, kto nie wie' כל מי שאינו יודע 183עד , ראובני ) 

כמה וכמה עניינים שאינם מתנהלים על מי־מנוחות[...] יש   'jest wiele spraw, które się toczą nie tak, jak trzeba' ( 110מקום , עוז ) 
) 'w niewidoczny sposób, który się nie objawia' בדרך סמויה שאין היא מתגלית 64הוא , שמיר ) 
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Z negatorem אין unika się gramatycznie możliwego wariantu, w którym nie pojawia się w zdaniu 

względnym zaimek anaforyczny, bo wtedy zdanie względne staje się homonimiczne ze zdaniem o innym 
znaczeniu: עבירה שאין עושה פירות 'wykroczenie, które nie wydaje owoców' ( 225דרשות , קארו ), por. zdanie, 
w którym taka sama konstrukcja wyraża zanegowanego agensa nieokreślonego: דואג לחדרו אין  'nikt nie 
troszczy się o jego pokój' ( 57אגדות , לוז ). 

 
b.4. Gdy podmiot zdania względnego jest określony przez zaimek 'wszystkie', zaimek odnoszący się 

do poprzednika pojawia się w formie sufiksu rzeczownika ן אכן שכול[...] רחש , חשרת עבים, חישור :כל
אל החורש[...] מתקשרות   '[słowa] szprycha, skupisko chmur, szmer [...] które wszystkie faktycznie łączą się 

[...] ze słowem las' ( 457סיפור , עוז ).  
 
Określenie partykułami oraz negacja, tak samo jak w przypadku zdań w czasie przeszłym lub przy-

szłym, powodują pojawienie się leksemu zaimkowego: 
 
b.5. Gdy podmiot zdania względnego jest określony przez partykuły רק ,גם itd., leksem zaimkowy po-

jawia się. Zaimek osobowy pojawia się także w przekładzie ze spójnikiem co: 
 

 jak osoba ze sparaliżowanymi nogami, która (sama) także jedzie do' כמו משותק רגליים שנוסע גם הוא לרבי
rabina/co także ona jedzie do rabina' ( 309רחוב , אקשטיין ) 

שגם הוא אוכל כמו ציפור, ככה זה בדיוק עם סבא אנשל  'dokładnie tak jest z dziadkiem Anszelem, który (sam) 
także je jak ptaszek/co także on je jak ptaszek ( 51מומיק , גרוסמן ) 

דואג הואשגם ,אל האבונא  'do księdza, który (sam) także się martwi/co także on się martwi' ( 224הכלה , יהושע ), 
tj. 'martwią się inni, a także ksiądz', gdy zdanie אל האבונא שגם דואג znaczy 'ksiądz robi inne rzeczy, 
a także się martwi'. 
 
b.6. Gdy podmiot zdania względnego jest zanegowany, leksem zaimkowy pojawia się: שלא , של שרה

 Sary, co nie ona jedna jest żywicielką rodziny/która nie jest jedyną żywicielką' היא היחידה מפרנסת למשפחה
rodziny' ( 13שערי , שרירא ) – przekład z zaimkiem który zawiera zdanie w całości zanegowane, różniące się 
znaczeniem do zdania z zanegowanym podmiotem (por. rozdz. 4, 5). 

 
b.7. Gdy brak podanych wyżej powodów, zaimek odnoszący się do poprzednika może pojawić się lub nie. 

W polskim przekładzie ze spójnikiem co brak leksemu zaimkowego, bo w języku hebrajskim jego pojawienie 
się wynika wyłącznie z tego, że forma teraźniejsza hebrajskiego czasownika to imiesłów. 

 
• zaimek pojawia się52F

53 (rzadziej, i raczej w zdaniach nieograniczających). 
 

הומים בקרבו שהם, הרהורים משונים  'dziwne dumania, które w nim się kotłują' ( 43עלילות , בורלא ) 
שהם יושבים כבר פה, לבניהם  'za ich dziećmi, które już tu mieszkają' ( 48 הגולים, בארון ) 

) 'człowiek, który wraca/ człowiek, co wraca' האיש שהוא הולך ושב 39 הגולים, בארון ) 
שהוא עובד בעבודות ציבוריותכמו למשל בעלי   'jak np. mój mąż, który pracuje dla dobra publicznego' ( 177כולל , הפנר ) 

) 'widziałeś człowieka, który gra z samym sobą' ראית אדם שהוא משחק עם עצמו 47אחרון , אריאלי ) 
אנו ממלאים פינו שחוק[...] מכירים בחי העולמים  שאנו, אנו  'my, którzy uznajemy Boga na wieki żyjącego [...] 

śmiejemy się' ( 441תמול , עגנון ) 
 
• zaimka brak (częściej, i raczej w zdaniach ograniczających): 
 

) 'kobiety, które za bardzo kochają' נשים שאוהבות יותר מדי 13שאהבה , הראבן ) 
) 'do każdego, kto próbuje' לכל מי שמנסה 18אחרי , צמח ) 
) 'także nad tym, co się dzieje' גם על מה שקורה 82התגנבות , קנז ) 
) 'żebyście się nie mieszali do tego, co was nie dotyczy' שלא תתערבו במה שלא נוגע לכם 65התגנבות , קנז ) 
 'jest w Izraelu wiele uwarunkowań, które stymulują ekstremizm' יש הרבה תנאים בארץ שמעודדים את ההקצנה

( 97נוכחים , גרוסמן ) 

                                                 
53 Shlonsky (1992: 445) takie zdania uważa za nieakceptowalne, za nim powtarza tę błędną opinię Holmstedt (2002: 
95), który znalazłszy podobne zdania (tj. z podmiotem zaimkowym) w Biblii, dochodzi do wniosku, że to, co było 
akceptowalne w hebrajskim biblijnym, nie jest takie w hebrajskim współczesnym. Zdaniem Holmstedta (2002: 287) 
zaimek osobowy jako podmiot zdania z orzecznikiem w formie imiesłowu pojawia się, gdy podmiot ten jest skon-
trastowany. 
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) 'za tym, który sieje/za tym, co sieje' אחרי זה שזורע 24תחת , שמיר ) 
שמכיר אותי, אתה  'ty, który mnie znasz' ( 46מעשה , מגד ) 

שמתמצא קצת, אם אני  'jeśli ja, który się orientuję' ( 30הכלה , יהושע ) 
 
Swobodę wprowadzania lub pominięcia leksemu zaimkowego odnoszącego się do poprzednika, a bę-

dącego podmiotem zdania względnego, wykorzystuje się w języku hebrajskim do ujednoznaczenienia 
referencji anafor, jeśli w zdaniu względnym pojawiają się (także jako cecha orzeczenia imiesłowowego) 
dwa zaimki w tej samej liczbie, rodzaju, osobie, odnoszące się do dwóch różnych składników zdania 
głównego: גולדין רכון אל איש צנום שמסתודד איתו 'Goldin jest pochylony nad szczupłym człowiekiem, który 
się z nim naradza' ( 95זייפנו , רון פדר עמית ), nie 'Goldin jest pochylony nad szczupłym człowiekiem, 
z którym się naradza', bo w zdaniu o tym znaczeniu podmiot zaimkowy, jako nie odnoszący się do po-
przednika, raczej by się pojawił, jak w zdaniu:  בעיון באיזה ספר גדול שהוא מחזיקו מוגבה[...] אבא שקוע  'tato jest 
pogrążony w studiowaniu jakiejś książki, którą trzyma uniesioną' ( 151סיפור , עוז ), nie 'która go trzyma 
uniesionego'.  

 
Podsumowując, anafora będąca podmiotem zdania czasownikowego pojawia się w zdaniu hebrajskim 

w formie leksemu zaimkowego przeważnie w tych samych okolicznościach co leksem zaimkowy 
w polskim zdaniu ze spójnikiem co, tj. gdy jest zanegowana, skontrastowana, określona partykułami lub 
wyraża novum, czy też orzeczenie zdania względnego jest oddalone od poprzednika. Polski wariant 
z zaimkiem względnym zawsze zawiera anaforę odnoszącą się do poprzednika, która jednak nie może 
być zanegowana, ani określona partykułami w taki sam sposób co leksemy rzeczownikowe, kontrast zaś 
wyraża implicytnie. Różnice między językiem polskim a hebrajskim można zauważyć, gdy zdanie 
względne jest w czasie teraźniejszym, bo wtedy fakt, że w języku hebrajskim jego orzeczenie to imiesłów 
nie wyrażający kategorii osoby, powoduje, że leksem zaimkowy pojawia się w zdaniu hebrajskim także 
wtedy, gdy brak go w polskim wariancie ze spójnikiem co. 

 
3.1.2. Anafora odnosząca się do poprzednika to dopełnienie bliższe zdania względnego 
 
Jeżeli anafora odnosząca się do poprzednika jest dopełnieniem bliższym hebrajskiego zdania względ-

nego, to może ona pojawić się w formie syntetycznej lub analitycznej, lub może nie pojawić się. To 
ostatnie zdarza się głównie w zdaniach ograniczających.  

 
a. Anafora to dopełnienie syntetyczne 
 
Dopełnienie syntetyczne pojawia się zarówno w zdaniu ograniczającym (o dowolnym poprzedniku), 

jak i w zdaniu nieograniczającym. 
 
a.1. Dopełnienie syntetyczne pojawia się w zdaniu ograniczającym.   
 
• Poprzednik to zaimek nieokreślony i jego referencja zmieniłaby się, gdyby pominąć zdanie względ-

ne, zatem zdanie jest ograniczające. Jeśli w polskim przekładzie pojawia się jako poprzednik rzeczownik 
(np. rzecz), to możliwa jest anafora który lub jaki. Hebrajskie zaimki nieokreślone można tłumaczyć na 
polskie zaimki nieokreślone (coś, ktoś) lub wskazujące (to, ten). Dopełnienie syntetyczne pojawia się 
także w przypadku poprzednika מה, który wyklucza pojawienie się dopełnienia bliższego analitycznego: 

 
) 'tylko coś/to, co zdaje mi się, że można nazwać faktami' רק מה שנדמה לי כי אפשר לכנותו עובדות 81עד , שמיר ) 
) 'temu silnemu uczuciu kogoś/tego, kogo położono na kowadle' לאותה הרגשה חזקה של מי שהניחוהו על סדן 258תחת , שמיר ) 
) 'jest coś, czego nigdy nie zdołamy przywrócić' ישנו משהו שלעולם לא נוכל להשיבו 251תחת , שמיר ) 

אשר שנינו ביקשנו למחקו, להסגיר איזה דבר  'zdradzić coś/to, co obaj chcieliśmy zatrzeć' ( 18אליקום , תמוז ) 
) 'zrobiłem coś/to, czego nigdy nie zrobiłem' עשיתי דבר שמעולם לא עשיתיו 253תחת , שמיר ) 

דבר שבשום אופן אינני מתכוונת לעשותו, את סיפור בוקר חתונתי[...] אם הייתי מספרת   'gdybym opowiedziała [...] histo-
rię poranka, w który wzięłam ślub, czego w żadnym razie nie mam zamiaru zrobić' ( 78שאהבה , הראבן ) 

) 'można zauważyć rzecz, której/jakiej dotąd nie widzieliśmy' ניתן להבחין בדבר שלא ראינוהו עד כה 120מקום , עוז ) 
 
W zdaniach bliskoznacznych również w języku hebrajskim możliwy jest jako poprzednik zaimek 

wskazujący nie mający funkcji anaforycznej. Zdania z zaimkiem wskazującym stałyby się niezrozumiałe, 
gdyby pominąć zdanie względne, bo brak w kontekście poprzedzającym rzeczowników, do których 
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zaimek wskazujący mógłby się anaforycznie odnosić, co jest dowodem, że zdania mają charakter ograniczają-
cy: קשה לנו להטיל ספק באלה שאנו אוהבים 'trudno nam jest wątpić w tych, których kochamy' ( 66אחים , שביט ). 

 
O tym, że zdania z zaimkiem nieokreślonym jako poprzednikiem są ograniczające, świadczą zdania 

z tymi samymi zaimkami nie określonymi przez zdanie względne, i z tego powodu mającymi inne odnie-
sienie niż w zdaniach powyżej. W polskim przekładzie niemożliwy jest wtedy zaimek wskazujący, 
w języku hebrajskim niemożliwa jest parafraza z zaimkiem wskazującym zamiast nieokreślonego: 

 
) 'jakby chciała je obronić przed czymś' כמו ביקשה לגונן עליהן מפני מה 6רחוב , אקשטיין ) 

כטועמת מה, נקשה בלשונה  'mlasnęła językiem, jakby czegoś kosztowała' ( 59הגולים , בארון ) 
) 'ktoś przyjdzie, aby w nim mieszkać' יבוא מי לגור בו 292נוצות , באר ) 

השמיע כשמי מהם  'gdy ktoś z nich wygłosił' ( 51נוכחים , גרוסמן ) 
) 'coś spadło i się rozbiło' נפל משהו ונשבר 53ספר , גרוסמן ) 
) 'kupował coś tutaj i sprzedawał to tam' קונה איזה דבר כאן ומוכר אותו שם 113סיפור , עוז ) 
) 'miłość to jest w istocie coś wulgarnego' אהבה היא בעצם דבר די עבה 559סיפור , עוז ) 

 
Zdania z zaimkami nieokreślonymi מי 'ktoś', מה 'coś' nie będącymi poprzednikami zdania względnego 

należą do stylu archaizującego. W stylu neutralnym 'ktoś/coś' nie jako poprzednik zdania względnego to 
nie מה ,מי, lecz משהו ,מישהו (por. rozdz. 2, 11.1). 

 
Ponieważ dopełnienie syntetyczne pojawia się także wtedy, gdy poprzednik to zaimek מה 'coś', a zara-

zem nigdy w takim przypadku nie pojawia się dopełnienie analityczne, można przyjąć, że jeśli dopełnie-
nie bliższe jest wyrażone syntetycznie, to nie obowiązuje zasada regulująca występowanie bądź pomija-
nie dopełnienia analitycznego, zgodnie z którą zaimek odnoszący się do poprzednika pojawia się 
w zdaniu nieograniczającym, a nie pojawia się w zdaniu ograniczającym. 

 
• Poprzednik to rzeczownik gramatycznie nieokreślony, którego referencja zmieniłaby się, gdyby po-

minąć zdanie względne, zatem zdanie jest ograniczające: 
 

שמימי לא הכרתיו, כל אדם מארץ ישראל  'każdy człowiek z Izraela, którego nigdy nie znałem' ( 77אבן , שחם ) 
שקל מאוד ללבותוהמריבות הן ענין   'kłótnie to sprawa, którą bardzo łatwo podsycać' ( 33אליקום , תמוז ) 

לדבילה שהשמש יבשתהדומות הן   '[twarz ta] podobna jest do figi, którą wysuszyło słońce' ( 92חדוה , מגד ) 
ילד שעלבוהומבט של   'spojrzenie dziecka, które obrażono' ( 112 השער, מלץ ) 

 
• Poprzednik to rzeczownik gramatycznie określony nie mający funkcji anaforycznej, którego określo-

ność wynika tylko z tego, że jest poprzednikiem zdania względnego, zatem pominięcie zdania względne-
go spowodowałoby, że:  

 
– rzeczownik stałby się niezrozumiały z powodu sprzeczności między jego gramatyczną określonością 

a semantyczną nieokreślonością:  
 

) 'dokonać tych rzeczy, które należy wykonać naprawdę' לבצע את הדברים שיש לעשותם באמת 21אליקום , תמוז ) 
שאפשר למששם בידיים, נשתדל להצטמצם לאותם הדברים  'spróbujemy ograniczyć się do tych rzeczy, któ-

rych/jakich można dotknąć ręką' (Rosén 1955: 73) 
יד־באחד מאותם שיכונים שבנאום אנשים קצרי[...] גר   'mieszkał [...] na jednym z owych osiedli, które/jakie pobu-

dowali ludzie dysponujący skromnymi środkami' ( 229קשת  ) 
 
– rzeczownik zostałby zinterpretowany jako określony gramatycznie z powodu odniesienia do całej 

kategorii (por. Zawadowski 1952: 41), tj. pominięcie zdania względnego spowodowałoby zmianę refe-
rencji poprzednika: 

 
 rozpostarta na wszystkich rzeczach, których/jakich jeszcze nie' הפרושה על כל הדברים שעוד לא בעלתים בעולם

posiadłem na świecie' ( 72תחת , שמיר ) 
) 'spośród ludzi, których znałem blisko' מבין האנשים שידעתים מקרוב 74אליקום , תמוז ) 

 
Jeśli poprzednik jest określony przymiotnikiem 'jedyny', to pominięcie zdania względnego powoduje, 

że jeśli rzeczownik ma znaczenie ogólne, niezrozumiała staje się nie tyle określoność grupy nominalnej, 
bo tej wymaga przydawka 'jedyny', co znaczenie całej grupy: עשיתי את הדבר היחיד שהייתי מסוגלת לעשותו 
'zrobiłam jedyną rzecz, którą/jaką byłam w stanie zrobić' ( 84שאהבה , הראבן ) – zdanie 'zrobiłam jedyną 



4. Zaimek względny 
 

~ 328 ~ 

rzecz' nie ma sensu z powodu zbyt ogólnego znaczenia rzeczownika rzecz i braku jakiegokolwiek ograni-
czenia odniesienia całej grupy innymi przydawkami, zatem zdanie względne jest ograniczające. 

 
a.2. Dopełnienie syntetyczne pojawia się w zdaniu nieograniczającym. Poprzednik to grupa nominalna 

określona gramatycznie pełniąca funkcję anaforyczną. Pominięcie zdania względnego nie spowodowało-
by, że zdanie główne stałoby się niezrozumiałe lub że zmieniłaby się referencja poprzednika, i stąd wyni-
ka nieograniczający charakter zdania względnego: 

 
אשר אל עליון ענשם, הם  'oni, których ukarał Bóg Najwyższy' ( 23דודיה , אוליצקי ) 

שזמם להאריכה עד כדי שנתים –על הפסקת שנת־השבתון   'o tej przerwie w rocznym urlopie – którą zamierzał 
przedłużyć do 2 lat' ( 10מסע , מגד ) 

שאתה מכירו, הזה" המורה"  'ten nauczyciel, którego znasz' ( 57מעשה , מגד ) 
 
b. Anafora to dopełnienie analityczne 
 
Dopełnienie bliższe analityczne pojawia się zarówno w zdaniach nieograniczających, jak i ogranicza-

jących (Hayon 1973: 54–55), z tym że w przypadku niektórych poprzedników zdań ograniczających 
dopełnienie analityczne jest niespotykane.  

 
b.1. Dopełnienie bliższe analityczne w zdaniu nieograniczającym z reguły się pojawia, tj. w zdaniach 

poniższych w zasadzie nie można pominąć anafory odnoszącej się do poprzednika: 
 
• Poprzednik to nazwa własna bądź rzeczownik gramatycznie określony, który z powodu swojego 

znaczenia może odnosić się do jednego tylko desygnatu: 
 

שלא אשכח אותם, את שמשון בקל, האת שמלק, הייתי מצייר את אסתרקה  'narysowałbym Esterkę, Szmelkę, Samsona 
Bekela, których nie zapomnę' ( 102רחוב , אקשטיין ) 

שראה אותה בפעם הראשונה, לאיזמיר  'do Izmiru, który zobaczył po raz pierwszy' ( 43עלילות , בורלא ) 
"׳ אבן עאמרמרג"שהערבים מכנים אותו , השתרע עמק יזרעאל  'rozciągała się Dolina Izreel, którą Arabowie nazy-

wają Mardż Ibn Amer' ( 62נוכחים , גרוסמן ) 
אמיץ לב"שמצא אותו , בחסדאי  'Chasdaja, którego uznał za odważnego' ( 33עלילות , בורלא ) 

שהבקשה הזאת הביכה אותו, הדוד לזאר  'wujek Lazar, którego ta prośba zmieszała' ( 129זכרון , שבתאי ) 
שאני אוהבת אותו, של יהודה פוליקר  'Jehudy Polikera, którego kocham' ( 128נוכחים , גרוסמן ) 

שהיא מעריצה אותו, אביה  'jej ojciec, którego ona uwielbia' ( 43מסע , מגד ) 
 
• Poprzednik to zaimek osobowy (por. Pat-El, Treiger 2008: 276): שאותי אף אחד , בניגוד לי, פשים אותהמח

) 'ktoś jej szuka, w przeciwieństwie do mnie, której nikt nie szuka' לא מחפש 279חיי , שלו ) 
 
• Poprzednik to rzeczownik gramatycznie określony lub nieokreślony, którego referencja wynika 

z kontekstu, a nie ze znaczenia zdania względnego, i pominięcie zdania względnego ani nie spowodowa-
łoby zmiany referencji poprzednika, ani nie uczyniłoby zdania niezrozumiałym: 

 
שלא ניסה כלל להסוות אותה, בחרדה אמיתית[...] צזאר אמר את הדברים האלה   'Cezar powiedział te słowa [...] 

z prawdziwym przerażeniem, którego nie próbował wcale maskować' ( 167זכרון , שבתאי ) 
נכלל כל מה שיכול להגיד, שהגה אותה כאילו חצבה בלבו, ודומה שבמלה זו  'i zdawało się, że w tym słowie, które 

wypowiedział, jakby je wyrąbał z własnego serca, zawarło się wszystko to, co potrafił powiedzieć' 
( 32ישראל , מגד ) – wyrażenie 'to słowo' odnosi się anaforycznie do przytoczonej wcześniej wypowiedzi, 
zatem zdanie względne można by pominąć bez uszczerbku dla zrozumiałości tekstu i bez zmiany od-
niesienia poprzednika. Zdanie określające poprzednik כל מה jest z kolei ograniczające, bo pominięcie 
zdania względnego spowodowałoby zmianę referencji zaimka nieokreślonego, i dlatego nie pojawia 
się w nim zaimek anaforyczny אותו. 
 
b.2. Dopełnienie bliższe analityczne pojawia się fakultatywnie także w zdaniach ograniczających 

(Hayon 1973: 55). 
 
• Poprzednik to rzeczownik gramatycznie nieokreślony, którego odniesienie zmieniłoby się, gdyby 

pominąć zdanie względne: 
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) 'są dzieci, które odwiedzić przychodzą rodzice' יש ילדים שבאים לבקר אותם הורים 247רחוב , יןאקשטי ) – anafora 
pojawia się zapewne po to, by wykluczyć interpretację 'są dzieci, które przychodzą odwiedzić rodziców'. 

היו עבודות שקראתי אותן בעונג. אחזיר לכם את מחברותיהם  'oddam wam zeszyty. Były [wśród wypracowań takie] 
prace, które czytałem z przyjemnością' ( 24מקום , עוז ) 

 nie istnieje kobieta, której mężczyzna nie mógłby zaciągnąć do' אין אשה שגבר לא יוכל להביא אותה למיטה
łóżka' ( 63זכרון , שבתאי ) 

) 'litość nad ludźmi, których pali głód' רחמים על אנשים שהרעב שורף אותם 69עד , שמיר ) 
ברים שראה אותם ממש ובין דברים שראה בחלוםאין הוא מבחין בד  'nie odróżnia rzeczy, które widział naprawdę, od 

rzeczy, które widział we śnie' ( 18עלילות , בורלא ) 
 
• Poprzednik to rzeczownik określony przez przymiotnik 'jedyny', i pominięcie zdania względnego 

spowodowałoby zmianę referencji rzeczownika: הבדידות היתה המצב היחיד שאותו ידעה 'samotność była jedy-
nym stanem, jaki/który znała' ( 94זכרון , שבתאי ). 

 
• Rzadko zdarza się dopełnienie bliższe analityczne, mimo że poprzednik to zaimek nieokreślony מי lub משהו: 
 

ריחו אותו לאכול גרבבפרצוף של מי שהכ  'z twarzą kogoś, kogo zmuszono do zjedzenia skarpety' ( רחוב , אקשטיין
196) – anafora pojawia się zapewne po to, aby zapobiec błędnej interpretacji anafory jako podmiotu 
zdania względnego ('z twarzą ludzi, którzy zmuszają [kogoś] do zjedzenia skarpety'). 

-nudziarz to ktoś, kogo zapytasz, co u niego, a on ci opo' טרחן הוא מי שאתה שואל אותו לשלומו והוא מספר לך
wiada' ( 101ציטטות , שחם ) – może dlatego pojawia się dopełnienie אותו, że z powodu drugiego zaimka 
odnoszącego się do poprzednika wariant מי שאתה שואל לשלומו mógłby znaczyć 'ktoś, o kogo powodze-
nie zapytasz', tj. 'zapytasz kogoś innego o powodzenie tamtego'. 

) 'każda kobieta, którą zapytam' כל מי שאני שואלת אותה 207חיים , נגב ) – dopełnienie pojawia się zapewne po 
to, aby zasygnalizować rodzaj żeński zaimka מי. 
 
W zdaniach poniższych pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika משהו zapewne dlatego, że 

czasownik, którego dopełnieniem analitycznym jest ta anafora, pojawia się stosunkowo daleko od spójni-
ka względnego: 

 
• Orzeczenie zdania względnego składa się z czasownika modalnego i bezokolicznika: 
 

משהו מובן מאליו שלא צריך להוכיח אותו[...] זה נעשה   'to stało się [...] czymś samym przez się zrozumiałym, 
czego nie trzeba udowadniać' ( 293חיי , שלו ) 

שהו שניתן לחוות אותומהוא לא הפך ל  'nie zamieniło się w coś, czego można doświadczyć' ( 46זכרון , שבתאי ) 
 
• Zdanie względne jest złożone i anafora pojawia się w zdaniu podrzędnym (dopełnieniowym) zdania 

względnego, które następuje po zdaniu nadrzędnym: 
 

משהו שלא ידעתי איך לבטא אותו[...] זה   'to jest coś, co nie wiedziałem, jak wyrazić' ( 55המאהב , יהושע ) 
יודע אותו אתהשאני לא יודע כמה , אני אעזור לך במשהו  'pomogę ci w czymś, co nie wiem, na ile znasz/o czym nie 

wiem, na ile je/to znasz' ( 110נוכחים , גרוסמן ) 
 
Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest dopełnieniem bliższym, może ona nie pojawić się 

w zdaniu hebrajskim, głównie w zdaniach względnych ograniczających (Hayon 1973: 54-55)53F

54: 
  
• Poprzednik to użyty substantywnie zaimek wskazujący nie mający funkcji anaforycznej, który stałby 

się niezrozumiały, gdyby pominąć zdanie względne, bo nie ma w kontekście poprzedzającym żadnego 
wyrazu, do którego mógłby się ten zaimek anaforycznie odnosić: 

 
גם לא את אלה שכבר הוליד ואשר היה קשור אליהם, לא רצה ילדים  'nie chciał dzieci, także nie tych, które już spło-

dził i do których był przywiązany' ( 279זכרון , שבתאי ) – poprzednik 'tych' jest określony przez szereg 
zdań względnych, w pierwszym z nich anafory brak, bo byłaby ona dopełnieniem bliższym, w drugim 
anafora pojawia się, bo jest dopełnieniem dalszym. 

שנשאר לך מאלה שסחבת מהמגירהבניילון   'w nylon, który ci został z tych, które ukradłeś' ( 27סוגרים , קציר ) 
) 'gotów całować się nawet z tymi, których nie znał dobrze' מוכן להתנשק אפילו עם אלו שלא היטיב להכיר 25מולכו , יהושע ) 

                                                 
54 Również w arabskim zaimek anaforyczny odnoszący się do poprzednika, a będący w zdaniu względnym dopeł-
nieniem bliższym, jest fakultatywny (Hamdallah, Tushyeh 1998: 146; Górska 2000: 126). 
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W polskim przekładzie można użyć spójnika co dzięki ograniczającemu charakterowi tych zdań, co 
więcej, także w zdaniu polskim możliwy jest brak anafory odnoszącej się do poprzednika, o ile anafora ta 
miałaby formę bezprzyimkowego biernika: 'także nie tych, co już (je) spłodził', 'z tych, co (je) ukradłeś', 
por. cytowane już zdanie płacą kamieniem za chleb, co jedli.  

 
• Poprzednik to zaimek wskazujący o tej samej referencji, co rzeczownik poprzedzający, i zdanie 

względne doprecyzowuje referencję rzeczownika. Gdyby pominąć zdanie względne, zaimek wskazujący 
stałby się niezrozumiały, zatem zdanie jest ograniczające: 

 
זו שהמשורר הביא מגרמניה, על הבחורה של המשורר  'o tej dziewczynie poety, tej, którą poeta przywiózł 

z Niemiec' ( 68מקום , עוז ) 
אלה שהיא כל־כך אוהבת, המכנסיים האפורים שאבישי לובש  'te szare spodnie, które Awiszaj nosi, te, które ona tak 

lubi' ( 35קפה חם  ) 
 
• Poprzednik to nie mający funkcji anaforycznej rzeczownik gramatycznie określony, z przydawką 

'jedyny/pierwszy/ostatni' lub z przydawką w formie przymiotnika w stopniu najwyższym. Pominięcie 
zdania względnego spowodowałoby, że zmieniłaby się referencja poprzednika. W polskim przekładzie 
możliwa jest anafora który lub jaki, bez różnicy znaczeniowej: 

 
) 'to jest ostatnia rzecz, której/jakiej bym sobie życzył' זה הדבר האחרון שהייתי מאחל לעצמי 202נוכחים , ןגרוסמ ) 
-to jest ostatni uścisk, który/jaki ona otrzyma od kogo' זה החיבוק האחרון שתקבל ממישהו לפני שהיא יוצאת לדרך

kolwiek, zanim ruszy w drogę' ( 61מישהו , גרוסמן ) 
) 'na widok pierwszego trupa, którego/jakiego zobaczyłem' למראה המת הראשון שראיתי 9אליקום  ,תמוז ) 
) 'to jest jedyna sztuczka, którą/jaką znam' זה התרגיל היחיד שאני מכיר 144שיני , גפן ) 

היא הנהון נבון בראשו התגובה היחידה שהיה מסוגל להפיק מעצמו  'jedyna reakcja, do której/jakiej był zdolny, to 
mądre potakiwanie głową' ( 190חיידק , גנזבורג ) 

הרהיט היחיד שאני זוכר זה בעצם  'to jest w istocie jedyny mebel, który/jaki pamiętam' ( 55נינגל , שחר ) 
-była to najlepsza i najdoskonalsza miłość, któ' היתה זאת האהבה השלמה והטובה ביותר שיכלה להעלות בדעתה

rą/jaką mogła sobie wyobrazić' ( 105זכרון , שבתאי ) 
ביותר שהשיגה מן הבד המשובח  'z najlepszego płótna, które/jakie zdobyła' ( 222זכרון , שבתאי ) 

 
• Poprzednik to rzeczownik gramatycznie określony, nie mający funkcji anaforycznej. Pominięcie 

zdania względnego spowodowałoby, że:  
 
– zmieniłaby się referencja rzeczownika, bo zostałby on odniesiony do całej kategorii wskutek okre-

ślenia przez zaimek upowszechniający: 
 

-stanęłam nad przepaścią, która zawsze będzie od' ניצבתי מעל לתהום שתפריד תמיד ביני לבין כל הגברים שאוהב
dzielać mnie od wszystkich mężczyzn, których/jakich będę kochać' ( 103מגדלורים , קציר ) 

) 'spośród wszystkich ludzi, jakich/których znał' מכל האנשים שהכיר 106זכרון , שבתאי ) 
 
– rzeczownik stałby się niezrozumiały z powodu sprzeczności między jego gramatyczną określonością 

a semantyczną nieokreślonością: 
 

החבילות שהביאו לעצמםמ[...] אוכלים   'jedzą z paczek, które sobie przynieśli' ( 140רחוב , אקשטיין ) 
 ,czyny, których nie dokonał, bardziej mu zaszkodziły niż te' המעשים שלא עשה הכריעו אותו יותר מאלה שעשה

których dokonał' ( 275זכרון , שבתאי ) 
גדים שלבשהאת השירים ששרה ואת הב[...] הוא שנא   'nienawidził [...] piosenek, które śpiewała, i ubrań, które 

nosiła' ( 14זכרון , שבתאי ) 
בשל ההדים שעורר[...] הזכור [...] צמח מאמרו   'powstał jego artykuł [...] pamiętny [...] z powodu tego echa, 

które/jakie wywołał' ( 86מקום , עוז ) 
ם שראה ושמעהדברי[...] בגלל   'z powodu [...] tych rzeczy, które/jakie widział i słyszał' ( 103חסות , מיכאל ) 

את בלויי־הסחבות שהיינו לובשים[...] הזכירו   'przypomniał mu te szmaty, które/jakie nosiliśmy' ( 101מקום , עוז ) 
) 'to jest kilka z tych słów, które/jakie pamiętam z tej pieśni' הן אחדות מן המלים שאני זוכר מתוך אותו שיר 17אליקום , תמוז ) 
) 'to jest społeczeństwo, którego/jakiego pragnę' זאת החברה שאני מחפש 184נוכחים , גרוסמן ) 
) 'już nie była tą dziewczyną, którą znał' שוב לא היתה הנערה שהכיר 213זכרון , שבתאי ) 

יא שעשו ביחדמן השנה הנפלאה הה  'z owego wspaniałego roku, który spędzili razem' ( 41עד , שמיר ) 
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Poprzednikiem zdania ograniczającego może być nazwa własna o jedynym desygnacie, ale wtedy 
zdanie odnosi się do stanu desygnatu w danym momencie (Oberlan 1978: 46): שהוא מכיר זו אינה רוסיה  'to 
nie jest [ta] Rosja, którą/jaką on zna' ( 82הינומת , שמיר ), tj. 'Rosja się zmieniła'; יק ׳יק שאני זוכר הוא לא הקז׳קז
) 'Kazik, którego/jakiego pamiętam, to nie ten Kazik obecny' של עכשיו 97רחוב , אקשטיין ). 

 
• Poprzednik to zaimek nieokreślony, zanegowany, rzeczownik כל, rzeczownik gramatycznie nieokre-

ślony, i pominięcie zdania względnego spowodowałoby, że zmieniłaby się jego referencja. 
 
– poprzednik to zaimek nieokreślony מה ,מי. Dopełnienie bliższe analityczne nie pojawia się nigdy, je-

śli poprzednik to zaimek nieokreślony מה (Borer 1984: 238). W polskim przekładzie możliwy jest zaimek 
wskazujący lub nieokreślony. Jak wspomniałem, w języku hebrajskim w stylu neutralnym zaimki nie-
określone מה ,מי występują tylko jako poprzedniki zdań względnych, w innych kontekstach są zastępowa-
ne zaimkami משהו ,מישהו: 

 
לא רצה אותי, מי שאני רציתי  'ktoś/ten, kogo ja chciałam, nie chciał mnie' ( 167מחזיר , קנז ), zdanie מי לא רצה אותי 

znaczyłoby w stylu archaizującym 'ktoś [nie: ten] mnie nie chciał'.  
אין כלום... מציגהמאחורי מי שאני   'za tym, kogo ja reprezentuję, nie ma nic' ( 222אהבה , ברגמן ) 

) 'dam ci to, czego chcesz' אני אתן לך מה שאתה רוצה 62התגנבות , קנז ) 
) '?możesz mi wysłać coś z tego, co ty robisz' תוכל לשלוח אלי משהו ממה שאתה עושה 315הכלה , יהושע ) 

על מה שאתה מפסידאם רק תחשוב   'jeśli tylko pomyślisz o tym, co tracisz' ( 122התגנבות , קנז ) 
) 'nosić coś/to, co ona zdecydowała, że on musi nosić' ללבוש מה שהיא החליטה שעליו ללבוש 43הפוטוגרף , בר יוסף ) 
) 'coś/to, czego nie rozwiązała, rozwiąże łatwo i szybko' מה שלא פתרה תפתור חיש־קל 98מקום , עוז ), zdanie  מה

 .'znaczyłoby w stylu archaizującym 'rozwiąże coś [nie: to] תפתור
 

Jeśli zaimek nieokreślony jest dopełnieniem bliższym zdania głównego, to może być poprzedzony 
przyimkiem את, który nie pojawia się w stylu archaizującym, gdy מה nie jest poprzednikiem zdania 
względnego. Powodem pojawienia się przyimka את jest zawężenie referencji zaimka מה przez zdanie 
względne, co czyni zaimek 'coś' semantycznie określonym: 

  
 to, co robimy na terytoriach okupowanych, próbuje się' את מה שאנחנו עושים בשטחים מנסים כל הזמן להדחיק

cały czas wyprzeć' ( 35המצב , עוז ) 
) 'zwymiotował to, co wypił' פלט את מה ששתה 329חדר , שמעוני ) 

 
Jeśli zaimek מה jest określony przez כל, niemożliwe jest nawet w stylu archaizującym zdanie z pomi-

nięciem zdania względnego, a w polskim przekładzie niemożliwy jest zaimek coś: 
 

) 'wyciąga wszystko to [nie: wszystko coś], co spakowała' מוציאה כל מה שארזה 123מקום , עוז ) 
) 'wszystko to, czego chcę, to być z tobą' כל מה שאני רוצה זה להיות אתך 82זכרון , שבתאי ) 

 
– poprzednik to zaimek nieokreślony משהו ,מישהו. Zdanie z pominięciem zdania względnego możliwe 

jest także w stylu neutralnym, ale wtedy zaimek ma ogólniejszą referencję, nie zawężoną przez zdanie 
względne: 

 
) 'zabić kogoś/tego, kogo nawet nie znasz' להרוג מישהו שאפילו אינך מכיר 22פולחן , צלקה ), gdy להרוג מישהו to 

'zabić kogoś'. 
כמו משהו שהוציאו מהפריזר[...] נראה   'wyglądała [...] jak coś, co wyciągnięto z zamrażalnika' ( 193כורסת , גפן ) 

) 'to jest coś/to, co ja muszę zrobić' זה משהו שאני חייב לעשות 231חיידק , גנזבורג ) 
שהו שאני דווקא אוהבתיש אצלו מ  'jest w nim coś/to, co akurat lubię' ( 32מקום , עוז ) 

) 'to jest coś/to, co ja muszę przejść' זה משהו שאני חייב לעבור 169בקשר , גפן ) 
) 'pewna kobieta, którą kochałem, stałaby się obcą kobietą' מישהי שאהבתי פעם תהפוך להיות לאשה זרה 138 אשה, גפן ) 

 
– poprzednik to zaimek zanegowany. W zdaniu z pominiętym zdaniem względnym zaimek zanego-

wany miałby inną referencję: אני לא כותב בדפים פה שום דבר שלא ידעתי קודם 'nie piszę tu na tych kartkach nic, 
czego bym wcześniej nie wiedział' ( 159כולל , הפנר ). 

 
– poprzednik to rzeczownik כל. Pominięcie zdania względnego spowodowałoby, że zmieniłaby się re-

ferencja tego rzeczownika, por. הוא אוכל כל 'on je wszystko/cokolwiek' ( 12מדריך , אמתי ): 
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) 'nauczyłam się wszystkiego, czego można się nauczyć' למדתי כל שאפשר ללמוד 302אהבה , ברגמן ) 
) 'przykrył go wszystkim, co znalazł' כיסהו בכל שמצאה ידו 23ישראל , מגד ) 
) 'wszystko, co zrobił i zdziałał do teraz, może zniknąć' כל שעשה ופעל עד כה עלול להיעלם 223חרב , בר יוסף ) 

 
– poprzednik to rzeczownik gramatycznie nieokreślony, i pominięcie zdania względnego sprawiłoby, 

że zmieniłaby się jego referencja: 
 

) 'ona jest kobietą, którą zawsze lubiłem' היא אשה שחיבבתי תמיד 87הכלה , יהושע ) 
) 'każde słowo, które powiedział, złościło ją' כל מלה שאמר הרגיזה אותה 83זכרון , שבתאי ) 

ברים שסיפרה לי לאהנזכר בכמה ד  'przypominam sobie kilka rzeczy, które opowiedziała mi Lea' ( 45עד , שמיר ) 
על דברים שאמרת, אתה מצטער על מעשים שעשית  'żałujesz czynów, które/jakie popełniłeś, słów, które/jakie 

powiedziałeś' ( 20חדר , בלס ), zdanie אתה מצטער על מעשים znaczyłoby: 'żałujesz pewnych czynów'. 
 
– brak poprzednika, tj. zdanie względne jest użyte substantywnie, bo elipsie uległ zaimek 'to/coś' bę-

dący poprzednikiem zdania ograniczającego: להשיב לעצמו את שגזלו ממנו החיים 'przywrócić sobie (to), co 
zabrało mu życie' ( 50אליקום , מוזת ). 

 
W zdaniu nieograniczającym rzadki jest brak zaimka anaforycznego będącego dopełnieniem bliższym. 

W zdaniach poniżej zdarza się brak przecinka po poprzedniku, tak jakby piszący uważał zdanie za ogra-
niczające (co uzasadniałoby brak anafory), jednak przeczy temu semantyka zdania 54F

55: 
 

) 'został pochowany we [wcześniej wspomnianym] grobowcu, który nabył' נקבר בחלקת־הקבר שרכש 98זכרון , שבתאי ) 
לא ראתה[...] שכל־כך אהבה , ורק את מישה  'i tylko Miszy, którego tak kochała [...] nie widziała' ( 110ן זכרו, שבתאי ) 

שכמעט אינו מכיר, לדבר על שרה  'rozmawiać o Sarze, której prawie nie zna' ( 43קירות , שחם ) 
) 'o tęsknocie za Emanuelą, którą ledwie znał' על הגעגועים לעמנואלה שבקושי הכיר 52מגדלורים , קציר ) – rze-

czownik 'Emanuela' ma funkcję anaforyczną, i zdanie nie znaczy 'za tą Emanuelą, którą ledwie znał'. 
 

Jeśli w polskim przekładzie użyć zaimków względnych z pochodzenia pytajnych, to nie jest możliwe 
niepojawienie się w zdaniu względnym zaimka anaforycznego odnoszącego się do poprzednika. Jak 
wspomniałem, spójnik względny co dopuszcza pominięcie zaimka anaforycznego w bezprzyimkowym 
bierniku: 'w tym filmie, co wczoraj widziałem' obok 'w tym filmie, co go wczoraj widziałem', ale wydaje 
się, że w języku polskim pominięcie zaimka w bierniku jest możliwe tylko w przypadku poprzednika 
nieożywionego, gdy w hebrajskim warunkiem elipsy anafory jest ograniczający charakter zdania, i dlate-
go w przekładzie poniższych zdań ze spójnikiem co musi pojawić się zaimek osobowy w bierniku, choć 
w zdaniu hebrajskim anafory brak:   

 
לאנשים שלא הכיר נטפל  'czepiał się ludzi, których nie znał/co ich nie znał' ( 310כחרס , לפיד ), nie 'ludzi, co nie znał'. 

סתם אדם שבקושי הכירה[...] עם   'po prostu z człowiekiem, którego nie znała/co go nie znała' ( 14זכרון , שבתאי ), 
nie 'z człowiekiem, co nie znała'. 
 
W pewnych sytuacjach dopełnienie bliższe analityczne musi pojawić się w zdaniu ograniczającym, mia-

nowicie: 
 
• gdy zdanie względne jest asyndetyczne, bo wtedy anafora jest też spójnikiem (por. Borer 1984: 234)55 F

56: 
 

) 'dotrzeć do kogoś, kogo szuka' להגיע אל מישהו אותו הוא מחפש 55טיולו , סיגד ) 
 ludzie, których on szanuje' לאנשים אותם הוא מכבד בגלל הצלחותיהם הכלכליות יש השפעה גם מעבר לימים וליבשות

z powodu ich sukcesów finansowych, mają wpływy także za morzami i na innych kontynentach' ( 32זליג , לוי ) 
העתיק אותו משמיעים אנשים זקנים" צה צה צה"ת הומשמיעה א  'i mówi to pradawne ca ca ca, które wypowiadają 

starcy' ( 167כורסת , גפן ) 
 
• gdy zaimek odnoszący się do poprzednika jest określony przez partykuły רק ,גם itd.:  על משהו שגם אותו

שוכללים ביותראפשר לראות רק בעזרת מכשירי הדמיה מ  'o czymś, co także można zobaczyć tylko za pomocą 
najdoskonalszych urządzeń diagnostycznych' ( 28על , בן דוד ). 

 

                                                 
55 O tym, że podział na zdania ograniczające i nieograniczające jest nieostry, jako że jest oparty na znaczeniu zdania, 
por. Zawadowski 1952: 27–28; Senderska 2013: 34. 
56 To samo w arabskich zdaniach bez zaimka الذي, por. Hamdallah, Tushyeh 1998: 148. 
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• gdy zaimek odnoszący się do poprzednika jest zanegowany lub jest składnikiem szeregu. W polskim 
przekładzie niemożliwy jest wtedy zaimek który, i konieczne jest użycie spójnika co (por. rozdz. 4, 5): 

 
 czasami wymykają się z ust także słowa, co nie je' לפעמים נפלטים מהפה גם דברים שלא אותם בדיוק רצית לומר

dokładnie chciałeś powiedzieć [lecz inne]' ( 308הרחק , שחם ) 
שכמותו בלבד הוא מחפששאותו ואת , לטקסט אחר  'do innego tekstu, co tylko jego i jemu podobnych on szuka' 

( 11, 2, 1993אפס שתיים  ) 
נשוב ונפגוש, שאותו ואת ההומו־ארוטיות היוצרת אותו ונובעת ממנו, מיזוג  'połączenie, co je oraz homoerotyzm, który 

je tworzy i z niego wynika, spotkamy ponownie' ( 196הידעת , שוורץ ) 
 
Dopełnienie analityczne odnoszące się do poprzednika powinno się pojawić, jeśli jego elipsa może 

prowadzić do mylnego uznania poprzednika za podmiot zdania względnego, gdy mianowicie podmiot 
i dopełnienie zdania względnego nie różnią się liczbą ani rodzajem i są w 3. osobie (por. Perec 1967: 90; 
Holmstedt 2002: 106): 

 
) 'ludziom, których skrytykowano na pierwszym roku' לאנשים שקטלו אותם בשנה א׳ 222ארבעה , נבו ) 
) 'jak ludzie, których ktoś zwiódł' כאנשים שהוליכו אותם שולל 44ן אחרו, אריאלי ), choć zdarza się i w tej sytuacji 

elipsa dopełnienia: החיילים שפגשו 'żołnierze, których spotkali' ( 165נוכחים , גרוסמן ), możliwa z tego powodu, 
że czasownik פגש nie ma dopełnienia zwyczajowego, które może ulec elipsie (jak אכל)56F

57, zatem w tym wy-
padku dopełnieniem musi być poprzednik zdania względnego57F

58, bo zdanie 'jak żołnierze, którzy spotkali' 
nie ma sensu. Natomiast zdanie z czasownikiem dopuszczającym niewyrażone dopełnienie zwyczajowe: 
 .'byłoby zrozumiane tak: 'żołnierze, którzy jedli', nie zaś 'ci żołnierze, których zjedzono החיילים שאכלו
 
Pominięcie zaimka anaforycznego odnoszącego się do poprzednika, a będącego dopełnieniem bliż-

szym, wpływa w języku hebrajskim na szyk zdania względnego. Typowy szyk zdania hebrajskiego to 
podmiot – orzeczenie – dopełnienie. Jeśli zdanie zawiera okoliczniki, to zwykle znajdują się one na 
początku albo na końcu zdania, a jeśli okolicznik znajduje się na początku zdania, może powodować 
inwersję podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia w stylu starannym (Cadka 1981: 168). Również dopeł-
nienie przesunięte na początek zdania taką inwersję niekiedy powoduje. Borer (1984: 226–228) doszła do 
wniosku, że jeśli w zdaniu względnym nie pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika, będąca 
dopełnieniem bliższym, to może to wiązać się z uprzednią zmianą szyku, tj. może powodować inwersję 
podmiotu i orzeczenia: ראיתי את הילד שאוהבת רינה 'widziałem dziecko, które kocha Rina', tak jakby anafora 
-zanim zniknęła, spowodowała inwersję z tego powodu, że została przesunięta na miejsce bezpośred ,אותו
nio po spójniku: ראיתי את הילד שאותו אוהבת רינה. Borer opiera swoje twierdzenie na spreparowanym przez 
siebie przykładzie. Z moich niepreparowanych przykładów wynika jednak, że pominięcie anafory odno-
szącej się do dopełnienia bliższego przeważnie nie wpływa na szyk orzeczenia względem podmiotu 
rzeczownikowego, wpływa za to na szyk okoliczników zdania względnego: 

 
• Jeśli w zdaniu względnym pojawia się anafora, bezpośrednio po spójniku względnym często nastę-

puje okolicznik zdania względnego: 
 
– Zdanie względne ma podmiot zaimkowy: 
 

                                                 
57 Dopełnienie zwyczajowe, które może w hebrajskim (i w polskim) ulec elipsie, ma np. czasownik אכל w zdaniu 
) 'zjadłem/posiliłem się w stołówce' אכלתי בחדר האוכל 95אגדות , לוז ). Glinert (2004: 156) tłumaczy zdanie אכלתי jako 
'I've eaten something', ale 'coś' może oznaczać także nietypowy pokarm, gdy אכלתי to 'zjadłem coś typowego 
w danej sytuacji', tj. gdyby kto powiedział 'zjadłem w stołówce', to rozmówca byłby zdziwiony, gdyby się okazało 
potem, że mówiący miał na myśli dopełnienie nietypowe i zjadł np. łyżeczkę soli, choć to ostatnie zdarzenie można 
opisać zdaniem 'zjadł coś'. Inny przykład: הייתי קונה אצלו 'kupowałam/robiłam u niego zakupy' ( 175פויגלמן , מגד ) – 
zatem mowa o codziennych, typowych sprawunkach, i zdanie byłoby nieakceptowalne, gdyby mówiąca miała na 
myśli nietypowe produkty, np. wyłącznie mydło. Dopełnienie nietypowe nie ulega elipsie:  הוא אוכל משהו בקפיטריה של
) 'je coś w szpitalnym bufecie' בית־החולים 32הכלה , יהושע ) – nie 'posila się', bo nie ma stereotypu, co jedzą w szpital-
nym bufecie odwiedzający pacjentów. Przykład polskiego czasownika z domyślnym dopełnieniem zwyczajowym 
podaje Bobrowski (2005: 186–187): Chłopiec zmywa znaczy 'chłopiec zmywa naczynia kuchenne', a nie np. 'chło-
piec zmywa ściany', gdy Chłopiec coś zmywa może odnosić się do zmywania tapety. 
58 Holmstedt (2002: 105) podaje zdania z Biblii, w których zdanie względne następuje po grupie nominalnej zawie-
rającej kilka rzeczowników, z których każdy mógłby być poprzednikiem, i wtedy zaimek anaforyczny wskazuje, 
który z nich jest poprzednikiem, zatem i w tym wypadku zaimek anaforyczny służy ujednoznacznieniu zdania. 
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 (שמיר, תחת 251) 'jest coś, czego nigdy nie zdołamy przywrócić' ישנו משהו שלעולם לא נוכל להשיבו
 (שמיר, תחת 253) 'zrobiłem coś/to, czego nigdy nie zrobiłem' עשיתי דבר שמעולם לא עשיתיו
-gdybym opowiedziała [...] histo' אם הייתי מספרת [...] את סיפור בוקר חתונתי, דבר שבשום אופן אינני מתכוונת לעשותו

rię poranka, w który wzięłam ślub, czego w żadnym razie nie mam zamiaru zrobić' ( 78שאהבה , הראבן ) 
 (שחם, אבן 77) 'każdy człowiek z Izraela, którego nigdy nie znałem' כל אדם מארץ ישראל, שמימי לא הכרתיו
 nie zdarzyło mu się, aby dorosła, obca' לא קרה לו שעלמה גדולה, זרה, אשר אך זה הכיר אותה, תתקשר אליו כך

dziewczyna, którą dopiero co poznał, tak się do niego przywiązała' ( 24שמות , ראובני ) 
 (שמיר, עד 67) 'w miejscowości Chirbat Sumka, którą już 2000 lat okupują' בחירבת סומקא, שאלפים שנה כבר חומסים אותה
 kupili mieszkanie, które po upływie niedługiego' קנו דירה, שכעבור זמן לא רב החליפו אותה בדירה גדולה יותר

czasu zamienili na większe' ( 142זכרון , שבתאי ) 
 ,ruchy jego rąk i nóg, którymi powoli' תנועות ידיו ורגליו, שלאט לאט, לפעמים כאילו מתוך איבוד המטרה, גרר אותן

czasami jakby utraciwszy cel, powłóczył' ( 209זכרון , שבתאי ) 
 
– Zdanie względne ma podmiot rzeczownikowy, który znajduje się po orzeczeniu, a inwersję powodu-

je okolicznik znajdujący się bezpośrednio po spójniku względnym:  היא היתה דתיות ללא אמונה, אשר למרות
 to była religijność bez wiary, którą pomimo' רצונו ומאמציו לא הצליח גולדמן לקנות אותה לעצמו אלא בצורת הכרה
chęci i wysiłków Goldman zdołał sobie przyswoić tylko w formie świadomości' ( 125זכרון  ,שבתאי ) 

 
• Jeśli w zdaniu względnym nie pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika, to bezpośrednio po 

spójniku względnym najczęściej następuje podmiot (zaimkowy lub rzeczownikowy), a po nim orzeczenie 
(bez sugerowanej przez Borer inwersji, tj. bez przestawienia orzeczenia przed podmiot, jeśli podmiot jest 
rzeczownikiem), natomiast okoliczniki lub dopełnienia dalsze, jeśli się pojawiają, to następują po orzeczeniu: 

 
– Zdanie względne ma podmiot zaimkowy, będący cechą finitywnej formy czasownika lub wyrażony 

leksemem zaimkowym. Jeśli podmiot jest wyrażony leksemem zaimkowym, nawet w stylu starannym nie 
następuje jego inwersja z orzeczeniem: 

 
 (גפן, אשה 138) 'pewna kobieta, którą kochałem kiedyś, stałaby się obcą kobietą' מישהי שאהבתי פעם תהפוך להיות לאשה זרה
 (שבתאי, זכרון 262) 'o funkcji, jaką może ona spełniać dziś' על התפקיד שהיא מסוגלת למלא היום
 ona i Cezar byli może jedynymi, których kochał' היא וצזאר היו אולי היחידים שאהב עכשיו ללא חשש וללא סייג

teraz bez obawy i bezgranicznie' ( 238זכרון , שבתאי ) 
 nie piszę tu na tych kartkach nic, czego bym nie wiedział' אני לא כותב בדפים פה שום דבר שלא ידעתי קודם

wcześniej' ( 159כולל , הפנר ) 
 (קסטל בלום, היכן 49) 'otworzyłam piec, który nagrzałam wcześniej' פתחתי את התנור שחיממתי קודם
 (יהושע, הכלה 87) 'ona jest kobietą, którą lubiłem zawsze' היא אשה שחיבבתי תמיד
 (שבתאי, זכרון 131) 'nazwisko, które nosił dalej zawsze' שם משפחה שהוסיף לשאת תמיד
 (אקשטיין, רחוב 212) 'sumę, którą ona dostaje za każdego mężczyznę' את הסכום שהיא מקבלת בשביל כל גבר
 (שבתאי, זכרון 167) 'jedyna funkcja, jaką ona pełni nadal z powodzeniem' הפונקציה היחידה שהוא ממלא עדיין בהצלחה
 (בורלא, אשתו 20) '?czym jest ta rzecz, którą ukrywasz przede mną' מה הוא הענין אשר אתה מסתיר ממני?
) 'na wizerunkach, które sporządzasz' על התמונות שאת רוקעת 11יום , שחם ) 
) 'jeszcze ktoś, kogo nie znam' עוד מישהו שאני לא מכירה 97רחוב , אקשטיין ) 
 za każdą osobę, którą on wypuszcza do specjalnego obozu' בעד כל נפש שהוא משחרר אל מחנה היהודים המיוחד

dla Żydów' ( 112הוא , שמיר ) 
 (שחר, יום 28) 'na białym ośle, którego widzisz we śnie w nocy' על החמור הלבן שאתה רואה בחלום בלילה
 (שחם, יום 28) 'do tego wszystkiego, co ty wiesz o nich' על כל מה שאתה יודע עליהם
 (שמיר, הוא 56) 'to bogate życie, które ona sprowadza na osadę' אותם חיים עתירים שהוא מביא על היישוב
 

Rzadko zdarza się wyjątek polegający na tym, że bezpośrednio po spójniku pojawia się okolicznik, 
mimo że w zdaniu nie pojawia się anafora będąca dopełnieniem bliższym: 
 
 jedną z owych piosenek, które' אחד מאותם שירים ששנים רבות לפני כן, כשנעמי וגולדמן היו ילדים, נהגה לשיר להם

wiele lat wcześniej, gdy Noomi i Goldman byli dziećmi, miała zwyczaj śpiewać im' ( 241זכרון , שבתאי ) 
 (שבתאי, זכרון 131) 'przetrwał próby, których nigdy sobie nie wyobrażał' עמד בנסיונות שמימיו לא העלה בדעתו

 
– Zdanie względne ma podmiot rzeczownikowy, jednak w stylu neutralnym nie następuje jego inwer-

sja z orzeczeniem: 
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 to był jeden z interesów, które jej ojciec otworzył w owych' זה היה רק אחד העסקים שאביה פתח באותם הימים
czasach' ( 96ילדי , שמיר ) 

 zapanować nad złością i obrzydzeniem, które jego matka budziła' להבליג על הכעס והמיאוס שאמו עוררה בו
w nim' ( 161זכרון , שבתאי ) 

-ta praca, którą wyobraźnia odmalowywała mu w tym opusz' אותה העבודה, שדמיונו תיאר לו באותה עיר עזובה
czonym mieście' ( 122עד , ראובני ) 

 (גפן, חומר 9) 'od piosenki, którą matka śpiewała mu przed snem' משיר שאמו היתה שרה לו לפני השינה
-osobliwy i ciekawy dokument, który Goldman przeczy' דוקומנט משונה ומרתק, שגולדמן חזר וקרא פעמים אחדות

tał kilka razy' ( 247זכרון , שבתאי ) 
 (שבתאי, זכרון 266) 'talerz z mięsem, który gospodarz postawił przed nim' את הצלחת עם הבשר שבעל־המקום שם לפניו
 kolację, którą Dita przygotowała dla uczczenia jego powrotu' את ארוחת־הערב שדיתה הכינה לכבוד שובו מהצבא

z wojska' ( 211זכרון , שבתאי ) 
 (שבתאי, זכרון 159) 'obiad, który Stefania mu podała' את ארוחת הצהריים שסטיפנה הגישה לו
 (שבתאי, זכרון 168) 'ta straszna udręka, którą to rozstanie sprawiło mu' המצוקה הנוראה שהפרידה הזאת גרמה לו
 'napięcie, które ojciec Goldmana wywoływał od czasu do czasu' מהמתיחות שאביו של גולדמן עורר מפעם לפעם

( 158זכרון , שבתאי ) 
 (שבתאי, זכרון 161) 'jedynego człowieka, którego Stefania przyjmowała chętnie' האדם היחיד שסטיפנה קיבלה ברצון
 drewniane chatki [...] które zesłańcy zbudowali sobie' בבקתות־עץ [...] שהגולים בנו לעצמם מחביות ריקות

z pustych beczek' ( 140זכרון , שבתאי ) 
-na ruinach wiosek arabskich, które miasto wchłonęło w sie' על חורבות הכפרים הערביים שהעיר בלעה אל תוכה

bie' ( 143זכרון , שבתאי ) 
 (שבתאי, זכרון 142) 'podwórko, którym opiekował się dziadek Baruch Chajim tak' החצר, שהסבא ברוך חיים טיפח כל־כך
 z powodu obraźliwej wypowiedzi [...] którą ojciec' בגלל משפט מעליב [...] שאביו של גולדמן השמיע כבדרך אגב

Goldmana wygłosił jakby mimochodem' ( 138זכרון , שבתאי ) 
 oprócz innych przysmaków, które Jonasz kupował i przynosił' מלבד מטעמים אחרים שיונה היה קונה ומביא לה

jej' ( 217זכרון , שבתאי ) 
 (שבתאי, זכרון 184) 'danie, które kelner przed nim postawił' את המנה, שהמלצר הניח לפניו
 (שבתאי, זכרון 195) 'papiery, które wiatr tu przyniósł' ניירות שהרוח הביאה לכאן
 (שבתאי, זכרון 276) 'sprośne książki, które Cezar pożyczył Goldmanowi' את ספרי־התועבה שצזאר השאיל לגולדמן
 (שבתאי, זכרון 211) 'filiżankę kawy z ciastkami, którą podała mu Stefania' כוס קפה עם עוגיות, שסטיפנה הגישה לו
) 'koniczynę, którą Awinoam skosił' את התילתן שאבינועם קצר 186זכרון , שבתאי ) 
) 'to, czego nie chce społeczeństwo' מה שהציבור אינו רוצה 63במו ידיו , שמיר ) 

 
W przekładzie zdań bez anafory zachowałem niekiedy szyk oryginału, ale w przypadku okoliczników 

czasu czy intensyfikatorów, bądź okoliczników zawierających zaimki osobowe znacznie naturalniej 
brzmiałby przekład o szyku takim samym, jak w grupie zdań z anaforą, tj. 'pewna kobieta, którą kiedyś 
kochałem', 'podwórko, którym dziadek tak się opiekował', 'ta rzecz, którą przede mną ukrywasz' itd. 

 
Sugerowana przez Borer inwersja podmiotu rzeczownikowego (ale nie zaimkowego) i orzeczenia 

w razie niepojawienia się anafory odnoszącej się do poprzednika zdarza się rzadziej i jest to cecha stylu 
wyjątkowo starannego: 

 
) 'to są te same pieśni, które śpiewały kapłanki Baala' אלה הם השירים עצמם אשר שרו כוהנות הבעל 12יום , שחם ) 
) 'zakończyła się mała awantura, którą zrobił dozorca' נסתיימה שערוריה קלה שהקים השומר 71במו ידיו , שמיר ) 
) 'zmęczenie, które chłopcy przynosili do pokojów' העייפות אשר הביאו עמם הנערים אל חדריהם 73במו ידיו , שמיר ) 
) 'z luster, które pozawieszał Cezar' מתוך המראות שהתקין צזאר 199זכרון , שבתאי ) 

 
Inwersja podmiotu rzeczownikowego z orzeczeniem faktycznie następuje w stylu starannym, jeśli 

anafora odnosząca się do poprzednika pojawia się i następuje bezpośrednio po spójniku względnym: 
 

ו צריך לכתוב איש רצינישאות, והשני על יצירתו, קופרברג שאותו יכתוב, האחד על אישיותו של ויינברג: יהיו בו שני מבואות  
'będą dwa wstępy: jeden o osobowości Wajnberga, który napisze Kuperberg, a drugi o jego twórczo-
ści, który powinna napisać poważna osoba' ( 247לב , שחם ) 

שאותו לא יוכלו כנראה ליישב אפילו יועזר וחבריו המאושרים. יש מתח ואולי אף ניגוד  'jest napięcie a może nawet sprzecz-
ność. Której, jak się zdaje, nie zdołają usunąć nawet Joezer i jego szczęśliwi koledzy' ( 258המצב , עוז ) 
 
Gdy anafora znajduje się na miejscu właściwym zdaniom niewzględnym, czyli po orzeczeniu, nie na-

stępuje inwersja podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia: 
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-skróty i obce wyrazy, które tato zawsze próbował roz' ראשי־תיבות ומילים לועזיות שאבא שקד לנסות לפענח אותם
szyfrować' ( 417סיפור , עוז ) 

אשר יואל היה מרקיד אותם על ברכיו, עם ילדיהם  'ze swymi dziećmi, które Joel huśtał na kolanach' ( 226זכרון , שבתאי ) 
שצפורה התאימה לה אותה[...] בשמלת הכלולות   'w sukni ślubnej [...] którą Cypora przerobiła dla niej' ( 222זכרון , שבתאי ) 

 
Z przykładów tu podanych wynika więc, że we współczesnym hebrajskim anafora odnosząca się do 

poprzednika, mająca formę wyrażenia z przyimkiem את, znika w zdaniu ograniczającym bez wcześniej-
szego przesunięcia na miejsce bezpośrednio po poprzedniku, tj. piszący po hebrajsku, pomijając anaforę, 
najczęściej nie zmieniają szyku zdania względnego, tak jakby przed jej pominięciem przesuwali ją na 
jego początek. Należy więc zmodyfikować twierdzenie Borer, że pominięcie anafory zmienia szyk zdania 
względnego, i ująć to tak: jeśli w zdaniu pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika, a będąca 
dopełnieniem bliższym, możliwe jest pojawienie się okolicznika bezpośrednio po spójniku względnym, 
co może powodować inwersję podmiotu rzeczownikowego. Zatem inwersję powoduje nie brak anafory, 
tylko pośrednio właśnie jej pojawienie się, przeciwnie do sugestii Borer. 

 
3.1.3. Anafora odnosząca się do poprzednika to dopełnienie dalsze 
 
Jeżeli anafora odnosząca się do poprzednika jest dopełnieniem dalszym zdania względnego, to zwykle 

pojawia się ona niezależnie od charakteru ograniczającego bądź nieograniczającego zdania względnego 
(Hayon 1973: 55) i wydaje się, że polski spójnik co także nie pozwala na pominięcie dopełnienia bądź to 
w innym bezprzyimkowym przypadku niż biernik lub dopełniacz, bądź to z przyimkiem. Wiele z poda-
nych niżej zdań to zdania ograniczające, mimo to pojawia się w nich anafora właśnie dlatego, że jest 
dopełnieniem dalszym, a nie dopełnieniem bliższym. Zwróćmy też uwagę, że anafora pojawia się w głębi 
hebrajskiego zdania względnego, natomiast jej odpowiednik przekładowy, czyli zaimek względny, ma 
szyk inicjalny: 

 
נו משהו שלא חיכינו לובא עלי  'przyszło na nas coś, czego nie oczekiwaliśmy' ( 11בעקבות  ) 

את מה שאינך חפץ בו[...] יימחק   'wymaże [...] to, czego nie pragniesz' ( 11מלאכים , בן נר ) 
) 'stało się coś, czego się zawsze bałem' קרה מה שתמיד פחדתי ממנו 217רחוב , אקשטיין ) 

א מקבל אצלנו מה שאצל אשתו לעולם לא יזכה לוהו  'on dostaje u nas to, czego nigdy nie uzyska od żony' ( 188רחוב , אקשטיין ) 
זה רק געלט"כל מה שהם זקוקים לו מן השלטון בישראל   'wszystko, czego oni potrzebują od władz izraelskich, to 

tylko kasa' ( 45נוכחים , גרוסמן ) 
תה היצור היחיד בעולם שאני מאמינה לוא  'jesteś jedynym stworzeniem na świecie, któremu ufam' ( 215רחוב , אקשטיין ) 

) 'takimi ilościami jedzenia, którym nie dadzą rady' בכמויות מזון שלא יתגברו עליהן 33מולכו , יהושע ) 
 odkrywam u nich rzeczy, na które wcześniej nie zwróciłem' אני מגלה אצלן דברים שלא שמתי לב אליהם קודם

uwagi' ( 296רחוב , אקשטיין ) 
) 'zajmować się rzeczami, którymi mógłby się nie zajmować' לעסוק בדברים שאפשר לו שלא לעסוק בהם 128עד , ראובני ) 
) 'dziewczyna, na którą nie spojrzał żaden mężczyzna' בחורה ששום גבר לא הביט עליה 303רחוב , אקשטיין ) 
) 'ona chciała robić rzeczy, o których ja nie myślałem' היא רצתה לעשות דברים שאני לא חשבתי עליהם 22נוכחים , גרוסמן ) 

?שאדם כמוני יכול להזדהות איתם, יש[...] איזה סמלים   'jakie symbole [...] są, z którymi człowiek taki jak ja może 
się utożsamić?' ( 17נוכחים , גרוסמן ) 

) 'broń, za którą każdy może chwycić' נשק שכל אחד יכול לאחוז בו 35נוכחים , גרוסמן ) 
 w tych dwóch, trzech dziewczynach, w których wszyscy się' באותן שתיים שלוש בנות שכולם היו מתאהבים בהן

zakochiwali' ( 43המאהב , יהושע ) 
) 'to jest ten Awrum Lejb, którym opiekował się Szimszon Bekel' זה אברום לייב ששמשון בקל טיפל בו 121רחוב , אקשטיין ) 
?זה נראה לך דבר שראוי לתמוך בו  'to ci się wydaje czymś, co warto poprzeć?' ( 47נוכחים , גרוסמן ) 

) 'to jest rzecz, w którą trudno uwierzyć' זה דבר שקשה מאוד להאמין בו 383אהבה , ברגמן ) 
) 'spotkam kolegów, z którymi się rozstałem' ואני אפגוש חברים שנפרדתי מהם 133קשת  ) 

 
Jednak jeśli poprzednik to zaimek nieokreślony czy rzeczownik o znaczeniu bardzo ogólnym, i anafo-

ra doń się odnosząca jest dopełnieniem dalszym zdania względnego ograniczającego, zdarza się w języku 
hebrajskim brak tej anafory, choć jest to rzadkie: 

 
צצה ברכה, בכל מה שהצדיק נוגע  'we wszystkim, czego cadyk dotknie, pojawia się błogosławieństwo' ( , אקשטיין

302רחוב  ), tj. שהצדיק נוגע בו. 
דירה מצוידת בכל מה שלבה יחפוץב  'w mieszkaniu wyposażonym we wszystko, czego jej serce zapragnie' ( בן

55מלאכים , נר ), tj. שלבה יחפוץ בו. 
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) 'zobaczysz coś, w co nie uwierzysz' תראה משהו שלא תאמין 192נוכחים , גרוסמן ), tj. שלא תאמין בו. 
להאמין סיפרו דברים שאי־אפשר בכלל  'opowiadali rzeczy, w które w ogóle nie można wierzyć' ( 117מומיק , גרוסמן ) 

) 'każdą nową rzecz, którą sobie przypomina, zapisuje od razu' כל דבר חדש שהוא נזכר הוא רושם מיד , גרוסמן
40מומיק  ), tj. שהוא נזכר בו. 

 
Pominięcie zaimka odnoszącego się do poprzednika, którym jest zaimek nieokreślony (a więc także pomi-

nięcie przyimka) jest częste tylko w zdaniach ograniczających, w których ten sam czasownik jest orzeczeniem 
w zdaniu głównym i względnym i przyimek domyślny w zdaniu względnym pojawia się w zdaniu głównym, 
bo poprzednik pełni w zdaniu głównym tę samą funkcję, co anafora doń się odnosząca w zdaniu względnym. 
Jest to dowód na to, że w zdaniu hebrajskim zaimek odnoszący się do poprzednika tylko po to się w zdaniu 
względnym pojawia, aby mógł się pojawić w nim także przyimek wskazujący na funkcję poprzednika 
w zdaniu względnym (Hayon 1973: 219–221; Joseph 1980: 241; Cole 1976b: 581; Doron [w druku a]): 

 
) 'raniły tylko tego, kogo raniły bezpośrednio' פגעו רק במי שפגעו במישרין 254חרב , בר יוסף )  

ני מה שניתן להזהירלהזהיר מפ  'ostrzec przed tym, przed czym da się ostrzec' ( 111כל הסיפורים , יהושע ) 
) 'będzie pewien czegoś, czego ona wcale nie jest pewna' יהיה בטוח במה שהיא בכלל אינה בטוחה 103ילדי , שמיר ) 
) 'nie wytrzymałbym tego, co wytrzymałem' לא הייתי עומד במה שעמדתי 77פרשת , רז ) 
) 'rozmawiały o tym, o czym rozmawiały przez cały rok' שוחחו על מה שהיו משוחחות כל ימות־השנה 11שמות , ראובני ) 

 
Ponieważ w stylu książkowym zdanie bliskoznaczne może zawierać substantywnie użyte zdanie 

względne, także w tym przypadku możliwe jest w języku hebrajskim pominięcie wyrażenia przyimkowe-
go z anaforą odnoszącą się do poprzednika: ריתקוהו אל אשר לא אבה להירתק 'przykuły go do tego, do czego 
nie chciał być przykuty' ( 75שמות , ראובני ). 

 
Jeśli poprzednik to rzeczownik, a nie zaimek nieokreślony, anafora będąca dopełnieniem dalszym 

zwykle pojawia się, mimo że ten sam czasownik jest orzeczeniem w zdaniu głównym i względnym 
ograniczającym, a poprzednik pełni w zdaniu głównym tę samą funkcję co anafora doń się odnosząca w 
zdaniu względnym: איש בימינו לא עוסק בהצצות שאני עוסקת בהן 'nikt w naszych czasach nie zajmuje się pod-
glądaniem, jakim ja się zajmuję' ( 16היכן , קסטל בלום ). 

 

3.1.4. Anafora odnosząca się do poprzednika to okolicznik 
 
W języku hebrajskim anafora odnosząca się do poprzednika będąca okolicznikiem łatwiej ulega elip-

sie, niż anafora będąca dopełnieniem dalszym, mimo że oba typy anafor mają tę samą formę (wyrażenia 
przyimkowego). Powodem tej różnicy między dopełnieniem a okolicznikiem jest fakt, że zdanie bez 
dopełnienia jest gramatycznie niekompletne, natomiast zdanie bez okolicznika jest kompletne. Dlatego 
właśnie anafora będąca okolicznikiem stosunkowo łatwo ulega elipsie, jeśli tylko opisane dalej czynniki 
sprawiają, że funkcja okolicznikowa poprzednika w zdaniu względnym jest oczywista. 

 
3.1.4.1. Anafora odnosząca się do poprzednika to okolicznik miejsca 
 
Jeśli do 'miejsca' odnosi się zaimek osobowy, to w języku hebrajskim okolicznik miejsca ma zawsze formę 

wyrażenia przyimkowego. Z tego powodu, jeśli zaimek osobowy jest zarazem anaforą odnoszącą się do 
poprzednika, zasadniczo pojawia się ona w zdaniu względnym, w formie wyrażenia przyimkowego (lub 
zaimka przysłownego, o czym dalej). Jednak możliwe jest pominięcie takiej anafory58F

59, która to możliwość 
zależy od stopnia, w jakim oczywista jest funkcja anafory w zdaniu względnym, a to z kolei zależy od (a) 
funkcji poprzednika w zdaniu głównym oraz od (b) znaczenia leksemu będącego poprzednikiem. 

 
a. Jeśli zarówno poprzednik (będący rzeczownikiem nieożywionym), jak i anafora doń się odnosząca 

są okolicznikami miejsca o tym samym znaczeniu, tj. z tym samym przyimkiem (głównie ב- , bo okolicz-
nik zawierający ten przyimek może określać bardzo wiele czasowników, zatem często pojawiają się 
zdania złożone, których oba orzeczenia mogą być określone okolicznikiem z przyimkiem ב- ), to często 
w zdaniu względnym brak jest anafory odnoszącej się do poprzednika, nawet jeśli zdanie względne nie 
jest ograniczające. Pominięciu anafory sprzyja tu ten sam czynnik, na który wskazałem w 3.1.3 w związ-
ku ze zdaniami typu פגעו רק במי שפגעו במישרין: 

                                                 
59 Botwinik (2011: 35), która swoje tezy opiera na wymyślonych przez siebie zdaniach będących przykładem 
hebrajszczyzny podręcznikowej, takie zdania uznaje za niegramatyczne. 
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 'na stacji, na której nas wysadzi, będziemy mogli kupić bilety' בתחנה שיוריד אותנו נוכל לקנות כרטיסים
( 288רחוב , אקשטיין ) 

בשטח שהם מגיעים לשיא הביטוי שלהם[...] תוכל להתרגש מהבעיות של החלשים   'będziesz mógł wzruszać się proble-
mami słabeuszy [...] na terenie, na którym oni dają szczytowy wyraz swym słabościom' ( 164התגנבות , קנז ) 

בארץ ישראל שכל יום יהודים נהרגיםכל הדר   'każdy, kto mieszka w Izraelu, w którym codziennie morduje się 
Żydów' ( 95שירה , עגנון ) 

בדרך הזאת אנחנו צריכים לחדור פנימה, יעו אלינו קריאות העזרהבאותו סדק צר שהג  'przez tę samą wąską szczelinę, 
przez którą dotarły do nas wołania o pomoc, tą drogą musimy wniknąć do środka' ( 32ילדי , שמיר ) 

) 'taka miara jest w każdym sklepie, w którym sprzedaje się płótno' מטר כזה יש בכל חנות שמוכרים בדים 123ריחו , תמוז ) 
בחדר הזה שאנחנו יושבים[...] מה הוא עוד אמר   'co on jeszcze mi powiedział [...] w tym pokoju, w którym sie-

dzimy' ( 73נינגל , שחר ) 
) 'w tej wsi, w której rwaliśmy marchew' באותו כפר שתלשנו גזר 18עלילות , בורלא ) 

?ה שלא אצא באותו פתח שנכנסתילמ  'czemuż nie mam wyjść tymi samymi drzwiami, którymi wszedłem?' 
( 22אחרון , אריאלי ) 
 
W zdaniach bliskoznacznych anafora pojawia się: 
 

בחדר שבו התארחה אמי[...] התגורר   'mieszkał w pokoju, w którym gościła moja matka' ( 589סיפור , עוז ) 
שנעשים בו דברים מפחידים, בעולם הלילי החדש הזה  'w tym nowym nocnym świecie, w którym dzieją się straszne 

rzeczy' ( 222חיי , שלו ) 
 
Elipsa anafory jest szczególnie częsta, gdy dodatkowo w obu zdaniach, tj. głównym i względnym, 

orzeczeniem jest ten sam czasownik, i wtedy elipsa zdarza się także w przypadku przyimków innych niż 
-ב , bo identyczność leksykalna orzeczeń powoduje, że oba mogą być określone okolicznikiem o tym 

samym znaczeniu:  
 

) 'jest postawiony w miejscu, w którym jest postawiony' הוא מוצב במקום שהוא מוצב 77ילדי , שמיר ) 
-jeśli on chce, abyśmy doszli do sytuacji, do której doszło na obsza' אם הוא רוצה שנגיע למצב שהגיעו בשטחים

rach okupowanych' ( 75נוכחים , גרוסמן ) 
) 'dotrze do miejsca, do którego chciał dotrzeć' יגיע למקום שביקש להגיע 75ריחו , תמוז ) 

ם היא נוסעת לכרך שאני נוסעג  'ona także jedzie do miasta, do którego ja jadę' ( 128בגיאות , בורלא ) 
 
Elipsa anafory jest rzadsza, gdy anafora pełni inną funkcję niż poprzednik, bo poprzednik jest np. 

podmiotem zdania głównego, lub jest co prawda także okolicznikiem miejsca, ale o innym znaczeniu, 
i w związku z tym z innym przyimkiem: 

 
הגזע שאני נשען הוא גזע של ארז[...] אני נשען על עץ גבוה   'opieram się o wysokie drzewo [...] pień, o który się 

opieram, to pień cedru' ( 221כורסת , גפן ), elipsa עליו. 
תי שנכנסתי הייתי רואה תמונהבכל מישרד ממשל  'w każdym urzędzie państwowym, do którego wszedłem, wi-

działem zdjęcie' ( 176נוכחים , גרוסמן ), elipsa אליו. 
 
W zdaniach bliskoznacznych anafora zwykle pojawia się: 
 

שבו נערך השיעור, זה האולם  'jest to sala, w której/gdzie odbywają się zajęcia' ( 53סטודנטית , קריץ ) 
הקפה שאבי היה צריך להימצא בו־לבית[...] נסענו   'pojechaliśmy [...] do kawiarni, w której powinien znajdować 

się mój ojciec' ( 293רחוב , אקשטיין ) 
) 'pobiegł do kąta, w którym/gdzie siedzieli ci, co przeszkadzali' הוא רץ אל הפינה שבה ישבו המפריעים 93התגנבות , קנז ) 
) 'w pięknym i przeklętym mieście, do którego jechaliście' בעיר היפה הארורה שנסעתם אליה 370 חדר, שמעוני ) 

 
W języku polskim, w przekładzie z zaimkami względnymi homonimicznymi z pytajnymi oczywiście elip-

sa anafory nie jest możliwa. Jednak w razie użycia spójnika względnego co pominięcie anafory w zdaniach 
tego typu jest możliwe, na co przykład zaczerpnięty z gwary podają Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbań-
czyk (1981: 460): oprowadziła go po wsyćkich piwnicach, co ino piniądze były. 

Elipsa anafory jest niemożliwa, gdy poprzednik to rzeczownik osobowy, co wydaje się wynikać z te-
go, że wtedy nie jest oczywista funkcja okolicznikowa takiego rzeczownika w zdaniu względnym i musi 
ta funkcja być explicite wyrażona anaforą: 
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א העריך מאוד את האיש שבו ראה את אחד היוצריםהו  'cenił bardzo człowieka, w którym widział jednego z twór-
ców' ( 101יסודות , שטרנהל ) 

לקוחשאותה שעה ישב אצלו , עורך הדין  'adwokat, u którego w owej chwili siedział klient' ( 243קשת  ) 
ימוסיםשפקעו בתוכו חישוקי הנ, האיש הטיפש  'głupiec, u którego puściły zasady grzeczności' ( 125ספר , גרוסמן ) 

 
b. Jeśli poprzednik to מקום 'miejsce' lub rzadziej מצב 'stan', to częsta jest elipsa anafory do niego się 

odnoszącej, nie tylko z przyimkiem ב- , ale też z przyimkami מן  ,אל (por. Hayon 1973: 171–175; Doron 
[w druku a]), nawet jeśli poprzednik pełni w zdaniu głównym inną funkcję niż w zdaniu względnym, i np. 
jest w zdaniu głównym podmiotem, orzecznikiem, dopełnieniem czy okolicznikiem miejsca o innym 
znaczeniu niż anafora (tj. z innym przyimkiem), jak w przykładach poniżej59F

60, choć przeważnie elipsa 
następuje wtedy, gdy anafora i poprzednik pełnią tę samą funkcję w obu zdaniach, czyli czynnik tu oma-
wiany jest wzmocniony przez czynnik omówiony w punkcie a. Łatwość, z jaką dochodzi do elipsy anafory 
odnoszącej się do rzeczownika מקום   wynika z oczywistości funkcji okolicznikowej tego rzeczownika. W stylu 
starannym może nastąpić inwersja podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia zdania względnego (por. niżej  את
 tak jakby anafora przed pominięciem została najpierw przesunięta na początek zdania ,(המקום שהתנפל עליו הערבי
względnego, co Borer zaobserwowała w odniesieniu do anafory będącej dopełnieniem bliższym. W polskim 
przekładzie anafora pojawia się w formie zaimka względnego który lub gdzie, dokąd, skąd. 

 
 
• W zdaniu bliskoznacznym do poprzednika odnosi się wyrażenie przyimkowe בו, przeważnie znajdu-

jące się na początku zdania względnego: 
 

 'są dwa miejsca, w których/gdzie nikt mi nie mówi, co robić' יש שני מקומות שאיש לא אומר לי מה לעשות
( 51חוב ר, אקשטיין ), por. בני האי שבו יוכלו להתאכסן, שייבנה מקום בעיר הקודש  'aby został zbudowany dom 
w świętym mieście, w którym/gdzie będą mogli zatrzymać się mieszkańcy wyspy' ( 66מישהו , גרוסמן ) 

) 'to jest miejsce, w którym/gdzie handluje się papierami wartościowymi' זה מקום שסוחרים בניירות־ערך , קריץ
52סטודנטית  ), por. זה המקום שבו באתי לבקר אותך 'to jest to miejsce, w którym/gdzie cię odwiedzić 

przyszedłem' ( 280מכונת , ינאי ) 
 pokazał nam z samochodu miejsce, w którym/gdzie Arab' הראה לנו מן המכונית את המקום שהתנפל עליו הערבי

rzucił się na niego' ( 86אנשי , בן עזר ), por. כמו אינה נתונה למקום שהוא עומד בו '[uwaga] jakby nie zwrócona 
na miejsce, w którym/gdzie on stał' ( 126מקום , עוז ) 

 zastałem ją w tym samym stanie, w którym była podczas mojej' מצאתי אותה באותו מצב שהיתה בביקורי הקודם
poprzedniej wizyty' ( 173פויגלמן , מגד ), por. zdanie z zachowaną anaforą, zapewne dlatego, że poprzed-
nik jest dopełnieniem zdania głównego, a nie okolicznikiem:  גרמת כמעט למצב שבו איש מדע גרמני בכיר
 nieomal spowodowałeś sytuację, w której najbardziej zasłużony niemiecki' ביותר היה מואשם בבגידה
uczony byłby oskarżony o zdradę' ( 145חיידק , גנזבורג ). 
 
• W zdaniu bliskoznacznym do poprzednika odnosi się wyrażenie przyimkowe אליו, przeważnie znaj-

dujące się na początku zdania względnego: 
 

אתה נותן לי להרגיש –ם שאני הולך למה בכל מקו  'dlaczego na każdym miejscu, do którego idę/wszędzie tam, 
dokąd idę, dajesz mi odczuć' ( 185נוכחים , גרוסמן ), por.  פחדו להסתבך אתי[...] בכל מקום שהגענו אליו  'na każ-
dym miejscu, do którego przybywaliśmy [...] bano się zadzierać ze mną' ( 69רחוב , אקשטיין ). 

) 'oni są ze mną na każdym miejscu, do którego idę' הם אתי בכל מקום אשר אלך 97רחוב , אקשטיין ) 
 

• W zdaniu bliskoznacznym do poprzednika odnosi się wyrażenie przyimkowe ממנו, przeważnie znaj-
dujące się na początku zdania względnego: יכול אתה להחזירו למקום שלקחת 'możesz ją odnieść do miejsca, 
z którego ją wziąłeś/tam, skąd ją wziąłeś' ( 275כל ספורי , ראובני ), por. אינני יכול לחזור למקום שממנו באתי 'nie 
mogę wrócić do miejsca, z którego przyszedłem/wrócić tam, skąd przyszedłem' ( 61אנשי ,עזר בן ). 

 
Jeżeli rzeczownik מקום jest dopełnieniem dalszym zdania względnego, to zaimek odnoszący się do 

poprzednika pojawia się, a w polskim przekładzie niemożliwy jest zaimek przysłowny względny gdzie, 
tak samo, jak w języku hebrajskim niemożliwa jest parafraza z poprzednikiem w formie homonimu 
zaimka pytajnego ( -איפה ש -לאן ש , ): 

 

                                                 
60 Por. Perec 1967: 92, choć autor ten nie uściśla, że anafora odnosząca się do poprzednika, w razie pojawienia się, 
byłaby składnikiem okolicznika miejsca w zdaniu względnym. 
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) 'weź mnie do miejsca, o którym śnię' קח אותי למקום שאני חולם עליו 166רחוב , אקשטיין ) 
אל מקום שמעולם לא חשבת עליו ולא התכוונת אליו[...] מתגלגל צמיג גדול   'wielka opona toczy się [...] do miejsca, 

o którym nigdy nie myślałeś i którego nigdy nie miałeś na myśli' ( 510הכלה , יהושע ) 
 
3.1.4.2. Anafora odnosząca się do poprzednika to okolicznik czasu 
 
a. Okolicznik oznacza przeciąg czasu, w którym trwa czynność 
 
Jeśli zdanie mówi o czynności niedokonanej trwającej przez pewien czas, to okolicznik czasu może 

w języku hebrajskim przybrać formę bezprzyimkowego rzeczownika, a w języku polskim rzeczownika 
oznaczającego przeciąg czasu w bezprzyimkowym bierniku: 

 
ושלושים חודש ישב במשקו לבד  '(przez) 30 miesięcy sam mieszkał w gospodarstwie' ( 45פרשת , רז ) 

) 'cały tamten poranek żeglowałem (przez)' כל הבוקר ההוא הפלגתי 15פנתר , עוז ) 
) 'pobyt w szpitalu trwał (przez) tydzień' האשפוז נמשך שבוע 350אהבה , ברגמן ) 

 
Jeśli rzeczownik oznaczający przeciąg czasu jest poprzednikiem zdania względnego i jest w nim okoliczni-

kiem czasu bez przyimka, jak w zdaniach powyżej, to w języku hebrajskim nie pojawia się zaimek anaforyczny 
doń się odnoszący, a w polskim przekładzie przeważnie należy zastąpić okolicznik w formie bezprzyimkowego 
biernika okolicznikiem w formie wyrażenia przyimkowego. Możliwy jest też zaimek względny kiedy: 

 
למדתי[...]  במשך השנתים שגרתי בירושלים  'w ciągu tych dwóch lat, przez które/kiedy mieszkałam w Jerozoli-

mie [...] uczyłam się' ( 136נגל ני, שחר ), nie 'w ciągu tych dwóch lat, które mieszkałam w Jerozolimie', 
mimo że 'mieszkałam w Jerozolimie dwa lata'60F

61. 
) 'po 35 latach, przez które/kiedy on dla nich pracował' אחרי שלושים־וחמש שנה שהוא עובד בשבילם , גרוסמן

69נוכחים  ), nie 'po 35 latach, które on dla nich pracował', mimo że 'pracował dla nich 35 lat'. 
-przez te 8 lat, w ciągu których/kiedy on piastuje urząd przewodniczą' בשמונה השנים שהוא מכהן כראש־מועצה

cego rady' ( 175נוכחים , גרוסמן ), nie 'przez te 8 lat, które on piastuje urząd', mimo że 'on piastuje urząd 8 lat'. 
 
Również w języku hebrajskim w zdaniach bliskoznacznych niewzględnych możliwy jest przyimek 

(ale nie w przypadku czasownika 'trwać'): חשב בעשר השנים האחרונות שאינך בחיים 'przez ostatnie dziesięć lat 
myślał, że nie żyjesz' ( 38שני , דיין ). Przyimek ten może pojawić się w zdaniu względnym, z anaforą odno-
szącą się do poprzednika: שבהם ייאלץ לשאת את ארנקו בעצמו, להקדים את בואה בשבועיים  'przyspieszyć swój 
przyjazd o 2 tygodnie, przez które/kiedy on będzie musiał sam nosić swój portfel' ( 63הכלה , עיהוש ). 

Wyjątkiem dopuszczającym w przekładzie bezprzyimkowy biernik zaimka który wydaje się zdanie 
względne z orzeczeniem trwać, bo wtedy okolicznik czasu nabiera cech dopełnienia bliższego: 

 
) 'spośród przynajmniej 10 dni, przez które/kiedy ona będzie trwać' מתוך עשרה ימים לפחות שהיא תימשך , דן

15ראש  ) lub 'spośród przynajmniej 10 dni, które ona będzie trwać' 
) 'w przeciągu tego krótkiego czasu, przez który/kiedy trwa film' בזמן הקצר שנמשך סרט 60דוקטור , צלקה ) lub 

'w przeciągu tego krótkiego czasu, który trwa film' 
 
 Również użyte powyżej czasowniki pracować, mieszkać mają synonimy przechodnie, których dopeł-

nieniem bliższym może być rzeczownik oznaczający przeciąg czasu, i wtedy możliwy jest przekład 
zdania względnego z biernikiem bezprzyimkowym zaimka który: 'po 35 latach, które dla nich przepra-
cował', 'w ciągu tych dwóch lat, które przemieszkałam w Jerozolimie'61F

62. 
Ostatni cytat (בזמן הקצר שנמשך סרט) świadczy o tym, że niepojawiająca się w zdaniu anafora odnosząca 

się do poprzednika może powodować inwersję podmiotu rzeczownikowego (ale nie zaimkowego, jak na 
to wskazuje wcześniejsze zdanie) i orzeczenia, co jest właściwością stylu starannego. 

 
b. Okolicznik oznacza moment zajścia zdarzenia 
 
Jeśli zdanie mówi o wykonaniu czynności w określonym momencie, to w zdaniu niewzględnym okolicznik 

czasu może w języku hebrajskim przybrać formę rzeczownika bezprzyimkowego lub rzeczownika z przyim-

                                                 
61 Świdziński (1992: 205) podaje jednak jako akceptowalne zdanie Piotr wypomniał mi tę godzinę, którą czuwam, 
będące względnym odpowiednikiem zdania na pewno akceptowalnego Czuwam całą godzinę. 
62 Za zwrócenie mi uwagi na te synonimy dziękuję drowi hab. Przemysławowi Turkowi. 



4. Zaimek względny 
 

~ 341 ~ 

kiem ב- . W polskim przekładzie możliwy jest okolicznik w formie bezprzyimkowego dopełniacza lub przyim-
ka w z biernikiem lub miejscownikiem. Dopełniacz bezprzyimkowy jest możliwy tylko wtedy, gdy rzeczow-
nik ma przydawkę (Lesz-Duk 1995: 49), w razie braku przydawki możliwy jest narzędnik bezprzyimkowy: 

 
) 'owej nocy/w ową noc postanowił zacząć' אותו לילה גמר בנפשו להתחיל 77הסיפור  ) 

לבוא לניו יורק הקיץ[...] היא מתכוונת   'ona zamierza [...] tego lata jechać do Nowego Jorku' ( 159כולל , הפנר ) 
 owego dnia/w owym dniu/w ów dzień zauważyła, że droga jest przed' אותו היום מצאה את הדרך חסומה לפניה

nią zagrodzona' ( 45שירה , עגנון ) 
לילהנפטר באותו   'zmarł tej samej nocy/w tę samą noc' ( 217נוצות , באר ) 

 'owego popołudnia/w owo popołudnie zostaliśmy wezwani na zebranie' באותו אחר־הצהרים נקראנו לאסיפה
( 80תרנגול , עמיר ) 

צהרים וערב, ואני מביא לה ארוחותיה אל מיטתה בוקר  'a ja przynosiłem jej posiłki do łóżka rano, w południe 
i wieczorem' ( 10חדוה , מגד ) 
 
Jeśli rzeczownik oznaczający moment w czasie jest poprzednikiem zdania względnego i jest w nim 

okolicznikiem czasu62F

63, to anafora doń się odnosząca nie pojawia się wcale lub pojawia się z przyimkiem 
-ב . Funkcja poprzednika w zdaniu głównym jest dowolna. W polskim przekładzie nie można zrelatywi-

zować za pomocą zaimka który rzeczownika w bezprzyimkowym dopełniaczu pełniącego funkcję oko-
licznika czasu, tj. np. zdanie Owej nocy postanowił jako względne określającej ową noc musi przybrać 
jedną z form: Pamiętam ową noc, kiedy postanowił lub Pamiętam ową noc, w którą postanowił, ale chyba 
nie Pamiętam ową noc, której postanowił: 

 
• w zdaniu hebrajskim brak anafory: 

) 'były chwile, w których/kiedy byłem pewien' היו רגעים שהייתי בטוח 18קירות , שחם ) 
 zajmowały dużą część tego czasu, w którym/kiedy nie przebywał' תפסו חלק עצום מן הזמן שלא נמצא בחברתה

w jej towarzystwie' ( 32הנידונים , שני )  
על השנים שאסר על עצמו כל דיבור[...] לא שמעת   'nie słyszałeś o latach, w których/kiedy zupełnie zakazał sobie 

mówienia' ( 23פולחן , צלקה ) 
 
• w zdaniu hebrajskim anafora z przyimkiem ב- : 

 nadchodzi chwila, w której/kiedy twoje fantazje w końcu' מגיע הרגע שבו הפנטזיות שלך נוגעות סוף־סוף במציאות
mają jakiś związek z rzeczywistością' ( 71שהו מי, גרוסמן ) 

לרגע שבו יהפכו[...] המתינו   'czekali [...] na chwilę, w której/kiedy się zamienią' ( 14מלאכים , בן נר ) 
 jakże długi jest czas, w którym/kiedy chłopak może' כמה ממושך הזמן שבו יכול נער להשיב לעצמו את ילדותיותו

starać się odzyskać dzieciństwo' ( 25ני ש, דיין ) 
 opowiadała o latach, w których/kiedy nie było między wami' היא סיפרה על השנים שבהן לא היה ביניכן קשר

kontaktu' ( 43לילית , גל ) 
 
W zdaniu względnym asyndetycznym zaimek odnoszący się do poprzednika musi się pojawić, bo peł-

ni w nim także funkcję spójnikową, jak zaimek który: הדבר תלוי היה ועומד בינינו למיום בו נפגשנו 'to stało 
między nimi od dnia, w którym/kiedy się spotkali' ( 21שני , דיין ). 

Jeśli rzeczownik oznaczający jednostkę czasu jest dopełnieniem dalszym w zdaniu względnym, to po-
jawia się zaimek odnoszący się do poprzednika, a w polskim przekładzie niemożliwa jest anafora kiedy: 

 
) 'w owym dniu, o którym opowiadam, wstałem z łóżka' באותו יום שבו מספר אני קמתי ממיטתי 86האיש , בן נר ) 

שאליו התאווה, האם נולד כאן רגע נדיר  'czy narodziła się tu rzadka chwila, której pragnął' ( 188הכלה , יהושע ) – 
zdanie שהתאווה, רגע נדיר  znaczyłoby 'rzadka chwila, w której/kiedy pragnął'. 
 
3.1.4.3. Anafora odnosząca się do poprzednika to okolicznik narzędzia, sposobu, treści 
 
W języku hebrajskim okoliczniki narzędzia, sposobu i treści, jeśli zawierają rzeczownik, mają formę 

wyrażenia przyimkowego. Mimo to zdarza się, że brak jest w zdaniu względnym anafory odnoszącej się 
do poprzednika, która byłaby okolicznikiem zdania względnego (Perec 1967: 92)63F

64:  

                                                 
63 Por. Perec 1967: 92, choć autor ten nie uściśla, że poprzednik musi być składnikiem okolicznika w zdaniu 
względnym. 
64 Cole (1976b: 566) zdanie  זה העט שאני כותב 'to jest pióro, którym piszę' uznaje za nieakceptowalne. 
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ותכים לחםסכין גדולה שחהביא מהבית   'przyniósł z domu duży nóż, którym się kroi chleb' ( 116המצב , עוז ), tj. 
 .שבה חותכים

את האבן שקין הרג את הבל[...] למצוא   'znaleźć [...] kamień, którym Kain zabił Abla' ( 137מנוחה , עוז ) – w kon-
tekście parafraza z zaimkiem odnoszącym się do poprzednika: על האבן שקין הרג בה את הבל 'na kamieniu, 
którym Kain zabił Abla'. 

) 'próbował sposobów, o których czytał' ניסה שיטות שקרא 47גוף , קשוע ) – elipsa עליהן. 
 
Elipsie anafory sprzyja identyczność funkcji anafory i poprzednika, i wynikająca z niej identyczność 

przyimków w zdaniu głównym i względnym:  
 

 'deszcz i wiatr ustały z taką samą szybkością, z jaką się zaczęły' הגשם והרוח הפסיקו באותה מהירות שהתחילו
( 322רחוב , אקשטיין ) 

יורקות לאיזה עציץ נובל באותה קלילות שהאחרים כיבו בו סיגריות[...] היו   'pluły do jakiejś doniczki ze zwiędłym 
kwiatkiem z taką samą łatwością, z jaką inni gasili w niej papierosy' ( 401חדר , שמעוני )  

 'proszę się u mnie zapisywać w takiej kolejności, w jakiej kto przyszedł' להירשם אצלי לפי הסדר שבאו הנה
( 15סטודנטית , קריץ ) 
 
Szczególnie często ulega elipsie anafora odnosząca się do rzeczowników צורה 'forma', אופן 'sposób', 

 sposób', a to dlatego, że znaczenie tych rzeczowników powoduje, że ich okolicznikowa funkcja jest' דרך
oczywista. Pominięta anafora może powodować inwersję orzeczenia i podmiotu rzeczownikowego (jak 
w zdaniu על האופן שהגיבו הוריו). W zdaniach bliskoznacznych pojawia się przyimek ב-  z zaimkiem odno-
szącym się do poprzednika, i znajduje się on przeważnie na początku zdania względnego: 

 
) 'jest coś dziwnego w sposobie, w jaki ona to mówi' יש משהו מוזר בצורה שהיא אומרת את זה 97ארבעה , נבו ) – 

w zdaniu bliskoznacznym anafora pojawia się:  [...]נגע ללבי בצורה שבה ליטף תמיד את החתולים[...] משהו    'coś 
[...] w sposobie, w jaki zawsze głaskał koty [...] wzruszyło mnie' ( 35ארבעה , נבו ) 

על האופן שהגיבו הוריו לשאלתה  'na jej pytanie o sposób, w jaki zareagowali jego rodzice' ( 84נקניקיות , שחם ), 
por. הוא הביט בי באופן שבו מביטים המבוגרים בילד שסרח 'spojrzał na mnie tak, jak dorośli patrzą na dziecko, 
które napsociło' ( 116חיי , תמוז ) 

את הדרך שאתה מדליק סיגריה] [...אני אוהבת   'kocham [...] sposób, w jaki zapalasz papierosa' ( 72חיי , שלו ), por. 
הדרך שבה התנשקו[...] אני זוכרת   'pamiętam [...] sposób, w jaki się całowali' ( 85המינה , בלום-קסטל ) 

 
Zaimek względny przysłowny jak jest możliwy w przekładzie zdania z poprzednikiem 'sposób', ale tylko 

wtedy, gdy w zdaniu polskim poprzednikiem może być zaimek tak, czyli wtedy, gdy rzeczownik 'sposób' jest 
składnikiem okolicznika nie tylko w zdaniu względnym, ale też w zdaniu głównym, jak w zdaniu  הביט בי באופן

ו מביטים המבוגרים בילד שסרחשב  'spojrzał na mnie tak, jak dorośli patrzą na dziecko, które napsociło'. 
 
3.1.5. Anafora odnosząca się do poprzednika to przydawka dopełniaczowa 
 
Jeżeli anafora odnosząca się do poprzednika jest drugim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej, to 

z reguły pojawia się jako zaimek dzierżawczy syntetyczny lub analityczny (Perec 1967: 90; Shlonsky 
1992: 445; Holmstedt 2002: 94). W polskim przekładzie pojawia się zaimek który w dopełniaczu, najczę-
ściej przed wyrazem określanym, zwłaszcza, gdy konstrukcja dopełniaczowa wyraża posiadanie (rzeczy 
bądź cechy), stosunek części do całości, agensa rzeczownika odczasownikowego. Gdy rzeczownik okre-
ślony przez dopełniacz zaimka względnego jest składnikiem przyimka złożonego zawierającego rze-
czownik (typu z powodu której), lub jest rzeczownikiem odczasownikowym, a dopełniacz wyraża jego 
pacjensa, to zaimek względny może pojawić się po rzeczowniku określanym (por. Wawrzyńczyk 1979: 
110; Milewska 2004; Bajerowa 2004; Żakiewicz 2006). Szyk preponowany wynika z funkcji spójnikowej 
zaimka który, szyk postponowany wynika z jego funkcji przydawkowej 64F

65, jako że przydawka dopełnia-
czowa jest zwykle postponowana (dom ojca, stąd niekiedy w gorszej polszczyźnie ojciec, dom którego). 
W polskim przekładzie grupa nominalna zawierająca zaimek względny znajduje się na początku zdania 
względnego, odpowiednia grupa nominalna w zdaniu hebrajskim znajduje się przeważnie tam, gdzie 
znajdowałaby się także w zdaniu niewzględnym, czyli często w głębi zdania względnego. 

                                                 
65 Tak więc w rosyjskim, w którym dopełniacz zaimka который zawsze następuje po określanym rzeczowniku 
(Bogusławski, Karolak 1973: 240), górę bierze przydawkowa funkcja dopełniacza nad spójnikową funkcją zaimka 
względnego, jak to się dzieje w języku polskim. 
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a. Rzeczownik określony zaimkiem dzierżawczym (w polskim przekładzie dopełniaczem zaimka 
względnego) oznacza rzecz posiadaną, część całości, cechę, czynność wykonywaną przez desygnat 
zaimka dzierżawczego, i wtedy zaimek który jest zwykle preponowany: 

 
הרגו את בנה האישה שהגויים  'kobieta, której syna zabili goje' ( 320רחוב , אקשטיין ) 

) 'o dziecku, na którego miejscu chciałbym być' על הילד שהייתי רוצה להיות במקומו 322רחוב , אקשטיין ) 
שראשו היה מכוסה פלומת שיער שחור, מהתינוק  'oseska, którego głowa była pokryta czarnym meszkiem' ( 282זכרון , שבתאי ) 

) 'w pokoju, którego okna uszczelniono' בחדר שנאטמו חלונותיו 165חסות , מיכאל ) 
שעתיקותם לא היתה מופלגת[...] היו היצורים היחידים   'byli jedynymi stworzeniami [...] których starożytność nie 

była nadzwyczajna' ( 214הוא , שמיר ) 
מעט שכחתי את טעמההבדידות שכ  'samotności, której smaku niemal zapomniałem' ( 76התגנבות , קנז ) 

) 'ludzie, których zdolność pojmowania jest niezamącona' אנשים שתפיסתם צלולה 118עד , ראובני ) 
שאת כתיבתו אני אוהב יותר(אנטון צ׳כוב   'Anton Czechow, którego pisanie lubię bardziej' ( 301פתאום , שביט ) 

 
b. Rzeczownik określony zaimkiem dzierżawczym jest składnikiem przyimka złożonego lub oznacza 

czynność, której pacjensa wyraża zaimek dzierżawczy, i wtedy zaimek który bywa postponowany, choć 
zawsze możliwy jest też szyk preponowany (por. rozdz. 3, 2.1.1.8.b.5): 

 
 z dwóch stron zasłony zawieszone są sznurki, za' משני צדי הווילון תלויים חבלים שאפשר למשוך בעזרתם את הווילון

pomocą których można odsunąć zasłonę' ( 212רחוב , אקשטיין ) 
 miłość, z powodu której kobieta powstrzymuje się od zjedzenia' אהבה שבגללה אשה נמנעת מלאכול בננה

banana' ( 119ויקטוריה , מיכאל ) 
שעמודי־חשמל ניצבים גם במרכזם, כבישים מחוררים  'dziurawe drogi, na środku których także stoją słupy elek-

tryczne' ( 25נוכחים , גרוסמן ) 
) 'tętnicę, zatkanie której zatrzymuje przepływ krwi' את העורק שחסימתו עוצרת את זרימת הדם 20התגנבות , קנז ) 

שלא סיים את קריאתו" הרצוג"את   '„Hercoga”, czytania którego nie skończył' ( 362עת , באר ) 
 
W języku polskim znaczenie 'pacjensa rzeczownika odczasownikowego' powoduje oddalenie zaimka 

względnego od początku zdania względnego nie tylko w przypadku dopełniacza. W zdaniu היא פרשה לחוד ,
 jest sprawą samą w sobie, od zajęcia się którą wcześniej czy' שבמוקדם או במאוחר לא יהיה מפלט מלעסוק בה
później nie będzie ucieczki' ( 21ילדי , שמיר ) anafora odnosząca się do poprzednika jest dopełnieniem 
dalszym bezokolicznika, któremu w przekładzie odpowiada rzeczownik odczasownikowy. W obu wer-
sjach językowych pacjens (w zdaniu hebrajskim bezokolicznika, w zdaniu polskim rzeczownika odcza-
sownikowego) jest wyrażony tak samo, jak dopełnienie formy finitywnej, tj. przyimkiem ב-
/bezprzyimkowym narzędnikiem. W polskim przekładzie nie jest możliwy inny szyk niż w podanym tu 
tłumaczeniu, tj. w żadnym razie nie można zaimka względnego przesunąć na sam początek zdania 
względnego: 'jest sprawą samą w sobie, którą od zajęcia się nie będzie ucieczki', z powodu tego, że 
rzeczownik odczasownikowy zajęcie się jest składnikiem wyrażenia przyimkowego. Gdyby tak nie było, 
zaimek względny mógłby znajdować się na początku zdania: 'jest sprawą samą w sobie, którą zajęcie się 
okaże się nieuniknione', choć i w tym przypadku dopuszczalny byłby postponowany szyk narzędnika: 
'zajęcie się którą', podkreślający przydawkową funkcję zaimka względnego wobec rzeczownika odcza-
sownikowego, którego pacjensa oznacza zaimek względny. Hebrajskie zdanie względne tu cytowane ma 
taki sam szyk, jak zdanie niewzględne w obu językach: לא יהיה מפלט מלעסוק בה 'nie będzie ucieczki od 
zajęcia się nią'. 

 
W języku hebrajskim zdarza się, choć rzadko, że poprzednikiem jest rzeczownik oznaczający pewną 

całość, natomiast w zdaniu względnym pojawia się rzeczownik określony tylko przez rodzajnik, oznacza-
jący część tej całości, i poza tym brak jest w zdaniu względnym anafor odnoszących się do poprzednika. 
Można tę formę anafory uznać za przypadek pominięcia zaimka dzierżawczego analitycznego określającego 
'część', a odnoszącego się do poprzednika, lub za proformę zaimka dzierżawczego w formie rodzajnika. 
W polskim przekładzie konieczne jest uzupełnienie anafory, tj. musi pojawić się zaimek który w dopełniaczu: 

 
 w sukni ślubnej [...] której biały' בשמלת הכלולות שלה [...] אשר ההינומה הלבנה [...] היתה מונחת על ראשה ברישול

welon [...] był włożony niedbale na jej głowę' ( 121זכרון , שבתאי ), tj. אשר ההינומה הלבנה שלה. 
מגד, ) 'a koło niej jest cienka broszurka, na której karcie tytułowej napisano' ועל ידו חוברת דקה שעל השער כתוב

14פרספונה  ), tj. שעל השער שלה כתוב.  
 do kina Eden, co gasnące światło daje znak, że także' לקולנוע "עדן", שהאור הדועך מרמז שהנה תיפתח גם הקופה

[jego] kasa zostanie zaraz otwarta' ( 88מתום , ברטוב ), tj. שהאור מרמז שקופתו תיפתח 'że którego kasa zosta-
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nie otwarta, gasnące światło daje znak' – wariant ze spójnikiem co ma na celu ominięcie trudności, ja-
kie sprawia przekład zdań omówionych dalej (rozdz. 4, 3.2.2.7.a). 
 
W zdaniach bliskoznacznych zaimek dzierżawczy odnoszący się do poprzednika określa rzeczownik 

nazywający część tego, do czego odnosi się poprzednik, zatem powyższe zdania to przykład niepojawie-
nia się zaimka anaforycznego, który w zdaniu względnym jest przydawką dopełniaczową: 

 
-wiklinowe drzwi, na których gwoździach zostały powie' דלת הנצרים שבגדיו נתלו על מסמריה להרחיק מהם נדלים

szone jego ubrania, aby zagrodzić drogę do nich stonogom' ( 276 חדר, שמעוני )  
 'stary kamienny dom, na którego pierwszym piętrze mieszkała' בית־האבן העתיק שבקומה השנייה שלו התגוררה

( 16פרספונה , מגד ) 
 
Jeśli konstrukcja dopełniaczowa zawiera dwa lub więcej składników, i zaimek odnoszący się do po-

przednika jest określeniem ostatniego z nich, polski przekład z zaimkiem który jest trudny do zrozumienia 
z tego powodu, że polska norma językowa nie reguluje kolejności składników wieloczłonowej konstruk-
cji dopełniaczowej w razie relatywizacji ostatniego z nich. Kolejność składników wieloczłonowej kon-
strukcji dopełniaczowej w przekładzie zdania niewzględnego jest w języku polskim ustalona, tj. kolejność 
składników rzeczownikowych jest taka sama, jak w wyrażeniu hebrajskim, a gdy ostatni składnik jest zaim-
kiem dzierżawczym, w polskim przekładzie zaimek dzierżawczy znajduje się przed odpowiednikiem przed-
ostatniego składnika konstrukcji hebrajskiej:  

 
) 'wykład wicedyrektora wydziału edukacji urzędu miasta' הרצאתו של סגן־מנהל מחלקת־החינוך של העיריה 114סוגרים , קציר )  
) 'małe dziecko żony mojego syna' התינוק של האשה של הבן שלי 152הזמן , גרוסמן ) 

 
Ostatni, zaimkowy składnik konstrukcji hebrajskiej może być anaforą odnoszącą się do poprzednika 

zdania względnego, co nie zmienia szyku składników hebrajskiej konstrukcji dopełniaczowej. W polskim 
przekładzie szyk zaimka który i pozostałych składników konstrukcji dopełniaczowej nie jest ustalony przez 
konwencję językową. Można (a) zaimek który umieścić bezpośrednio po poprzedniku, szyk pozostałych 
składników pozostawiając taki, jaki mają w polskim zdaniu niewzględnym i w hebrajskim zdaniu względ-
nym, można też (b) odwrócić kolejność całego ciągu dopełniaczy, lub wreszcie można (c) pozostawić 
kolejność taką, jaką mają składniki w hebrajskim zdaniu względnym oraz w polskim przekładzie konstruk-
cji złożonej z samych rzeczowników65 F

66. W wariancie (d) grupa nominalna zawierająca zaimek względny ma 
taki sam szyk, jak grupa nominalna zdania niewzględnego zawierająca zaimek dzierżawczy, i taki też 
niekotrowersyjny szyk ma wariant (e) ze spójnikiem względnym. Najmniej udany jest wariant (a).  

 
שהגשם אולי הרס את הבתים של המשפחות שלהם[...] חברים   'kolegów [...] (a) których domy rodzin, (b) których 

rodzin domy, (c) domy rodzin których, (d) domy których rodzin, (e) co domy ich rodzin może znisz-
czył deszcz' ( 491התגנבות , קנז ) 

ששמות כותביהן הוסתרו, סמינריוניות הוגשו לעיונו שתי עבודות  'zostały dane mu do obejrzenia dwie prace semina-
ryjne, (a) których nazwiska autorów, (b) których autorów nazwiska, (c) nazwiska autorów których zosta-
ły zatajone' ( 91הכלה , יהושע ), w zdaniu niewzględnym szyk byłby taki: nazwiska ich autorów, i taki też szyk 
w zdaniu względnym ze spójnikiem co: 'prace seminaryjne, co nazwiska ich autorów zostały zatajone'. 

 zespoły, (a) których imiona wszystkich członków, (b) których' להקות שכינרת ידעה את שמות כל חבריהן
wszystkich członków imiona, (c) imiona wszystkich członków których Kineret znała' ( 37 חדר, שמעוני ), 
zdanie niewzględne nie nastręcza trudności w przekładzie:  ידעה את שמות כל חבריהן 'znała imiona 
wszystkich ich członków', i taki sam niekontrowersyjny szyk ma zdanie ze spójnikiem co: 'zespoły, co 
Kineret znała imiona wszystkich ich członków'. 

שאת ריח עורו לא אשכח[...] הרופא   'doktor, (a) którego zapachu skóry, (b) którego skóry zapachu, (c) zapachu 
skóry którego nigdy nie zapomnę' ( 157סיפור , עוז ), lepiej 'doktor, co zapachu jego skóry nie zapomnę'. 

כבששמות רובם הגדול היה מור, את סיפוריו  'jego opowiadania, (a) których tytuły większej części, (b) których 
większej części tytuły, (c) tytuły większej części których były złożone' ( 10מחברות , מגד ), lepiej 'opo-
wiadania, co tytuły większej ich części były złożone'. 

בסיפור שראשי־תיבות של שמו ג׳׳  (a) 'opowiadanie, którego skrót tytułu, (b) którego tytułu skrót, (c) skrót 
tytułu którego to G.B.' ( 10מחברות , מגד ), lepiej 'opowiadanie, co skrót jego tytułu to G.B.' 

                                                 
66 Milewska (2004: 110, nr 43–44) podaje jej zdaniem innowacyjny szyk sensem życia których, efektem działania 
których, ale nie wyjaśnia go faktem, że konwencja językowa ani normy poprawnościowe nie regulują szyku zaimka 
który w więcej niż dwuskładnikowych konstrukcjach dopełniaczowych. 
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שעל־פי גלי תנועתם הנסערת ניתן לחוש, את גבו וכתפיו  'jego plecy i ramiona, (a) po których falach wzburzonego 
ruchu, (b) po których wzburzonego ruchu falach, (c) po falach wzburzonego ruchu których można by-
ło poznać' ( 98הכלה , יהושע ), lepiej 'jego plecy i ramiona, co po falach ich wzburzonego ruchu można 
było poznać'. 
 
Jeśli anafora to zaimek dzierżawczy odnoszący się do poprzednika 'ktoś', 'ten', w polskim przekładzie 

jako zaimek względny możliwy jest przymiotnik czyj lub dopełniacz kogo66F

67: 
 

) 'oprócz kogoś, czyjej/kogo twarzy nie zdążyłem zobaczyć' חוץ ממישהו שלא הספקתי לראות את פניו 315רחוב , אקשטיין ) 
דיבר מי שטרם הגיעה שעתו[...] על החובה   'o tym obowiązku [...] mówił ten, czyja/ten, kogo/ten, którego godzi-

na jeszcze nie wybiła' ( 30שמות , ראובני ) 
 
) 'tego, czyim/ten, kogo/ten, którego językiem nie władacie' את מי שאינכן דוברות את שפתו 47הבה שא, הראבן ) 
) 'jak ktoś, czyje/ktoś, kogo/ktoś, którego ciało go zdradziło' כמי שגופו בגד בו 93מקום , עוז ) 
 

Anafora czyj jest niemożliwa w przypadku innych poprzedników: את שאבא שלך קונה חצי העולם 'ty, której 
tato kupuje pół świata' ( 108ילדי , שמיר ). Jeśli w zdaniu hebrajskim poprzednik to zaimek מי 'ktoś', a zara-
zem anafora odnosząca się do niego jest określeniem drugiego składnika konstrukcji dopełniaczowej, 
pojawia się wspomniany już problem kolejności składników grupy nominalnej w zdaniu polskim, gdy 
w zdaniu hebrajskim kolejność ich jest zawsze taka sama jak w zdaniu niewzględnym. Wydaje się, że 
anafora czyj dopuszcza tylko jeden szyk, z inicjalnym zaimkiem względnym, po którym następuje prepo-
nowana przydawka dopełniaczowa ostatniego składnika: היא שתשיב כל דבר למקומו [...] מתו כמי שכנות תדה
) 'jak ktoś, czyjego zdumienia szczerość przywróci każdą rzecz na jej właściwe miejsce' הנכון מלאכים , בן נר
28) – raczej nie szczerość czyjego zdumienia, jak w zdaniu niewzględnym szczerość jego zdumienia. 
Akurat przekład zdania tu zacytowanego nastręcza jeszcze jedną trudność, mianowicie w przekładzie 
zdania niewzględnego  היא שתשיב כל דבר למקומו הנכון[...] כנות תדהמתו  funkcjonalnym odpowiednikiem 
konstrukcji względnej wyrażającej podział na datum i novum byłby zaimek to: 'to szczerość jego zdumie-
nia przywróci [...]'. W zdaniu tym nie można jednak zastąpić zaimka jego zaimkiem względnym: 'ktoś, to 
czyjego zdumienia szczerość przywróci', i trudno orzec, czy jest możliwy postponowany szyk zaimka to: 
'ktoś, czyjego to zdumienia szczerość przywróci' (por. rozdz. 4, 9.1.3, dygresja 1.). 

 
3.1.6. Anafora odnosząca się do poprzednika to przydawka przyimkowa 
 
W stylu archaizującym zdarza się pominięcie zaimka anaforycznego z przyimkiem מן (w konstruk-

cjach partytywnych) lub בין/-ב  (w konstrukcjach superlatywnych) będącego przydawką składnika zdania 
względnego. Jeśli wyrażenia takie są składnikami zdań niewzględnych, to szyk przydawki przyimkowej 
jest w polskim przekładzie taki sam jak w zdaniu hebrajskim, tj. postponowany: ורבים מהם נמלט  'wielu 
z nich uciekło' ( 416סיפור , עוז ) 'Jiftach był najwyższy z nich' יפתח היה הגבוה בהם ;( 42אגדות , לוז ). W razie 
relatywizacji składnika wyrażenia przyimkowego i użycia w przekładzie zaimka względnego, przydawka 
przyimkowa jest preponowana, natomiast spójnik co pozwala zachować szyk postponowany przydawki, 
właściwy zdaniom niewzględnym. Wydaje się, że użycie spójnika co pozwala na elipsę anafory jak 
w zdaniu hebrajskim: 

 
 BT: do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się ,למילדת העברית אשר שם האחת שפרה

Szifra (Wj 1, 15), może też 'co jedna (z nich) nazywała się Szifra'. 
שעל העליונה עמדו, שלוש אצטבאות־עץ  'trzy drewniane półki, z których na najwyższej stały/co na najwyższej 

(z nich) stały' ( 34ישראל , מגד ) 
עשרים וחמישה קילוגרמיםלנעליו סוליות־עופרת שמשקל כל אחת   'jego buty miały ołowiane podeszwy, z których 

każda ważyła 25 kg/co każda (z nich) ważyła 25 kg' ( 117אנשי , בן עזר ) 

                                                 
67 Świdziński (1995: 85) twierdzi, że zaimek czyj nie występuje jako względny i podaje przykład: Pan, którego 
dziecko wybiło szybę, nie zaś Pan, czyje dziecko wybiło szybę. Wystarczy jednak zmienić poprzednik na Ktoś, Ten, 
Nikt, aby możliwe było użycie zaimka względnego czyj: ten/ktoś/nikt, czyje dziecko wybiło szybę. Podobny błąd 
popełniają Bogusławski i Karolak (1973: 240), twierdząc, że w języku polskim nigdy zaimek czyj nie występuje 
w funkcji zaimka względnego, ale sugerują się tu niemożnością użycia go w przekładzie rosyjskiego стариков, чей 
разум затемнён, bo faktycznie do poprzednika 'starcy' może odnosić się tylko dopełniacz 'których'. O tym, że 
zaimek czyj może być względny por. Klemensiewicz 1937: 256; Oberlan 1978: 56; Senderska 2013: 17–18. 
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שאחת מאוזנת ואילו השניה מתנשאת, בין זוג רגליים מפושקות  'pomiędzy parą rozkraczonych nóg, z których jedna 
znajduje się w pozycji poziomej, a druga się podnosi/co jedna (z nich) znajduje się w pozycji pozio-
mej, a druga się podnosi' ( 99זכרון , שבתאי ) 

שבראשון ישבו פעם עשירי העיר, צעד לאורך בתי־הקפה  'szedł wzdłuż kawiarń, z których w pierwszej/co w pierw-
szej (z nich) siedzieli kiedyś bogaci mieszkańcy miasta' ( 63זכרון , שבתאי ) 
 
W zdaniach bliskoznacznych w stylu neutralnym pojawia się zaimek odnoszący się do poprzednika: 
 

מתו[...] ששניים מהם , של עוד ארבעה ילדים  'czworga dalszych dzieci, z których dwoje/co dwoje (z nich) zmar-
ło' ( 105זכרון , שבתאי ) 

חודשים 10שהצעיר ביניהם היה בן , עמו שלושת ילדיו  'z nim troje jego dzieci, z których najmłodsze/co najmłodsze 
(z nich) miało 10 miesięcy' ( 545השואה , יחיל ) 
 
Zaimek odnoszący się do poprzednika może być też przydawką rzeczownika z przyimkiem מן i wtedy 

przekład ze spójnikiem względnym jest lepszy z uwagi na wieloskładnikowość grupy nominalnej zawie-
rającej dopełniacz zaimka który, zwłaszcza gdy grupa ta jest składnikiem wyrażenia przyimkowego, jak 
w drugim przykładzie ('na policzkach każdej z nich' > 'z których na policzkach każdej'): 

 
) 'mocny łańcuch, co każde z jego ogniw wskazywało' שלשלת מוצקה שכל אחת מחוליותיה הוכיחה 15חלום , שחר ), 

lepiej niż 'mocny łańcuch, z którego ogniw każde wskazuje'. 
ייהשכל אחת מהן שרטות היו בשתי לח, הנשים הזקנות  'starsze kobiety, co na policzkach każdej z nich były zadra-

pania' ( 180קשת  ), lepiej niż 'starsze kobiety, z których na policzkach każdej były zadrapania' i raczej 
nie jest akceptowalny szyk jak w zdaniu niewzględnym 'na policzkach każdej z których'. 
 
3.1.7. Anafora odnosząca się do poprzednika to orzecznik 
 
Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest orzecznikiem zdania względnego67F

68, nie pojawia się 
ona nigdy w języku hebrajskim w formie leksemu zaimkowego. Wydaje się, że powodem tego jest fakt, 
że hebrajski zaimek osobowy jako orzecznik nie może być anaforą odnoszącą się do użytego w kontek-
ście rzeczownika pospolitego w zdaniach typu 'Jestem studentem, choć jeszcze wczoraj nim nie byłem' 
(por. rozdz. 2, 6.2). W języku polskim anafora odnosząca się do poprzednika, a będąca orzecznikiem, 
pojawia się w narzędniku: 

 
) 'ona jest podobna do tego, czym była kiedyś' היא דומה למה שהיתה פעם 105ילדי , שמיר ) 
 więcej miałeś nie być tym człowiekiem, którym byłeś' שוב לא עתיד היית להיות אותו האיש שהיית תמול־שלשום

wcześniej' ( 23שני , דיין ) 
שפעם היינו, לכל הדברים היפים ומלאי התקווה  'do tych wszystkich pięknych i pełnych nadziei rzeczy, którymi 

kiedyś byliśmy' ( 217כורסת , גפן ) 
) 'połknąć przynętę, którą ona jest' לבלוע את הפיתיון שהיא 84מישהו , גרוסמן ) 
) 'balon, którym jesteś' הבלון שאת 71מישהו , גרוסמן ) 
) 'staramy się być kimś, kim naprawdę jesteśmy' אנחנו מנסים להיות מי שאנחנו באמת 195כורסת , גפן ) 
) 'od kogoś, kim byłam wtedy' ממי שהייתי אז 36שאהבה , הראבן ) 

מה שהיתה בשנות גדולתה[...] איננה [...] ברלין   'Berlin nie jest tym, czym był w latach swej wielkości' ( 57מקום , עוז ) 
) 'Daniel był tym wszystkim, czym Kaliński nie był' היה דניאל כל מה שקאלינסקי לא היה 111שני , דיין ) 
) 'pozostaliśmy tym wszystkim, czym byliśmy' נשארנו כל מה שהיינו 86הוא , שמיר ) 
) 'to jest to, czym sztuka jest tam' זה מה שאמנות שם 78מומיק , גרוסמן ) 
) 'chce być tym, czym oczekuje się odeń, że będzie' רוצה להיות מה שמחכים שיהיה 537ימי , יזהר ) 
) 'to jest to, czym jesteście' זהו מה שאתם 78במו ידיו , שמיר ) 
) 'nie jestem tym, czym myślisz, że jestem' אינני מה שאתה חושב שאני 284כחרס , לפיד ) 

להיות מה שאני לא[...] גם אני מנסה   'także ja próbuję być tym, czym nie jestem' ( 16היכן , קסטל בלום ) 
) 'przykład czegoś, czym nigdy nie byłem' דוגמה למשהו שמעולם לא הייתי 28אשה , גפן ) 

 
Poprzednik w tych zdaniach jest orzecznikiem, a nie podmiotem zdania względnego, bo gdyby był 

podmiotem, to w zdaniu względnym pojawiłby się zaimek doń się odnoszący (jako leksem zaimkowy lub 

                                                 
68 Funkcja anafory przeoczona przez Cadkę (1981: 108). 
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cecha finitywnej formy czasownika 'być'): הבלון שהוא את 'balon, który jest tobą', por. שהם , מבגדיה הישנים
) 'ze swymi starymi ubraniami, które są częścią jej istoty' חלק ממהותה 155הכלה , יהושע מכורבלת בתוך מה  ;(
) 'zawinięta w coś, co było kiedyś mną samą' שהיה פעם אני עצמי 127המינה , בלום-קסטל ).  

W zdaniu hebrajskim brak zaimka odnoszącego się do poprzednika także wtedy, gdy anafora jest orzeczni-
kiem okolicznikowym: להתיר את הפקעת שהרגשתי את עצמי 'rozsupłać węzeł, którym się czułam' ( 29ערים , לאודון ); 

זה מה שהוא עשה אותי. זה מה שהייתי  'to jest to, czym byłam. To jest to, czym on mnie uczynił' ( 286עמק , ג׳ורג׳ ). 
 
Podsumowując, tym, co łączy poprzednik ze zdaniem względnym jest spójnik/anafora. W obu językach 

występuje wariant zdania względnego, w którym obie funkcje, spójnikową i anaforyczną, pełni ten sam 
element zdania. W języku polskim jest to najczęstszy typ zdania względnego, czyli zdanie z zaimkami 
względnymi homonimicznymi z zaimkami pytajnymi, w języku hebrajskim jest to właściwy stylowi książ-
kowemu wariant zwany tradycyjnie asyndetycznym, który w istocie, we współczesnym hebrajskim, jest 
syndetyczny, a funkcję spójnika pełni w nim mająca inicjalny szyk anafora odnosząca się do poprzednika. 
W obu językach występuje też drugi wariant zdania względnego, w którym funkcje spójnikowa i anafo-
ryczna są przydzielone dwóm różnym elementom zdania. W języku hebrajskim jest to najpowszechniejszy 
typ zdania względnego, czyli zdanie ze spójnikiem ש- , w języku polskim jest to nacechowany stylistycznie 
wariant ze spójnikiem co. Można zauważyć, że z dwóch funkcji, spójnikowej i anaforycznej, w obu języ-
kach ważniejsza jest funkcja spójnikowa. Właśnie dlatego w obu językach anafora, która jest zarazem 
spójnikiem, pojawia się zawsze w zdaniu względnym, natomiast jeśli anafora nie ma funkcji spójnikowej, 
bo tę pełni spójnik względny, anafora bywa pomijana, jeśli funkcja poprzednika w zdaniu względnym jest 
oczywista. A ponieważ w języku polskim wariant z jednym elementem pełniącym zarówno funkcję anafory, 
jak i spójnika, jest dominujący, gdy w hebrajskim na odwrót, dominujący jest wariant z rozdziałem funkcji 
spójnikowej i anaforycznej, pojawia się praktyczny problem w tłumaczeniu z polskiego na hebrajski, pole-
gający na tym, że naturalnie będzie brzmiał przekład, w którym w pewnych, w niniejszym rozdziale opisa-
nych, przypadkach w zdaniu hebrajskim nie pojawi się anafora odnosząca się do poprzednika, gdy w pol-
skim zdaniu wyjściowym z zaimkiem względnym taka anafora jest zawsze obecna. Problemu tego nie ma w 
tłumaczeniu z hebrajskiego na polski wariant dominujący (tj. z zaimkiem względnym), bo wtedy anafora 
musi się pojawić, niezależnie od tego, czy w zdaniu wyjściowym występuje, czy nie. 

 
3.2. Szyk zaimka odnoszącego się do poprzednika w zdaniu względnym ze spójnikiem אשר/-ש  
 
W języku hebrajskim szyk zaimka anaforycznego odnoszącego się do poprzednika wobec spójnika 

względnego ש-  jest swobodny, tj. możliwy jest (i faktycznie przeważa) zarówno taki szyk, jaki jest naj-
częstszy w zdaniach analogicznych nie będących zdaniami względnymi, jak i szyk, w którym składnik 
zawierający zaimek odnoszący się do poprzednika jest przesunięty na początek zdania względnego. 
Powodem takiej swobody szyku anafory jest to, że hebrajski zaimek odnoszący się do poprzednika nie 
jest spójnikiem łączącym poprzednik ze zdaniem względnym. Tę funkcję ma w języku hebrajskim spój-
nik względny ש- . W języku polskim składnik z zaimkiem względnym który znajduje się możliwie blisko 
początku zdania względnego, co historycznie wynika prawdopodobnie z tego, że zaimek względny który 
jest z pochodzenia zaimkiem pytajnym68F

69. Zaimek względny który, dzięki temu, że jest odmienny i znaj-
duje się możliwie blisko początku zdania względnego, pełni w języku polskim dwie funkcje: po pierwsze, 
wskazuje na funkcję poprzednika w zdaniu względnym (czemu w hebrajskim funkcjonalnie odpowiada 
zaimek anaforyczny odnoszący się do poprzednika), a po drugie, sygnalizuje początek zdania względnego 
(czemu w hebrajskim funkcjonalnie odpowiada spójnik ש- ). Właściwa językowi hebrajskiemu możliwość 
dowolnego oddalenia zaimka anaforycznego odnoszącego się do poprzednika od początku zdania 
względnego powoduje, że w hebrajskim łatwiej niż w polskim tworzy się zdania względne, które same są 
zdaniami złożonymi, oraz zdania względne, w których anafora odnosząca się do poprzednika jest skład-
nikiem nieprzestawialnych elementów zdania pojedynczego69F

70. 

                                                 
69 Zaimek pytajny jednak, w odróżnieniu od zaimka względnego, choć najczęściej faktycznie znajduje się na po-
czątku zdania, może znajdować się także na dalszych pozycjach, gdy np. przed zaimek pytajny wysunięty jest 
składnik wyrażający datum: A Marysia co na to powiedziała? lub gdy pytanie zaczyna się od przytoczenia wypo-
wiedzi rozmówcy: – Idę do rzeźni. – Idziesz dokąd?, tak więc twierdzenie Bobrowskiego (2005: 153, 366), że 
zaimek pytajny musi być przesunięty na początek zdania, jest prawdziwe tylko w odniesieniu do zdań izolowanych. 
Natomiast zaimek względny który nie może zachować szyku odpowiedniego składnika będącego np. rzeczownikiem 
z tego powodu, że jest również spójnikiem. Por. też rozdz. 4, 3.2.2.7. a.1., dygresja. 
70 Podobna obserwacja dotycząca różnic między hebrajskim a angielskim: Hayon 1973: 46–47. Por. też Cole 1976a: 687 
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3.2.1. Zaimek anaforyczny bezpośrednio po spójniku względnym 
 
W języku hebrajskim rzadko składnik zdania względnego spójnikowego zawierający zaimek anafo-

ryczny odnoszący się do poprzednika znajduje się bezpośrednio po spójniku względnym, mimo że 
w analogicznych zdaniach niewzględnych składnik o tej samej funkcji składniowej i w tej samej formie 
zaimka osobowego znajduje się po innych składnikach zdania. Tłumaczy się to wpływem języków ob-
cych (por. Perec 1967: 97. 102) lub tym, że grupa taka wyraża datum w zdaniu względnym (por. Doron 
2011: 295). Zauważono, że taki szyk jest częstszy w tekstach nieliterackich (np. publicystycznych) niż 
literackich, które naśladują w tym względzie dawniejsze teksty (Perec 1967: 102–108). Możliwe, że 
pewien wpływ na szyk inicjalny anafory wywierają zdania względne asyndetyczne we współczesnej 
wersji, tj. z anaforą bezpośrednio po spójniku. Częściej przesunięcie anafory odnoszącej się do poprzed-
nika na początek zdania względnego zdarza się, gdy jest ona składnikiem okolicznika niż np. dopełnie-
niem, a to dlatego, że szyk okolicznika także w zdaniu niewzględnym jest swobodniejszy niż szyk dopeł-
nienia. Nie każdemu hebrajskiemu zdaniu względnemu można nadać szyk z anaforą tuż po spójniku 
względnym, i dotyczy to dużej części zdań omówionych w rozdz. 4, 3.2.2. 

 
3.2.1.1. Zaimek anaforyczny jako dopełnienie lub określenie dopełnienia zdania względnego 
 
W hebrajskim zdaniu niewzględnym analogiczny składnik zaimkowy znajduje się najczęściej po 

podmiocie i orzeczeniu, o ile nie jest skontrastowany: 
 

) 'źli Arabowie go przetną' ערבים רעים יחתכו אותו 13סיפור , עוז ) 
) 'pamiętam jego zapach' אני זוכר את הריח שלו 44סיפור , עוז ) 

לא התווכח איתו[...] האיש   'ten człowiek [...] nie kłócił się z nim' ( 58בקשר , גפן ) 
?ומי הסכים לו  'a kto się na nią zgodził?' ( 340הכלה , יהושע ) 

 
W zdaniu niewzględnym dopełnienie zaimkowe jest przesuwane na początek, gdy jest skontrastowane 

(na co wskazuje w poniższych przykładach kontekst, zaimek עצמו, partykuła רק, lub rozstrzelona czcionka 
w przypadku עלי) bądź zanegowane 70F

71, co także oznacza kontrast, bo ze zdania z zanegowanym dopełnie-
niem wynika, że prawdziwe jest zdanie z innym dopełnieniem: 

 
) 'jego nie przekupią [choć innych tak] i na niego to nie podziała' אותו לא יקנו בשוחד ועליו זה לא יעבוד 85ילדי , שמיר ) 
 to jemu [a nie komuś innemu] posyłał swe opowiadania i to z nim' לו היה שולח את סיפוריו ועמו היה מתכתב

[a nie z kimś innym] korespondował' ( 11מחברות , מגד ) 
ולא למים, לי תדאגי  'o mnie się będziesz martwić, a nie o wodę' ( 180הוא , שמיר ) 

) 'tylko na nich czekał' רק להם ציפה 235זכרון , שבתאי ) 
ל את ההכרה הזאתלו עצמו קשה לסג  'jemu samemu trudno jest przyjąć ten pogląd' ( 212זכרון , שבתאי ) 

!אותך זה ממלא גאוה? גאוה[...] זה ממלא אותי   'To mnie napełnia dumą? Ciebie [a nie mnie] to napełnia dumą!' 
( 110פויגלמן , מגד ) 

ואתם נותנים רק כסף ולא דם, אותנו הורגים  'nas zabijają, a wy ofiarujecie tylko pieniądze, a nie krew' ( 49נוכחים , גרוסמן ) 
) 'że przynajmniej ciebie zapytam' שאותך לפחות אשאל 84הוא , שמיר ) 

יטילו לבצע את ההחלטה עלי –גם אם יחליטו   'także jeśli coś zdecydują – to na mnie zrzucą wykonanie decyzji' 
( 149הוא , שמיר ) 

 te dwie kurwy tego chcą, gdy dla niego samego nie' שתי הזונות האלה רוצות בכך בשעה שלו עצמו אין בזה כל עניין
ma w tym nic pociągającego' ( 167זכרון , שבתאי ) 

שאותה יעזבו רק עוד עשרים שנה ואותי עוזבים היום, באישה של השוטר  'żonie policjanta, którą porzucą dopiero za 
20 lat, a mnie dzisiaj się porzuca' ( 127חיי , שלו ) 
 
Gdy podmiot jest rzeczownikiem, spowodowane kontrastem przesunięcie dopełnienia (zaimkowego 

bądź rzeczownikowego) na początek zdania w stylu starannym powoduje niekiedy inwersję orzeczenia 
i podmiotu w zdaniu niewzględnym: 

 
 

                                                                                                                                                             
o tym, że zaimki względne będące z pochodzenia pytajnymi uniemożliwiają tworzenie złożonych zdań względnych. 
71 Dopełnienie rzeczownikowe może być przesunięte na początek zdania także wtedy, gdy wyraża datum:  יש בהם

זה אתה חש בחולות טעם. מטעם התוגה  'jest w nich posmak smutku. Posmak ten czuje się na piaskach' ( 33במו ידיו , שמיר ). 
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) 'ale mnie [w przeciwieństwie do kolegi] ojciec wypisał ze szkółki' אבל אותי הוציא אבי מן החדר זכרון טו, ברודא ) 
-ale Aharona i jego żony [w przeciwieństwie do wcześniej wymie' אבל את אהרון ואשתו לא הסכימה ברכה לארח

nionych] Bracha nie zgodziła się gościć' ( 158זכרון , שבתאי ) 
 
W stylu neutralnym brak inwersji podmiotu rzeczownikowego:  אותי סבא אפרים אהב הכי־הכי [...] אבל אותי

) 'ale mnie [...] mnie dziadek Efraim kochał najbardziej' הרבה 173סיפור , עוז ). Nawet w stylu starannym 
zwykle nie następuje inwersja podmiotu zaimkowego i orzeczenia, gdy zdanie niewzględne rozpoczyna 
się od skontrastowanego zaimka będącego dopełnieniem lub okolicznikiem: 

 
אני עוזב את מר אורלן. לא אותך אני עוזב  'nie ciebie opuszczam. Opuszczam pana O.' ( 250בול הג, שמיר ) 

אתי הוא היה נחמד לגמרי? הוא אמר לך משהו  'on ci coś powiedział? Dla mnie był całkiem miły' ( 78הוא , שמיר ) 
 
W przeciwieństwie do zdań powyższych, w zdaniu względnym zaimek anaforyczny odnoszący się do po-

przednika, będący dopełnieniem, może być przesunięty na miejsce bezpośrednio po spójniku względnym 
nawet wtedy, gdy nie jest skontrastowany czy zanegowany, czyli powodem zmiany szyku w poniższych 
zdaniach nieograniczających jest wyłącznie to, że zaimek osobowy jest anaforą odnoszącą się do poprzednika: 

 
שאותו אהד כל ימיו, כתב על תולדות העם היהודי  'pisał o dziejach narodu żydowskiego, który darzył zawsze 

sympatią' ( 145סיפור , עוז ) 
לא תתקרב, שאותה לא ראתה מאז הביקור בתחילת האביב, שאחייניתה האהובה  'żeby jej ukochana siostrzenica, której 

nie widziała od odwiedzin z początkiem wiosny, nie zbliżała się' ( 448הכלה , יהושע ) 
שאותם הפסיד באופן קבוע, והוציא ממנה כספים  'wyciągał od niej pieniądze, które stale trwonił' ( 108זכרון , שבתאי ) 

שלו הסכימה להמתין, על שטר הערבותמלבד חתימות הורי , הכל היה מוכן  'wszystko było gotowe, z wyjątkiem podpi-
sów moich rodziców na poręczeniu, na które zgodziła się poczekać' ( 171השיבה , יהושע ) 
 
Wydaje się jednak, że częściej anafora odnosząca się do poprzednika ma szyk inicjalny, gdy jest skon-

trastowana, czyli np. w zdaniu ograniczającym, z którego znaczenia wynika skontrastowanie anafory 
z tymi obiektami, które wyklucza znaczenie zdania względnego: 

 
הדבר היחיד שאותו אף אחד אף פעם לא יוכל לקחת[...] הלימודים הם   'wykształcenie to [...] jedyna rzecz, której nikt 

nigdy nie zdoła odebrać' ( 210סיפור , עוז ) 
כך חשש כבר התרחש־הדבר שממנו כל  'rzecz, której tak się obawiał, już się zdarzyła' ( 248הכלה , יהושע ) 

) 'to jest ideał, o który walczyłem' זה האידיאל שעליו נלחמתי 82סיפור , עוז ) 
) 'są ludzie, z którymi się natychmiast zaprzyjaźniam' יש אנשים שאתם אני תכף מתיידד 73רחוב , אקשטיין ) 

 
Gdy zaimek odnoszący się do poprzednika jest przydawką dopełnienia (tj. jest zaimkiem dzierżaw-

czym), w polskim przekładzie dopełniacz zaimka który zwykle znajduje się przed rzeczownikiem okre-
ślanym, i uchodzi to za cechę dobrej polszczyzny, gdy szyk postponowany ma opinię gorszego, bo zdra-
dzającego wpływy rosyjskie. W języku hebrajskim zaimek dzierżawczy ma zawsze zwykły, postponowa-
ny szyk, bo w tym przypadku przesunięcie przydawki przed wyraz określany nie jest możliwe. Możliwe 
jest co najwyżej przesunięcie całej konstrukcji dopełniaczowej będącej dopełnieniem na początek zdania, 
jak w przykładach poniżej: 

 
שאת תפקידם ומשמעותם היא ממהרת לשכוח, את הסימנים והאורות בלוח המחוונים  'znaki i lampki na desce rozdziel-

czej, których funkcji i znaczenia ona szybko zapomina' ( 23הכלה , יהושע ) 
-w ustach ma nowego papierosa, którego dym usiłuje wyd' בפיו סיגרייה חדשה אשר את עשנה הוא מתאמץ לפלוט

muchnąć' ( 65מקום , עוז ) 
שאת השמות שלהם הוא יודע, את תשעת כוכבי־הלכת  'dziewięć planet, których nazwy zna' ( 46מומיק , גרוסמן ) 

שבילדיה היתה מטפלת, פראו מייאר  'frau Majer, której dziećmi się opiekowała' ( 188מגדלורים , קציר ) 
 
Zwróćmy uwagę, że w zdaniach powyższych podmiot zaimkowy nie ulega inwersji z orzeczeniem, 

mimo inicjalnego szyku dopełnienia. Przesunięcie anafory na miejsce bezpośrednio po spójniku względ-
nym powoduje natomiast inwersję podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia, co jak wspomniałem, jest 
cechą stylu starannego: 

 
שאותו היו הגדודים העבריים שלי לוכדים[...] אל גדרות ארמון הנציב   'do murów Zamku Gubernatora [...] który 

zdobywały moje Pułki Hebrajskie' ( 55סיפור , עוז ) 
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-za mieszkanie w Talbiji, które chcą kupić spad' תמורת הדירה בטלביה שאותה מבקשים לרכוש יורשי השכן המנוח
kobiercy zmarłego sąsiada' ( 191לדעת , עוז ) 

ריםשאותה עזבו הקלוזנ, הם פנו איפא לליטא  'skierowali się więc na Litwę, którą opuścili Klausnerowie' ( 125סיפור , עוז ) 
 
W stylu neutralnym brak inwersji podmiotu rzeczownikowego, mimo że zdanie względne zaczyna się 

od anafory odnoszącej się do poprzednika: הקורא הרע מכיר, לםכמו כו, אל צרור הקלישאות היבשות שאותן  'do 
pliku suchych klisz, które zna, jak wszyscy, zły czytelnik' ( 37סיפור , עוז ). 

 
W polskim przekładzie zdań powyższych zastosowałem inwersję podmiotu rzeczownikowego i orze-

czenia, a to dlatego, że zaimek który jest dopełnieniem i inwersja powoduje, że zdanie ma optymalny, tj. 
ciągły szyk. Typowy szyk polskiego zdania niewzględnego jest taki: Moje Pułki Hebrajskie zdobywały 
Zamek Gubernatora. Relatywizacja dopełnienia powoduje, że zajmuje ono inicjalną pozycję w zdaniu: 
który moje Pułki Hebrajskie zdobywały, jednak w braku inwersji podmiotu rzeczownikowego i dopełnie-
nia zdanie staje się nieciągłe, tj. między dopełnieniem a orzeczeniem znajduje się podmiot. Dzięki inwer-
sji każdy składnik zdania znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tego składnika, z którym łączą go 
relacje składniowe: które zdobywały moje Pułki Hebrajskie. W hebrajskich zdaniach względnych poda-
nych wyżej inwersja nie ma na celu optymalizacji szyku poprzez usunięcie nieciągłości (choć akurat 
w tym wypadku do tego prowadzi), lecz wynika z ogólnej zasady, że w stylu starannym pojawienie się 
przed podmiotem jakichkolwiek składników zdania, nie tylko dopełnienia, powoduje inwersję podmiotu 
rzeczownikowego i orzeczenia także w zdaniach samodzielnych, nawet za cenę nieciągłości, np. w he-
brajskim zdaniu niewzględnym okolicznik o szyku inicjalnym powoduje inwersję podmiotu rzeczowni-
kowego i orzeczenia, mimo że prowadzi to do nieciągłości: אתמול ראה אבא את ההפגנה 'wczoraj widział tato 
demonstrację' ( 27הלבנים , המאירי ). Tutaj inwersja spowodowana inicjalnym szykiem okolicznika prowadzi 
do tego, że zdanie staje się nieciągłe, tj. między orzeczeniem a dopełnieniem znajduje się podmiot. Widać 
więc, że w języku hebrajskim zasada unikania nieciągłości szyku jest mniej ważna niż zasada inwersji 
podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia. Zacytowane tu zdanie hebrajskie o szyku nieciągłym jest 
przykładem dobrego stylu, i daje asumpt do twierdzenia, że inwersja następująca w zdaniu względnym 
( שאותה עזבו הקלוזנרים, הם פנו איפא לליטא ) nie ma w języku hebrajskim na celu usunięcia nieciągłości, co 
więcej, nawet ją może powodować, gdy inicjalny szyk okolicznika powoduje inwersję podmiotu i orze-
czenia w zdaniu z dopełnieniem: מלים גבוהות שבהן שולח העולם את בניו 'górne słowa, z którymi świat wysyła 
swe dzieci' ( 246תחת , שמיר ) – w polskim przekładzie brak inwersji ('z którymi wysyła świat swe dzieci'), 
bo powodowałaby ona nieciągłość, tj. wstawienie podmiotu rzeczownikowego między dopełnienie 
a orzeczenie, natomiast nieciągłość polegająca na tym, że między orzeczeniem a okolicznikiem z którymi 
znajduje się podmiot, jest mniejszej wagi, bo okolicznik jest luźniej związany z orzeczeniem niż dopełnienie. 

 
Gdy anafora odnosząca się do poprzednika, będąca dopełnieniem zdania względnego, znajduje się na po-

czątku zdania, w języku hebrajskim podmiot zaimkowy zwykle nie ulega inwersji nawet w stylu starannym: 
 

) 'człowieka, którego oni szukają' את האיש שאותו הם מחפשים 19זכרון , שבתאי ) 
שאותה אני גוררת שלושים שנה כמעט, של המחלה שלי  'mojej choroby, którą dźwigam już prawie 30 lat' ( 10שאהבה , הראבן ) 

שאותו הוא אוהב כאח, משום כבודו של שפירא  'przez uszanowanie dla Szapiry, którego on kocha jak brata' ( 107כחרס , לפיד ) 
הם למדו ככל הנראה מן הגרועים שבאויביהם, שאותה למרבה האירוניה, לאומיות סתגרנית וחמושה  'izolacjonistycznego 

i zbrojnego nacjonalizmu, którego oni jak na ironię nauczyli się zapewne od najgorszych swoich wro-
gów' ( 131סיפור , עוז ) 

-jesteśmy bardzo dalecy od centrum, którym ty jesteś zainte' אנחנו רחוקים מאוד מהמוקד שבו אתה מעוניין
resowany' ( 17צעקה , רוזנטל ) 

אתו היא עתידה לחלוק את חייהתפגוש את הגבר ש  'spotka mężczyznę, z którym będzie dzieliła życie' ( 186מגדלורים , קציר ) 
 
W przekładzie niektórych z powyższych zdań pojawia się podmiot zaimkowy, jednak wydaje się, że 

jego inwersja jest w języku polskim mniej naturalna i rzadsza niż inwersja podmiotu rzeczownikowego 
mająca na celu nadanie zdaniu szyku ciągłego. 

 
3.2.1.2. Zaimek anaforyczny jako składnik okolicznika miejsca, czasu  
lub sposobu zdania względnego 
 
W tym wypadku stosunkowo często zaimek odnoszący się do poprzednika jest przenoszony na począ-

tek zdania względnego, zapewne dlatego, że także w zdaniach niewzględnych okoliczniki te mogą znaj-
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dować się na początku zdania nawet w braku kontrastu, o ile zawierają rzeczowniki (Cadka 1981: 168; 
Glinert 2004: 231, 238–241): 

 
נערכה מסיבת החתונה שלהם, בשבת אחר הצהריים, ור פחות מחודשכעב  'po upływie niecałego miesiąca, w sobotę po 

południu, urządzono ich wesele' ( 234זכרון , שבתאי ) 
) 'przez cały czas widzę' כל הזמן אני רואה 154לדעת , עוז ) 

 
Widać więc, że w zdaniu niewzględnym okolicznik na początku zdania może powodować inwersję 

podmiotu rzeczownikowego (ale nie zaimkowego) i orzeczenia, i ta sama zasada obowiązuje hebrajskie 
zdania względne. 

Wydaje się, że przesunięcie anafory na początek zdania względnego jest częstsze w zdaniach ograni-
czających, co jest spowodowane tym, że zaimek osobowy (ale nie rzeczownik, jak w przykładach poda-
nych wyżej) jako składnik wyrażenia przyimkowego znajdującego się na początku zdania niewzględnego 
jest zwykle skontrastowany nie tylko jako dopełnienie, ale też jako okolicznik, także w zdaniach nie-
względnych, a ze znaczenia zdania ograniczającego wynika skontrastowanie poprzednika z tymi przed-
miotami, do których zdanie względne nie może się odnosić. Poniżej podaję zdania niewzględne, w któ-
rych znajdujący się na początku zdania okolicznik wyrażony zaimkiem osobowym jest skontrastowany: 

 
אני רואה יש חדש, אצלכם, אבל אצלכם? מה יכול להיות חדש אצלי  'cóż może być nowego u mnie? Ale u was, u was, 

widzę jest coś nowego' ( 84הוא , שמיר ) 
 

ו כנראה הולידו אותי כי בו חיו מיום נישואיהםאותו חדר שהיה גם חדרם של הורי וב  'ten pokój, który był także pokojem 
moich rodziców, i to w nim [a nie gdzie indziej] jak się zdaje spłodzili mnie, bo to w nim mieszkali od 
dnia ślubu' ( 162סיפור , עוז ) 
 
Innym czynnikiem, który sprzyja przesuwaniu na początek zdania względnego anafory odnoszącej się 

do poprzednika, a będącej okolicznikiem, jest też fakt, że w zdaniach niewzględnych zaimek osobowy 
pełniący funkcję okolicznika, znajdujący się na początku zdania, może wyrażać datum, a przecież anafora 
odnosząca się do poprzednika wyraża datum zdania względnego: 

 
ובלינדר מקס[...] אתו רקדו שמיל . וק׳רקד קזצ[...] הסוס   'koń tańczył kozaka. Z nim tańczyli Szmil [...] i Blinder 

Maks' ( 25רחוב , אקשטיין ) 
אסתרקאומתוכו התנוצצו עיניה השחורות של , הענן הכחול נעצר לידי  'niebieski obłok zatrzymał się koło mnie, 

i z niego rozbłysły czarne oczy Esterki' ( 89רחוב , אקשטיין ) 
 
W poniżej podanych zdaniach względnych, przeważnie ograniczających (na co wskazuje brak prze-

cinka przed spójnikiem względnym), anafora odnosząca się do poprzednika, a będąca okolicznikiem, ma 
szyk inicjalny, i kontrast, jeśli istnieje, polega jedynie na tym, że zdanie względne jest ograniczające: 

 
a. Zdanie względne ma podmiot będący tylko cechą finitywnej formy orzeczenia, zatem inwersja nie 

następuje: 
 

) 'z wysokości miejsca, do którego zostałem rzucony' מגבהי המקום שאליו הונפתי 91אליקום , תמוז ) 
) 'on zaczyna gwizdać od miejsca, w którym ja przerwałem' הוא ממשיך לשרוק מן המקום שבו הפסקתי 79אליקום , תמוז ) 
) 'nie wierzy w słowa, którymi się definiuje rzeczy' אינו מאמין במלים שבהן מגדירים עצמים 10מלאכים , בן נר ) 

 
b. Zdanie względne ma podmiot w formie zaimka osobowego i zwykle nie następuje jego inwersja 

nawet w stylu starannym: 
 

 zabiera go do miejsca, w którym ona roztacza czar przed' לוקחת אותו למקום שבו היא מהלכת קסם על הבריות
ludźmi' ( 73אבן , שחם ) 

שוב ושוב בשאלות הללו את החומרה שבה הם הופכים  'powagę, z którą/jaką oni omawiają ciągle te zagadnienia' 
( 151ספר , גרוסמן )  

-stwierdza z tą/taką samą jasnością, z jaką rozpoznaje każde wah' קובעת באותה בהירות שבה היא מזהה כל ניד
nięcie' ( 14הכלה , יהושע ) 

 do kryjówki, w której ona zechciała mi nagle pokazać' אל המסתור שבו היא הואילה להראות לי פתאום את פניה
swą twarz' ( 265סיפור , עוז ) 

) 'w czasach, w których ona się tam uczyła' בימים שבהם היא למדה שם 459סיפור , עוז ) 
) 'trudności i kłopoty, w które on wpadł' את הקשיים ואת הצרות שבהם הוא נתון 232זכרון , שבתאי ) 
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) 'to jest powód, dla którego on tam jedzie' זאת הסיבה שבגללה הוא נוסע לשם 163זכרון , שבתאי ) 
) '[...] okruchami, z których możesz się domyślić' בפתיתי־פתיתים שמהם אתה למד 23במו ידיו , שמיר ) 

 
c. Zdanie względne ma podmiot w formie rzeczownika i w stylu starannym następuje inwersja pod-

miotu i orzeczenia spowodowana inicjalnym szykiem anafory odnoszącej się do poprzednika: 
 

) 'wobec tych, na których prochach powstał nasz dom' כלפי אלה שעל עפרם קם ביתנו 121ילדי , שמיר ) 
אשר מהם נשלפות קופסאות הסיגריות, עם כיסי החזה המוצקים  'z solidnymi kieszeniami na piersi, z których to 

kieszeni są wyciągane paczki papierosów' ( 95ילדי , שמיר ) 
) 'z tego samego rogu, z którego dobiegł śmiech' מאותה פינה עצמה שממנה בא הצחוק 27עד , שמיר ) 
) 'zamienia się w poczwarkę, z której wyjdzie motyl' הופכת לגולם שממנו ייצא הפרפר 255זכרון , שבתאי ) 
) 'także budynek szkoły, w której uczyła się babcia' גם בניין בית־הספר שבו למדה סבתא 180מגדלורים , קציר ) 

גיבעה הקטנה אשר מעליה נוהגים התיירים להשקיף על קיבוצנובשיפולי ה  'u podnóża małego wzgórza, z którego 
turyści zwykli spoglądać na nasz kibuc' ( 71מקום , עוז ) 

-do sali, w której się zebrali w zeszłym roku przedstawi' לתוך האולם שבו התכנסו בשנה שעברה נציגי כל המיפלגות
ciele wszystkich partii' ( 34נוכחים , גרוסמן ) 

 jej oczy były utkwione w płachcie namiotu, na której zaznaczała' עיניה ביריעת־האוהל שבה נסתמנה הילת־אור
się świetlna aureola' ( 254תחת , שמיר ) 

) 'poszedł w przeciwnym kierunku niż ten, w którym poszła Eliezera' הלך בכיוון ההפוך מזה שבו הלכה אליעזרה 74זכרון , שבתאי ) 
) 'te końskie zęby, pomiędzy którymi żółcieje zgaszony papieros' אותן שיני־סוס שביניהן מצהיבה סיגריה כבויה 31עד , שמיר ) 
) ' blisko tego momentu, w którym uciekli moi rodzice' סמוך לאותו זמן שבו קמו הורי ונמלטו 84אליקום , תמוז ) 

שעל ידה נתגלגלה תקיעת־הכף, לא כן חנה אשתו  'inaczej rzecz się miała z jego żoną Chaną, za której sprawą ta 
obietnica została dana' ( 21סיפורים , ביאליק ) 

 który był jednym z nielicznych ludzi, z którymi' שהיה אחד האנשים הבודדים שאתם המשיכה סטיפנה לדבר עברית
Stefania dalej rozmawiała po hebrajsku' ( 161זכרון , שבתאי ) 

שעם מותה חדלה סטיפנה כמעט לאכול, של נעמי  'Noomi, po której śmierci Stefania prawie przestała jeść' ( 210זכרון , שבתאי ) 
שבגללו השתלבו בדיבורנו מיני ביטויים[...] זכי היה טברייני   'Zaki był Tyberiańczykiem [...] z którego powodu do 

naszej mowy przeszły takie wyrażenia' ( 23אהבת , עמיר ) 
 
Gdy orzeczenie zdania względnego ma formę היה פועל (wyrażającą np. powtarzalność), inwersji może 

ulec sam czasownik אשר במהלכה היה צזאר מבטיח ,התנהלה מערכה בינו לבין אליעזרה :היה  'ciągnęła się walka 
między nim a Eliezerą, w trakcie której Cezar obiecywał' ( 233זכרון , שבתאי ). 

 
d. Zdanie względne ma podmiot w formie rzeczownika, jednak nie następuje jego inwersja, co jest ce-

chą stylu mniej starannego: 
 

שבהם רוחות צוננים הולכים וגוברים, ם ימי ראשית החורףהימי  'ten czas to były pierwsze dni zimy, w których 
chłodne wiatry się wzmagają' ( 67עלילות , בורלא ) 

לקחת אותי[...] שבבוקר הראשון שלו סבא בא [...] בחופש הגדול   'podczas letnich wakacji [...] w których pierwszy 
poranek dziadek przyjechał [...] zabrać mnie' ( 13סוגרים , קציר ) 

) 'zakradnie się do tego samego domu, z którego Dora wróciła' תתגנב לאותו בית שממנו דורה חזרה 206סיפור , עוז ) 
שאצלם הענין הולך אחרת, ערבים  'Arabowie, u których ta sprawa wygląda inaczej' ( 132תחת  ,שמיר ) 

 
W przekładzie niektórych z powyższych zdań także następuje inwersja podmiotu i orzeczenia. Wydaje 

się jednak, że zasady ją regulujące są w języku polskim inne niż w hebrajskim, mianowicie w zdaniu 
polskim inwersja zdaje się mieć związek z jednej strony z dążeniem do ciągłości szyku, o której pisałem 
wcześniej, a z drugiej ze skontrastowaniem podmiotu i podziałem na datum i novum, tj. podmiot skontra-
stowany lub wyrażający novum znajduje się po orzeczeniu, nie będę jednak tu badał dogłębnie tego 
zagadnienia. 

Zdania dotąd omówione, w których anafora odnosząca się do poprzednika, będąca dopełnieniem lub 
okolicznikiem, znajduje się na początku zdania względnego, mogą być łatwo sparafrazowane na zdania 
o szyku typowym dla zdania niewzględnego, który też przeważa w hebrajskim zdaniu względnym, jak 
będzie dalej o tym mowa. Są jednak przypadki, w których szyk anafory bezpośrednio po spójniku 
względnym ma szczególne uzasadnienie: 

 
a. Anafora odnosząca się do poprzednika jest elementem ekstraponowanej części zdania względnego. 

Celem ekstrapozycji nie jest przesunięcie anafory w pobliże poprzednika, lecz wysunięcie na początek 
zdania składnika, który wyraża datum, choć nie jest podmiotem. Jest to cel ekstrapozycji także w zda-
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niach pojedynczych: ל אחת מהן שרטות היו בשתי לחייהשכ, הנשים הזקנות  'starsze kobiety, z których każda miała 
zadrapania na obu policzkach' ( 180קשת  ) – w polskim przekładzie ekstrapozycja jest zbędna dzięki istnie-
niu czasownika mieć (por. rozdz. 2, 9.3.1). 

 
b. Szyk anafory bezpośrednio po spójniku względnym służy niekiedy ujednoznacznieniu jej odniesie-

nia. W poniższych zdaniach względnych pojawiają się dwa zaimki (o różnym odniesieniu) przynajmniej 
gramatycznie mogące odnosić się do poprzednika. Wtedy przesunięcie jednego z nich na miejsce bezpo-
średnio po poprzedniku jest sygnałem, że to właśnie ten zaimek odnosi się do poprzednika: 

 
שאותו שילח מעל פניו, עוזר־הוראה ראשון  'pierwszy asystent, którego oddalił od siebie' ( 35הכלה , יהושע ) – tu do 

poprzednika mogą odnosić się: zaimek implikowany przez formę 'oddalił' oraz zaimek אותו, i zdanie 
o nieprzestawnym szyku ששילח אותו מעל פניו mogłoby znaczyć także: 'który oddalił go od siebie' i by-
łoby sensowne. Innym sposobem ujednoznacznienia referencji zaimków mogłoby tu być wprowadze-
nie zaimka לח אותושהוא שי :הוא  'którego on oddalił', bo oznaczałoby to, że poprzednik raczej nie jest 
podmiotem zdania względnego. 

) 'w ojczyźnie, w której była nieobecna' במולדת שממנה נעדרה 63הכלה , יהושע ) – tu do poprzednika mógłby się 
odnosić także zaimek implikowany przez formę 'była nieobecna', i wtedy zdanie pozostając sensowne 
znaczyłoby 'w ojczyźnie, której jej brakowało'. Sposobem ujednoznacznienia zdania byłby też, jak 
w poprzednim przykładzie, zaimek osobowy: במולדת שהיא נעדרה ממנה, którego pojawienie się znaczy-
łoby, że to nie poprzednik jest podmiotem zdania względnego. 

היא עוקבת[...] שאחר תנועותיה , ליורדת השברירית[...]  שמצפה , אצל הדודה הזקנה  'u posuniętej w latach ciotki, 
która czeka [...] na filigranową emigrantkę, której ruchy ona śledzi' ( 101הכלה , יהושע ) – tu do poprzed-
nika 'filigranowa emigrantka' mógłby się odnosić także zaimek היא i zdanie pozostałoby sensowne: 'na 
filigranową emigrantkę, która śledzi jej ruchy'. 
 
Zdarza się też sytuacja odwrotna, że mianowicie anafora odnosząca się do poprzednika, znajdująca się 

w głębi zdania względnego, nie bywa w praktyce lub nie może być przesunięta na miejsce bezpośrednio 
po poprzedniku. Jest tak, gdy zdanie względne samo jest zdaniem złożonym, a anafora odnosząca się do 
poprzednika pojawia się tylko w jego zdaniu składowym podrzędnym: 

 
a. Parafraza z zaimkiem anaforycznym bezpośrednio po spójniku względnym jest w praktyce bardzo 

rzadka, gdy zdanie względne zawiera zdanie dopełnieniowe i dopiero w nim pojawia się anafora odno-
sząca się do poprzednika: 

 
שבים שמרדתםשבו אתם חובעולם הישן   'w starym świecie, przeciwko któremu myślicie, że się zbuntowaliście' 

( 29שורשי , אלמוג )  
 'z tych rzeczy, do których postanowiła, że nie będzie się mieszać' ממין הדברים שבהם החליטה שלא תתערב

( 221זכרון , שבתאי ) 
ששם חשבה שתעברו, מקצה הסמטה  'z końca zaułka, gdzie myślała, że będziecie przechodzić' ( 351 חדר, שמעוני ) 

– okolicznik שם 'tam' to składnik zdania podrzędnego 'tam będziecie przechodzić', w przekładzie pol-
skim z zaimkiem względnym gdzie, który musi znajdować się tuż po poprzedniku (końca zaułka), za-
chowanie szyku zdania hebrajskiego powoduje, że można mylnie uznać 'tam' za składnik zdania my-
ślała. Należy więc bądź to zmienić szyk zdania względnego, tj. zdanie dopełnieniowe przesunąć przed 
zdanie nadrzędne: 'z końca zaułka, gdzie, że będziecie przechodzić, myślała', bądź użyć spójnika 
względnego co, który pozwala na zachowanie ciągłego szyku w zdaniu względnym: 'z końca zaułka, 
co myślała, że będziecie tam przechodzić'. Dokładniej o tego typu zdaniach względnych piszę w dal-
szej części książki (rozdz. 4, 3.2.2.7). 
 
W zdaniach powyższych składnik zdania dopełnieniowego, czyli właśnie anafora odnosząca się do 

poprzednika, znajduje się przed spójnikiem ש-  wprowadzającym to zdanie, ponadto pomiędzy składniki 
zdania dopełnieniowego jest wstawione zdanie nadrzędne. Ten mało czytelny z powodu nieciągłości szyk 
jest w hebrajskim łatwy do uniknięcia, bo w zdaniu względnym ze spójnikiem ש-  anafora odnosząca się 
do poprzednika może znajdować się dowolnie daleko od niego, i z tego powodu szyku w rodzaju  ממין

דברים שבהם החליטה שלא תתערבה  w hebrajskim się niemal nie spotyka, a jeśli już, to tylko wtedy, gdy zdanie 
względne jest jednokrotnie złożone, jak w powyższych przykładach. W języku polskim szyk taki jest 
często spotykany w zdaniach z zaimkiem względnym jednokrotnie złożonych, bo wymaga go zasada, aby 
zaimek który znajdował się blisko poprzednika. Jednak zdanie względne może być złożone wielokrotnie, 
z zaimkiem anaforycznym pojawiającym się w zdaniu składowym najniższym w hierarchii, i wtedy jest 
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w hebrajskim regułą, że anafora pozostaje na miejscu właściwym zdaniom niewzględnym:  עברתי על מאמר
אם אפשר לרכך אותו קצת"שהעורך הראשי ביקש שאראה   'przeglądałem artykuł, co redaktor naczelny prosił mnie, 

abym popatrzył, czy da się go trochę złagodzić' ( 5עוול , מגד ). Zdaniu temu nie nadaje się szyku  עברתי על מאמר
"אם אפשר לרכך קצת"הראשי ביקש שאראה  שאותו העורך , bo z powodu nieciągłości i oddalenia dopełnienia אותו 'jego' 

od orzeczenia אפשר לרכך ten wariant byłby zupełnie niezrozumiały. Szyk taki zdarza się wyłącznie w prepara-
tach językoznawczych, przedstawianych jako zdania akceptowalne (por. Borer 1984: 224, 229, nr 8, 20).  

Jak to dalej szczegółowo wyjaśnię (rozdz. 4, 3.2.2.7), jednym ze sposobów nadawania przekładowi 
zdań typu  בו מרדתםשאתם חושבים שבעולם הישן  przejrzystszej budowy jest przestawienie zdania dopełnie-
niowego przed zdanie główne: 'w starym świecie, przeciwko któremu że zbuntowaliście się, myślicie'. 
Również w języku hebrajskim zdanie dopełnieniowe może znajdować się przed zdaniem głównym:  שזה

בטוחמעט מאוד אני   'że to jest bardzo mało, jestem pewien' ( 14וילה , דודזון ). Mimo to nie spotyka się w języku 
hebrajskim, w przeciwieństwie do polskiego, teoretycznie możliwych zdań względnych zawierających 
zdanie dopełnieniowe, w których w celu zbliżenia anafory do poprzednika zdanie dopełnieniowe znajdo-
wałoby się przed nadrzędnym:  בו מרדתם אתם חושביםשבעולם הישן אשר , a to dlatego, że w języku hebrajskim 
anafora odnosząca się do poprzednika, nie będąc spójnikiem łączącym poprzednik ze zdaniem względ-
nym, może znajdować się dowolnie daleko od poprzednika, i nie ma potrzeby przesuwania jej w pobliże 
początku zdania względnego. 

 
b. Parafraza z zaimkiem anaforycznym bezpośrednio po spójniku względnym jest niemożliwa, gdy 

zdanie względne zawiera kolejne zdanie względne, i dopiero w nim pojawia się anafora odnosząca się do 
poprzednika zdania nadrzędnego. Ani w języku polskim, ani w hebrajskim nie jest możliwe przesunięcie 
jakichkolwiek elementów zdania względnego przed spójnik ( -ש -co) lub zaimek (który) je wprowa ,אשר ,
dzający, dlatego takie zdania są w języku polskim niemożliwe, a w hebrajskim anafora pozostaje na 
miejscu typowym dla zdań niewzględnych, czyli daleko od poprzednika (por. Borer 1984: 223.235, nr 5 
i 30; Friedmann et al. 2008: 268): אמר, ר התפוגגהשמעט השמחה שהתעוררה בו כב, פיליפ  'Filip, co odrobina 
radości, która się w nim obudziła, już przeminęła, powiedział' ( 204זכרון , שבתאי ) – niemożliwa jest w języku 
hebrajskim parafraza tego zdania z anaforą בו 'w nim' przesuniętą na miejsce bezpośrednio po poprzedniku 'Filip'. 
Więcej o tego typu zdaniach piszę w rozdz. 4, 3.2.2.7. 

 
3.2.2. Zaimek anaforyczny w głębi zdania względnego 
 
W języku hebrajskim grupa składniowa zawierająca zaimek anaforyczny odnoszący się do poprzedni-

ka najczęściej znajduje się w tym samym miejscu, w którym zwykle znajduje się składnik zdania poje-
dynczego o tej samej funkcji, zawierający zaimek osobowy, który nie odnosi się do poprzednika. 
W literaturze pięknej szyk taki jest w zasadzie regułą. Różnice między szykiem polskiej i hebrajskiej 
anafory odnoszącej się do poprzednika można wyjaśnić formą tej anafory, jednak szyk wynikający 
z formy polskiej anafory wpłynął też na jej funkcję w zdaniu względnym, co sprawia, że samo historycz-
ne wyjaśnienie jest niewystarczające. Otóż hebrajska anafora odnosząca się do poprzednika to zaimek 
osobowy, który w zdaniach niewzględnych nie wymaga szczególnego szyku i nie jest przesuwany na 
początek zdania. Z tego powodu także hebrajska anafora odnosząca się do poprzednika nie jest przesuwa-
na na początek zdania względnego spójnikowego. Ale to powoduje, że w języku hebrajskim zachodzi 
potrzeba zasygnalizowania początku zdania względnego w inny sposób, i to jest funkcją spójnika ש-  
w zdaniu syndetycznym. W języku polskim anafora odnosząca się do poprzednika to etymologicznie 
zaimek pytajny. Zaimki pytajne są przesuwane na początek zdania nie tylko w zdaniu podrzędnym (zresz-
tą również w języku hebrajskim). Z tego powodu polska anafora odnosząca się do poprzednika mogła 
wziąć na siebie funkcję spójnika względnego, znajdując się zawsze na początku zdania względnego. Ale 
ta dodatkowa, spójnikowa funkcja zaimka względnego który powoduje, że w jego przypadku absolutnie 
niemożliwe jest to, co zdarza się z zaimkami pytajnymi w zdaniu pojedynczym, mianowicie pozostanie 
na miejscu właściwym składnikowi niepytajnemu. Możliwe jest więc zdanie pytajne Powiedział ci to 
który z nich?, ale niemożliwe jest zdanie względne Ten człowiek, powiedział ci to który, był tu znowu. 
Jedynie zdanie pytajnozależne musi w obu językach zaczynać się od składnika zawierającego zaimek 
pytajny, bo ten pełni w zdaniu pytajnozależnym dodatkową funkcję spójnika łączącego zdanie nadrzędne 
z podrzędnym, dokładnie tak samo, jak zaimek względny który pełni funkcję zarówno składnika zdania 
względnego, jak i funkcję spójnika łączącego poprzednik ze zdaniem względnym.  

Poniżej podaję przykłady hebrajskich zdań względnych, w których anafora odnosząca się do poprzed-
nika znajduje się w głębi zdania względnego. W polskim przekładzie z użyciem zaimków względnych, tj. 
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głównie zaimka który, składnik zdania względnego zawierający tę anaforę musi być przesunięty na miej-
sce bezpośrednio po poprzedniku, co powoduje różnice w szyku zdania polskiego i hebrajskiego, a także 
uniemożliwia lub utrudnia tworzenie w języku polskim zdań względnych o zawiłej składni, które są 
możliwe i w praktyce są często spotykane w języku hebrajskim. 

 
3.2.2.1. Zaimek anaforyczny jako składnik orzecznika zdania nominalnego 
 
Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest orzecznikiem zdania względnego, to nie pojawia się 

w zdaniu hebrajskim w formie zaimka (por. rozdz. 4, 3.1.7). Jeśli natomiast jest ona określeniem orzecz-
nika zdania względnego bądź składnikiem wyrażenia przyimkowego będącego orzecznikiem, jak 
w poniższych przykładach, to pojawia się w zdaniu hebrajskim zaimek odnoszący się do poprzednika 
i zdanie to ma zwykły, tj. właściwy zdaniom niewzględnym szyk podmiot – łącznik – orzecznik. W pol-
skim tłumaczeniu szyk orzecznik – podmiot, rzadki w zdaniach pojedynczych: 

 
) 'człowiek, którego są te ubrania' האיש שהבגדים שלו 74עד , שמיר ) 

שצבי ויהודית הם רשאיה, ממשפחה מסוימת  'pewnej rodziny, której głowami są Cwi i Jehudit' ( 81ילדי , שמיר ) 
שרות היא אחותו הצעירה, סבא יחיאל  'dziadek Jechiel, którego młodszą siostrą jest Rut' ( 91מגדלורים , קציר ) 

ת היא אחת משלוש לשונותיה הרשמיותשהשפה הערבי –בישראל   'w Izraelu, którego jednym z trzech urzędowych 
języków jest język arabski' ( 46נוכחים , גרוסמן )  

הייתי מממציאיה[...] שאני [...] הסיסמה   'hasło, którego jednym z wynalazców byłem ja' ( 51מלאכים , בן נר ) 
 
W przekładzie analogicznych zdań niewzględnych orzecznik następuje po podmiocie i łączniku, jak 

w hebrajskim zdaniu względnym: זה שלו 'to jest jego' 239גוף , קשוע( הוא אחד הדחפים[...] החשק  ;(  'chęć [...] 
jest jednym z impulsów' ( 30סיפור , עוז ). 

 
3.2.2.2. Zaimek anaforyczny jako podmiot lub przydawka podmiotu 
 
Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania względnego lub określeniem tego 

podmiotu, to tym, co różni hebrajskie zdanie względne od polskiego, jest możliwość pojawienia się 
pomiędzy spójnikiem względnym a anaforą innych składników zdania względnego. Hebrajska anafora 
będąca podmiotem może być tylko cechą orzeczenia, jeśli jest nim czasownik w formie finitywnej, lub 
może być wyrażona leksemem zaimkowym. W polskim przekładzie możliwe są dwa warianty szyku: (a) 
po zaimku względnym może następować ten składnik zdania, którego hebrajski odpowiednik następuje 
po spójniku ש- , i dopiero po nim orzeczenie, którego podmiotem jest zaimek który, bądź też (b) po zaim-
ku który może następować orzeczenie, a po nim składnik, którego odpowiednik hebrajski rozpoczyna 
zdanie względne. Wariant (b) jest lepszy, gdy w zdaniu hebrajskim po spójniku względnym następuje 
dłuższy fragment zdania względnego, i dopiero po nim pojawia się orzeczenie, bo wtedy w wariancie (a) 
zbyt duża jest odległość między podmiotem który a orzeczeniem: 

 
ימים אחדים אחרי ששמואל חזר לביתו מבית־חולים בו היה מאושפז בגלל התקף לב שלקה , שכעבור כשבועיים, גלויה מגולדמן

, ותהבו בעיקבות מריבה עם אחד הלקוחות אשר החזיר את המכונית ששכר פגומה ושרוטה וטען בעקשנות שכך קיבל א
 kartkę od Goldmana, który po około dwóch tygodniach, kilka dni po tym, jak' (a) השתחרר מהצבא
Szmuel wrócił do domu ze szpitala, w którym się znalazł z powodu ataku serca, którego dostał w na-
stępstwie kłótni z jednym z klientów, który oddał auto, które wynajął, uszkodzone i podrapane i twier-
dził uparcie, że takie dostał, został zwolniony z wojska', (b) 'kartkę od Goldmana, który został zwol-
niony z wojska po około dwóch tygodniach, kilka dni po tym, jak Szmuel wrócił do domu ze szpitala, 
w którym się znalazł z powodu ataku serca, którego dostał w następstwie kłótni z jednym z klientów, 
który oddał auto, które wynajął, uszkodzone i podrapane i twierdził uparcie, że takie dostał'. 

הבין־לאומית ולצאת לעזרת כשנודע שהדוד לזאר החליט להצטרף לבריגדה , שכעבור חודשים מעטים, נפל ביניהם הקרע
הפך לחרם מוחלט, הממשלה הרפובליקאנית של ספרד  (a) 'nastąpiło między nimi zerwanie, które, po upływie 

kilku miesięcy, gdy stało się wiadome, że wuj Lazar postanowił wstąpić do Brygady Międzynarodo-
wej i ruszyć na pomoc republikańskiemu rządowi Hiszpanii, przeszło w zdecydowaną awersję', (b) 
'nastąpiło między nimi zerwanie, które przeszło w zdecydowaną awersję [...] po upływie kilku miesię-
cy, gdy stało się wiadome, że wuj Lazar postanowił wstąpić do Brygady Międzynarodowej i ruszyć na 
pomoc republikańskiemu rządowi Hiszpanii' ( 137זכרון , שבתאי ). 

הניחה , אשר אחרי כל כך הרבה שנים של מאבקים והפצרות ושל צפיות שגזו והתחדשו לא פעם תוך לילה אחד, לחמדה
 do Chemdy, która po tak wielu latach walk i nalegań, i oczekiwań, które ustępowały' (a) לתיקוותיה
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i odżywały nieraz w ciągu jednej nocy, porzuciła nadzieje', (b) 'do Chemdy, która porzuciła nadzieje 
[...] po tak wielu latach walk i nalegań, i oczekiwań, które ustępowały i odżywały nieraz w ciągu jed-
nej nocy' ( 104זכרון , שבתאי ) 
 
Gdy okolicznik znajdujący się między spójnikiem względnym a anaforą nie jest tak rozbudowany, 

szyk zdania polskiego może nie różnić się od szyku zdania hebrajskiego, z wyjątkiem szyku anafory: 
שתמיד היא קפואה, האשה המסתורית הזאת  'ta tajemnicza kobieta, która zawsze jest stężała' ( 186הכלה , יהושע ); 

 od rynku konsumenckiego, który ku naszemu wielkiemu żalowi nie' בשוק של קונים שלצערנו הרב איננו קיים
istnieje' ( 64ילדי , שמיר ). 

 
3.2.2.3. Zaimek anaforyczny jako dopełnienie syntetyczne 
 
W zdaniu hebrajskim orzeczenie wraz z sufiksem dopełnieniowym znajduje się po podmiocie i ewen-

tualnym okoliczniku, jak w zdaniu niewzględnym o typowym szyku. W polskim przekładzie anafora 
znajduje się przed podmiotem i przed orzeczeniem: 

 
שלעולם לא אוכל לרכשה, תרבות  'kultura, której nigdy nie zdołam nabyć' ( 60תאומים , האזרחי ) 

) 'na adres, który on już zapisuje' לכתובת שהוא כבר רושמה 58ילדי , שמיר ) 
נשםעאשר אל עליון , הם  'oni, których ukarał Bóg Najwyższy' ( 23דודיה , אוליצקי ) 

) 'jak kobieta, którą zgwałcił mężczyzna' כמו אשה שגבר אנסה 33נוכחים , גרוסמן ) 
שהוא עצמו שואלה, הנכונה לשאלה  'we właściwe pytanie, które on sam zadaje' ( 51ישראל , מגד ) 

שלא כלי־בנין פרצון אלא כלי־נפץ, הם פרצות  'są one dziurami, które przebiły nie narzędzia budowlane, lecz 
narzędzia do wysadzania w powietrze' ( 5שערי , שרירא ) 

ים היה מכנהו בלבו מהפכהאותו שינוי שפעמ  'ta zmiana, którą czasami zwał w sercu rewolucją' ( 109הוא , שמיר ) 
 
Jeśli orzeczenie hebrajskiego zdania względnego składa się z czasownika modalnego i bezokolicznika 

mającego dopełnienie zaimkowe syntetyczne, to szyk jest taki sam jak w zdaniu niewzględnym, tj. bez-
okolicznik z zaimkiem anaforycznym znajduje się po czasowniku modalnym. W polskim przekładzie 
dopełnienie, czyli składnik zawierający zaimek który, pojawia się na początku zdania, natomiast szyk 
bezokolicznika względem czasownika modalnego ma dwa warianty: po dopełnieniu może nastąpić bez-
okolicznik, a po nim czasownik modalny, albo pomiędzy dopełnieniem a bezokolicznikiem znajduje się 
czasownik modalny: 

 
שאולי לא היה מסוגל להעריכו, היתה זו שעה של אושר אמיתי  'była to chwila prawdziwego szczęścia, którego 

docenić chyba nie był zdolny/którego nie był chyba zdolny docenić' ( 16כי , שמיר ) 
 pancerz milczenia, którego przebić nie można było/którego nie' שריון של שתיקה שאי־אפשר היה להבקיעו

można było przebić' ( 24ישראל , מגד ) 
 
3.2.2.4. Zaimek anaforyczny jako dopełnienie bliższe analityczne, dopełnienie dalsze  
lub przydawka dopełnienia 
 
W hebrajskim zdaniu względnym dopełnienie znajduje się po podmiocie i orzeczeniu, w zdaniu pol-

skim przed nimi. Z tego powodu, że dopełnienie znajduje się po orzeczeniu, nie ma też w zdaniu hebraj-
skim inwersji podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia: 

 
שמחלתה וחוסר־האונים שלה בעיקבותיה הכעיסו אותו, את אביו של גולדמן  'ojca Goldmana, którego złościły jej cho-

roba i bezradność będąca jej następstwem' ( 244ן זכרו, שבתאי ) 
 'odważny młodzian, którego pociągały Morze Martwe i Jordan' צעיר אמיץ־לב אשר ים־המלח והירדן משכו אותו

( 125אנשי , בן עזר ) 
) 'jako dziecko, które próbował porwać sęp' בתור הילד שנשר ניסה לחטוף אותו 82מומיק , גרוסמן ) 

הצליח בשום אופן לגלות את מקום הימצאושלא , בחיפוש אחר מכר אחד מעיר־מולדתו  'w poszukiwaniu pewnego znajo-
mego z rodzinnego miasta, którego miejsca pobytu nie zdołał w żaden sposób odkryć' ( 50ישראל , מגד ) 

שהכל ידעו את שמו, הראשון  'pierwszy, którego nazwisko wszyscy znali' ( 17כי , שמיר ) 
חד יכול לאחוז בונשק שכל א  'broń, za którą każdy może chwycić' ( 35נוכחים , גרוסמן ) 

) 'kogoś, z kogo szczególnym stanem wszyscy muszą się liczyć' של מי שהכול חייבים להתחשב במצבו המיוחד 76ילדי , שמיר ) 
) 'do wartości życiowych i etyki, przeciwko którym się zbuntował' את ערכי החיים והמוסר שמרד בהם 120זכרון , שבתאי ) 

שבש אהב להסתכל בהם[...] צילומים   'zdjęcia [...] na które Besz lubił patrzeć' ( 73זכרון , שבתאי ) 
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שמכונית פגעה בה קשה, של מאתילדה לויטן  'Matyldy Lewitan, którą bardzo poranił samochód' ( 161זכרון , שבתאי ) 
רות אשר רמי אינו מהרהר במלותיהןמנגינות אח  'inne piosenki, o których słowach Rami nie rozmyśla' ( 115מקום , עוז ) 

) 'o tej sprawie, o której rozmawiała każda para fellachów' באותו ענין שכל שני פלחים היו משיחים בו 28ישראל , מגד ) 
בהםלתוך ענינים שאין הוא צריך כלל להיות מעורב   'w sprawy, w które on wcale nie powinien być angażowany' 
( 81ילדי , שמיר ) 

בית נצרכת להם־דבר מן הדברים שעקרת  'coś z rzeczy, których potrzebuje gospodyni domowa' ( 90ילדי , שמיר ) 
-są rzeczy, do których tęskni nawet zmarznięty niedźwiedź po' יש דברים שאפילו דוב קוטב קפוא מתגעגע אליהם

larny' ( 83מומיק , גרוסמן ) 
לה סיפרה לי עליו׳של הסופר שחוה  'pisarza, o którym Ewka mi opowiedziała' ( 99רחוב , אקשטיין ) 

) 'zdanie, które lubił powtarzać' את המשפט שהיה אוהב לחזור עליו 125ילדי , שמיר ) 
יה במיכתביושדניאל היה מלגלג על, הכושית השמנה  'tłusta Murzynka, z której Daniel kpił w listach' ( 167מגדלורים , קציר ) 

) 'są grzechy, których historia nie wybacza' יש חטאים שההיסטוריה אינה מכפרת עליהם 37ישראל , מגד ) 
) 'Żydów, którym usługują goje' של יהודים שהגויים משמשים לפניהם 15אבן , שחם ) 

לימות רוחנית שאין לעמוד בפניהא  'przemoc psychiczna, której nie można się przeciwstawić' ( 29הקרב , בן אהרן ) 
שהדאגה לא הירפתה ממנה, ברכה  'Bracha, której nie opuszczała troska' ( 215זכרון , שבתאי ) 

שצזאר העדיף להתעלם ממנה, האמת  'prawda, którą Cezar wolał ignorować' ( 83זכרון , שבתאי ) 
שגדעון הצליח לפשר ביניהם –נימר ואבו עודה  ׳את ענין הסכסוך שבין חג  'sprawę konfliktu między panem Nimerem 

a Abu Uda, między którymi Gidon zdołał doprowadzić do zgody' ( 34בעל , בורלא ) 
) 'pytania, z którymi nie będzie mógł się nie zmierzyć' שאלות שלא יוכל שלא להתמודד אתן 39מלאכים , בן נר ) 
 

Szyk hebrajskiego zdania względnego jest w powyższych zdaniach taki sam jak szyk analogicznego 
zdania niewzględnego, którego dopełnienie zaimkowe nie jest skontrastowane. Szyk w przekładzie pol-
skim zdania niewzględnego jest taki sam, jak w zdaniu hebrajskim względnym i samodzielnym, a od-
mienny niż w polskim przekładzie zdania względnego: המיסיונרים שיחדו אותו בכסף 'misjonarze przekupili 
go pieniędzmi' ( 80סיפור , עוז ). 

W zdaniu hebrajskim bezpośrednio po spójniku względnym może znajdować się okolicznik, po nim 
podmiot i orzeczenie, i dopiero po nich anafora odnosząca się do poprzednika, będąca dopełnieniem. 
Ponieważ w polskim przekładzie dopełnienie musi znajdować się na początku zdania względnego, najlep-
szy jest przekład, w którym okolicznik jest przesunięty na koniec zdania względnego, bo wtedy szyk 
zdania polskiego jest maksymalnie ciągły: 

 
הניחה לי לעיין בהם, אחרי הפצרות ותחנונים רבים, שיום אחד[...] במיכתביה   'w swoich listach [...] które mi pozwoliła 

przejrzeć pewnego dnia, po długich naleganiach i błaganiach' ( 187מגדלורים , קציר ), lepiej niż 'które 
pewnego dnia, po długich naleganiach i błaganiach, pozwoliła mi przejrzeć'. 

שלא כרחל היה קשור אליה מאוד, עם אמו  'ze swą matką, do której był bardzo przywiązany [...] w odróżnieniu od 
Racheli' ( 143זכרון , שבתאי ), lepiej niż 'do której, w odróżnieniu od Racheli, był bardzo przy-wiązany'. 
 
Zmiana szyku okolicznika jest tym bardziej wskazana, jeśli między spójnik względny a zdanie nad-

rzędne zawierające zaimek odnoszący się do poprzednika wstawione jest zdanie okolicznikowe, bo wtedy 
zachowanie szyku zdania hebrajskiego (oczywiście z wyjątkiem szyku anafory odnoszącej się do po-
przednika, który musi być zmieniony) powoduje, że składnik zdania głównego, tj. składnik zawierający 
zaimek względny który znajduje się daleko od zdania, którego jest częścią: 

 
שבכל פעם שרבו היתה שואלת אותו למה הם רבים, היה לה חבר  'miała chłopaka, którego pytała, dlaczego się kłócą, 

za każdym razem, gdy się kłócili' ( 40קפה חם  ), lepiej niż zachowując oryginalny szyk zdań przy ko-
niecznej zmianie szyku zaimka anaforycznego: 'miała chłopaka, którego, za każdym razem gdy się 
kłócili, pytała, dlaczego się kłócą', choć w zdaniu niewzględnym bez zarzutu byłby szyk 'za każdym 
razem, gdy się kłócili, pytała go, dlaczego się kłócą'.  

הצצתי בהן בגניבה, כשהלכתי עם אמא לים או לבריכה, שבגיל שמונה או עשר, כמו הנשים האלה במלתחה  'jak tamte kobiety 
w przebieralni, na które w wieku 8 lub 10 lat ukradkiem patrzyłam, gdy szłam z mamą nad morze lub 
na basen' ( 84דלורים מג, קציר ), lepiej niż 'jak tamte kobiety w przebieralni, na które w wieku 8 lub 10 lat, 
gdy szłam z mamą nad morze lub na basen, patrzyłam ukradkiem'. 
 
3.2.2.5. Zaimek anaforyczny jako składnik okolicznika 
 
W zdaniu hebrajskim anafora znajduje się po podmiocie i orzeczeniu, w zdaniu polskim przed nimi. 

W hebrajskim zdaniu względnym brak inwersji podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia, w związku 
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z tym, że anafora odnosząca się do poprzednika nie jest przesunięta na miejsce bezpośrednio po spójniku 
względnym: 

 
שמכוניות עברו על פניו במהירות, והכביש  'i ulicę, po której szybko jechały samochody' ( 192זכרון , שבתאי ) 

הסתתר מתחת לעורן הצח, מעין זיו, שחיוך קל מאוד, בפניה החפות מכל  'na jej czystą twarz, pod której jasną skórą 
krył się bardzo lekki uśmiech, coś jak blask' ( 115זכרון , שבתאי ) 

שכמה בחורות ישבו באפס מעשה סמוך לפתחו, על־פני בר אפלולי  'koło ciemnego baru, u którego wejścia siedziało 
bezczynnie kilka dziewczyn' ( 64זכרון , שבתאי ) 

 z młodym malarzem, w którego towarzystwie była często' עם הצייר הצעיר שלעיתים קרובות נראתה בחברתו
widywana' ( 14זכרון , שבתאי ) 

שאגלי זכוכית נושרים ממנה, בנברשת ענקית  'w wielkim żyrandolu, z którego skapywały szklane krople' ( 73אבן , שחם ) 
 czarna, błyszcząca skrzynia, na której wyrzeźbione są' ארגז שחור מבהיק שאותיות ערביות גדולות מגולפות עליו

duże litery arabskie' ( 74אבן , שחם ) 
שמניפות של שמש ואבק חדרו בעד חלונותיו המקומרים, אל אולם הציור  'do sali malarstwa, przez której łukowe okna 

wpadały wachlarze słońca i pyłu' ( 111מגדלורים , קציר ) 
) 'na fotelu, na którym zawsze lubił siedzieć' על הכורסא שתמיד אהב לשבת עליה 90רחוב , אקשטיין ) 
) 'pomiędzy drzewami, na których były zawieszone owoce' בין עצים שפירות תלויים עליהם 72רחוב , אקשטיין ) 
 'jak ciemny las, w którym rozbrzmiewa tajemniczy szelest liści' כיער אפל שאושה כמוסה של עלים רוחשת בתוכו

( 35נשי א, בן עזר ) 
) 'do miejsca, w którym stałem' אל המקום שאני ניצב בו 79התגנבות , קנז ) 
) 'w porcie, w którym nikt nie czeka' בנמל ששום נפש אינה מחכה בו 19הקרב , בן אהרן ) 
 'koło wiaty na traktory, na środku której świeci żółta lampa' ליד סככת־הטראקטורים אשר פנס צהוב זורח בטבורה

( 71מקום , עוז ) 
) 'w stronę tylnego wagonu, w którym były spętane zwierzęta' לעבר קרון אחורי שבהמות היו קשורות בתוכו 6אהבת , קניוק ) 

שהגבר ההוא ונועה יצאו ממנו, אל פתח המיטבח  'w stronę wejścia do kuchni, z którego wyszli tamten mężczyzna 
i Noa' ( 58מגדלורים , ירקצ ) 

 dziwnymi i dalekimi miejscami, do których' מן המקומות הרחוקים והמוזרים שהפרופסור ואשתו מתגלגלים אליהם
profesor i jego żona docierają' ( 28הכלה , יהושע ) 

שדרגשי השינה כבר הוצמדו לכתליו, בתא  'w przedziale, do którego ścian już przystawiono składane koje' ( 161מגדלורים , קציר ) 
שהדברים היו מחוורים לו היטב, שאל צביקה  'zapytał Cwika, któremu te sprawy były doskonale znane' ( 14החשבון , ברטוב ) 

 
Zdania powyższe zawierają orzeczenie nieprzechodnie, i w wersji hebrajskiej anafora odnosząca się 

do poprzednika pojawia się w nich po podmiocie i orzeczeniu. Jeśli zdanie względne zawiera dopełnienie 
rzeczownikowe, to często anafora odnosząca się do poprzednika znajduje się po podmiocie i orzeczeniu, 
ale przed dopełnieniem. Jest to szyk charakterystyczny nie tylko dla zdań hebrajskich względnych, ale 
także dla zdań niewzględnych, w których składnikiem okolicznika jest zaimek osobowy: 

 
• W hebrajskim zdaniu niewzględnym okolicznik zawierający zaimek osobowy odnoszący się do po-

przednika znajduje się przed dopełnieniem rzeczownikowym, i taki sam szyk w polskim przekładzie: 
 

) 'odwróciłem do niego plecy/odwróciłem się do niego plecami' סובבתי אליו את גבי 77רחוב , אקשטיין ) 
 to zdanie zanalizował Joel w myślach i nie znalazł w nim' את המשפט הזה בדק יואל במחשבותיו ולא מצא בו שגיאה

błędu' ( 25לדעת , עוז ) 
ולתאר בו את הדברים[...] באפשרות לכתוב בעצמו סיפור מרגלים קטן [...] הרהר   'rozważał możliwość napisania 

samemu krótkiej historii szpiegowskiej [...] i opisania w niej tych spraw' ( 30לדעת , עוז ) 
 
• W hebrajskim zdaniu względnym okolicznik zawierający zaimek osobowy odnoszący się do poprzednika 

znajduje się przed dopełnieniem rzeczownikowym, w polskim przekładzie okolicznik z zaimkiem względnym 
znajduje się na początku zdania. Szyk zdania hebrajskiego nie wynika z tego, że okolicznik zawiera anaforę 
odnoszącą się do poprzednika, a jedynie z tego, że anafora ma formę zaimka osobowego. Szyk inicjalny 
anafory w polskim przekładzie wynika z tego, że ma ona formą zaimka względnego: 

 
שאור חדרו הטיל בה צהבון משונה, אל המרפסת  'na taras, na który światło z jego pokoju rzucało dziwną żółtość' 

( 36ילדי , שמיר ) 
שהשניים כבר עבדו בה עבודתם הרצינית, אל המרפסת  'na taras, na którym tamci dwaj już wykonywali swą po-

ważną pracę' ( 38ילדי , שמיר ) 
שכל החכמים מטילים בה את כל אשמות ההשחתה[...] הסביבה הרעה   'złe otoczenie [...] na które wszyscy mędrcy 

zrzucają winę zepsucia' ( 15ילדי , שמיר ) 
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לה תולה עליו בגדים זז׳הכיסא הגדול שחוה  'duże krzesło, na którym Ewka wiesza ubrania, rusza się' ( 90רחוב , אקשטיין ) 
) 'piwnicy, w której rozbójnicy ukryli zakładników' את המרתף שהשודדים החביאו בו את בני הארובה 70רחוב , אקשטיין ) 

לא שאל, והריחות שנדפו ממנה עוררו בו דחיה ורצון להסתלק, החולני, שמגע ידה ומראיה הגרום, צזאר  'Cezar, w którym 
odrazę i chęć ucieczki wzbudziły dotyk jej ręki, jej kościsty wygląd, i zapachy, które od niej biły, nie 
zapytał' ( 106זכרון , שבתאי ) 

שלפני עשר שנים צפיתי בו עם אמא ב׳אשה אחרת׳, קולנוע ׳אורלי׳  'kino Orli, w którym 10 lat wcześniej oglądałam 
z mamą Inną kobietę' ( 111מגדלורים , קציר ) 
 
3.2.2.6. Zaimek anaforyczny jako dopełnienie lub określenie dopełnienia bezokolicznika  
będącego składnikiem okolicznika celu lub skutku 
 
W obu językach w zdaniu niewzględnym okolicznik celu lub skutku następuje po orzeczeniu, jeśli nie 

jest skontrastowany: 
 

) 'podchodzi do urządzenia (, aby) podkręcić głos' ניגש אל המכשיר להגביר את הקול 94כולל , הפנר ) 
כדי שלא להבריח את הטרף, סינן דויד חרש  'Dawid wycedził cicho, żeby nie spłoszyć zdobyczy' ( 117ימי , יזהר ) 

) 'byłem zbyt zmęczony, żeby im się przyglądać' הייתי עייף מלהציץ בהם 55תרנגול , עמיר ) 
 
W obu językach w zdaniach niewzględnych rzadki jest szyk okolicznika nieskontrastowanego przed 

grupą orzeczenia: Żeby nie spłoszyć zdobyczy, Dawid wycedził cicho, a jeszcze rzadziej zdarza się prze-
sunięcie jakiegokolwiek składnika grupy werbalnej ze spójnikiem żeby przed ten spójnik: Zdobyczy żeby 
nie spłoszyć, Dawid wycedził cicho. Szyk taki zdarza się, jeśli składnik przesunięty na początek jest 
skontrastowany, np. '– Powiedziałeś to tak cicho, żeby nie obudzić dziecka? – Żeby nie spłoszyć zdobyczy, 
powiedziałem to tak cicho'. Jeśli okolicznik zawiera anaforę odnoszącą się do poprzednika, a nie jest 
skontrastowany, to hebrajskie zdanie względne ma taki sam szyk jak podobne zdanie niewzględne. 
W przekładzie polskim zdania względnego, jeśli okolicznik celu lub skutku zawierający anaforę odnoszą-
cą się do poprzednika jest tłumaczony na żeby/aby/by + bezokolicznik, to różnice między możliwymi 
polskimi wariantami wynikają ze sprzecznych tendencji tu działających. Z jednej strony dąży się do tego, 
aby składnik zdania zawierający zaimek względny znajdował się tuż po poprzedniku, co powoduje, że 
z reguły okolicznik przesuwa się na początek zdania względnego, co daje wariant (a), natomiast wariant 
(b) naśladujący szyk zdania hebrajskiego jest z powodu nieciągłości trudny do zrozumienia i w praktyce 
z tego powodu nieakceptowalny. Wariant (c), optymalny z punktu widzenia relatywizacji, jest też rzadki, 
bo unika się w języku polskim przesuwania przed spójnik aby/żeby składników zdania tym spójnikiem 
wprowadzanego71F

72. Wariant (d), ze spójnikiem względnym co, pozwala zachować w zdaniu względnym 
szyk typowy dla zdania niewzględnego: 

 
שאדם צריך להתכופף כדי לעבור בה, הנמוכה, מהדלת הקטנה  'od małych, niskich drzwi, (a) żeby przez które 

przejść, trzeba się schylić', (b) przez które trzeba się schylić, żeby przejść, (c) 'przez które żeby 
przejść, trzeba się schylić', (d) 'co trzeba się schylić, żeby przez nie przejść' ( 86שמות , ראובני ) 

 zamazane zdania, (a) żeby które rozszyfrować, trzeba' משפטים מטושטשים שצריך היה לעמול הרבה כדי לפענחם
się było wiele natrudzić', (b) które trzeba się było wiele natrudzić, żeby rozszyfrować', (c) 'które, żeby 
rozszyfrować, trzeba było się wiele natrudzić', (d) 'co trzeba się było wiele natrudzić, żeby je 
rozszyfrować' ( 14מחברות , מגד ) 

 ,chałka z brązową skórką, (a) żeby której nie ugryźć' חלה עם קרום חום שצריך להיות גיבור כדי לא לנגוס בה
trzeba być bohaterem', (b) 'której trzeba być bohaterem, żeby nie ugryźć', (c) 'której żeby nie ugryźć, 
trzeba być bohaterem', (d) 'co trzeba być bohaterem, żeby jej nie ugryźć' ( 280רחוב , אקשטיין ) 

הרגשה חגיגית שהחדר צר היה מהכילה במין  'w takim uroczystym nastroju, (a) aby który objąć, pokój był za 
ciasny', (b) który pokój był za ciasny, aby objąć', (c) 'który, aby objąć, pokój był za ciasny', (d) 'co po-
kój był za ciasny, aby go objąć' ( 21מחברות , מגד ) 

שאין צורך להיות רופא כדי לפסלם, וץ מבעלי מום גמוריםח  'z wyjątkiem zupełnych inwalidów, (a) żeby których 
uznać za niezdatnych, nie potrzeba być lekarzem', (b) których nie potrzeba być lekarzem, żeby uznać 
za niezdatnych', (c) których, żeby uznać za niezdatnych, nie potrzeba być lekarzem', (d) 'co nie potrze-

                                                 
72 Dokładnie ten sam problem występuje w przekładzie zdania arabskiego, które podaje Górska (2000: 259, nr 842). 
Orzeczenie zdania względnego znaczy tu raczej 'przybyć' niż 'przynieść', bo brak jest anafory biha. Przekład zacho-
wujący to znaczenie wymagałby przestawienia okolicznika przed grupę orzeczenia: 'formułę, którą specjalnie po to, 
aby nieustannie powtarzać, przyjechał ze swojego kraju'. 
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ba być lekarzem, aby uznać ich za niezdatnych' ( 120שמות , ראובני ) 
 ,są w moim życiu zamknięte pokoje' יש בחיי חדרים נעולים שאסור לה להסתער בגלוי כדי לפרוץ את מנעוליהם

(a) aby których zamki wyłamać, nie wolno jej rzucać się otwarcie', (b) 'których zamki, nie wolno jej 
rzucać się otwarcie, aby wyłamać', (c) 'których zamki, aby wyłamać, nie wolno jej rzucać się 
otwarcie', (d) 'co nie wolno jej rzucać się otwarcie, żeby wyłamać ich zamki' ( 104זייפנו , רון פדר עמית ) –
w praktyce tłumaczeniowej można odejść od konstrukcji względnej i treść zdania hebrajskiego wyra-
zić w formie niekontrowersyjnej tak: 'są w moim życiu zamknięte pokoje, takie, że nie wolno jej rzu-
cać się otwarcie, aby wyłamać ich zamki'. 
 
3.2.2.7. Zaimek anaforyczny jako składnik zdania podrzędnego  
wchodzącego w skład zdania względnego 
 
Ponieważ w wariancie dominującym hebrajskiego zdania względnego, czyli w zdaniu ze spójnikiem 

-ש , anafora odnosząca się do poprzednika zachowuje szyk analogicznego składnika zaimkowego zdania 
niewzględnego, natomiast w wariancie dominującym polskiego zdania względnego, czyli w zdaniu 
z zaimkiem względnym, anafora ma szyk inicjalny, a ponadto w obu językach zdanie nadrzędne najczę-
ściej znajduje się przed zdaniem podrzędnym, w języku hebrajskim są możliwe i faktycznie w tekstach 
występują trudne do przetłumaczenia na język polski zdania względne o zawiłej, wielokrotnie złożonej 
składni, w których anafora odnosząca się do poprzednika pojawia się dopiero w zdaniach składowych 
znajdujących się najniżej w hierarchii i z tego powodu najdalej od poprzednika72F

73. Tłumacząc takie zdania 
na język polski z użyciem zaimka który należy przesunąć anaforę odnoszącą się do poprzednika w pobli-
że poprzednika, co niekiedy powoduje, że zdanie brzmi nienaturalnie lub jest trudno zrozumiałe z powo-
du znacznej nieciągłości, którą tu rozumiem tak, jak ją opisują Świdziński i Szpakowicz (1992). Niekiedy 
w ogóle nie jest możliwy przekład z zaimkiem który, bo pewne spójniki nie pozwalają na przesunięcie przed 
nie jakiegokolwiek składnika części zdania wprowadzonej takim spójnikiem73F

74, i wtedy należy w przekładzie 
posłużyć się spójnikiem co, bo ten pozwala na pozostawienie anafory w miejscu właściwym zdaniom nie-
względnym, tj. w omawianych niżej zdaniach daleko od poprzednika (por. Bondaruk 1995: 39 nn.). 

 
a. Zaimek anaforyczny jako składnik zdania dopełnieniowego 
 
Hebrajskie zdanie względne może zawierać jako swój składnik zdanie dopełnieniowe, w którym po-

jawia się jedyny zaimek odnoszący się do poprzednika. W języku hebrajskim zdanie względne (a) ma 
taki sam szyk, jaki miałoby analogiczne zdanie (b) nie będące zdaniem względnym: 

 
(a) (יהושע, השיבה 285) אל קיטון האמבטיה, שהייתי בטוח שאמי השאירה אותו נקי 
(b) הייתי בטוח שאמי השאירה אותו נקי 

 
Polski przekład zdania (b) ma taki sam szyk jak zdanie hebrajskie: byłem pewien, że moja matka zo-

stawiła ją czystą. Jeśli jednak zastąpić zaimek ją zaimkiem którą, a to właśnie należy uczynić tłumacząc 
zdanie (a), to zaimek ten musi (i może) być przesunięty na miejsce bezpośrednio po poprzedniku: do 
małej łazienki, którą byłem pewien, że moja matka zostawiła czystą. Zdania o takim nieciągłym szyku 
występują w języku polskim, choć są w nim rzadkie i należą raczej do stylu książkowego, gdy ich hebraj-
skie odpowiedniki, nie zawierające nieciągłości dzięki temu, że hebrajska anafora odnosząca się do 
poprzednika nie musi mieć szyku inicjalnego, są częste i występują także w stylu neutralnym. Powodem, 
dla którego zdania takie są mało popularne w języku polskim, jest to, że zdanie nadrzędne jest w nich 
wstawione pomiędzy składniki zdania podrzędnego, a ponadto, składnik zdania rozpoczynającego się 
spójnikiem że, aby lub zaimkiem pytajnym pełniącym także funkcję spójnika (gdy zdanie dopełnieniowe 
jest pytajnozależne) znajduje się przed tym spójnikiem, co jest możliwe, ale poza zdaniami względnymi 
i pytajnymi (typu Kogo mówiłeś, że lubisz?) nie występuje i utrudnia rozumienie zdania, np. w zdaniu do 
małej łazienki, którą byłem pewien, że moja matka zostawiła czystą pomiędzy składniki zdania którą moja 
matka zostawiła czystą jest wstawione zdanie byłem pewien, a składnik którą zdania że moja matka 

                                                 
73 Zdania takie pojawiają się też w arabskim (Górska 2000: 260), który jak hebrajski, dopuszcza dowolne oddalenie 
anafory od poprzednika. 
74 Podobną różnicę można zauważyć między polskim a arabskim, na co wskazuje przykład podany przez Górską 
(2000: 259, nr 842) i przez Hamdallah, Tushyeh (1998: 146, nr 24). 
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zostawiła którą czystą musi być przesunięty przed spójnik że i to samo obserwujemy w poniższych zda-
niach, pochodzących z tekstów oryginalnie napisanych po polsku: 

 
Chciałbym skąd dostać teraz melancholii, którą wiem, że ty lubisz75 
srogiej krytyce, na którą wiem, że forma mojej książki zasługuje76 
w to leśne zacisze, w którym nie wiem już, czy praca była większa, czy spokój77 
W dole [...] stał mój dawny barak, do którego wiedziałem, że już nigdy nie wrócę78 
z wykluczeniem z narodu, do którego myśleli, że należą79 
zacząłem wyrzucać z komputera te teksty, które uznałem, że zachowują aktualność80 
standardy, którym zwykłe, przeciętne państwo nie wie, jak sprostać81 
Książka dra Babika (który nie wiem, dlaczego do dziś się nie wyhabilitował82 

 
Poza zdaniami względnymi i pytajnymi taki nieciągły szyk, choć gramatycznie możliwy także w inne-

go typu zdaniach, w praktyce nie występuje, tj. chyba niezwykle rzadko zdanie złożone niepytajne, nie-
względne ma szyk Jan Piotra mówił, że lubi, i zamiast tego niemal zawsze zdanie ma szyk ciągły: Jan 
mówił, że lubi Piotra. 

Zdaniom względnym nieciągłym typu z wykluczeniem z narodu, do którego myśleli, że należą nadaje 
się w języku polskim przejrzystszą budowę: 

 
• poprzez przesunięcie zdania nadrzędnego na sam koniec zdania względnego, dzięki czemu pomiędzy 

składniki zdania podrzędnego wstawiony jest tylko spójnik że lub pełniący funkcję spójnika zaimek 
pytajny, a nie całe zdanie nadrzędne: 

 
była to moneta obca, która, że kursowała w kraju w r. 1447, widzimy z ustawy83 
klęski [...] która że może spaść podejrzywała o to starszyzna izraelska sobie wciąż nienawistne losy84 
za tym nieszczęsnym Lubomirskim, który gdzie zaszedł i gdzie nas zaprowadził, snadno uważyć z daty85 – 
tu zdanie dopełnieniowe jest pytajnozależne, i jego nieciągłość polega na tym, że zaimek który będący 
składnikiem zdania pytajnego znajduje się przed zaimkiem pytajnym to zdanie rozpoczynającym i zara-
zem łączącym go ze zdaniem nadrzędnym. 

 
W języku hebrajskim, podobnie jak w polskim, zdanie dopełnieniowe może znajdować się przed zda-

niem głównym: שזה מעט מאוד אני בטוח 'że to jest bardzo mało, jestem pewien' ( 14וילה , דודזון ), jednak taka 
inwersja, teoretycznie możliwa w hebrajskim zdaniu względnym: אשר כי אמי השאירה אותו , אל קיטון האמבטיה
 jest w praktyce niespotykana, bo jest w języku hebrajskim zbędna, w odróżnieniu od języka , נקי הייתי בטוח
polskiego. 

 
• poprzez wprowadzenie do zdania nadrzędnego (będącego składnikiem zdania względnego) okolicz-

nika w formie wyrażenia przyimkowego lub bezprzyimkowej formy przypadkowej, zawierającego za-
imek anaforyczny odnoszący się do poprzednika. Możliwość wprowadzenia takiego wyrażenia zależy od 
czasownika będącego orzeczeniem zdania nadrzędnego i przeważnie jest to wyrażenie o którym lub co do 
którego, jeśli orzeczenie zdania nadrzędnego to czasownik mówienia lub myślenia, a jeśli jest to czasow-
nik bać się lub synonim, to zaimek który może przybrać formę dopełniacza, właściwą dopełnieniu nomi-
nalnemu tych czasowników. Taki okolicznik żadnych nowych treści do zdania nie wnosi, a jego zada-
niem jest wyłącznie przeniesienie zaimka względnego ze zdania dopełnieniowego do zdania nadrzędne-
go, dzięki czemu w zdaniu dopełnieniowym zaimek odnoszący się do poprzednika przybiera formę 

                                                 
75 J. Słowacki, Listy do matki. Warszawa 1987, s. 398. 
76 E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Wrocław 1976, t. 8, s. 710. 
77 H. Sienkiewicz cytowany za Zawadowskim (1952: 92). 
78 G. Herling-Grudziński, Inny świat. Kraków 2007, s. 309. 
79 L. Quercioli Mincer, Ojczyzny ocalonych. Lublin 2009, s. 83. 
80 Wypowiedź Rafała Ziemkiewicza w dniu 21.03.2013 (youtube.com). 
81 „Polityka” 8 (2946), s. 8. 
82 Prof. dr hab. W. Mańczak w recenzji opublikowanej w „Linguistica Copernicana” 1 (7) 2012, s. 269. 
83 „Biblioteka Warszawska” 4 (1871), s. 357. 
84 W. A. Maciejowski, Żydzi w Polsce, na Rusi i Litwie [...] Warszawa 1878, s. 156. 
85 W. Fijałkowski, Szlakiem Jana III Sobieskiego. Warszawa 1984, s. 119. Podobny przykład podaje Senderska (2013: 151,  
p.1). 
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zaimka osobowego, którego nie przesuwa się na początek zdania względnego: do małej łazienki, o której 
wiedziałem z pewnością, że moja matka zostawiła ją czystą86.  

 
a.1. Hebrajski zdanie dopełnieniowe jest pojedyncze 
 
Jeśli hebrajskie zdanie dopełnieniowe jest zdaniem pojedynczym, polski przekład zachowujący skład-

nię (choć nie szyk) oryginału jest akceptowalny, z tym, że należy do stylu książkowego. Możliwe są dwa 
warianty szyku: (a) ze zwykłą (identyczną z szykiem w zdaniu hebrajskim oraz w polskim zdaniu nie-
względnym) kolejnością zdania dopełnieniowego po zdaniu nadrzędnym (np. książki, których treść czuł, 
że musi poznać) lub (b) w celu zbliżenia do siebie składników zdania względnego można w przekładzie 
przesunąć zdanie dopełnieniowe przed zdanie nadrzędne, ale i tak między zaimek który a zdanie, którego 
jest on składnikiem, wstawiony będzie spójnik że lub żeby bądź zaimek pytajny pełniący funkcję spójnika 
(np. książki, których treść, że musi poznać, czuł). Szyk (b) wydaje się do przyjęcia, jeśli po zdaniu nad-
rzędnym nie następują już żadne składniki zdania głównego, tj. tego, którego składnikiem jest poprzed-
nik, jak w zdaniach poniżej. Niektóre czasowniki użyte w zdaniu nadrzędnym dopuszczają najczęstszy 
we współczesnej polszczyźnie nieliterackiej wariant (c) z zaimkiem który w zdaniu nadrzędnym i zaim-
kiem osobowym odnoszącym się do poprzednika w zdaniu dopełnieniowym. Można też użyć spójnika 
względnego co w wariancie (d), w którym zaimek odnoszący się do poprzednika to zaimek nie względny, 
lecz osobowy, który nie musi być przesunięty na początek zdania względnego87: 

 
 zadzwoniłem do biura nieruchomości, (a) do którego' צלצלתי למשרד התיווך שרוחלה הסכימה שאפנה אליו.

Ruchele zgodziła się, abym się zwrócił.', (b) 'do którego, abym się zwrócił, Ruchele zgodziła się.', (c) 
'co do którego/na które Ruchele zgodziła się, abym się do niego zwrócił', (d) 'co Ruchele zgodziła się, 
abym się do niego zwrócił' ( 299גוף , קשוע ) 

 ,tych śmierdzących Żydów' את היהודים האלה המסריחים, שבכמה ספרים הוא ראה שהגויים קראו להם יהודונים
(a) których w kilku książkach czytał, że goje nazywali Żydkami', (b) 'których, że goje nazywali Żyd-
kami, czytał w kilku książkach', (c) 'o których czytał w kilku książkach, że goje nazywali ich Żydka-
mi', (d) 'co czytał w kilku książkach, że goje nazywali ich Żydkami' ( 117מומיק , גרוסמן ) 

 pastą do zębów Kość słoniowa, (a) którą' במשחת־השיניים "שנהב", שפעם [...] האמין שמכינים אותה מפילים מיוחדים
kiedyś [...] wierzył, że robi się ze specjalnych słoni, (b) 'którą, że robi się ze specjalnych słoni, kiedyś 
wierzył', (c) 'o której kiedyś wierzył, że robi się ją ze specjalnych słoni', (d) 'co kiedyś wierzył, że robi 
się ją ze specjalnych słoni' ( 68מומיק , גרוסמן ) 

 ,kilka spraw, (a) o których nie było szansy, że usłyszę, (b) 'o których' כמה דברים שלא היה סיכוי שאשמע עליהם
że usłyszę, nie było szansy', (c) 'co do których nie było szansy, że o nich usłyszę', (d) 'co nie było 
szansy, że o nich usłyszę' ( 48נוכחים , גרוסמן )  

 jarmark [...] (a) na który opowiadano, że sam prorok' היריד [...] שסיפרו שאליהו הנביא בכבודו ובעצמו היה בא אליו
Eliasz przychodził', (b) 'na który, że sam prorok Eliasz przychodził, opowiadano', (c) 'o którym opo-
wiadano, że sam prorok Eliasz na niego przychodził', (d) 'co opowiadano, że sam prorok Eliasz na 
niego przychodził' ( 65מומיק , גרוסמן ) 

 w lekturze' בקריאת ׳קיצור תולדות הזמן׳ ש[...] החלטתי שאני חייב להתמודד שוב עם כמה מפרקיו שנראו לי סתומים לגמרי
Krótkiej historii czasu, (a) z której kilkoma rozdziałami, które mi się wydawały zupełnie niezrozumia-
łe [...] uznałem, że muszę się zmierzyć', (b) 'z której kilkoma rozdziałami, które mi się wydały zupeł-
nie niezrozumiałe, że muszę się zmierzyć, uznałem', (c) 'o której uznałem, że z kilkoma jej rozdziała-
mi, które mi się wydały zupełnie niezrozumiałe, muszę się zmierzyć', (d) 'co uznałem, że muszę się 
zmierzyć z kilkoma jej rozdziałami, które mi się wydawały zupełnie niezrozumiałe' ( 151השיבה , יהושע ) 

-młodego wykła' של מרצה צעיר [...] שרק עתה, בשעת לילה מאוחרת, ניתן להבחין שאשתו השקטה נמצאת בתחילת הריונה
dowcy [...] (a) którego cicha żona można zauważyć dopiero teraz, późno w nocy, że jest w pierwszych 
miesiącach ciąży, (b) 'którego cicha żona, że jest w pierwszych miesiącach ciąży, można zauważyć 
dopiero teraz, późno w nocy', (c) 'po którego cichej żonie widać dopiero teraz, późno w nocy, że jest 

                                                 
86 Szczegielniak (2005b) podaje jako akceptowalny jeszcze jeden wariant, z dwiema anaforami odnoszącymi się do 
poprzednika, jedną w formie zaimka względnego (w formie wymaganej przez jego funkcję w zdaniu dopełnienio-
wym), drugą w formie zaimka osobowego (w tej samej formie, co zaimek względny): Marysia zna chłopców, 
których ja wiem, że ich Ania lubi; Chłopiec, który Marysia powiedziała, że on wyszedł, jest przystojny – zdania te są 
według mnie całkowicie niepoprawne, tj. konieczne jest usunięcie z nich zaimków ich, on. 
87 Zdanie podobne do wariantu (d) podaje Bondaruk 1995: 39, p. 30. 
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w pierwszych miesiącach ciąży', (d) 'co dopiero teraz, późno w nocy, można zauważyć, że jego cicha 
żona jest w pierwszych miesiącach ciąży' ( 18הכלה , יהושע ) 

 [...] od materialnej' מן המציאות החומרית [...] שמיכאלה עדיין אינה משלימה עם כך שכל חייה תצטרך להיסחף בתוכה
rzeczywistości [...] (a) przez którą Michaela nadal nie godzi się (z tym), że będzie całe życie unos-
zona', (b) 'przez którą, (z tym,) że będzie całe życie unoszona, Michaela nadal nie godzi się', (c) 'co do 
której Michaela nadal nie godzi się (z tym), że będzie przez nią całe życie unoszona', (d) 'co Michaela 
nadal nie godzi się (z tym), że przez całe życie będzie przez nią unoszona' ( 401השיבה , יהושע )  

 obietnicę, (a) w której on wie, że nie ma prawdy', (b) 'w której, że nie ma' הבטחה [...] שהוא יודע שאין בה ממש
prawdy, on wie', (c) 'o której on wie, że nie ma w niej prawdy', (d) 'co on wie, że nie ma w niej praw-
dy' ( 22הכלה , יהושע ) 

-te zagadki, (a) które nie śmiałem jej prosić, aby mi roz' אותן חידות שלא העזתי לבקש ממנה שתפתור לי אותן
wiązała', (b) 'które aby mi rozwiązała, nie śmiałem jej prosić', (c) 'o które nie śmiałem jej prosić, aby 
mi je rozwiązała', (d) 'co nie śmiałem jej prosić, aby mi je rozwiązała' ( 75חבלים , באר ) 
 
Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania dopełnieniowego, to w wariancie 

(d) wbrew ogólnej regule może pojawić się leksem zaimkowy w funkcji podmiotu, czego powodem jest 
wstawienie innych składników zdania pomiędzy spójnik względny a orzeczenie finitywne implikujące 
anaforę odnoszącą się do poprzednika87F

88: 
 

-ze zwykłej głupoty, (a) która ona wiedziała, że jest zwykłą głu' מתוך טיפשות סתם, שידעה שהיא טיפשות סתם
potą', (b) 'która, że jest zwykłą głupotą, ona wiedziała', 'o której ona wiedziała, że to jest zwykła głu-
pota', (d) 'co ona wiedziała, że to jest zwykła głupota' ( 111ילדי , שמיר ) 

-oszczep, (a) który on w ogóle nie sądził, że znajduje się w jego dyspozy' כידון שכלל לא שיער שמצוי ברשותו
cji', (b) 'który że znajduje się w jego dyspozycji, on w ogóle nie sądził, (c) 'o którym on w ogóle nie 
sądził, że znajduje się w jego dyspozycji', (d) 'co on w ogóle nie sądził, że (on) znajduje się w jego dy-
spozycji' ( 58הכלה , יהושע ) 

 historię, (a) która czasami trudno jej było uwierzyć, że jest' את הסיפור, שלעיתים התקשתה להאמין כי שלה הוא
jej historią', (b) 'która, że jest jej historią, czasami trudno jej było uwierzyć', (c) 'co do której trudno jej 
było uwierzyć, że ona jest jej historią', (d) 'co czasami trudno jej było uwierzyć, że (ona) jest jej histo-
rią' ( 155מגדלורים , קציר ) 

 niewidoczne i niezwykłe światło, (a) które w innych' אור סמוי ומיוחד שבימים אחרים ביקשתי כי יאפוף אותנו
czasach chciałem, aby nas otoczyło', (b) 'które, aby nas otoczyło, w innych czasach chciałem', (d) 'co 
w innych czasach chiałem, aby (ono) nas otoczyło'  ( 92התגנבות , קנז ) 

 przyszedł prosić o pożyczkę, (a) która miał nadzieję, że' בא [...] לבקש [...] הלוואה, שקיווה שתציל את המיפעל
uratuje [...] zakład', (b) 'która, że uratuje zakład, miał nadzieję', (c) 'co do której miał nadzieję, że ona 
uratuje zakład', (d) 'co miał nadzieję, że (ona) uratuje zakład' ( 40מגדלורים , קציר ) 

 rzecz, (a) która bałeś się bardzo, że spotka ciebie samego', (b) 'która' את הדבר שפחדת ביותר פן יקרה לך עצמך
że spotka ciebie samego, bałeś się bardzo', (c) 'której bardzo się bałeś, że spotka ciebie samego', (d) 'co 
się bardzo bałeś, że (ona) spotka ciebie samego' ( 14אנשי , בן עזר ) 

 nabrał zwyczaju takiego smutnego kiwania' סיגל לו [...] מין ניענוע ראש עצוב כזה, שנזהר שלא יתפרש כקודר מדי
głową, (a) które zważał, żeby nie zostało odebrane jako zbyt ponure', (b) 'które żeby nie zostało ode-
brane jako zbyt ponure, zważał', (c) 'na które zważał, aby nie zostało odebrane jako zbyt ponure', (d) 
'co zważał, aby nie zostało (ono) odebrane jako zbyt ponure' ( 23מולכו , יהושע ) 

 moja córka, (a) która żadna siła na świecie nie może' בתי ששום כוח שבעולם לא יוכל לעשות שלא תהיה עוד בתי
sprawić, aby więcej nie była moją córką', (b) 'która aby więcej nie była moją córką, żadna siła na 
świecie nie może sprawić', (d) 'co żadna siła na świecie nie może sprawić, aby (ona) nie była więcej 
moją córką' ( 19עד , שמיר ) 
 
Gdy w polskim przekładzie poprzednikiem jest zaimek coś, to, warianty (c) i (d) stają się kontrower-

syjne, bo nie wiadomo, jaką formę, zaimka osobowego, czy też zaimka to ma mieć anafora odnosząca się do 
poprzednika. Moim zdaniem lepsze są zdania z anaforą w formie zaimka to (por. rozdz. 2, 2.6; rozdz. 4, 2.2): 

 
 

                                                 
88 A. Bondaruk (1995: 40) i A. Szczegielniak (2005b) jako jedyni znani mi autorzy zauważyli ten fakt i podali 
przykłady: Te psy, co myśliwi mówią, że one są najlepsze, zostały sprowadzone z Anglii; Marysia zna chłopców, co 
ja wiem, że Jurek powiedział, że oni mnie lubią. 
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-to, (a) co zwykłem opowiadać sobie, że widzę', (b) 'co że widzę, zwy' מה שהתרגלתי לספר לעצמי שאני רואה
kłem opowiadać sobie', (c) 'o czym zwykłem sobie opowiadać, że to/(je?) widzę', (d) 'co zwykłem 
opowiadać sobie, że to/(je?) widzę' ( 10ילדי , שמיר ) 

 zrobi [...] to, (a) co będzie czuł, że jest dobre dla niego, (b) 'co że jest' הוא יעשה [...] מה שירגיש שנכון בשבילו.
dobre dla niego, będzie czuł', (c) 'co do czego będzie czuł, że jest dobre dla niego', (d) 'co będzie czuł, 
że to/(ono?) jest dobre dla niego' ( 76הכלה , יהושע ). Aby wyraźniej odróżnić warianty (a) i (d), można 
zmodyfikować zdanie hebrajskie: הוא יעשה מה שירגיש שכולם מצפים לו ממנו (a) 'zrobi to, czego będzie 
czuł, że wszyscy się po nim spodziewają', (d) 'zrobi to, co będzie czuł, że wszyscy się tego/(jego?) po 
nim spodziewają'. 
 
Wariant (b) jest wątpliwy, jeśli po zdaniu względnym następują dalsze składniki zdania głównego, bo 

wtedy między składniki zdania głównego wstawione jest bardzo długie i zawiłe zdanie względne: 
 

 ty, który, że jesteś studentem, powiedziano' (b) הנה אתה, שאמרו לי שסטודנט הנך [...] הכי נתת דעתך על קושיה זו?
mi, czy zwróciłeś uwagę na to zagadnienie?' – i wtedy lepiej w przekładzie na koniec zdania głównego 
przenieść poprzednik wraz z określającym go zdaniem względnym: (b') 'czy zwróciłeś uwagę na to 
zagadnienie ty, który, że jesteś studentem, powiedziano mi?'. 

"רע מכל"התכוננה ל, שאביו של גולדמן דרש באחת מאותן התעוררויות שלא יינתן לה להתקרב אל מיטתו, רגינה  (b) 'Regina, 
której aby nie pozwolono zbliżać się do jego łóżka, ojciec Goldmana zażądał podczas jednego z tych 
przebudzeń, przygotowywała się na najgorsze', lepiej (b'): 'na najgorsze przygotowywała się Regina, 
której aby nie pozwolono zbliżać się do jego łóżka, ojciec Goldmana zażądał podczas jednego z tych 
przebudzeń'. 
 
Warianty (b) i (c) są szczególnie wskazane, jeśli nadrzędne zdanie składowe zdania głównego zawiera 

wiele składników, co powoduje w wariancie (a) duże oddalenie zaimka który od zdania, którego składni-
kiem jest ten zaimek: כבדרך , שגם הוא שמר על חזותו הרגילה ורק יום יום, אשר היא ויואל, לשלושת ילדיה ולאלתר הצעיר

לא ידעו היכן הם נמצאים, שאל אם הגיע מכתב, אגב  'o troje jej dzieci i o młodego Altera, (a) którzy ona i Joel, 
który także starał się zachować pozory normalności, i tylko codziennie, jakby mimochodem, pytał, czy 
przyszedł list, nie wiedzieli, gdzie są', (b) 'którzy gdzie są, nie wiedzieli ona i Joel, który także starał się 
zachować pozory normalności, i tylko codziennie, jakby mimochodem, pytał, czy przyszedł list', (c) 
'o których ona i Joel, który także starał się zachować pozory normalności, i tylko codziennie, jakby mi-
mochodem, pytał, czy przyszedł list, nie wiedzieli, gdzie oni są' ( 222זכרון , שבתאי )  

Wariant (b) jest lepszy niż (a), jeśli składnik z zaimkiem który ma formę gramatyczną potencjalnego 
dopełnienia zdania nadrzędnego, bo wtedy w przypadku wariantu (a) omyłkowo można uznać zaimek 
który za składnik zdania nadrzędnego, choć wówczas zdanie podrzędne okaże się semantycznie niepełne: 

 
 wujek mamy, (a) do którego zawsze mówiono, że Mumik jest' הדוד של אמא, שתמיד אמרו שמומיק דומה לו

podobny', (b) 'do którego, że Mumik jest podobny, zawsze mówiono', (c) 'o którym zawsze mówiono, 
że Mumik jest do niego podobny', (d) 'co zawsze mówiono, że Mumik jest do niego podobny' ( , גרוסמן

9מומיק  ) – wariant (a), mimo że gramatyczny, jest mylący, bo można omyłkowo uznać do którego za 
okolicznik określający orzeczenie mówiono, choć wtedy zdanie Mumik jest podobny staje się seman-
tycznie niekompletne, bo przymiotnik podobny nie ma dopełnienia. 

 w mieście Karmiel, (a) w którym Chaja powiedziała, że' בכרמיאל, שחיה אמרה שיש בה איכות חיים יוצאת מן הכלל
jest wyjątkowa jakość życia', (b) 'w którym, że jest wyjątkowa jakość życia, powiedziała Chaja', (c) 
'o którym Chaja powiedziała, że jest w nim wyjątkowa jakość życia', (d) 'co Chaja powiedziała, że jest 
w nim wyjątkowa jakość życia' ( 37מגדלורים , קציר ) – wariant (a) jest mylący, bo można błędnie uznać 
w którym za okolicznik określający orzeczenie powiedziała, a jest to okolicznik określający orzeczenie 
jest wyjątkowa jakość życia (choć przy tej błędnej interpretacji zdanie jest wyjątkowa jakość życia sta-
je się bezsensowne). 
 
W przypadku zdań poniższych nawet wariant (b) jest szczególnie mylący, jako że błędne uznanie 

anafory za składnik zdania nadrzędnego nie powoduje znaczeniowej niepełności zdania podrzędnego, a to 
dlatego, że anafora jest okolicznikiem, który jest fakultatywny w obu zdaniach. Wskutek tego wariant (a) 
zdania pierwszego można błędnie zrozumieć jako względną parafrazę zdania 'w towarzystwie tych ludzi 
mama i tato proszą, abym przychodziła', gdy faktycznie parafraza taka winna brzmieć 'mama i tato proszą 
mnie, abym przychodziła w towarzystwie tych ludzi'. Najlepszy okazuje się wariant (d): 
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 tych wszystkich ludzi, (a) w których towarzystwie' את כל אותם הברנשים שאמא ואבא מבקשים שאבוא בחברתם
mama i tato proszą, abym przychodziła', (b) 'w których towarzystwie, abym przychodziła, mama i tato 
proszą mnie', (d) 'co mama i tato proszą, abym przychodziła w ich towarzystwie' ( 17תאומים , האזרחי ) 

 unikali przychodzenia w miejsca, (d) co czuli, że mogą' נמנעו מלבוא למקומות שחשבו שבהם הם עלולים להיפגש
się w nich spotkać' ( 139זכרון , שבתאי ) – warianty (a) 'w których czuli, że mogą się spotkać', (b) 'w któ-
rych, że mogą się spotkać, czuli' są mylące, zwłaszcza wariant (a), bo sugerują, że w których to okre-
ślenie orzeczenia czuli, gdy tymczasem jest to określenie orzeczenia mogą się spotkać. 

 są tereny, (d) co czujesz, że tam kończy się państwo' יש איזורים, שאתה מרגיש [...] ששם נגמרת מדינת־ישראל
izraelskie' ( 149נוכחים , גרוסמן ) – nie do przyjęcia jest przekład z zaimkami względnymi gdzie lub który 
z powodu dwuznaczności: (a) 'tereny, gdzie/na których czujesz, że kończy się państwo izraelskie', (b) 
'tereny, gdzie/na których, że kończy się państwo izraelskie, czujesz' – tu czasownik kończyć się został-
by zrozumiany czasowo, a nie przestrzennie, z tego powodu, że w (a) i (b) wyrażenia 'tereny, gdzie/na 
których' polski czytelnik uznałby za okolicznik miejsca określający czasownik czujesz, a nie czasow-
nik kończy się, chyba że zaimek odnoszący się do poprzednika pojawiłby się także w zdaniu dopełnie-
niowym: tereny, gdzie czujesz, że tam kończy się państwo izraelskie, co pragmatycznie odpowiada 
oryginałowi, choć w zdaniu hebrajskim nie ma okolicznika miejsca określającego orzeczenie 'czujesz'. 
 
W zdaniach powyższych zdanie dopełnieniowe jest oznajmujące. Zdanie dopełnieniowe może być także 

pytajnozależne, i wtedy w obu językach funkcję spójnika łączącego zdanie nadrzędne z dopełnieniowym 
pełni zaimek pytajny rozpoczynający zdanie dopełnieniowe. W języku polskim zaimek ten dopuszcza 
przeniesienie przed niego składników zdania dopełnieniowego, co jednak nie zdarza się w praktyce poza 
zdaniami względnymi tu omawianymi i poza pytaniami o składnik zdania podrzędnego (typu Kto nie wiesz, 
dlaczego nie przyszedł?). Rzadkość takiego szyku utrudnia zrozumienie wariantu (a) tłumaczenia: 

 
 ,umowy najmu, (a) którą wahałem się teraz, czy przedłużać' לשכירות, שעכשיו התלבטתי אם להמשיך אותה או לבטלה.

czy też (ją) rozwiązać', (b) 'którą czy przedłużać, czy rozwiązać, wahałem się teraz', (c) 'co do której wahałem 
się teraz, czy ją przedłużać, czy też rozwiązać', (d) 'co wahałem się teraz, czy ją przedłużać' ( 255השיבה , יהושע ) 

 jego stopień wojskowy, (a) którego charakter nikt nie zechce' דרגתו [...] שאיש לא יטרח היום לשאול מה טיבה
dziś zapytać, jaki był', (b) 'którego charakter, jaki był, nikt dziś nie zechce zapytać', (c) 'o który zapy-
tać, jaki był jego charakter, nikt dziś nie zechce', (d) 'co nikt nie zechce dziś zapytać, jaki był jego cha-
rakter' ( 13ילדי , שמיר ) 

 opowieści o jego przygodach, (a) z których nie można pojąć, jak' סיפורי עלילותיו, שאין להבין איך יצא מהן חי
wyszedł żywy', (b) 'z których, jak wyszedł żywy, nie można pojąć', (c) 'co do których nie można pojąć, 
jak wyszedł z nich żywy', (d) 'co nie można pojąć, jak wyszedł z nich żywy' ( 91מתום , ברטוב ) 

-na dziwne zdjęcia, (a) na których w żaden spo' בצילומים משונים, שבשום פנים ואופן לא הצליח להבין מה יש בהם
sób nie zdołał zrozumieć, co jest', (b) 'na których co jest, w żaden sposób nie zdołał zrozumieć', (c) 'co 
do których w żaden sposób nie mógł zrozumieć, co na nich jest', (d) 'co nie zdołał zrozumieć, co na 
nich jest' ( 93מומיק , גרוסמן ) 

 takie spojrzenie, (a) które nie wiedziałem, jak rozumieć', (b) 'które jak' מין מבט שאני לא ידעתי איך לפרש אותו
rozumieć, nie wiedziałem', (d) 'co nie wiedziałem, jak je rozumieć' ( 12חלום , שחר ) 

-z wyjątkiem Bronki, (a) którą nikt nie wiedział, co roz' חוץ מברונקה, שאף אחד לא ידע מה הצחיק אותה
śmieszyło', (b) 'którą co rozśmieszyło, nikt nie wiedział', (c) 'o której nikt nie wiedział, co ją roz-
śmieszyło' ( 189רחוב , אקשטיין ) 

 o uroczym zakątku [...] (a) którego poprzednia' על פינת החמד [...] אשר לא רבים יודעים מה היה שמה הקודם
nazwa niewielu wie, jaka była', (b) 'którego poprzednia nazwa, jaka była, niewielu wie', (d) 'co niewie-
lu wie, jaka była jego poprzednia nazwa' ( 69עד , שמיר ) 

 karawana, (a) którą nie wiemy, jak nazwać', (b) 'którą jak nazwać, nie' שיירה שאין אנו יודעים כיצד לכנותה
wiemy', (c) 'o której nie wiemy, jak ją nazwać', (d) 'co nie wiemy, jak ją nazwać' ( 47מקום , עוז ) 

 wyjść za mężczyznę, (a) którego lepiej nie mówić' להתחתן עם גבר, שהס מלומר לאמי עד כמה אני אוהבת אותו
mojej matce, jak bardzo kocham', (b) 'którego jak bardzo kocham, lepiej nie mówić mojej matce', (c) 
'o którym lepiej nie mówić mojej matce, jak bardzo go kocham', (d) 'co lepiej nie mówić mojej matce, 
jak bardzo go kocham' ( 72שאהבה , הראבן ) 

 wielkie cygaro, (a) z którym on nadal się waha, co zrobić', (b)' סיגר גדול, שעדיין הוא מהסס מה לעשות בו.
'z którym co zrobić, on nadal się waha', (c) 'co do którego on nadal się waha, co z nim zrobić', (d) 'co 
on waha się nadal, co z nim zrobić' ( 490הכלה , יהושע ) 
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Jeśli anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania pytajnozależnego, to w wariancie 
(d) wbrew ogólnej regule może pojawić się leksem zaimkowy, z powodu wstawienia innych składników 
zdania pomiędzy spójnik względny a orzeczenie finitywne implikujące anaforę (ta sama tendencja jest 
widoczna w języku hebrajskim, por. rozdz. 4, 3.1.1.2.b.1):: 

 
 do miejsca, (a) które on sam nie wiedział, czym jest', (b) 'które czym jest, on' למקום שהוא עצמו לא ידע מהו

sam nie wiedział', (c) 'o którym on sam nie wiedział, czym ono jest', (d) 'co on sam nie wiedział, czym 
(ono) jest' ( 279זכרון , שבתאי )  

 człowiek [...], (a) który on nie był pewien, czy jest tym' האיש [...], שהוא לא היה בטוח האם הוא המוכר מפעם, צחק
samym sprzedawcą, co kiedyś, zaśmiał się', (b) 'który czy jest tym samym sprzedawcą, co kiedyś, nie był 
on pewien, zaśmiał się', (c) 'co do którego [bohater] nie był pewien, czy jest on tym sprzedawcą, co kiedyś, 
zaśmiał się', (d) 'co tamten nie był pewien, czy (on) jest tym samym sprzedawcą, co kiedyś' ( 43מגדלורים , קציר ) 

 ,po wielkim wybuchu, (a) który dopiero teraz pojmujesz' לאחר הנפץ הגדול שרק עכשיו אתה תופש כמה היה מדהים
jak bardzo był zdumiewający', (b) 'który jak był zdumiewający, dopiero teraz pojmujesz', (d) 'co do-
piero teraz pojmujesz, jak bardzo był (on) zdumiewający' ( 21תחת , שמיר ) 

 ,'talerze po daniu, (a) które nie wiem, jaki w ogóle miało numer' הצלחות של המנה שאני לא יודעת איזה מספר היא בכלל
(b) 'które jaki w ogóle miało numer, nie wiem', (c) 'o którym nie wiem, jaki w ogóle miało numer', (d) 'co 
nie wiem, jaki (ono) w ogóle miało numer' ( 107המינה , בלום-קסטל ) 

-jej nagie i bardzo długie ciało, (a) które nie przy' גופה העירום והארוך מאוד, שלא שיערתי כמה הוא צח וטהור.
puszczałem, jak bardzo jest światłe i czyste', (b) 'które jak bardzo jest światłe i czyste, nie przypusz-
czałem', (c) 'o którym nie przypuszczałem, jak bardzo jest ono światłe i czyste', (d) 'co nie przypusz-
czałem, jak bardzo jest (ono) światłe i czyste' ( 256הכלה , יהושע ) 

 ,'na widok papieru [...] (a) który zastanawiałem się, gdzie zniknął' למראה הנייר [...] אשר תהיתי לאן נעלם
(b) 'który gdzie zniknął, zastanawiałem się', (c) 'o którym zastanawiałem się, gdzie on zniknął', (d) 'co 
zastanawiałem się, gdzie (on) zniknął' ( 183השיבה , יהושע ) 

 ,zasłonę [...] (a) która ona dopiero teraz' את הווילון [...] שרק עכשיו, כשיצאה מן הבית, שמה לב כמה הוא מלוכלך.
gdy wychodziła z domu, zwróciła uwagę, jak bardzo jest brudna', (b) 'która jak bardzo jest brudna, ona 
dopiero teraz, gdy wychodziła z domu, zwróciła uwagę', (c) 'na którą dopiero teraz, gdy wychodziła 
z domu, zwróciła uwagę, jak bardzo jest brudna', (d) 'co ona dopiero teraz, gdy wychodziła z domu, 
zwróciła uwagę, jak bardzo jest (ona) brudna' ( 23הכלה , יהושע ) 
 
Wariant (b) jest lepszy niż (a), jeśli zaimek który można w wariancie (a) omyłkowo wziąć za składnik 

zdania nadrzędnego, a to dlatego, że anafora jest okolicznikiem luźno związanym z orzeczeniem. Wtedy 
wariant (d) wydaje się optymalny: .מכה שהיא רואה היטב כמה קשה לו להתאושש ממנה 'cios, (a) po którym ona 
widzi, jak mu jest trudno dojść do siebie', (b) 'po którym jak trudno mu jest dojść do siebie, ona widzi', 
(d) 'co ona widzi, jak trudno mu jest po nim dojść do siebie' ( 24הכלה , יהושע ). 

 
Wariant (a) jest często spotykany w dzisiejszej potocznej polszczyźnie, jeśli orzeczenie zdania nad-

rzędnego to wiedzieć lub wiadomo: 
 

 jak podwójne dno, w którym nikt nie wie/nie wiadomo, co jest' (a) כתחתית כפולה שאין איש יודע מה חבוי בה
ukryte' ( 137נוכחים , גרוסמן ) 

 'zobowiązujące słowa, które nie wiadomo, z czyich ust wyszły' (a) המלים המחייבות, שאין לדעת מפי מי נפלטו
( 33עד , ראובני ) 

 ,i ten uśmiech, który nie wiedziałem, czy wyraża sympatię' (a) ואותו חיוך, שלא ידעתי אם הוא של חיבה או של לעג
czy szyderstwo' ( 281הסיפור  ) 
 
Jak wspomniałem, zdania w wariantach (a) i (b) w powyższych tłumaczeniach należą w języku pol-

skim do stylu książkowego, i dlatego współczesny tłumacz, Leszek Kwiatkowski (dalej LK), nie władają-
cy polszczyzną literacką, unika ich: 

 
• poprzez wariant (c), tj. przez wprowadzenie do zdania nadrzędnego (którego orzeczenie to czasow-

nik myślenia lub mówienia) wyrażenia z przyimkiem o po to, aby zaimek odnoszący się do poprzednika, 
a pojawiający się w zdaniu dopełnieniowym, mógł przybrać formę zaimka osobowego i dzięki temu 
zachować szyk właściwy zdaniu niewzględnemu:  
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שידעתי שהם גדולים, לאחוז בשדיה  (a) 'złapać ją za piersi, które wiedziałem, że są większe' ( 173השיבה , יהושע ), 
LK 192: sięgnąć jej piersi, o których wiedziałem, że są większe88F

89. 
שאמרת שהוא פנימאי כל־כך טוב, דוקטור רובין  (a) 'doktor Rubin, który powiedziałeś, że jest tak dobrym intern-

istą' ( 325השיבה , יהושע ), LK 356: doktor Rubin, o którym mówiłeś, że jest tak świetnym internistą. 
 
Ten sam dodatek wprowadzają tłumacze podobnego zdania w 1 Sm 25, 11:  ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי

 .BT: i dać je ludziom, o których nie wiem nawet, skąd są ,אי מזה המה
 
• poprzez wyrażenie treści hebrajskiego zdania nadrzędnego zdaniem okolicznikowym lub współrzęd-

nie złożonym nie będącym nadrzędnikiem zdania, w którym pojawia się zaimek odnoszący się do po-
przednika: 

 
 z operacją, która na własne oczy widziałeś, że przebiegła' (a) לניתוח שבמו עיניך ראית שעבר בהצלחה גמורה

zupełnie pomyślnie' ( 340השיבה , יהושע ), LK 373: z operacją, która, jak widziałeś na własne oczy, prze-
biegła absolutnie pomyślnie 

שגם היא יודעת שעובר עלי עכשיו, בניסיון המדהים  (a) 'to zdumiewające doświadczenie, które ona także wie, że 
jest teraz moim udziałem' ( 372השיבה , יהושע ), LK 408: tę niezwykłą próbę, której właśnie zostałem 
poddany, i ona zdawała sobie z tego sprawę. 
 
• poprzez pominięcie treści zdania nadrzędnego, co jest możliwe w tłumaczeniu zdań poniższych, bo 

podmiot zdania nadrzędnego to 'ja', a w całym tekście narracja jest pierwszoosobowa. Zdanie względne 
nie jest wtedy złożone: 

 
שפעמים רבות ראיתי איך היא משתדלת להסוותה[...] עם הבטן   (a) 'z brzuchem [...] który wiele razy widziałem, jak 

ona próbuje zamaskować' ( 173השיבה , יהושע ), LK 192: z [...] brzuchem, który tyle razy starała się jakoś 
zamaskować. 

שראיתי כי נפגע, שאל לזר  (a) 'zapytał Lazar, który widziałem, że się obraził' ( 96השיבה , יהושע ), LK 105: 
podchwycił Lazar wyraźnie urażony moim zdecydowanym tonem. 
 
• poprzez wyrażenie treści zdania dopełnieniowego rzeczownikiem odczasownikowym (tu istnienie), 

dzięki czemu zdanie względne nie jest złożone: מחפשת דבר־מה שלא יכלה לשער שהוא אמיתי (a) 'szukając 
czegoś, co nie mogła sądzić, że jest prawdziwe' ( 193השיבה , יהושע ), LK 213: szukając czegoś, czego 
istnienia nie mogła się domyślać89F

90. 
 
Jak wspomniałem, we współczesnej polszczyźnie nieliterackiej tylko w przypadku orzeczenia wie-

dzieć lub wiadomo powszechniej występują zdania względne złożone z zaimkiem odnoszącym się do 
poprzednika pojawiającym się dopiero w zdaniu dopełnieniowym, i rzeczywiście, w tym wypadku 
Kwiatkowski wybiera wariant (a): למקום שמי יודע מתי תגיע אליו ( 14השיבה , יהושע ), LK 13: w miejsce, 
w którym nie wiadomo, czy kiedykolwiek w życiu będziesz miał jeszcze okazję się znaleźć. 

 
Szczególnym przypadkiem zdania względnego złożonego zawierającego zdanie dopełnieniowe jest 

zdanie względne z czasownikiem mówienia, po którym następuje przytoczenie w mowie niezależnej, 
i dopiero w tym przytoczeniu pojawia się zaimek odnoszący się do poprzednika. Przykłady poniższe, 
prócz dwóch ostatnich, cytuję za Perecem (1967: 92–93): 

 
 BT: w tej krainie, o której mówicie: Jest ona pustkowiem (Jer 32, 43) ,בארץ הזאת אשר אתם אמרים שממה היא
 BT: idziemy do kraju, o którym Pan powiedział: Daję go ,נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם

wam (Lb 10, 29) 
 BT: z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: «Nie ,מן הגוים אשר אמר יהוה אל בני ישראל לא תבאו בהם

łączcie się z nimi [...]' (1 Krl 11, 2) 

                                                 
89 Ten sam problem przekładowy występuje w przypadku tłumaczenia z arabskiego na polski, i podobnie został on 
rozwiązany przez Gromacką (1990: 32), choć bez komentarza na temat różnic w strukturze gramatycznej zdania 
arabskiego i polskiego: Te głosy, o których ludzie mówią, że unoszą się ze wszystkich stron – zdanie arabskie nie 
zawiera okolicznika 'o których'. 
90 Podobnie taki sam problem w przekładzie z arabskiego rozwiązała Gromacka (1990: 36), nie komentując jednak 
różnic w strukturze zdania arabskiego i jej polskiego przekładu: Kitābun 'aḫaru lastu 'adrῑ kayfa kāna yusam-
mā/Inna książka, której tytułu nie znam. Wariant książkowy (nawiasem mówiąc zachowujący strukturę zdania 
arabskiego) brzmiałby: 'inna książka, którą nie wiem, jak nazywano'. 
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) 'gdzie jest miejsce, o którym mógłbyś powiedzieć: Stąd pochodzę' איה מקום שתוכל לומר מזה אני בא 2,2רש׳׳י איוב  ) 
 'to jest wyjście, o którym możemy rzec: Od dawna oczekiwaliśmy go' זהו המוצא שנוכל לומר מזמן ציפינו לו

 (הארץ תשכ׳׳ב)
קהלה קטנה של יהודים יש בה, שאמרו לו, לקוניה העיר הגדולה  'do wielkiego miasta Konya, o którym mu powie-

dziano: Jest w nim mała społeczność żydowska' ( 62עלילות , בורלא ) 
שאמרתי לך תשליך, ונבלת התן  'a ścierwo szakala, o którym ci powiedziałem: Wyrzuć [je]' ( 183תחת , שמיר ) – tu w 

zdaniu hebrajskim nastąpiła elipsa dopełnienia bliższego określonego domyślnego na podstawie sytuacji, 
co jest zgodne z normą językową, por. do osoby trzymającej bukiet: השליכי 'rzuć [to]' ( 90שורשי , אלמוג ). 
 
W przeciwieństwie do przytoczeń w mowie zależnej, jeśli zaimek odnoszący się do poprzednika po-

jawia się w mowie niezależnej, w żadnym razie nie może być on przetłumaczony na zaimek względny 
który, tj. niemożliwe są w przekładzie powyższych zdań warianty (a), (b), a to dlatego, że zaimek 
względny zawarty w wypowiedzi nie może odnosić się do poprzednika zawartego w innej wypowiedzi, 
np. w słowach przez kogo innego wypowiedzianych, z wyjątkiem sytuacji dialogu (osoba A: – To jest 
dom..., osoba B: – W którym mieszkasz?), z którą tu nie mamy do czynienia. W przekładzie BT i w moim 
przekładzie pobiblijnych przykładów pojawia się wariant (c), możliwy byłby też wariant (d): idziemy do 
kraju, co Pan powiedział: Daję go wam. 

 
 
Dygresja 1: Pytanie o składnik zdania względnego 
 
Zdania dotąd omówione zawierały zdania dopełnieniowe oznajmujące lub pytajnozależne. Zdanie za-

wierające zdanie pytajnozależne nie jest zdaniem pytajnym, tj. nie jest oczekiwana odpowiedź na nie. 
Zdania względne podane niżej są natomiast faktycznie zdaniami pytajnymi (zawierającymi zdania dopeł-
nieniowe oznajmujące bądź pytajnozależne), bo zawierają zdania podrzędne pytajne, które nie są zdania-
mi pytajnozależnymi, i jeśli pytanie nie jest retoryczne, to możliwa jest na nie odpowiedź, co nie jest 
możliwe w przypadku zdania pytajnozależnego. Zdania poniższe są dowodem, że możliwe jest pytanie 
o składnik zdania względnego, ale w pytaniu takim zaimek pytajny nie może być ani w hebrajskim, ani 
w polskim przesunięty przed spójnik względny czy zaimek względny, zatem wbrew ogólnej regule, 
w pytaniu o składnik zdania względnego zaimek pytajny pozostaje na miejscu właściwym składnikom 
niepytajnym: 

 
 nie ma mnie tam, w Tel Awiwie, (a) który któż by' אני לא שם, בתל־אביב, שמי היה מאמין שאי־פעם יפציצו אותה.

uwierzył, że kiedykolwiek zostanie zbombardowany?, (b) 'który, że kiedykolwiek zostanie zbombar-
dowany, któż by uwierzył?' ( 9כורסת , גפן ) 

 ,przywiózł wielkiego nauczyciela Samaher' הביא את "המורה הגדול של סמאהר", שמי פילל שיסכים באמת לבוא
(a) który któż sądził, że naprawdę zgodzi się przyjechać?', (b) 'który, że naprawdę zgodzi się przyje-
chać, któż sądził?', (c) 'o którym któż sądził, że naprawdę zgodzi się przyjechać?' ( 169הכלה  ,יהושע ) 

 ,tajny agent, (a) który któż wie, co robi teraz?', (b) 'który co robi teraz' סוכן סודי, שכעת מי יודע מה הוא עושה
któż wie?', (c) 'o którym któż wie, co on robi teraz?' ( 155כורסת , גפן ) 

 ,zawstydzone spojrzenia i uprzejme uśmiechy' מבטים מבויישים וחיוכים מנומסים, שמי יודע מה מסתתר מאחוריהם
(a) za którymi któż wie, co się kryje?', (b) 'za którymi co się kryje, któż wie?', (c) 'o których któż wie, 
co się za nimi kryje?' ( 105מגדלורים , קציר ) 

 w miejsce, (a) do którego któż wie, kiedy dotrzesz?', (b) 'do którego kiedy' למקום שמי יודע מתי תגיע אליו
dotrzesz, któż wie?', (c) 'o którym któż wie, kiedy do niego dotrzesz?' ( 14השיבה , יהושע ) 
 
Zdanie pytajne będące zdaniem nadrzędnym nie musi być pytaniem retorycznym, tj. akceptowalne by-

łoby zdanie pytajne  האישה שמי אמר שהיא האחות של דוידזאת?  'to jest kobieta, która kto powiedział, że jest 
siostrą Dawida?'. Widać więc, że sposobem zapytania o składnik zdania względnego jest w obu językach 
pozostawienie zaimka pytajnego na miejscu właściwym składnikom niepytajnym, jako że zdanie z zaim-
kiem pytajnym na początku, przed spójnikiem względnym: מי זאת האישה שאמר שהיא האחות של דויד?  'kto to 
jest kobieta, która powiedział, że jest siostrą Dawida?' jest nieakceptowalne, ponieważ zarówno w hebraj-
skim, jak i w polskim, przed spójnik/zaimek względny który nie można przesunąć żadnego składnika 
zdania względnego. Zdanie z zaimkiem pytajnym po spójniku względnym jest akceptowalne, bo składnik 
zdania zawierający zaimek pytajny ani w hebrajskim, ani w polskim nie musi znajdować się na początku 
zdania pytajnego o uzupełnienie, także zdania pytajnego pojedynczego: 
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a. Na początku zdania pytajnego znajduje się składnik wyrażający datum (por. Piela 2011: 240–241): 
 

?פחד ממי. פחד  'Bał się. Bał się kogo?' ( 68מקום , עוז ) 
?וכל זה למה  'a wszystko to po co?' ( 61סיפורים , ביאליק ) 
!ושכרם מי ימנה  'a pożytki z nich któż zliczy?' ( 18הקרב , בן אהרן ) 

?מכולת וסדקית ממי יקנו. הללו יבואו למושבה  'Oni przybędą do osady. Jedzenie i galanterię u kogo kupią?' ( 170תחת , שמיר ) 
תבשיל מי יתקין לך? עזובאיכה תשאר יחידי ו? מה תעשה בלעדי  'Co zrobisz beze mnie? Jakże zostaniesz sam 

i opuszczony? Jedzenie kto ci ugotuje? ( 356, 2סיפורי , שנהר ) 
ורוחצים כיצד, ואוכלים איפה, וישנים מתי, ושמיכות מה, המאור היכן. צריך היה לשאול יותר משהביאוהו לכאן  'Powinien był 

o więcej rzeczy zapytać, gdy go tu przyprowadzono. Światło jest gdzie, a z kołdrami co, a śpi się kie-
dy, a je się gdzie, a myje się jak?' ( 55במו ידיו , שמיר ) 
 
b. Na początku zdania pytajnego znajduje się dopełnienie skontrastowane: 
 

ועגלת מרבק מי ייתן לו, וליד כהרף־עיןבן הוא מ, שיקחו את בנו תחת עגלת המרבק  'żeby wzięli jego syna zamiast 
utuczonej jałówki. Syna on płodzi w sekundzie, a utuczoną jałówkę któż mu da?' ( 22נביא , הראבן ) 

את מותו מי ידע, אבל אותו מי ראה[...] מישהו רואה   'Ktoś widzi [coś] [...] ale jego kto widział, o jego śmierci kto 
wiedział' ( 13עד , שמיר ) 
 
c. Zdanie zostało rozpoczęte jako oznajmujące, dokończone jako pytajne: 
 

לזלילה הזאת? למה... המבוהלת ל, את החרדה הזאת[...] היא שטמה   'ona nienawidziła [...] tego wystraszonego lęku 
o... o co? O to żarcie' ( 100הוא , רשמי ) 

!על כלב? זורקים אבן על מי, במרוקו, אבל אצלי  'u mnie, w Maroku, rzucają kamieniem w kogo? W psa!' ( 115נוכחים , גרוסמן ) 
 
W obu językach jedynie zdanie pytajnozależne w zasadzie musi zaczynać się od zaimka pytajnego 

(por. Świdziński 1992: 216–217), bo ten pełni w tym przypadku także funkcję spójnika łączącego zdanie 
główne z dopełnieniowym: שאל את ישראל לשם מה הוא צריך אותה 'zapytał Izraela, po co mu ona' ( זכרון , שבתאי
25), i tu niemożliwy byłby szyk spotykany w zdaniu samodzielnym: הפגישה לשם מה?  'to spotkanie po co 
jest?' ( 12בגיאות , בורלא ). Jeśli zdanie pytajnozależne jest współrzędnie złożone, to pierwsze ze zdań skła-
dowych musi zaczynać się od zaimka pytajnego, drugie nie musi, właśnie dlatego, że tylko w pierwszym 
zdaniu zaimek pytajny pełni także funkcję spójnika: לא פירש על מה העיקום ועצימת־העין על מה 'nie wyjaśnił, 
o co jest ten grymas, i przymknięcie oczu o co' ( 10כי , שמיר ). Również jeśli zdanie pytajnozależne zawiera 
kilka zaimków pytajnych, tylko jeden z nich musi znajdować się na początku zdania pytajnozależnego, 
reszta może znajdować się na miejscu właściwym składnikom niepytajnym, co jest regułą w języku 
hebrajskim, także w pytaniach samodzielnych, lub na początku zdania podrzędnego, co jest regułą 
w języku polskim, także w pytaniach samodzielnych (por. Świdziński 1992: 216–217)90F

מתחילים להתוכח  :91
) 'zaczynają się spierać między sobą, kto co komu posłał/kto posłał komu co' ביניהם מי שלח למי את מה , עוז

151מנוחה  ). Wyjątkowo w języku hebrajskim, w stylu archaizującym, zdarzają się zdania pytajnozależne, 
w których zaimek pytajny מה znajduje się po podmiocie zdania podrzędnego. Można też te zdania inter-
pretować jako ekstrapozycję składnika zdania podrzędnego: 

 
) 'pytają każdego, jaka jest jego wola' שואלים פיו של כל אחד רצונו מהו 44 במו ידיו, שמיר ) 
) 'nie wiedział, czym jest głód' לא ידע רעב מה הוא 26כי , שמיר )  
) 'zademonstrować, czym jest radość gojów' להדגים לנו שמחת גויים מהי 41רחוב , אקשטיין ) 

 
Mimo że zdanie samodzielne o szyku właściwym stylowi książkowemu רעב מה הוא?  można tłumaczyć 

tak: 'głód czym jest?', szyk taki jest niemożliwy w zdaniu złożonym: 'nie wiedział, głód czym jest', chyba 
że przestawić zdanie dopełnieniowe przed główne: רעב מה הוא לא ידע 'głód czym jest, nie wiedział', bo 
wtedy zaimek pytajny nie sygnalizuje początku zdania dopełnieniowego91F

92. W stylu wolnym od archaiza-

                                                 
91 Mam tu na myśli to, że jeśli zdanie pytajne zawiera kilka zaimków pytajnych, których nie można połączyć spójni-
kiem 'i' (bo jeden z nich jest podmiotem) w języku hebrajskim najczęściej tylko jeden z nich ma szyk inicjalny 
(właśnie podmiot), reszta zachowuje szyk właściwy składnikom niepytajnym, natomiast w języku polskim przeważ-
nie wszystkie zaimki pytajne są przesuwane na początek zdania: מי מהם רשאי לנזוף במי 'kto z nich kogo ma prawo 
łajać' ( 54ילדי , שמיר ) 'kto kogo poprzedził' מי קדם למי ;( 10בדרך , בר יוסף ). Gdy wśród zaimków pytajnych nie ma 
podmiotu, można je połączyć spójnikiem 'i' i w obu językach wszystkie one mogą być przesunięte na początek 
zdania:  מחיר קוניםמה והיכן ובאיזה  'co, gdzie i za jaką cenę się kupuje' ( 16זרע , בר יוסף ). 
92 Nieco inaczej niż w przypadku pytań o rozstrzygnięcie przejawia się podwójna, pytajna i spójnikowa funkcja 



4. Zaimek względny 
 

~ 370 ~ 

cji zaimek pytajny znajduje się na początku zdania podrzędnego: ידע היטב מהו הכסף 'dobrze wiedział, czym 
są pieniądze' ( 143זכרון , שבתאי ). 

Podsumowując, w obu językach zdanie pytajne (nie pytajnozależne) nie musi rozpoczynać się od 
składnika zawierającego zaimek pytajny, i to właśnie dzięki temu możliwe jest zapytanie o składnik 
zdania względnego. Rzekomą niemożność zapytania o składnik zdania względnego Hayon (1973: 47) 
i Botwinik (2011: 39) uzasadniają tym, że zaimek pytajny musi być przesunięty na początek zdania, czyli 
w tym wypadku przed spójnik względny i podają przykłady zdań faktycznie nieakceptowalnych:  את מי
?רחל מכירה את האיש שרימה ?את מי דן פגש את האשה שנישקה , . Jednak wystarczy zaimkowi pytajnemu nadać 

szyk, który ma składnik niepytajny, co jak dowiodłem, jest możliwe, i zdania te staną się akceptowalne: 
?רחל מכירה את האיש שרימה את מי  'Rachel zna człowieka, który oszukał kogo?', por. niepreparowane pytania 

o składnik zdania względnego, w których zaimek pytajny nie jest przesunięty przed spójnik względny: 
?שמשרתים את מי? חוק וסדר שמשרתים את מה  'prawo i porządek, które służą czemu? Które służą komu?' 

( 50שאהבה , הראבן ?מגחמה שאיזו חשיבות בכלל יכולה להיות לה ,(  'od kaprysu, który w ogóle jakie może mieć 
znaczenie?' ( 40שאהבה , הראבן ). Można też zaimek pytajny przesunąć na początek zdania względnego, 
którego jest on składnikiem, ale nie przed spójnik względny: רחל מכירה את האיש שאת מי רימה?  'Rachel zna 
człowieka, który kogo oszukał?'. Tak więc zarówno w hebrajskim, jak i w polskim, wbrew opinii cyto-
wanych autorów, można zapytać o składnik zdania względnego. 

 
 
a.2. Hebrajskie zdanie dopełnieniowe jest złożone 
 
Jeśli hebrajskie zdanie dopełnieniowe jest złożone i zaimek odnoszący się do poprzednika pojawia się 

tylko w zdaniu podrzędnym zdania dopełnieniowego, to polski przekład w wariancie (a) lub (b) staje się 
tak trudny do zrozumienia z powodu dużej odległości pomiędzy zaimkiem względnym a zdaniem, które-
go jest on składnikiem, że jest przez to w zasadzie nieakceptowalny, a w każdym razie nieprzydatny 
komunikacyjnie. W tłumaczeniu należy użyć wariantu (c) lub (d). 

 
• Zdanie dopełnieniowe zawiera zdanie dopełnieniowe, i dopiero w tym ostatnim pojawia się anafora 

odnosząca się do poprzednika. Wariant (b) ma dwie wersje, bo można zmienić kolejność wszystkich lub 
niektórych zdań dopełnieniowych: 

 
 przeglądałem artykuł, (a) który redaktor' עברתי על מאמר שהעורך הראשי ביקש שאראה "אם אפשר לרכך אותו קצת"

naczelny prosił, abym sprawdził, czy można trochę złagodzić', (b') 'który, czy można trochę złagodzić, 
redaktor naczelny prosił, abym sprawdził', (b'') 'który, czy można trochę złagodzić, abym sprawdził, 
redaktor naczelny prosił mnie' ( 5עוול , מגד ) – w (a) pomiędzy składniki zdania względnego wstawione 
jest zdanie złożone redaktor naczelny prosił mnie, abym sprawdził, co powoduje, że trudno uchwytny 
jest związek między dopełnieniem który a orzeczeniem można złagodzić, czemu zaradzono w (b) prze-
stawiając zdanie czy można trochę złagodzić bezpośrednio przed jego dopełnienie, ale to powoduje 
z kolei, że zdanie dopełnieniowe znajduje się przed zdaniem nadrzędnym, w wariancie (b') w dodatku 
niebezpośrednio, tj. między zdaniem dopełnieniowym a nadrzędnym znajduje się zdanie redaktor na-
czelny prosił mnie. Przejrzystszą budowę mają warianty (c) 'w związku z którym redaktor naczelny 
prosił mnie, abym sprawdził, czy można go trochę złagodzić', (d) 'co redaktor naczelny prosił mnie, 
abym sprawdził, czy można go trochę złagodzić'. Zauważmy, że wariant (a) jest nieakceptowalny nie 
z powodu oddalenia poprzednika od zaimka względnego który, czemu w innego typu zdaniach można 
zaradzić nadając anaforze formę rzeczownika określonego zaimkiem który to, lecz z powodu oddale-
nia zaimka który od zdania, którego jest on składnikiem, i w tym wypadku anafora w formie rzeczow-
nika określonego zaimkiem który to nie powoduje, że zdanie staje się akceptowalne, ponieważ i tak 
odniesienie zaimka który jest jasne, niejasna może być tylko jego funkcja w zdaniu, którego jest on 
składnikiem. 

                                                                                                                                                             
partykuły 'czy?' (hebr. האם w stylu neutralnym, ה-  w stylu książkowym) w zdaniach pytajnozależnych. Otóż 
w pytaniach samodzielnych w obu językach partykuła ta, zawsze znajdująca się przynajmniej przed orzeczeniem, 
jest fakultatywna: תעזור לי?  'pomożesz mi?' ( 310חדר , שמעוני ) obok האם הוא אוהב את נעמי?  'Czy on kocha Noomi?' ( , קנז

388בות התגנ ), ) '?tego czyż nie wiesz' זאת הלא אתה יודע  36חבלים , באר ). Partykuła 'czy?' jest natomiast obligatoryjna 
w zdaniach pytajnozależnych: כבודק אם כבר הצטמחו שם זיפיו 'jakby sprawdzał, czy już wyrosła mu tam szczecina' ( , שמעוני

274חדר  האמנם יתכן..] [.שאל את עצמו  ;(  'zapytał samego siebie [...] czy faktycznie jest możliwe' ( 174זכרון , שבתאי ).  
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 zajmowałem się papierami, (a) w których nie jestem' התעסקתי בניירות שאני לא בטוח שידעתי מה כתוב בהם
pewien, że wiedziałem, co jest napisane', (b') 'w których co jest napisane, nie jestem pewien, że wie-
działem', (b'') 'w których co jest napisane, że wiedziałem, nie jestem pewien' ( 109גוף , עקשו ) – przekła-
dy te mają te same wady, co w przykładzie poprzednim, z tym, że dzięki temu, iż orzeczenie to wie-
działem, wariant (a) wydaje się do przyjęcia. Lepsze są warianty (c) 'co do których nie jestem pewien, że 
wiedziałem, co jest w nich napisane', (d) 'co nie jestem pewien, że wiedziałem, co jest w nich napisane'.  

 robaków żyjących w materacu [...] (a) które' של תולעי מזרן [...] שהגיעה השעה לדעת שגם הן חלק מן הסיפור
nadeszła pora, aby się przekonać, że także są częścią tej sprawy', (b') 'które że także są częścią tej 
sprawy, nadeszła pora, aby się przekonać', (b'') 'które że także są częścią tej sprawy, aby się przeko-
nać, nadeszła pora' ( 280הכלה , יהושע ), czytelniejszy jest wariant (d) 'co nadeszła pora, aby się przeko-
nać, że także one są częścią tej sprawy', może też (c) 'w związku z którymi nadeszła pora, aby się 
przekonać, że także one są częścią tej sprawy'. 
 
• Zdanie dopełnieniowe zawiera zdanie względne, i dopiero w nim pojawia się anafora odnosząca się 

do poprzednika: 
 

 wartości, (c) o których nie sądziłem aż do owej' ערכים, שעד אז לא חלמתי כי מצוי אדם בעולם המסוגל להזיזני מהם
chwili, że jest na świecie człowiek, który może mnie od nich odwieść', (d) 'co nie sądziłem aż do owej 
chwili, że jest na świecie człowiek, który może mnie od nich odwieść' ( 85חיי , תמוז ) – warianty (a) 'od 
których nie sądziłem aż do owej chwili, że jest na świecie człowiek, który może mnie odwieść', (b) 'od 
których, że jest na świecie człowiek, który może mnie odwieść, nie sądziłem aż do owej chwili' są nie 
do przyjęcia z tego powodu, że w nich składnik zdania względnego od których został przesunięty 
przed zaimek względny to zdanie rozpoczynający (który może mnie od których odwieść), co jest nie-
możliwe, ale równie niemożliwe jest pozostawienie zaimka względnego na miejscy właściwym skład-
nikom nie odnoszącym się do poprzednika. Występuje tu zatem podobna trudność, co omówiona da-
lej, pojawiająca się w przekładzie na język polski, gdy hebrajskie zdanie względne zawiera zdanie 
względne, i dopiero w nim pojawiają się anafory odnoszące się do dwóch różnych poprzedników. 
 
• Zdanie dopełnieniowe zawiera zdanie okolicznikowe warunku, i dopiero w nim pojawia się anafora 

odnosząca się do poprzednika: 
 

-pogląd, (a) z które' השקפה [...] אשר בש טען שאם מסירים מעליה את האיפור ואת המחלצות הנאות נישאר אגואיזם טהור
go Besz twierdził, że jeśli się usunie makijaż i piękne szaty, pozostanie czysty egoizm', (b) 'z którego 
że jeśli usunie się makijaż i piękne szaty, pozostanie czysty egoizm, twierdził Besz', (c) 'o którym 
Besz twierdził, że jeśli usunie się z niego makijaż i piękne szaty, pozostanie czysty egoizm', (d) 'co Besz 
twierdził, że jeśli usunie się z niego makijaż i piękne szaty, pozostanie czysty egoizm' ( 102זכרון , שבתאי ). 
 
Zaimek odnoszący się do poprzednika może pojawić się zarówno w zdaniu dopełnieniowym (będą-

cym składnikiem zdania względnego), jak i w jego zdaniu nadrzędnym (tj. względnym). Wtedy na za-
imek względny należy przełożyć zaimek anaforyczny będący składnikiem zdania nadrzędnego, natomiast 
zaimek znajdujący się w zdaniu dopełnieniowym należy przełożyć na zaimek osobowy, anaforycznie 
odnoszący się do zaimka względnego. Jeśli orzeczenie zdania nadrzędnego to czasownik mówienia czy 
myślenia, w języku hebrajskim niekiedy pojawia się w zdaniu nadrzędnym wyrażenie z przyimkiem על 
lub ב-  (z czasownikiem ניכר ,הכיר 'widzieć po kim/widać po kim') i zaimkiem odnoszącym się do po-
przednika, ale w języku hebrajskim jest to rzadsze niż w wariancie (c) polskiego przekładu, bo w języku 
hebrajskim nie ma potrzeby uciekania się do takich „pomostów” w celu określenia rzeczownika zdaniem 
względnym złożonym. W języku hebrajskim jest to raczej sposób na wysunięcie przed zdanie dopełnie-
niowe składnika tego zdania wyrażającego datum, i alternatywnym sposobem na to jest ekstrapozycja 
(por. rozdz. 2, 9.3.4.b): 

 
שסיפרו עליו שהוא לא היה נותן לאשתו לאכול[...] את הקמצן   'tego skąpca [...] o którym opowiadano, że nie dawał 

żonie jeść' ( 65מומיק , גרוסמן ) 
ל"כי כולם אנשי אצ, שאומרים עליהם, [...] של אסירי  'więźniów [...] o których się mówi, że wszyscy oni są człon-

kami Narodowej Organizacji Wojskowej' ( 8פצעי , ברטוב ) 
שהלקוחות סבורים עליהם שהם אדונים, כאותם מנהלים־שכירים של בתי־מלון  'jak owi najemni kierownicy hoteli, 

o których klienci myślą, że są oni właścicielami' ( 129ריחו , תמוז ) 
שהוא עתה כמין צעיר־זועםאשר אביו הכריז עליו , זולת עידו  'z wyjątkiem Ida, o którym jego ojciec obwieścił, że 

jest on teraz czymś w rodzaju młodego gniewnego' ( 102מקום , עוז ) – ponieważ zdanie nadrzędne za-
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wiera dwa zaimki odnoszące się do poprzednika (jeden jest przydawką podmiotu, drugi jest dopełnie-
niem), możliwy jest też przekład: 'z wyjątkiem Ida, którego ojciec obwieścił o nim, że jest on teraz 
czymś w rodzaju młodego gniewnego'. 

שכבר הכיר בה אריה שנצנצה בה מעין תאוה לחשיבות, בעיני חנה  'w oczach Chany, po której już Arie widział, że 
pojawiła się w niej taka żądza prestiżu' ( 49סיפורים , ביאליק ) 
 
W tej funkcji wysunięcia składnika wyrażającego datum przed zdanie dopełnieniowe przyimek על lub 

-ב  pojawia się nie tylko w zdaniach względnych (por. Rubinstein 1971: 105, 109, 114): 
 

וא נסערניכר בו שה  'widać po nim, że jest wzburzony' ( 133מקום , עוז ) 
שהיא בת מאה, על ג׳מילה, אמרו עליה[...] נפגשה לו ג׳מילה   'wpadła na niego Dżamila [...] mówiono o niej, 

o Dżamili, że ma sto lat' ( 127סוכן , שחר ) 
) 'wiedziała o nim, że przybył w ostatnim roku tumultów' ידעה עליו שבא בשנתם האחרונה של המאורעות 77הוא , שמיר ) 
) 'uważała na temat Abrahama, że miał rację' סבורה היתה באברהם שצדק 74הוא , שמיר ) 

 
b. Zaimek anaforyczny jako składnik zdania podmiotowego 
 
Hebrajskie zdanie względne może zawierać zdanie podmiotowe, w którym pojawia się jedyna anafora 

odnosząca się do poprzednika. W języku polskim możliwe są podobne zdania: (a) Ona słuchała słów jego 
ze spuszczonemi oczyma, z których dobrze, że łza nie wytrysła92F

93, choć zdania takie są rzadsze w języku 
polskim niż hebrajskim, bo w ich wersji polskiej składniki zdania podmiotowego są rozdzielone przez 
zdanie nadrzędne (w podanym przykładzie zdanie nadrzędne dobrze, że znajduje się pomiędzy okoliczni-
kiem z których a grupą orzeczenia łza nie wytrysła zdania podmiotowego). Wydaje się, że w języku 
polskim najczęściej pojawiają się tego typu zdania z orzeczeniami dobrze, wątpliwe, okazało się, jasne, 
szkoda, możliwe, (nie) wiadomo, rzadziej z innymi orzeczeniami, dlatego przekłady niektórych z poniż-
szych zdań mogą w pierwszej chwili dziwić i wtedy można przesunąć zdanie podmiotowe przed zdanie 
nadrzędne, aby zaimek który znalazł się bliżej zdania, którego jest składnikiem (wariant (b) poniżej). 
W języku hebrajskim nie ma takich frazeologicznych ograniczeń co do orzeczenia zdania podmiotowego. 
Można też (c) do zdania nadrzędnego wprowadzić wyrażenie „pomostowe” w którego przypadku, co do 
którego, o którym, dzięki czemu w zdaniu podmiotowym pojawi się zaimek osobowy odnoszący się do 
poprzednika, a nie względny. Wreszcie spójnik co pozwala zachować w wariancie (d) ciągłość, którą się 
cechuje zdanie hebrajskie i polskie zdanie niewzględne o analogicznej budowie. Należy zwrócić uwagę, 
że w wariancie (d), jeśli anafora jest podmiotem zdania, to może pojawić się w formie leksemu zaimko-
wego, co w zdaniach względnych niezłożonych nie zdarza się poza przypadkami koordynacji, negacji czy 
określenia przydawkami anafory podmiotowej odnoszącej się do poprzednika. 

 
b1. Zdanie podmiotowe oznajmujące 
 

 ,są ludzie, (a) którzy stanowczo wskazane jest, aby mieli Boga' יש אנשים שבהחלט רצוי שיהיה להם אלוהים
(b) 'którzy, aby mieli Boga, jest stanowczo wskazane', (c) 'w których przypadku stanowczo wskazane 
jest, aby mieli (oni) Boga', (d) 'co stanowczo wskazane jest, aby mieli (oni) Boga' ( 34לב , שחם ) 

 do innego, nowego otoczenia, (a) do którego nie jest' אל סביבה אחרת, חדשה, אשר לא יעלה על הדעת כי אסכין עימה
możliwe, abym przywykł', (b) 'do którego abym przywykł, nie jest możliwe', (c) 'w którego przypadku nie 
jest możliwe, abym do niego przywykł', (d) 'co nie jest możliwe, abym przywykł do niego' ( 411הכלה , יהושע ) 

 we Włoszech, (a) do których było całkiem jasne, że wróci', (b) 'do' באיטליה, שרק טבעי היה שיחזור אליה
których że wróci, było całkiem jasne', (c) 'co do których było całkiem jasne, że do nich wróci', (d) 'co 
było całkiem jasne, że do nich wróci' ( 498הכלה , יהושע ) 

 moich rodziców, (a) którzy jest zdumiewające, że w taki' את הורי, שמפליא שביום גשום כזה עדיין הם מסתובבים בחוץ
deszczowy dzień nadal są poza domem', (b) którzy, że w taki deszczowy dzień nadal są poza domem, jest 
zdumiewające', (c) 'w których przypadku jest zdumiewające, że w taki deszczowy dzień nadal są poza do-
mem', (d) 'co jest zdumiewające, że w taki deszczowy dzień oni nadal są poza domem' ( 390השיבה , יהושע ) 

-jak się ma jego synowa, (a) która okazało się, że opuściła Jerozoli' בשלום כלתו, שמסתבר שעזבה את ירושלים
mę' ( 477הכלה , יהושע ) 

 

                                                 
93 J. I. Kraszewski, Djabeł. Czasy Stanisława Augusta. Warszawa 1929, s. 51. 
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 z udziałem trzech myśliwych, (a) którzy' בשלושת הציידים, שאחר כך נגלה לעקביה, שהיו שלושה שודדים מפורסמים
potem stało się wiadome Akawiuszowi, że byli trzema sławetnymi rozbójnikami', (b) 'którzy że byli 
trzema sławetnymi rozbójnikami, potem stało się wiadome Akawiuszowi', (c) 'o których potem stało 
się wiadome Akawiuszowi, że byli oni trzema sławetnymi rozbójnikami', (d) 'co potem stało się wia-
dome Akawiuszowi, że byli (oni) trzema sławetnymi rozbójnikami' ( 62עלילות , בורלא ) 

-czym jest ta rzecz, (a) którą jest dla niej tak ważne, żebym przyn' מה הדבר הזה שחשוב לה כל כך שאני אביא?
iósł', (b) 'którą żebym przyniósł, jest dla niej tak ważne', (d) 'co jest dla niej tak ważne, żebym ją przy-
niósł' ( 172ארבעה , נבו ) 

-w lekarstwach, (a) z których każdego przeznacze' בתרופות, שניכר כי הוא יודע את ייעודה של כל אחת מהן
nie/przeznaczenie każdego z których widać było, że on zna', (b) 'z których każdego przeznaczenie, że 
on zna, widać było', (c) 'co do których widać było, że on zna przeznaczenie każdego z nich', (d) 'co 
widać było, że on zna przeznaczenie każdego z nich' ( 170הכלה , יהושע ) – w wariancie (a) możliwe dwie 
wersje szyku z tego powodu, że wyrażenie z których jest przydawką zaimka każdego. 

 spłowiałym dywanem, (a) na którym widać było, że' שטיח מהוה, שנראה כי פעם [...] היתה עליו דוגמא של פרחים
kiedyś był wzór w kwiaty', (b) 'na którym, że kiedyś był wzór w kwiaty, widać było', (c) 'po którym 
widać było, że kiedyś był na nim wzór w kwiaty', (d) 'co widać było, że kiedyś był na nim wzór 
w kwiaty'93F

94 ( 163מגדלורים , קציר ) 
 
 
 ,'jest tam kilka rzeczy, (a) które szkoda, aby ot tak przepadły' יש שם כמה דברים שחבל שיילכו סתם לאיבוד

(b) 'które aby ot tak przepadły, szkoda', (c) 'których szkoda, aby ot tak przepadły', (d) 'co szkoda, aby 
ot tak przepadły' ( 314הכלה , יהושע ) 

 za tym nowym zgonem, (a) który możliwe, że jest tylko' אחר המוות החדש, שאפשר שהוא מדומה בלבד
wymysłem' ( 39הכלה , יהושע ) 

 nasz doktor [...], (a) który jest to dla nas' דוקטורנו [...] אשר זהו לנו גם עונג וגם כבוד שמצא שעה מזמנו העמוס לבוא
zarówno przyjemnością, jak i zaszczytem, że znalazł chwilę w swym wypełnionym [zajęciami] czasie, 
aby przyjść', (b) który, że znalazł chwilę w swym wypełnionym [zajęciami] czasie, aby przyjść, jest to 
dla nas zarówno przyjemnością, jak i zaszczytem', (d) 'co jest to dla nas zarówno przyjemnością, jak 
i zaszczytem, że znalazł (on) chwilę w swym wypełnionym zajęciami czasie, aby przyjść' ( 124ילדי , שמיר ) 
 
W wariancie (d) zdań powyższych anafora odnosząca się do poprzednika jest bądź to cechą orzeczenia 

finitywnego, bądź zaimkiem osobowym, jako że poprzednik to rzeczownik. Jeśli jednak poprzednik to 
w polskim przekładzie zaimek to, coś, co, nic, a anafora nie jest podmiotem zdania podrzędnego, wydaje 
się, że przybiera ona postać zaimka to, gdy w zdaniu hebrajskim anaforą jest zaimek osobowy:  הוא עומד גם
 on stoi także za tym wszystkim, co jakby się zdawało, że on' מאחורי כל מה שכאילו נראה שהוא לא עומד מאחוריו
za tym nie stoi' ( 121ו זייפנ, רון פדר עמית ), nie 'on za nim nie stoi'. Wynika to z faktu, że w przeciwieństwie 
do hebrajskiego zaimka osobowego, polski zaimek osobowy nie może anaforycznie odnosić się do zaim-
ka nie odnoszącego się do osób (por. rozdz. 2, 2.6). 

 
b.2. Zdanie podmiotowe pytajnozależne 
 

 spotkania z ludźmi, którzy nie wiadomo, kiedy znów' (a) פגישות עם אנשים שלא ברור מתי יתפנו אליו שוב
znajdą dlań czas' ( 28המינה , בלום-קסטל ) 

 z tymi przyjaciółmi, z którymi wątpliwe jest, czy' (a) עם החברים האלה, שספק אם הוא אוהב בכלל להיות במחיצתם
on w ogóle lubi przestawać' ( 29גוף , קשוע ) 

-państwa narodo' של מדינת לאום, שלצורך העניין לא משנה כלל אם היא מדינה טוטליטרית גלויה, או דמוקרטית־לכאורה
wego, (a) które z punktu widzenia tej sprawy nie jest istotne, czy jest państwem otwarcie totalitarnym, 
czy też pozornie demokratycznym', (b) 'które czy jest państwem otwarcie totalitarnym [...] z punktu 
widzenia tej sprawy nie jest istotne', (c) 'w którego przypadku z punktu widzenia tej sprawy nie jest 
istotne, czy jest ono państwem otwarcie totalitarnym, czy też pozornie demokratycznym', (d) 'co 
z punktu widzenia tej sprawy nie jest istotne, czy jest ono państwem otwarcie totalitarnym, czy też po-
zornie demokratycznym' ( 395הכלה , יהושע ) 

 ,po to, aby operacja Lazara' כדי שמעשה הניתוח של לזר, שנעלם ממנו למה הצטרפתי אליו, לפחות יעשיר את נסיוני
(a) w której jemu nie było wiadomo, dlaczego wziąłem udział, przynajmniej wzbogaciła moje do-

                                                 
94 Zdanie podobne do wariantu (d) podaje Bondaruk 1995: 39, p. 31. 
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świadczenie, (b) 'w której, dlaczego wziąłem udział, jemu nie było wiadomo', (c) 'o której jemu nie 
było wiadomo, dlaczego wziąłem w niej udział' ( 314השיבה , יהושע ) 
 
W zdaniach podanych wyżej zdanie podmiotowe jest pojedyncze. Gdy zdanie podmiotowe jest złożo-

ne, i dopiero w jego zdaniu podrzędnym pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika, warianty (a) 
i (b) stają się nieakceptowalne z powodu zbyt dużej odległości między zaimkiem który a zdaniem najniż-
szym w hierarchii, którego jest on elementem: זה ריח שידוע שהחיה בכלל לא יכולה להתאפק כשהיא מריחה אותו 'to 
jest zapach, (a) który wiadomo, że ta bestia nie może w ogóle się opanować, gdy czuje' ( 96מומיק , גרוסמן ) 
– można przesunąć zdanie okolicznikowe przed zdanie główne, co czyni związek między czasownikiem 
czuje a jego dopełnieniem który lepiej widocznym: (b) 'który wiadomo, że gdy ta bestia czuje, to nie 
może się ona w ogóle opanować'. Warianty (c) i (d) nie wymagają takiego przestawienia i wydają się 
optymalne: (c) 'to jest zapach, o którym wiadomo, że ta bestia nie może w ogóle się opanować, gdy go 
czuje'. (d) 'to jest zapach, co wiadomo, że ta bestia nie może się w ogóle opanować, gdy go czuje'. 

 
Dygresja 2: Pytanie o składnik zdania podrzędnego 
 
Zdania względne złożone zawierające zdanie dopełnieniowe lub podmiotowe mają w języku hebraj-

skim i w polskim wariancie (d) szyk ciągły. W języku hebrajskim pytania o składnik zdania podrzędnego 
mają szyk nieciągły, przypominający szyk polskich zdań względnych złożonych z zaimkiem który, tj. 
wariantów (a) i (b).  

 
1. Gdy zaimek pytajny jest składnikiem zdania dopełnieniowego lub podmiotowego ze spójnikiem ש- , 

następującego po zdaniu głównym, w języku hebrajskim zaimek pytajny znajduje się zawsze przed zda-
niem głównym, tj. między składniki zdania podrzędnego jest wstawione zdanie główne (por. przykłady 
w: Shlonsky 1988, z których pierwszy przytaczam: מי את מאמינה שלא אוהב סלט חצילים? ). W języku polskim 
możliwe są dwa warianty szyku, z zaimkiem pytajnym przed zdaniem głównym (jak w hebrajskim: 'kto 
wierzysz, że nie lubi sałatki z bakłażanów?') lub z zaimkiem pytajnym na początku zdania podrzędnego 
('wierzysz, że kto nie lubi sałatki z bakłażanów?') 94F

95. W języku polskim preferowany jest ten drugi szyk95F

96, 
bo dzięki niemu składniki jednego zdania nie są rozdzielone przez inne zdanie96F

97. Zatem, mimo że zaimek 

                                                 
95 Według Borsleya (1983: 169–170) zdanie ze spójnikiem że (np. Kogo myślisz, że Maria widziała?) jest nieakcep-
towalne, a zdanie ze spójnikiem żeby (np. Co Janek chce, żeby Jurek przeczytał?) jest akceptowalne, dlatego dalej 
osobno podaję te dwa rodzaje zdań. Szczegielniak (2005b) podaje jako akceptowalny jeszcze jeden wariant pytania 
o składnik zdania podrzędnego, z pojawiającymi się jednocześnie zaimkiem pytajnym przed zdaniem głównym 
i zaimkiem osobowym (znajdującym się w zdaniu podrzędnym) anaforycznie odnoszącym się do pytajnej grupy 
nominalnej: Który komputer Marek podejrzewał, że Maria wie, że Jan chce go kupić? – zdanie to, w którym inicjal-
na grupa nominalna jest w bierniku, jest nieakceptowalne z powodu obecności zaimka go, i należy je tak przeformu-
łować: Marek podejrzewał, że Maria wie, że który komputer Jan chce kupić?. Zdanie podane przez Szczegielniaka 
być może byłoby akceptowalne, gdyby inicjalna grupa nominalna była w mianowniku, co można by interpretować 
jako ekstrapozycję składnika zdania podrzędnego: Który komputer Marek podejrzewał, że Maria wie, że Jan chce na 
nim pograć? < Marek podejrzewał, że Maria wie, że Jan chce na którym komputerze pograć?. 
96 Bondaruk (1995: 44) jako nieakceptowalne podaje zdanie Jaką książkę myślałeś, że przeczytałem?, które moim 
zdaniem jest akceptowalne, choć rzadsze niż wariant Myślałeś, że jaką książkę przeczytałem? 
97 Bobrowski (2005: 375–379) analizując pytania o składnik zdania podrzędnego nie wspomina o tej możliwości, tj. 
rozważa jedynie zdania z zaimkiem przesuniętym na początek zdania głównego (jak np. akceptowalne wg niego 
zdanie Co komu chłopiec chce, żeby dziewczyna pożyczyła), i podaje też przykład zdania nieakceptowalnego, 
w którym na początku zdania głównego obok siebie pojawiają się pytania zarówno o składnik zdania głównego, jak 
i o składnik zdania podrzędnego: *Kto co chce, żeby chłopiec przeczytał?, na co odpowiedź brzmiałaby: Jan chce, 
żeby chłopiec przeczytał gazetę. Zdanie można jednak uczynić akceptowalnym pozostawiając zaimek co w zdaniu 
podrzędnym: Kto chce, żeby co chłopiec przeczytał?. Gdzie indziej Bobrowski (1995: 71) podaje zdania faktycznie 
nieakceptowalne jako zdania oznajmujące ze zdaniem dopełnieniowym pytajnozależnym: Jan wie, że kto przyszedł; 
Jan wie, że jak Marysia mieszka – zdania te jako oznajmujące są nie do przyjęcia, bo zaimek pytajny rozpoczynają-
cy zdania pytajnozależne pełni zarazem funkcję spójnika, i nie ma już w nich miejsca dla spójnika że, tj. należy te 
zdania poprawić na Jan wie, kto przyszedł. Dodajmy jednak do tego, co pisze Bobrowski, że zdania te stają się 
akceptowalne jako zdania pytajne o składnik zdania podrzędnego: Jan wie, że kto przyszedł?, na co można tak 
odpowiedzieć: Jan wie, że przyszła Marysia, jako że zaimek pytajny w zdaniu pytajnym nie pełni funkcji spójnika. 
Świdziński (1992: 147) stwierdza, że spójniki podrzędne nie dopuszczają pytajności zdania pospójnikowego 
i podaje zdanie wg niego nieakcpetowalne: Jaś powiedział, że kiedy nie przyszłaś?, które moim zdaniem jest zupeł-
nie akceptowalne. Należy też zauważyć, że spójnik że, a w hebrajskim ש- , jest możliwy przed zdaniem pytajnoza-
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względny który jest z pochodzenia zaimkiem pytajnym, można zauważyć różnicę w możliwym szyku 
pomiędzy zaimkiem względnym który a zaimkami pytajnymi: o ile zaimki pytajne mogą być pozostawio-
ne w głębi zdania złożonego, jak wynika z poniższych tłumaczeń, o tyle jest to niemożliwe w przypadku 
zaimka względnego który, bo ten musi znajdować się możliwie blisko poprzednika, jako że jedną z jego 
funkcji jest sygnalizowanie początku zdania względnego i stąd komplikacje szyku w wariantach (a) i (b) 
zdań wyżej przytoczonych. 

 
a. Zdanie podrzędne ze spójnikiem żeby: 
 

?איך רצית שאגיב  'jak chciałaś, żebym zareagował?/chciałaś, żebym jak zareagował?' ( 223גוף , קשוע ) 
a ty za kogo chciałabyś, żeby Noga' עם מי היית את רוצה שנוגה תתחתן 97F

98 wyszła?/a ty chciałabyś, żeby za kogo 
Noga wyszła?' ( 20מתום , ברטוב ) 

?כמה את רוצה שנרשום דמי הכתובה  'ile chcesz, żebyśmy zapisali jako kwotę odszkodowania w przypadku 
rozwodu?/chcesz, abyśmy ile zapisali jako kwotę odszkodowania?' ( 157בגיאות , בורלא ) 

?איפה אתה רוצה שאני אעמוד  'gdzie chcesz, żebym stała?/chcesz, żebym gdzie stała?' ( 97המינה , בלום-קסטל ) 
?על מה אתה רוצה שנדבר  'o czym chcesz, żebyśmy porozmawiali?/chcesz, żebyśmy o czym porozmawiali?' 

( 196נוכחים , גרוסמן ) 
?מי אתה רוצה שיעשה קסטינג  'kto chcesz, żeby zrobił casting?/chcesz, żeby kto zrobił casting?' ( 25תרבות , רבן )98F

99 
b. Zdanie podrzędne ze spójnikiem że: 
 

?לאן הם סבורים שהגיעו  'dokąd oni myślą, że przyjechali?/oni myślą, że dokąd przyjechali?' ( 119מבחן , גורן ) 
) '?skąd myślisz, że ja mam pieniądze?/myślisz, że skąd ja mam pieniądze' מאיפה את חושבת שיש לי כסף 156כורסת , גפן ) 
?בת כמה אתם חושבים שאידה צריכה להיות  'ile lat uważacie, że Ida powinna mieć?/uważacie, że ile lat powinna 

mieć Ida?' ( 21שיני , גפן ) 
?מה אתה אומר שהוא  'kim mówisz, że ona jest?/mówisz, że kim on jest?' ( 96שיני , גפן ) 

) '?kto myślałaś, że to jest?/myślałaś, że kto to jest' אלא מי חשבת שזה 129מנוחה , עוז ) 
אנימה הוא חושב ש  'czym on myśli, że jestem?/on myśli, że czym jestem?' ( 168חיי , שלו ) 
 
W języku polskim szyk jak w hebrajskim jest jedynie możliwy, gdy złożone zdanie pytajne samo jest 

zdaniem podrzędnym (pytajnozależnym), bo wtedy zaimek pytajny sygnalizuje początek zdania podrzęd-
nego, tj. pełni także funkcję spójnika międzyzdaniowego (por. Bobrowski 1995): 

 
 abym ci zaproponowała, z jakimi ludźmi byłoby dobrze, żebyś się' שאציע לך עם איזה אנשים כדאי שתשוחח

spotkał' ( 103זייפנו , רון פדר עמית ), nie 'abym ci zaproponowała, byłoby dobrze, żebyś się spotkał z jaki-
mi ludźmi', choć zdanie pytajne עם איזה אנשים כדאי שתשוחח można tak tłumaczyć: 'dobrze byłoby, żebyś 
się spotkał z jakimi ludźmi?'. 

) 'nie wiem, kim mogłabym powiedzieć, że jestem' אני לא יודעת מי אני יכולה להגיד שאני 232קשת  ), nie 'nie 
wiem, mogłabym powiedzieć, że kim jestem', choć zdanie pytajne מי אני יכולה להגיד שאני?  można tak 
tłumaczyć: 'mogę powiedzieć, że kim jestem?'. 

מה מצפים ממנו שיעשה" [...] ידע"כל אחד   'każdy wiedział [...] co oczekują od niego, że zrobi' ( 7, 1948, בן יהודה ) 
– ten przekład w pierwszej chwili może wydawać się błędny, bo można omyłkowo wziąć co za skład-
nik zdania nadrzędnego (dopełnienie oczekują), i wtedy zaimek ten powinien mieć formę czego, jed-
nak faktycznie co to dopełnienie orzeczenia zrobi. Podobnie jak w przypadku zdań względnych złożo-
nych, można zastosować w przekładzie metodę „pomostu”, tj. zaimek pytajny przenieść ze zdania 
podrzędnego do nadrzędnego, aby pomiędzy składniki zdania podrzędnego nie było wstawione zdanie 
nadrzędne, i wtedy przekład brzmiałby tak: 'każdy wiedział, czego oczekują od niego, że zrobi'. Mimo 
że zdanie pytajne המה מצפים ממנו שיעש?  można też tak tłumaczyć: Oczekują od niego, że co zrobi?, 
szyk taki niemożliwy byłby w zdaniu pytajnozależnym, bo wtedy zaimek pytajny miałby też funkcję 
spójnika, zatem nie 'każdy wiedział, oczekują od niego, że co zrobi'. 
 

                                                                                                                                                             
leżnym, jeśli jest ono pytaniem retorycznym: אני מתכוון לומר רק שממתי עושים תעלות באמצע הדרך?  'chcę tylko powie-
dzieć, że od kiedy to robi się kanały na środku drogi?' ( 139הוא , שמיר ). 
98 Imię żeńskie. 
99 Według Borsleya (1983: 170) zdanie Kto Janek chce, żeby przeczytał książkę? jest nieakceptowalne, bo w tego 
typu zdaniach zaimek pytajny nie może być podmiotem. Według mnie zdanie to jest akceptowalne, jednak faktycz-
nie w wielu językach zdania z dopełnieniem zdania podrzędnego znajdującym się przed zdaniem głównym są 
akceptowalne, a z podmioten nie (Aoun, Benmamoun, Choueiri 2010: 54–55). 
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W przypadku zdań pytajnych wariant polski z zaimkiem pytajnym na początku zdania dopełnieniowe-
go (a nie na początku zdania głównego) jest szczególnie wskazany, gdy z powodu znaczenia zdania 
można by omyłkowo wziąć zaimek pytajny za składnik zdania głównego. W hebrajskim toleruje się taką 
dwuznaczność, wobec niemożności przesunięcia zaimka pytajnego na początek zdania dopełnieniowego 
(por. Shlonsky 1988: 200; Shlonsky, Doron 1991: 441): באיזו שעה אמר דוקטור קרמר שאני צריך לחזור למחלקה?  
'dr Kremer powiedział, że o której godzinie mam wrócić na oddział?' ( 99סוכן , שחר ), nie 'o której godzinie 
dr Kremer powiedział, że mam wrócić na oddział?', bo ten przekład byłby pytaniem o składnik zdania dr 
Kremer powiedział. 

 
Podane wyżej zdania pytajne o składnik zdania dopełnieniowego wprowadzonego przez spójnik ש-  na-

leży odróżnić od zdań pytajnozależnych, bo te rozpoczynają się nie od spójnika ש-  (w polskim przekła-
dzie że, żeby), lecz od zaimka pytajnego, który nie jest przesuwany ani w polskim ani w hebrajskim przed 
zdanie główne, jako że zdanie złożone nie jest pytajne, a zaimek pytajny ma dodatkową funkcję spójnika 
międzyzdaniowego: הדגים לי דולק כיצד מעמיסים זבל על העגלה 'Dolek zademonstrował mi, jak się ładuje gnój 
na wóz' ( 61תרנגול , עמיר ). 

 
2. Gdy zaimek pytajny jest składnikiem drugiego ze zdań współrzędnie złożonych o tym samym pod-

miocie, w języku hebrajskim zaimek ten znajduje się najczęściej przed pierwszym ze zdań złożonych, 
w polskim możliwe są dwa warianty szyku, jednak zdecydowanie preferowany jest ten, w którym zaimek 
pytajny znajduje się bezpośrednio przed czasownikiem, którego jest dopełnieniem, tj. wariant (b):  מה יקום
?ויעשה ומה ישב ולא יעשה  (a) 'co wstanie i zrobi, a czego będzie siedział i nie zrobi, (b) 'wstanie i co zrobi, 

i będzie siedział, i czego nie zrobi?' ( 73עלילות , בורלא ). Rzadszy jest w hebrajskim szyk zaimka pytajnego 
po pierwszym zdaniu, co jest z kolei normą w języku polskim: ראמ [...]ומה , נסים בא?  (b) 'Nisim przyszedł, 
i co [...] powiedział?' ( 60המחצבה , בן עזר ), możliwa w języku hebrajskim parafraza z zaimkiem pytajnym 
przed pierwszym zdaniem to: מה נסים בא ואמר?  (a) 'co Nisim przyszedł i powiedział?'. Gdy zdania współ-
rzędne różnią się podmiotem, w obu językach zaimek pytajny musi znajdować się przy tym orzeczeniu, 
którego jest określeniem: 

 
?וזהרה מה אמרה, טילפנת לזהרה  'dzwoniłeś do Zohary, a Zohara co rzekła?' ( 50שירה , עגנון ) 
?ומה יחזיק אותו, אחרי כמה קילומטרים יסתיים החבל  'po kilku kilometrach skończy się lina, i kto ją będzie trzy-

mał?' ( 36היכן , קסטל בלום ) 
 
Jeśli zdanie pytajne współrzędnie złożone jest pytajnozależne dopełnieniowe, jedynie możliwy szyk, 

zarówno w języku polskim, jak i hebrajskim, to taki, w którym zaimek pytajny będący składnikiem 
drugiego ze zdań, znajduje się przed pierwszym z nich, bo zaimek ten ma wtedy też drugą, spójnikową 
funkcję: אתם שומעים באזניכם מה בא והציע לי?  'słyszycie na własne uszy, co przyszedł i mi zaproponował?' ( בן

38 המחצבה, עזר ), jako zdanie pytajne akceptowalny byłby także wariant 'przyszedł i co mi zaproponował?'. 
 
Podane wyżej zdania pytajne, w których przypadku niemożliwe jest przesunięcie zaimka pytajnego 

przed pierwsze ze zdań składowych (typu 'po kilku kilometrach skończy się lina, i kto ją będzie trzymał?') 
nie mogą pełnić funkcji dopełnienia, tj. nie mogą być pytajnozależne, czyli niemożliwe jest nadanie 
pytaniu 'dzwoniłeś do Zohary, a Zohara co rzekła?' funkcji dopełnienia: 'Nie wiem, dzwoniłeś do Zohary, 
a Zohara co rzekła', choć możliwe jest zdanie 'Nie wiem, co rzekła Zohara'. 

 
3. Pewne spójniki międzyzdaniowe ani w polskim, ani w hebrajskim nie pozwalają na przesunięcie 

przed nie jakiegokolwiek składnika zdania następującego po takim spójniku, i wtedy w zdaniu pytajnym 
samodzielnym zaimek pytajny znajduje się na początku zdania podrzędnego (w podanym przykładzie 
okolicznikowego przyczyny), a zdanie pytajne nie może być użyte jako pytajnozależne. Do spójników 
takich należy כי/bo: כי מה יכלו לתקן ובמה להושיע, לא תיקנו מאומה ולא הושיעו לו  'nie naprawiły niczego ani nie 
pomogły mu, bo co mogły naprawić i w czym pomóc?' ( 164שמות , ראובני ). 

 
W języku hebrajskim możliwa jest ekstrapozycja zaimka pytajnego מי ,מה lub rzeczownika określone-

go zaimkiem pytajnym (por. rozdz. 2, 9.3.3). W przypadku zdań pytajnych złożonych pozwoliłaby ona 
zasygnalizować związki składniowe między oddalonymi składnikami, np. ן איתומי היית רוצה שנוגה תתחת . 
Zdań takich jednak w tekstach nie znalazłem. 
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c. Zaimek anaforyczny jako składnik zdania okolicznikowego 
 
Hebrajskie zdanie względne może zawierać zdanie okolicznikowe, w którego skład wchodzi jedyna 

anafora odnosząca się do poprzednika. Ponieważ szyk zdania okolicznikowego względem głównego jest 
swobodniejszy niż szyk zdania dopełnieniowego czy podmiotowego, jeśli hebrajskie zdanie okoliczniko-
we następuje po zdaniu głównym, to w polskim przekładzie z zaimkiem względnym należy odwrócić ten 
szyk, tak aby zdanie okolicznikowe następowało bezpośrednio po poprzedniku. Jedyną anomalią zdania 
względnego w wariancie (b) jest wtedy przesunięcie składnika zdania okolicznikowego (tj. zaimka 
względnego) przed spójnik to zdanie rozpoczynający (nim; od kiedy; za to, żeby; gdyby; jeśli; za każdym 
razem, gdy)100, co praktycznie nie zdarza się poza zdaniami względnymi lub pytajnymi, tj. zdanie nie-
względne niepytajne Gdy wrócę od Marysi, zadzwonię do nich chyba bardzo rzadko ma szyk: Od Marysi 
gdy wrócę, zadzwonię do nich, spotykany w zdaniach względnych (zob. przykłady niżej) i pytajnych: Od 
kogo gdy wrócisz, zadzwonisz do nich? W hebrajskich zdaniach względnych takiej nieciągłości nie ma. 
Wariant (d) pozwala zachować szyk zdania okolicznikowego po głównym bez powodowania nieciągło-
ści. Zwróćmy uwagę na widoczny w wariancie (b) zbieg spójników, z których każdy jest składnikiem 
innego zdania i łączy inne elementy tekstu, np. w podanym niżej zdaniu 'środki i czyny, które gdyby 
podjęła w swoim czasie, nic złego by się nie stało' występują obok siebie dwa spójniki: zaimek względny 
który o funkcji spójnika łączy nominalny składnik zdania nadrzędnego, tj. poprzednik ('środki i czyny'), 
ze zdaniem względnym 'gdyby podjęła [te] środki i czyny, nic złego by się nie stało', i jest zarazem skład-
nikiem zdania względnego (dokładniej: składnikiem zdania okolicznikowego warunku, wchodzącego 
w skład zdania względnego: 'gdyby podjęła [te] środki i czyny'), natomiast spójnik gdyby łączy zdania 
składowe zdania względnego, które samo jest zdaniem złożonym101. 

 
• W zdaniu hebrajskim zdanie nadrzędne znajduje się przed zdaniem okolicznikowym, i w polskim prze-

kładzie należy zmienić kolejność zdania okolicznikowego względem nadrzędnika, co daje wariant (b): 
 

שיגיעות הרבה יגע עד שרכשֹו לקניין לו, למקום זה  'temu miejscu, (b) które nim nabył na własność, bardzo się 
natrudził', (d) 'co bardzo się natrudził, nim nabył je na własność' ( 75סיפורו , קפליוק ), lepiej niż (a) 'które 
bardzo się natrudził, nim nabył na własność'. 

שזמן רב חלף מאז צבעה את שערה לאחרונה, בנוסעת הנערית  'chłopczycowatą podróżniczkę, (b) która od kiedy 
sobie pofarbowała włosy po raz ostatni, dużo czasu upłynęło', (d) 'co dużo czasu upłynęło, od kiedy 
(ona) sobie pofarbowała włosy po raz ostatni' ( 78הכלה , יהושע ), lepiej niż (a) 'która upłynęło dużo cza-
su, od kiedy sobie pofarbowała włosy po raz ostatni'. 

 pikownik, (b) którym za to, żeby tylko pozwolono mu robić' הדקר שהיה נותן את נפשו ובלבד שיניחו לו לשתול בו
otwory do sadzenia roślin, oddałby duszę', (d) 'co oddałby duszę za to, żeby tylko pozwolono mu nim 
robić otwory do sadzenia roślin' ( 61תחת , שמיר ), lepiej niż (a) 'którym oddałby duszę za to, żeby tylko 
pozwolono mu robić otwory do sadzenia roślin'. 
 
W przekładzie zdania הטיל את האפר , שכמעט לא עבר ביקור בלי שיחזור בצורה זו או אחרת על השאלות הללו, צזאר

 Cezar, co nie upłynęła prawie żadna wizyta bez tego, by (on) w ten czy inny sposób powtórzył' (d) לכיור
te pytania, wrzucił popiół do zlewu' ( 88זכרון , שבתאי ) konieczne jest posłużenie się spójnikiem względnym 

                                                 
100 O zdaniach tego typu w dawnej polszczyźnie, wraz z przykładami potwierdzającymi akceptowalność mojego 
wariantu (b) por. Wierzbicka 1966: 181–185; Bajerowa 1964: 162; Senderska 2013: 55–60; 126–127, 151. Moim 
zdaniem nie ma żadnego podobieństwa między zdaniami typu (b) a zdaniami, w których między poprzednikiem 
a zaimkiem względnym znajdują się składniki zdania nadrzędnego (por. rozdz. 4, 7.4), które to podobieństwo 
dostrzegła Senderska, oba typy zdań określając mianem zdań anaforycznych tylko z tej racji, że w obu przypadkach 
pomiędzy poprzednikiem a anaforą znajdują się jakieś inne elementy. Jednak w pierwszym przypadku są to elemen-
ty zdania względnego (spójniki gdy itp.), a w drugim – elementy zdania nadrzędnego. 
101 Wierzbicka (1966: 184) zdania z takim zbiegiem spójników (z których jeden to zaimek względny) określa jako 
niezmiernie ciekawe [...] z teoretycznego punktu widzenia, gdyż zdają się one przeczyć powszechnej opinii badaczy 
składni, że jeden i ten sam element nie może być podrzędnikiem jednocześnie kilku nadrzędników. Stosując inter-
pretację Wierzbickiej do podanego tu przykładu można by stwierdzić, że w zdaniu 'środki i czyny, które gdyby 
podjęła w swoim czasie, nic złego by się nie stało' zdanie 'które gdyby podjęła w swoim czasie' jest podrzędne 
jednocześnie wobec zdania głównego, którego składnik nominalny ('środki i czyny') określa, jak i wobec zdania 
nadrzędnego 'nic złego by się nie stało'. Interpretacja Wierzbickiej jest jednak błędna, gdyż podrzędnikiem składni-
ka 'środki i czyny' jest całe zdanie 'które gdyby podjęła w swoim czasie, nic złego by się nie stało', tj. zdanie 'które 
gdyby podjęła w swoim czasie' jest podrzędnikiem wyłącznie zdania 'nic złego by się nie stało'.  
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co, tj. optymalny jest wariant (d), bo wyrażenie spójnikowe bez tego, by nie pozwala na przesunięcie 
przed nie żadnego składnika zdania okolicznikowego, tj. niemożliwy jest wariant (b) 'Cezar, który bez 
tego, by w ten czy inny sposób powtórzył te pytania, nie upłynęła prawie żadna wizyta, wrzucił popiół do 
zlewu', choć zdanie niewzględne nie nastręcza problemów przekładowych: 'nie upłynęła prawie żadna 
wizyta bez tego, by on w ten czy inny sposób powtórzył te pytania'. W razie użycia spójnika co w zdaniu 
względnym pojawi się zaimek on odnoszący się do poprzednika, a to z powodu wstawienia zdania nad-
rzędnego pomiędzy spójnik co a orzeczenie, którego podmiotem jest anafora. Jest to więc kolejny przy-
kład na to, że w zdaniu względnym ze spójnikiem co, którego podmiotem jest anafora odnosząca się do 
poprzednika, wbrew ogólnej regule leksem zaimkowy pojawia się, gdy pomiędzy spójnikiem co a orze-
czeniem znajdują się inne składniki zdania względnego. Gdy podmiot zdania okolicznikowego jest ten 
sam co podmiot jego nadrzędnika, w polskim przekładzie z użyciem zaimka który orzeczenie zdania 
okolicznikowego powinno mieć formę imiesłowu, bo wtedy nie ma konieczności przesuwania przed 
wyrażenie spójnikowe bez tego, by żadnego składnika zdania tym spójnikiem wprowadzonego:  שאלות
 ,pytania, z którymi nie będąc zmuszony mierzyć się' שאדם רגיל יכול לחיות את כל חייו מבלי שייאלץ להתמודד איתן
zwykły człowiek może przeżyć całe życie'' ( 126הזמן , ןגרוסמ ), lepiej niż zachowując finitywność orzeczeń 
zdania hebrajskiego: (d) 'pytania, co zwykły człowiek może przeżyć całe życie bez tego, by był zmuszony 
zmierzyć się z nimi'. 

 
Z kolei zdanie גדולה משיוכל לשאתה[...]  כמי שעצמת הכאב או התענוג  ( 99תגנבות ה, קנז ) zawiera zdanie oko-

licznikowe skutku zawierające jedyną anaforę odnoszącą się do poprzednika ('by mógł ją znieść'), ale nie 
można przekładu zdania 'by mógł ją znieść' przestawić na sam początek zdania względnego, gdyż zawiera 
ono zaimek osobowy odnoszący się do składnika zdania nadrzędnego, tj. 'ją', czyli 'siłę rozkoszy'. Wa-
riant (a) 'jak człowiek, który siła tej rozkoszy lub cierpienia jest zbyt wielka, by mógł ją znieść' jest nieak-
ceptowalny, bo między podmiot który a orzeczenie by mógł znieść jest wstawione zdanie nadrzędne, 
z kolei wariant (b') 'jak człowiek, który by mógł ją znieść, siła tej rozkoszy lub cierpienia jest zbyt wielka' 
jest nieakceptowalny, bo zawiera zaimek kataforyczny, i lepszy jest wariant (b'') 'jak człowiek, który by 
mógł znieść siłę tej rozkoszy lub cierpienia, jest ona zbyt wielka', w którym zamieniono miejscami za-
imek i rzeczownik, dzięki czemu zaimek jest anaforą. Najlepszy wydaje się wariant (c) z wyrażeniem 
„pomostowym”: 'jak człowiek, dla którego siła tej rozkoszy lub cierpienia jest zbyt wielka, aby on mógł 
ją znieść' lub (d) 'jak człowiek, co siła tej rozkoszy lub cierpienia [...] jest zbyt wielka, by on mógł 
ją znieść'. W wariancie (d) pojawia się leksem zaimkowy odnoszący się do poprzednika, mimo że anafora 
ta jest podmiotem zdania względnego. Powodem pojawienia się zaimka jest wstawienie między spójnik 
względny a orzeczenie aby mógł innych składników zdania.  

 
• W zdaniu hebrajskim zdanie okolicznikowe (głównie warunku i czynności towarzyszącej) znajduje 

się przed głównym i wtedy taki sam szyk ma polski przekład. W przypadku zdania podmiotowego lub 
dopełnieniowego zawierającego anaforę odnoszącą się do poprzednika szyk preponowany zdania pod-
rzędnego, czyli taki, jak w polskim wariancie (b), w zasadzie nie zdarza się w języku hebrajskim, bo nie 
wymusza go relatywizacja składnika zdania podrzędnego, a zarazem obowiązuje zasada dotycząca też 
zdań niewzględnych, że zdanie dopełnieniowe lub podmiotowe najczęściej następuje po nadrzędniku. 
Szyk zdania okolicznikowego względem zdania nadrzędnego jest swobodniejszy, a jeśli zdanie okolicz-
nikowe zawiera anaforę odnoszącą się do poprzednika, to mimo że w języku hebrajskim, odmiennie niż 
w polskim, relatywizacja składnika nie wymusza przesunięcia go na pozycję inicjalną, zdarza się to 
niekiedy, jako że szyk taki ułatwia prawidłowe ustalenie odniesienia anafory zaimkowej zawartej 
w zdaniu okolicznikowym. Takiemu szykowi sprzyja też fakt, że w zdaniach niewzględnych zdanie 
okolicznikowe warunku często znajduje się przed nadrzędnikiem, jako że taki szyk odzwierciedla fak-
tyczne relacje czasowe między zdarzeniami. Anomalią wariantu (b), od której wolne są zdania hebrajskie 
oraz wariant (d), jest przesunięcie składnika zdania przed spójnik to zdanie wprowadzający: którego 
odkąd; którymi jeśli itd. Może do przyjęcia byłby też szyk odkąd którego się uczyłem w szkole; jeśli którymi 
ludzie rozmawiają itd.: 

 
 traktat, (b) którego odkąd się uczyłem w szkole, minęło' מסכתא אשר מאז שלמדתי אותה בישיבה עבר זמן רב

wiele czasu', (d) 'co odkąd się go uczyłem w szkole, minęło wiele czasu' ( 72ליקוט , אלבום ) 
אין הם יכולים להסתיר מפני את כוונתם, שאם בני־אדם מדברים בהן, יש עוד כמה לשונות  'jest jeszcze kilka języków, 

(b) w których jeśli ludzie rozmawiają, nie mogą ukryć przede mną, co mają na myśli', (d) 'co jeśli lu-
dzie w nich rozmawiają' ( 8חיי , תמוז ) 
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אשר אילו נקטה בהם בזמנו שום רע לא היה קורה[...] את הדרכים והמעשים   'środki i czyny [...] (b) które gdyby podjęła 
w swoim czasie, nic złego by się nie stało', (d) 'co gdyby podjęła je w swoim czasie' ( 260זכרון , שבתאי ) 

אפשר נעשה אף ברלה מבשל שיכר[...] שאילולא טעה וירד בתחנת הרכבת שלה בחור רוסי , בעיירה קטנה בגליצייה  'w ma-
łym miasteczku w Galicji, (b) na którego stacji kolejowej gdyby omyłkowo nie wysiadł młody Rosja-
nin [...] może i Berele zostałby piwowarem', (d) 'co gdyby omyłkowo nie wysiadł na jego stacji kole-
jowej młody Rosjanin' ( 41אבן , שחם ) 

אינו אלא לחיצת יד, שאם יש מעשה ראוי להם כערכם, שוב אותם  'znowu ci, (b) godna których praca jeśli istnieje, to 
jest to tylko ściskanie dłoni', (d) 'co jeśli istnieje praca ich godna, to jest to tylko ściskanie dłoni' – tu 
wariant (d) jest szczególnie wskazany, bo jest w pełni akceptowalny we współczesnej polszczyźnie 
z powodu poprzednika ci, ponadto w wariancie (b) zaimek względny, będąc przydawką przymiotnika 
godna musi znajdować się po tym przymiotniku, niezgodnie z tendencją, aby zaimek względny rozpo-
czynał zdanie względne. 

 ,linie pod wysokim napięciem' קוים טעוני מתח גבוה שכל אימת שאירע להם לסטות ממסלוליהם היו מיד רועמים הרעמים
(b) którym za każdym razem, gdy się zdarzyło zboczyć z drogi, natychmiast ozywały się gromy', (d) 'co za 
każdym razem, gdy zdarzyło im się zboczyć z drogi, natychmiast ozywały się gromy' ( 159נינגל , שחר ) 
 
W taki sam sposób należy tłumaczyć zdanie hebrajskie zawierające gerundium, które jest składnikiem 

okolicznika, i jest określone przez zaimek dzierżawczy syntetyczny odnoszący się do poprzednika, 
a wyrażający agensa gerundium: 

 
החלמיש של אביו היו ניצוצות הזעם ניתזים לכל עבר־שנות שבהיתקלם בצורעק־חרצני [...] מתגלים היו  (b) 'ukazywały się 

pestki uporu, które gdy natykały się na krzemienną skałę jego ojca, iskry gniewu pryskały na wszyst-
kie strony' ( 110נינגל , שחר ) 
 
W podanych wyżej przykładach zdanie okolicznikowe było pojedyncze, natomiast zdanie  בספרים שאם

) היו יודעים שהוא קורא בהם היו משתוממים 44שירה , גנוןע ) zawiera zdanie okolicznikowe, które z kolei zawiera 
zdanie dopełnieniowe, i dopiero w tym ostatnim pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika. 
Wariant (b) 'książki, które gdyby wiedzieli, że on czyta, to by się zdumiewali' jako zbyt nieciągły, tj. taki, 
w którym pomiędzy składnikami zdania (dopełnieniem które oraz orzeczeniem czyta) znajduje się wiele 
składników zdania nadrzędnego, można zastąpić wariantem (b') 'książki, które że on czyta, gdyby wie-
dzieli, to by się zdumiewali', w którym pomiędzy składnikami zdania znajduje się tylko spójnik że, ale 
znowu w tym wariancie zdanie nadrzędne następuje po zdaniu dopełnieniowym. Oczywiście można treść 
zdania hebrajskiego wyrazić rezygnując z konstrukcji względnej: 'takie książki, że gdyby wiedzieli, że on 
je czyta, to by się zdumiewali', jednak, jak wyjaśniłem we wstępie do rozprawy, w niniejszym rozdziale 
nie interesuje mnie w zasadzie możliwość oddania treści hebrajskiego zdania względnego zdaniem nie-
względnym, bo znacznie ciekawsze jest porównanie możliwości relatywizacji, jakie istnieją w języku 
hebrajskim i polskim. 

 
Z kolei zdanie אין כל ספק בכך שלא הועילה לשכך , על אותה הערת שטות שאם כי בודאי לא היתה הגורם הישיר להתקף

 z powodu tej głupiej uwagi, która choć na pewno nie była bezpośrednim powodem ataku, nie ma' (b) אותו
żadnej wątpliwości co do tego, że nie przyczyniła się do jego załagodzenia' ( 30נינגל , שחר ) to kombinacja 
dwóch omawianych tu przypadków, mianowicie w zdaniu względnym pojawiają się dwie anafory (obie 
są cechami finitywnej formy czasownika), jedna z nich jest składnikiem zdania okolicznikowego, druga 
jest składnikiem zdania podmiotowego. Gdyby nie złożoność zdania 'nie ma żadnej wątpliwości co do 
tego, że nie przyczyniła się do jego załagodzenia', należałoby na zaimek który przełożyć  anaforę impli-
kowaną przez formę הועילה, por. rozdz. 4, 3.5.2.g. 

 
d. Zaimek anaforyczny jako składnik zdania współrzędnie złożonego 
 
Hebrajskie zdanie względne może być złożone z dwóch zdań współrzędnych, takich że zaimek odno-

szący się do poprzednika pojawia się dopiero w drugim z nich. Jeśli, jak w zdaniach poniżej, zdania 
współrzędne połączone spójnikiem 'i' opisują dwie czynności następujące po sobie, nie można w polskim 
przekładzie zmienić szyku zdań współrzędnych w celu zbliżenia zdania składowego do jego składnika, 
którym jest zaimek który, i w przekładzie pomiędzy składniki jednego ze zdań współrzędnych jest wsta-
wione drugie z nich. Możliwy jest też przekład z imiesłowem przysłówkowym uprzednim, który jest 
o tyle lepszy niż zdania współrzędnie złożone, że wtedy składniki jednego ze zdań nie są rozdzielone 
przez drugie zdanie, bo imiesłów jest składnikiem zdania pojedynczego, nie zaś osobnym zdaniem: 
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שבא טנדר ולקח אותם[...] הירש ואולג   'Hirsz i Oleg, których przyjechała ciężarówka i zabrała/których przyje-
chawszy zabrała ciężarówka' ( 150פנתר , עוז ) 

 o solnych skałach, z których na pewno by się poślizgnęła' על סלעי מלח אשר לבטח היתה מחליקה ונופלת מהם
i spadła/z których na pewno poślizgnąwszy się by spadła' ( 16אנשי , בן עזר ) 

הדוד סטאשק השכים וצחצח למעני לרגלי נעלתי זוג סנדלים אשר  'na nogach miałem sandały, które wujek Staszek 
wstał do dnia i mi wyczyścił/które wujek Staszek wstawszy do dnia mi wyczyścił' ( 361סיפור , עוז ) 

 wszystko z powodu tego ścierwa, z którym ona poszła i się' הכל בגלל החרא ההוא שהיא הלכה והזדיינה אתו
przespała' ( 168זכרון , שבתאי ) – w zdaniu hebrajskim okolicznik 'z nim' określa tylko orzeczenie הזדיינה 
'przespała się', zdanie polskie zostanie prawdopodobnie tak zrozumiane, że z którym to określenie obu 
współrzędnie złożonych orzeczeń ('poszła z nim i przespała się z nim'). 

-osłupiała kobieta, którą daleka przeszłość wychy' אישה אחוזת תדהמה אשר העבר הרחוק הגיח מסתריו ולכד אותה
nęła z ukrycia i ogarnęła/którą daleka przeszłość wychynąwszy z ukrycia ogarnęła' ( 57פולין , אפלפלד ) 
 
W polskim przekładzie nie można zaimka względnego pozostawić na miejscu wynikającym z jego 

funkcji w drugim ze zdań współrzędnie złożonych: 'Hirsz i Oleg, przyjechała ciężarówka i których za-
brała', choć szyk taki jest możliwy w przypadku zaimka pytajnego: przyszedł i co powiedział? Ale, jak 
wspomniałem, zaimek względny jest także spójnikiem, i dlatego jego szyk nie jest tak swobodny jak szyk 
homonimicznego z nim zaimka pytajnego. Wariant ze spójnikiem co pozwala uniknąć nieciągłości 
w przekładzie: 'Hirsz i Oleg, co przyjechała ciężarówka i zabrała ich'. 

Ta sama trudność pojawia się w tłumaczeniu współrzędnie złożonych bezokoliczników oznaczających 
czynności następujące po sobie, z których drugi ma za dopełnienie anaforę odnoszącą się do poprzednika: 

חר יכול לגשת ולהוציא אותוסנדוויץ׳ שמישהו א  'kanapkę, którą ktoś inny może podejść i wyjąć' ( 90מומיק , גרוסמן ), 
tj. 'którą ktoś inny może podszedłszy wyjąć'. 

Jeśli w obu zdaniach współrzędnie złożonych pojawiają się anafory odnoszące się do poprzednika, to 
na zaimek względny należy przełożyć tę z nich, która jest składnikiem pierwszego ze zdań. Anafora 
pojawiająca się w zdaniu drugim może być przełożona na zaimek względny lub na zaimek osobowy (por. 
rozdz. 4, 3.5.3). W zdaniu יקוד עוצר לידו ומתעניין רק בושאלוף הפ, אני מרגיש כמו טירון מצטיין במיסדר הסיום  'czuję 
się jak wyróżniający się rekrut na apelu, przy którym to rekrucie zatrzymuje się generał i interesuje się 
tylko nim' ( 95זייפנו , רון פדר עמית ) drugi wariant jest lepszy, z powodu określenia anafory preponowaną 
przydawką 'tylko'. Z kolei w zdaniu היו שאודם מהשפתיים התערבב באודם של הלחי ולכן נראו כמו אינדיאנים 
( 119רחוב , אקשטיין ) pojawia się tylko jedna anafora odnosząca się do poprzednika, którym jest domyślny 
rzeczownik 'kobiety' będący podmiotem czasownika היו, i jest to zaimek implikowany przez formę נראו 
'wyglądały'. Jednak w pierwszym ze zdań składowych zdania względnego pojawiają się rzeczowniki 
gramatycznie określone oznaczające 'część' poprzednika (השפתיים 'wargi', הלחי 'policzek'), zatem jest to 
przykład pominięcia anafory odnoszącej się do poprzednika, będącej przydawką składnika zdania 
względnego (por. rozdz. 4, 3.1.5). Można w przekładzie elipsę uzupełnić: 'były takie, z których warg 
szminka zmieszała się z różem na ich policzkach, i dlatego wyglądały jak Indianie', jednak wadą tego 
wariantu jest preponowany szyk przydawki 'z których warg' określającej rzeczownik 'szminka' (w zdaniu 
niewzględnym szyk byłby postponowany, jak w hebrajskim zdaniu względnym: 'szminka z ich warg'). 
Zatem lepszy byłby wariant, w którym na zaimek względny przełożony zostałby podmiot czasownika 
 Ale umożliwiająca to zmiana szyku zdań składowych jest niemożliwa bez modyfikacji okolicznika .נראו
'dlatego' z powodu anafory w nim zawartej. Można jednak tę samą treść wyrazić zastępując oryginalny 
spójnik 'i' spójnikiem podrzędnym bo, który wyraża treść okolicznika 'dlatego': 'były takie, które wyglą-
dały jak Indianie, bo szminka z ich warg zmieszała się z różem z ich policzków'. Dzięki zastąpieniu 
oryginalnego spójnika współrzędnego spójnikiem podrzędnym możliwe jest umieszczenie zdania opisu-
jącego czynność wcześniejszą po zdaniu opisującym czynność późniejszą i ta wersja przekładu jest 
optymalna. 

Jeśli zdania współrzędne oznaczają czynności równoczesne, możliwy jest wariant z imiesłowem 
współczesnym: במה שהיה משוטט ורואה 'w tym, co chodził i widział/w tym, co chodząc widział/w tym, co 
widział chodząc' ( 53במו ידיו , שמיר ) – optymalny jest wariant ostatni, bo jest w największym stopniu 
ciągły. Mimo że zdania współrzędne opisują tu czynności równoczesne, nie jest możliwe przestawienie 
zdań w celu usunięcia nieciągłości w wariancie pierwszym: 'w tym, co widział i chodził', jako że czynno-
ści te są powiązane ze sobą nie tylko czasowo, ale i logicznie, tj. 'widział, bo chodził'. W przypadku 
czynności logicznie nie powiązanych: 'kanapka, którą uśmiechał się i jadł' możliwe jest przywrócenie 
zdaniu ciągłości poprzez zmianę szyku: 'kanapka, którą jadł i uśmiechał się'. 
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Omówione tu zdania należy odróżnić od zdań, w których wersji hebrajskiej anafora pojawia się dopie-
ro w drugim ze zdań składowych, mimo że jest ona dopełnieniem w obu zdaniach, lecz w pierwszym 
z nich nastąpiła elipsa zaimka, zgodnie z zasadą omówioną w rozdz. 2, 8.2, h. Wtedy w polskim przekła-
dzie następuje elipsa dopełnienia w formie zaimka względnego w drugim ze zdań składowych:  אצל חייט

אשר אין איש מכיר ויודע אותו[...]   'u krawca [...] którego nikt nie rozpoznaje i nie zna' ( 51שמות , ראובני ). 
 
e. Zaimek anaforyczny jako składnik zdania względnego dwukrotnie złożonego 
 
Hebrajskie zdanie względne może zawierać zdanie względne, w którym pojawia się jedyny zaimek 

anaforyczny odnoszący się do poprzednika pierwszego, nadrzędnego zdania względnego, a także zaimek 
odnoszący się do poprzednika drugiego, podrzędnego zdania względnego (Hayon 1973: 47, 2.47):  
 
(a)  קרובה לצאת מדעתה, כמוהו, שהאשה שכתבה אותו אולי גם היא, פתק בערביתיוכל לקרוא בשבילו  'będzie mógł dla 
niego przeczytać kartkę po arabsku, co kobieta, która ją napisała, może także, jak on, bliska jest popad-
nięcia w obłęd' ( 348הכלה , יהושע ) – zdanie (a) jest złożone z trzech zdań, które podaję tu pomijając skład-
niki nieistotne i zastępując zaimki odnoszące się do poprzedników rzeczownikami: (a1) ]יוכל לקרוא ] הוא
 kobieta jest bliska popadnięcia' האישה קרובה לצאת מדעתה będzie mógł przeczytać kartkę'; (a2) [on]' פתק
w obłęd'; (a3) האשה כתבה פתק 'kobieta napisała kartkę'. W zdaniu (a) nadrzędne jest zdanie (a1), którego 
składnik (פתק 'kartka') jest określony przez zdanie względne (a2). Składnik zdania (a2), tj. האשה 'kobieta', 
jest określony przez zdanie względne (a3). Zaimki anaforyczne odnoszące się do poprzedników 'kartka' 
i 'kobieta' pojawiają się tylko w zdaniu (a3), tj. zaimek 'ona' implikowany przez formę כתבה odnosi się do 
'kobiety', a zaimek אותו do 'kartki'. Gdyby polski zaimek względny który mógł zachować szyk właściwy 
zdaniom niewzględnym, to przekład zdania (a3) po relatywizacji dwóch jego składników brzmiałby tak: 
'która napisała którą', i każdy z zaimków względnych odnosiłby się do innego poprzednika. Jednak zaim-
ki względne należy przesunąć bezpośrednio przed poprzedniki, tj. tu zaimek którą należałoby przesunąć 
na miejsce po wyrazie kartkę: 'kartkę, którą kobieta, która napisała, jest bliska popadnięcia w obłęd'. Jest 
to niemożliwe, bo żaden składnik zdania względnego nie może być przesunięty przed składnik zawierają-
cy zaimek względny który, i dlatego np. zapytanie o składnik zdania względnego nie powoduje przesu-
nięcia zaimka pytajnego przed zdanie główne, a jedynie ewentualnie na początek zdania względnego, 
bezpośrednio po zaimku względnym: To jest człowiek, który kogo oszukał?, nie Kogo to jest człowiek, 
który oszukał?, ani też nie To jest człowiek, kogo który oszukał?, o czym pisałem w rozdz. 4, 3.2.2.7.a.1. 
Tak więc nie jest możliwy przekład zdania (a) z użyciem dwóch zaimków względnych który101F

102. Możliwy 
jest natomiast przekład (podany wyżej), w którym zdanie (a2) rozpoczyna się od spójnika względnego co, 
bo wtedy zaimek osobowy odnoszący się do 'kartki' może pozostać na miejscu właściwym zdaniom 
niewzględnym, tj. po zaimku która rozpoczynającym zdanie, którego składnikiem jest zaimek odnoszący 
się do 'kartki'102F

103. Możliwe jest także w języku polskim zdanie bliskoznaczne o innej strukturze: 'kartkę po 
arabsku, którą napisała kobieta, która także jest bliska popadnięcia w obłęd', ale to zdanie jest tłumacze-
niem innego zdania hebrajskiego: (b) שכתבה אותו האשה שגם היא קרובה לצאת מדעתה, פתק בערבית . W zdaniu (b) 
także nadrzędne jest zdanie (a1), ale jego składnik, tj. rzeczownik פתק 'kartka', jest określony przez zdanie 
(a3), z kolei składnik zdania (a3), tj. האשה 'kobieta' jest określony przez zdanie (a2), i dzięki temu 
w zdaniu (a3) pojawia się zaimek odnoszący się do 'kartki', a w zdaniu (a2) zaimek odnoszący się do 
'kobiety' i nie ma potrzeby przesuwania żadnego składnika zdania względnego przed zaimek względny 
który to zdanie rozpoczynający. 

 
ץ כי הכינרת לוחכת את יסודות הבנין שבו היא נמצאתראה גביר, לאור היום, שעתה[...]  במפקדת[...] נפרדו   'rozstali się [...] 

w sztabie, co teraz, w świetle dziennym, zobaczył Gwirc, że jezioro Genezaret obmywa fundamenty 
budynku, w którym on [= sztab] się znajduje' ( 326עת , באר ) – zdanie to jest trudne do tłumaczenia na 
polski także z tego powodu, że zdanie względne zawiera zdanie dopełnieniowe, i dopiero w nim pojawia-
ją się zaimki odnoszące się do poprzedników. Ponieważ to zagadnienie omówiłem wcześniej, uproszczę 
teraz strukturę tego zdania pomijając zdanie z orzeczeniem ראה: (a)  נפרדו במפקדה שהים לוחך את יסודות הבנין
 .'rozstali się w sztabie, co morze obmywa fundamenty budynku, w którym on się znajduje' שבו היא נמצאת
Zdania składowe po zastąpieniu zaimków rzeczownikami brzmią tak: (a1) נפרדו במפקדה 'rozstali się 

                                                 
102 Na angielski także nie jest możliwy przekład tego zdania względnego, por. Botwinik 2011: 40, nr 20b. 
103 Podane tu tłumaczenie ze spójnikiem co to dowód, że wbrew twierdzeniu Polańskiego (1967: 70) zdanie względne 
może zawierać wiele anafor odnoszących się do różnych poprzedników, pod warunkiem, że samo jest zdaniem złożonym. 
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w sztabie'; (a2) הים לוחך את יסודות הבניין 'morze obmywa fundamenty budynku'; (a3) המפקדה נמצאת בבניין 
'sztab znajduje się w budynku'. Składnik 'sztab' zdania nadrzędnego (a1) jest określony przez zdanie (a2), 
ale w nim nie ma zaimka odnoszącego się do 'sztabu', natomiast składnik 'budynek' zdania (a2) jest okre-
ślony przez zdanie (a3), w którym pojawiają się zaimki odnoszące się do obu poprzedników. Zachowując 
szyk zaimka który odnoszącego się do 'sztabu' właściwy zdaniom niewzględnym otrzymalibyśmy zdanie 
*rozstali się w sztabie, morze obmywa fundamenty budynku, w którym który się znajduje, jednak nie 
można nadać mu formy akceptowalnej poprzez przesunięcie zaimka który na miejsce bezpośrednio po 
poprzedniku 'sztab', bo wtedy składnik zdania względnego znalazłby się przed zaimkiem względnym 
który to zdanie rozpoczynającym: *rozstali się w sztabie, który morze obmywa fundamenty budynku, 
w którym się znajduje, zatem należy w tłumaczeniu zdania (a2) użyć spójnika względnego co, jak 
w podanym tłumaczeniu. Możliwe jest też zdanie bliskoznaczne rozstali się w sztabie, który znajduje się 
w budynku, którego fundamenty obmywa morze, jednak zdanie to jest przekładem zdania (b)  נפרדו במפקדה

 ,w którym składnik 'sztab' zdania (a1) jest określony przez zdanie (a3) , הים לוחך את יסודותיושנמצאת בבנין ש
w którym to zdaniu (a3) znajduje się zaimek odnoszący się do relatywizowanego składnika (a1), nato-
miast składnik 'budynek' zdania (a3) jest określony przez zdanie (a2). 

 
Poniżej podaję podobne przykłady (a) zdań, których nie można na polski przetłumaczyć z użyciem za-

imka który w obu zdaniach względnych, można natomiast tłumaczyć je z pomocą spójnika co w zdaniu 
względnym wyżej w hierarchii się znajdującym bądź ich treść wyrazić (b) zdaniem względnym blisko-
znacznym o innej strukturze: 

 
 podjechał do nas wóz, co śpiewy, które' (a) התקרבה אלינו עגלה שאת קולות השירה שבקעו ממנה שמענו כבר מרחוק

z niego dobiegały, słyszeliśmy już z daleka', (b)  התקרבה אלינו עגלה שבקעו ממנה קולות השירה ששמענו אותם כבר
) 'podjechał do nas wóz, z którego dobiegały śpiewy, które słyszeliśmy już z daleka' מרחוק 41רחוב , אקשטיין ). 

אמר, שמעט השמחה שהתעוררה בו כבר התפוגגה, פיליפ  (a) 'Filip, co odrobina radości, która się w nim obudziła, 
już przeminęła, powiedział', (b) אמר, שכבר התפוגגה, שהתעוררה בו מעט השמחה, פיליפ  'Filip, w którym obu-
dziła się odrobina radości, która już przeminęła, powiedział' ( 204זכרון , שבתאי ). 

[...]הרגיש שוב , פוגגו והלכו כשעלה במדרגות וצילצל בדלתשההרווחה והנועם שמילאו אותו כשטייל ברחובות הת, גולדמן  (a) 
'Goldman, co ulga i przyjemność, które go napełniały, gdy spacerował ulicami, znikły, gdy wszedł po 
schodach i zadzwonił do drzwi, czuł znowu [...]', (b) והנועם שכשטייל ברחובות מילאו אותו ההרווחה , גולדמן

הרגיש שוב , שהתפוגגו והלכו כשעלה במדרגות וצילצל בדלת  'Goldman, którego, gdy spacerował ulicami, napełniły ulga 
i przyjemność, które znikły, gdy wszedł po schodach i zadzwonił do drzwi, czuł znowu [...]' ( 160זכרון , שבתאי ). 

כבר גמרו להרוס את רוב הצריפים שאיכלסו אותו[...] לפני כן  שכשנתיים, על פני השטח הריק  (a) 'po pustym obszarze, co 
dwa lata wcześniej [...] już skończono burzyć większość baraków, które na nim stały', (b)  על פני השטח
-po pustym obszarze, na którym stały ba' הריק שאותו איכלסו הצריפים שרובם גמרו להרוס כבר כשנתיים לפני כן
raki, których większość skończono burzyć już dwa lata wcześniej' ( 191זכרון , שבתאי ).  

הפיץ ריח חריף[...] אשר עץ התפוז היפה שעמד בה [...] לרוחב החצר   (a) 'w poprzek podwórza [...] co piękne drze-
wo pomarańczowe, które na nim rosło [...] wydawało mocny zapach', (b)  לרוחב החצר שעמד בה עץ התפוז
-w poprzek podwórza, na którym stało piękne drzewo pomarańczowe, które wyda' היפה שהפיץ ריח חריף
wało mocny zapach' ( 94זכרון , שבתאי ). 

בלי קושי את ראשי האנשים שעמדו בוניתן היה לראות [...] אשר מחצר הבית [...] מועדון־קלפים   (a) 'klub karciany [...] co 
z podwórza domu [...] można było zobaczyć bez trudu głowy ludzi, którzy w nim stali', (b)  מועדון קלפים
 ,klub karciany, w którym stali ludzie' אשר עמדו בו אנשים שבלי קושי ניתן היה לראות את ראשיהם מחצר הבית
których głowy można było bez trudu zobaczyć z podwórza' ( 122זכרון , שבתאי ). 

שפעמים אני מתיז שברי־ניצוצות שנתלשו מעליהן, מאותם פסוקי־גניזה  (a) 'z owych tajemnych wersetów, co czasami 
rzucam iskrami, które z nich zostały wydobyte', (b)  שנתלשו מעליהם שברי ניצוצות שאני מתיז פעמים, גניזהמאותם פסוקי  
'z owych tajemnych wersetów, z których zostały wydobyte iskry, którymi czasami rzucam' ( 22כי , שמיר ).  

שנכשלה תהלוכת ההמונים שהוליך, אותו כומר  (a) 'ów pop, co demonstracja tłumów, którą prowadził, skończyła 
się klęską', (b)  שהוליך את תהלוכת ההמונים שנכשלה, אותו כומר 'ów pop, który prowadził demonstrację tłu-
mów, która skończyła się klęską' ( 101חדר , שמעוני ). 

שאת הכתלים שהקיפוה כיסה מטפס, לחצר פנימית  (a) 'na wewnętrzne podwórze, co mury, które je otaczały, 
pokrywało pnącze', (b) שהכתלים שמטפס כיסה אותם הקיפוה, לחצר פנימית  'na wewnętrzne podwórze, które 
otaczały mury, które pokrywało pnącze' ( 166מגדלורים , קציר ).  

 są ludzie, co poprzez najbardziej ordynarne' (a) יש אנשים שדרך המלים הכי גסות מרגישים את העדינות שבתוכם
słowa wyczuwa się delikatność, która w nich jest', (b)   יש אנשים שבתוכם העדינות שמרגישים דרך המלים הכי  
 'są ludzie, w których jest delikatność, którą wyczuwa się poprzez najbardziej ordynarne słowa' גסות
( 44רחוב , אקשטיין ). 
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לא יכלה מיכאלה לשכוח שאת הפסלון שנתנה לנו, בעינת  (a) 'poprzez Ejnat, co posążku, który nam dała, Michaela 
nie mogła zapomnieć', (b) שנתנה לנו את הפסלון שמיכאלה לא יכלה לשכוח, בעינת  'poprzez Ejnat, która nam 
dała posążek, którego Michaela nie mogła zapomnieć' ( 251השיבה , יהושע ).  

ים שעברו שואה ושהעולם שלתוכו נולדו איננו קיים עודאנש  (a) 'ludzie, co przeszli eksterminację i co świat, 
w którym się urodzili, już nie istnieje' ( 6שאהבה , הראבן ) – zdanie bliskoznaczne brzmiałoby tak: (b) 
'ludzie, którzy przeszli eksterminację i którzy urodzili się w świecie, który już nie istnieje', co odpo-
wiada hebrajskiemu אנשים שעברו שואה ושנולדו לתוך העולם שאיננו קיים עוד. Dzięki temu, że poprzednik 'lu-
dzie' jest tu określony przez dwa współrzędne zdania względne, możliwy jest też przekład, w którym 
zamiast szeregu zdań względnych pojawia się zdanie względne złożone ze zdań współrzędnych, 
i dzięki temu zaimek który występuje tylko w pierwszym z tych zdań, w drugim do poprzednika odno-
si się zaimek osobowy implikowany przez formę urodzili się: 'ludzie, którzy przeszli eksterminację, 
a świat, w którym się urodzili, już nie istnieje'. 
 
Jeśli zdanie względne niższe w hierarchii (czyli to zawierające anafory odnoszące się do dwóch róż-

nych poprzedników) ma formę ש-  + wyrażenie przyimkowe lokatywne, można je tłumaczyć bądź na 
zdanie względne, bądź na wyrażenie przyimkowe pełniące funkcję przydawki poprzedzającego je rze-
czownika. W tym ostatnim wariancie znika problem tłumaczenia zdania względnego zawierającego 
anafory odnoszące się do dwóch różnych poprzedników, ale pojawia się problem tłumaczenia przydawki 
przyimkowej, która powinna być postponowana, co jednak powoduje w tym wypadku, że zaimek który 
pojawia się daleko od poprzednika: שובה את לבו, שאפילו באפלה מנצנצים קוי־הזהב שבין צבעיה, קופסת הטופי  
'pociąga go pudełko toffi, co nawet w ciemności lśnią złote kreski, które są między jego kolorowymi 
dekoracjami' ( 16של , ברטוב ) – możliwe jest zdanie bliskoznaczne: 'pociąga go pudełko toffi, między 
którego kolorowymi dekoracjami są złote kreski, które lśnią nawet w ciemności', będące przekładem 
zdania שובה את לבו קופסת תופי שבין צבעיה קוי הזהב שמנצנצים אפילו באפלה. Można też קוי־הזהב שבין צבעיה tłuma-
czyć tak: 'złote kreski między jego kolorowymi dekoracjami', ale w tym kontekście zaimek jego musi być 
zastąpiony zaimkiem którego, i są możliwe dwa warianty szyku: wariant, w którym przydawkowa funk-
cja wyrażenia przyimkowego jest jasna, ale zaimek który znajduje się daleko od poprzednika: 'pociąga go 
pudełko toffi, złote kreski między którego kolorowymi dekoracjami nawet w ciemności lśnią', i wariant 
sugerujący, że wyrażenie przyimkowe jest okolicznikiem: 'pociąga go pudełko toffi, między którego 
kolorowymi dekoracjami złote kreski nawet w ciemności lśnią'. Optymalny jest przekład ze spójnikiem 
co: 'pociąga go pudełko toffi, co złote kreski między jego kolorowymi dekoracjami nawet w ciemności 
lśnią'. Podobny przykład zdania względnego złożonego wyłącznie z wyrażenia lokatywnego zawierające-
go anaforę odnoszącą się do poprzednika: סמל המנורה שמישהו התיז צבע שחור על , מתחת לשלט של משרד הדתות
 pod szyldem Ministerstwa Wyznań Religijnych, co ktoś chlusnął czarną farbą na wizerunek' שבראשו
menory, który był u jego szczytu' ( 235עת , באר ) – możliwe jest zdanie bliskoznaczne: 'pod szyldem Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych, u którego szczytu był wizerunek menory, na który ktoś chlusnął czarną 
farbą', będące przekładem zdania שבראשו סמל המנורה שמישהו התיז צבע שחור עליו, מתחת לשלט של משרד הדתות . 
Można też zdanie względne שבראשו przełożyć na przydawkę w formie wyrażenia przyimkowego (menora 
u jego szczytu). Wariant ze spójnikiem co jest bez zarzutu: 'pod szyldem Ministerstwa Wyznań Religij-
nych, co ktoś chlusnął czarną farbą na wizerunek menory u jego szczytu'. Przekład z zaimkiem który ma 
dwa warianty szyku. Wariant sugerujący, że wyrażenie przyimkowe jest okolicznikiem, ale nie oddalają-
cy zbytnio zaimka względnego od poprzednika, brzmi tak: 'pod szyldem Ministerstwa  
Wyznań Religijnych, u którego szczytu na wizerunek menory ktoś chlusnął czarną farbą'. Wariant, w 
którym wyrażenie przyimkowe jest na pewno przydawką, ale zaimek względny znajduje się daleko od 
poprzednika, brzmi tak: 'pod szyldem Ministerstwa Wyznań Religijnych, na wizerunek menory u którego 
szczytu ktoś chlusnął czarną farbą'. Jest on moim zdaniem akceptowalny mimo zaleceń, które można znaleźć 
w opracowaniach poprawnościowych, dotyczących inicjalnego szyku zaimka względnego, a to dlatego, że 
zaimek względny jest tu składnikiem przydawki przyimkowej, która powinna być postponowana (por. rozdz. 
4, 3.2.2.8). 

 
W podanych wyżej zdaniach (b), tj. bliskoznacznych, lecz możliwych do przełożenia z użyciem 

dwóch zaimków który, zmieniono hierarchię zdań względnych wersji wyjściowej (a). Studia kontrastyw-
ne nad składnią nie mogą ograniczać się do stwierdzenia, że treść zdania w jednym języku można jakoś 
wyrazić w drugim języku, bo jest to stwierdzenie trywialne. Dlatego właśnie nie poprzestałem powyżej 
na podaniu zdania bliskoznacznego oddającego treść zdania hebrajskiego, ale też wskazałem na niemoż-
liwość utworzenia zdania polskiego o takiej samej budowie co zdanie hebrajskie. Zdanie bliskoznaczne 
o zmienionej hierarchii zdań względnych jest jednak niemożliwe, gdy zdanie względne niższe w hierar-
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chii jest ograniczające i określa zaimki מי 'ktoś', אדם 'człowiek/ktoś', których odniesienie wynika całkowi-
cie ze znaczenia zdania względnego je określającego:  

 
(a)  שמי שאוכל אותם נעשה קרח לגמרי[...] מגרעיני־הרעל [...] פחד  'bał się [...] zatrutych ziarenek [...] co ten, 
kto je zjada, robi się zupełnie łysy/co osoba, która je zjada, robi się zupełnie łysa' ( 141שיני , גפן ) – 
zdanie (a) składa się ze zdań: (a1) פחד מגרעיני הרעל 'bał się zatrutych ziarenek'; (a2) מי נעשה קרח לגמרי 
'ktoś robi się zupełnie łysy'; (a3) מי אוכל את גרעיני הרעל 'ktoś zjada zatrute ziarenka'. Składnik 'zatrute 
ziarenka' zdania (a1) jest określony przez (a2), z kolei składnik 'ktoś' zdania (a2) jest określony przez 
(a3), i dopiero w zdaniu (a3) pojawiają się zaimki anaforyczne odnoszące się do obu poprzedników. 
Jednak zdanie מי שאוכל אותם jest ograniczające, i gdyby składnik (a1) 'ziarenka' określić zdaniem (a3), a 
składnik (a3) 'ktoś' określić zdaniem (a2), zdanie byłoby możliwe do przełożenia z użyciem zaimków 
który, ale miałoby inne znaczenie: (b) פחד מגרעיני הרעל שאוכל אותם מי שנעשה קרח לגמרי 'bał się zatrutych 
ziarenek, które zjada ten, kto się robi zupełnie łysy/które zjada osoba, która robi się zupełnie łysa'. Ze 
zdania (a) wynika, że 'jedzenie ziarenek prowadzi do łysienia', a ze zdania (b) wynika, że 'łysienie 
nakłania ludzi do jedzenia ziarenek', zatem zdania (a) i (b) różnią się znaczeniem. Chociaż zaimek 
względny który nie pozwala na przesunięcie przed niego żadnego składnika zdania względnego, to 
zaimek względny kto zdaje się dopuszczać taki szyk: bał się zatrutych ziarenek, które ten, kto zjada, 
robi się zupełnie łysy (?), ale już nie bał się zatrutych ziarenek, które osoba, która zjada, robi się zupeł-
nie łysa. Oczywiście znowu można w praktyce przekładowej wyrazić treść zdania hebrajskiego rezy-
gnując z jednej z dwóch oryginalnych konstrukcji względnych: 'ziarenek, które sprawiają, że zjadający 
je staje się kompletnie łysy'103F

104, jednak porównywanie takiego przekładu ze zdaniem hebrajskim jest 
nierelewantne w konstrastywnej analizie składni. 

 
(a)  שרק מי שהשתתף בה בפועל יודע שלא היתה כל אפשרות[...] זאת היתה מלחמה  'to była wojna [...] co tylko czło-
wiek, który w niej faktycznie uczestniczył, wie, że nie było żadnej możliwości' ( 72סיפורו , קפליוק ) – zdanie 
(a) składa się ze zdań: (a1) זאת היתה מלחמה 'to była wojna'; (a2) רק מי יודע שלא היתה כל אפשרות 'tylko ktoś 
wie, że nie było żadnej możliwości'; (a3) מי השתתף במלחמה בפועל 'ktoś faktycznie uczestniczył w wojnie'. 
Składnik 'wojna' zdania (a1)  jest określony przez zdanie (a2), składnik 'ktoś' zdania (a2) jest określony 
przez zdanie (a3), i dopiero w zdaniu (a3) pojawiają się zaimki odnoszące się do obu poprzedników, tj. 
zaimek 'on' implikowany przez formę 'uczestniczył', odnoszący się do składnika 'ktoś' zdania (a2), 
i zaimek 'w niej' odnoszący się do 'wojny'. Gdyby zdanie przeformułować i 'wojnę' określić zdaniem (a3), 
natomiast składnik 'ktoś' zdania (a3) określić zdaniem (a2), to możliwy byłby przekład z użyciem dwóch 
zaimków który, ale zdanie miałoby inne znaczenie: (b)  זאת היתה מלחמה שהשתתף בה בפועל מי שרק הוא יודע
 to była wojna, w której uczestniczył faktycznie tylko ten człowiek, który jako jedyny' שלא היתה כל אפשרות
wie, że nie było żadnej możliwości'. Jeśli jednak w zdaniu (a) użyć zaimka ten, kto, wydaje się możliwe 
przesunięcie przed ten zaimek składnika zdania względnego, a tym samym tłumaczenie zdania (a) bez 
użycia spójnika względnego co: 'to była wojna, w której tylko ten, kto faktycznie uczestniczył, wie, że nie 
było żadnej możliwości', ale już nie 'to była wojna, w której tylko ten człowiek, który faktycznie uczest-
niczył, wie, że nie było żadnej możliwości'. 

 
(a) סירבה למות[...]  שלא היה אדם שתיעבה בחייה יותר מזאב ,סבתא גניה  'babcia Genia, co nie było człowieka, 
którym by się bardziej w życiu brzydziła niż Zeewem [...] nie chciała umrzeć' ( 30שיני , גפן ) – zdanie (a) 
składa się ze zdań: (a1) סבתא גניה סירבה למות 'babcia Genia nie chciała umrzeć'; (a2) לא היה אדם 'nie było 
człowieka'; (a3) סבתא גניה תיעבה בחייה את האדם יותר מזאב 'babcia Genia brzydziła się człowiekiem bardziej 
niż Zeewem'. Składnik 'babcia G.' zdania (a1) jest określony przez zdanie (a2), z kolei składnik 'człowiek' 
zdania (a2) jest określony przez zdanie (a3), ale zaimki odnoszące się do obu poprzedników pojawiają się 
tylko w (a3): zaimek 'ona' implikowany przez formę 'brzydziła się', oraz zaimek אותו 'nim', który uległ 
elipsie, bo jest dopełnieniem bliższym w zdaniu ograniczającym. Gdyby składnik (a1) 'babcia' określić 
zdaniem (a3), a składnik (a3) 'człowiek' określić zdaniem (a2), to zdanie można by tłumaczyć z użyciem 
zaimków który, ale miałoby ono inne znaczenie, o ile nie byłoby bezsensowne: ה יותר מזאב סבתא גניה שתיעב

סירבה למות, אדם שלא היה  'babcia Genia, która brzydziła się bardziej niż Zeewem człowiekiem, którego nie 
było, nie chciała umrzeć'. Jeśli w przekładzie użyć zaimka nikt, do którego odnosi się zaimek względny 
kto, to być może akceptowalny byłby przekład z dwoma zaimkami względnymi: 'babcia Genia, która nie 
było nikogo, kim by się bardziej brzydziła niż Zeewem'. 

 

                                                 
104 Taki przekład, ekwiwalentny dynamicznie, zaproponował dr hab. Przemysław Turek. 
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(a) שלא היה אדם בתל־אביב שלא סובב אחריה את המבט, הוא ראה את הסבתא שלך  'zobaczył twoją babcię, co nie było 
w Tel Awiwie człowieka, który by za nią nie odwrócił spojrzenia' ( 156מגדלורים , קציר ) – zdania składowe 
zdania (a) to: (a1) הוא ראה את הסבתא שלך 'zobaczył twoją babcię'; (a2) לא היה אדם בתל אביב 'nie było czło-
wieka w Tel Awiwie'; (a3) אדם לא סובב אחרי הסבתא שלך את המבט 'człowiek nie odwrócił spojrzenia za twoją 
babcią'. Składnik zdania (a1) 'babcia' jest określony przez (a2), z kolei składnik zdania (a2) 'człowiek' jest 
określony przez (a3), i dopiero w (a3) pojawiają się zaimki odnoszące się do obu poprzedników. Gdyby 
składnik (a1) 'babcia' określić zdaniem (a3), a składnik (a3) 'człowiek' określić zdaniem (a2), to możliwy 
byłby przekład z zaimkami który: 'zobaczył twoją babcię, za którą człowiek, którego nie było w Tel 
Awiwie, nie odwróciłby spojrzenia', ale miałby on inne znaczenie lub zostałby uznany za bezsensowny. 
Znów, jak poprzednio, można się zastanawiać nad akceptowalnością zdania z zaimkiem względnym kto: 
'zobaczył twoją babcię, za którą nie było w Tel Awiwie nikogo, kto by nie odwrócił spojrzenia'. Oczy-
wiście można treść hebrajskiego zdania względnego wyrazić po polsku w sposób niekontrowersyjny, 
zastępując zdanie względne zdaniem przydawkowym określającym przymiotnik taki ze spójnikiem że: 
'zobaczył twoją babcię, która była taką kobietą, że nie było w Tel Awiwie człowieka, który by za nią nie 
odwrócił spojrzenia' – tak właśnie można zdanie hebrajskie tłumaczyć, jeśli się uważa, że spójnik 
względny co jest współcześnie zbyt stylistycznie nacechowany, bo rzeczywiście, zdanie hebrajskie jest 
stylistycznie całkowicie neutralne. Podkreślam jednak, że w niniejszym rozdziale głównym celem moim 
jest porównanie właściwości składniowych polskiego i hebrajskiego zdania względnego, nie zaś podanie 
pragmatycznie wiernego przekładu zdań hebrajskich, mającego inną strukturę gramatyczną niż zdanie 
oryginalne. Tę ostatnią kwestię traktuję tu jako uboczną i uzupełniającą. 

 
Podobne przykłady podaję bez dokładnej analizy: 
 

) 'są ludzie, co jest ktoś, kto im ociera łzy' יש אנשים שיש מי שמנגב להם את הדמעות 180רחוב , אקשטיין ), zdanie 
możliwe do przełożenia z użyciem dwóch zaimków względnych brzmiałoby tak:  יש אנשים שמנגב להם
-są ludzie, którym ociera łzy ktoś, kto jest', ale ma ono inne znaczenie. Być może ak' את הדמעות מי שיש
ceptowalny byłby przekład nieciągły 'są ludzie, którym jest ktoś, kto ociera łzy', powstały ze zdania 
ciągłego, lecz nieakceptowalnego *'są ludzie, jest ktoś, kto którym ociera łzy', wskutek obligatoryjne-
go przesunięcia zaimka względnego który na miejsce bezpośrednio po poprzedniku.  

שאין מי שירחם עליו, של האיש הזה  'tego człowieka, co nie ma nikogo, kto by się nad nim zlitował' ( חבלים , באר
247), zdanie możliwe do przełożenia z użyciem zaimka który: שירחם עליו מי שאיננו, של האיש הזה  'tego 
człowieka, nad którym lituje się ten, kogo nie ma' ma inne znaczenie, bo zdanie określające zaimek מי 
jest ograniczające. Być może akceptowalny byłby przekład 'tego człowieka, nad którym nie ma niko-
go, kto by się zlitował'. 

) 'były prace, co nie było nikogo, kto by je wykonywał' היו מלאכות שלא היה מי שיעשה אותן 33זכרון , שבתאי ), 
zdanie możliwe do przełożenia z użyciem zaimka który okazuje się bezsensowne:  היו מלאכות שיעשה
 były prace, które by wykonywał ten, kogo nie było'. Może akceptowalny jest przekład' אותן מי שלא היה
'były prace, które nie było nikogo, kto by wykonywał'. 

ל בני המשפחה שאתו רקם יחסי קירבה היתה רותאשר האדם היחיד מכ[...] אביעזר   'Awiezer [...] co jedynym człowie-
kiem z całej rodziny, z którym (on) nawiązał bliskie relacje, była Rut' ( 219זכרון , שבתאי ) – tu przekład 
z zaimkiem względnym kto jest niemożliwy z powodu poprzednika jedyny człowiek, do którego nie 
może odnosić się anafora kto. Zauważmy, że w wariancie ze spójnikiem co może pojawić się leksem 
zaimkowy on będący podmiotem zdania względnego, a to wskutek tego, że między spójnikiem 
względnym a orzeczeniem nawiązał znajdują się inne składniki. 
 
W zdaniu  שזה היה הנושא היחיד שבו שמר על אמונתו העיקשת, סבא  'dziadek, co to była jedyna sprawa, w któ-

rej trwał w swej upartej wierze' ( 138מגדלורים , קציר ) poprzednik 'jedyna sprawa' dopuszcza jako anaforę 
zaimek który lub jaki. Trudno orzec, czy akceptowalne jest zdanie z dwoma zaimkami względnymi który 
– jaki: 'dziadek, który to była jedyna sprawa, w jakiej trwał w swej upartej wierze'. 

 W tłumaczeniu zdania  שחבל לגזול אפילו דקה מהזמן שמוקדש לה[...] יש לך אורחת  'masz gościa [...] co szko-
da marnować choćby minutę z czasu, który został mu poświęcony' ( 109הכלה , יהושע ) także nie można 
posłużyć się parafrazą o zmienionej hierarchii zdań, bo ograniczające jest zdanie 'który został jej poś-
więcony' i zdanie łatwiejsze do tłumaczenia brzmiałoby: רחת שמוקדש לה הזמן שחבל לגזול אפילו דקה יש לך או
 masz gościa, któremu poświęcony został czas, z którego choćby minutę szkoda zmarnować', ale' ממנו
miałoby ono inne znaczenie niż zdanie wyjściowe, bo zdawałoby się sugerować, że nie należy marnować 
tego czasu z innego powodu niż poświęcenie go gościowi.  
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Także rzeczowniki פעם 'raz/okazja', רגע 'chwila' określone przez zdania względne ograniczające, 
w których anafory do nich się odnoszące są okolicznikami czasu, uniemożliwiają parafrazę ze zmienioną 
hierarchią zdań, a tym samym uniemożliwiają przekład z dwoma zaimkami który, choć w ich przypadku 
zmiana znaczenia zdania spowodowana zmienioną hierarchią zdań względnych jest mniej wyraźna. 
W języku hebrajskim rzeczowniki te dopuszczają brak anafory w zdaniu względnym, jeśli byłaby ona 
składnikiem okolicznika czasu (z przyimkiem ב- ): 

 
ידע, שראה בחייו הפגנה במסגרת הצבא –והאחרונה  –שהיתה זו הפעם הראשונה , מפקד ההיאחזות  'dowódca oddziału 

osadniczego, co to był pierwszy raz, kiedy widział (on) w życiu demonstrację w wojsku, wiedział' 
( 80הלל , מיכלסון ) – zdania składowe po modyfikacjach odrzucających zbędne elementy to: (a1) המפקד ידע  
'dowódca wiedział'; (a2) זו היתה הפעם הראשונה 'to był pierwszy raz'; (a3) המפקד ראה הפגנה בפעם הראשונה 
'dowódca zobaczył po raz pierwszy demonstrację'. Składnik 'dowódca' zdania (a1) jest określony przez 
(a2), a z kolei składnik 'pierwszy raz' zdania (a2) jest określony przez (a3), i dopiero w (a3) pojawiają się 
zaimki odnoszące się do obu poprzedników: בה ראה הפגנה. Wydaje się, że zaimek względny kiedy nie 
pozwala na przesunięcie przed niego żadnych elementów zdania tym zaimkiem się rozpoczynającego, na 
co testem są pytania o składniki takich zdań, np. gdyby chcieć zapytać o składnik zdania okolicznikowe-
go Siedzę w czasie, kiedy ty czytasz, zaimek pytajny musiałby pozostać na miejscu po zaimku kiedy: 
Siedzę w czasie, kiedy kto czyta?, nie Kto siedzę w czasie, kiedy czyta?, Siedzę w czasie, kiedy co robisz?, 
nie Co siedzę w czasie, kiedy robisz?. O ile zaimek pytajny można pozostawić na miejscu po zaimku 
niepytajnym kiedy, bo przesunięcie zaimka pytajnego na początek zdania nie jest obligatoryjne, o tyle nie 
jest to możliwe w przypadku homonimicznego z nim zaimka względnego. Dlatego właśnie wątpliwy jest 
przekład zdania powyższego z zaimkami względnymi który – kiedy: 'dowódca oddziału osadniczego, 
który to był pierwszy raz w życiu, kiedy widział demonstrację w wojsku, wiedział'. Akurat w tym przy-
padku możliwe też jest wyrażenie „pomostowe”, spotykane zresztą również w hebrajskim, umożliwiające 
przekład z użyciem zaimka który:  שהיתה זו לו הפעם הראשונה בחייו שביקר בראינוע[...] דוד נתן  'wujek Natan, dla 
którego to był pierwszy raz, że był kinie' ( 185מגדלורים , קציר ), i w zdaniu powyżej byłoby: 'dowódca, dla 
którego to był pierwszy raz, że widział demonstrację'. W polskich zdaniach bliskoznacznych rzeczownik 
raz bywa określany nie przez zdanie względne, lecz przez zdanie ze spójnikiem że, który dopuszcza 
przesunięcie przed niego składników zdania tym spójnikiem rozpoczętych i dlatego możliwy jest taki 
przekład: 'dowódca, który to był pierwszy raz, że widział demonstrację, wiedział [...]'. 

 
שגם לו היתה זו הפעם הראשונה שראה אותה, לחץ בחמימות את ידה של רוחמה  'uścisnął dłoń Ruchamie, co także dla 

niego był to pierwszy raz, kiedy ją zobaczył' ( 175זכרון , שבתאי ) – tu nie można posłużyć się wyrażeniem 
„pomostowym”, bo ono jest już w zdaniu obecne, ale nie odnosi się do poprzednika. Być może akcepto-
walny byłby przekład 'uścisnął dłoń Ruchamie, którą także dla niego był to pierwszy raz, że zobaczył'. 
 

מרגע שילדה אותם איבדה חלק מחירותה[...] שר א, שתחוס על הילדים  'aby zlitowała się nad dziećmi, co od chwili, 
w której je urodziła, straciła część wolności' ( 85זכרון , שבתאי ) – użycie w funkcji anafory zaimka kiedy 
może rozwiązuje problem, choć trudno uznać zdanie 'aby zlitowała się nad dziećmi, które od chwili, 
kiedy urodziła, straciła część wolności' za akceptowalne bez zastrzeżeń. 

 
Jeśli jedno ze zdań względnych jest elementem konstrukcji superlatywnej, w polskim przekładzie po-

jawia się tylko jedno zdanie względne (por. rozdz. 4, 9.2), zatem nie jest konieczne użycie spójnika co: 
שאף המאוכלסים שבהם אינם מכילים יותר מארבע מיטות, חדרים מחדרים שונים  'różne pokoje, z których nawet najgę-

ściej zaludnione nie mieszczą więcej niż cztery łóżka' ( 69במו ידיו , שמיר ). 
 
Jeśli podane tu tłumaczenia typu 'były prace, które nie było nikogo, kto by wykonywał' są akcepto-

walne, oznacza to, że w języku polskim możliwe jest jednak przesunięcie przed początek zdania względ-
nego jego składnika, tutaj zaimka które będącego składnikiem zdania kto by [które] wykonywał, a tym 
samym możliwe jest tworzenie zdań względnych zawierających zdania względne, takie że anafory odno-
szące się do dwóch różnych poprzedników znajdują się w zdaniu względnym najniższym w hierarchii. 
Warunkiem akceptowalności takiego zdania jest w języku polskim to, aby tylko jedna z anafor miała 
formę zaimka który. 
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3.2.2.8. Zaimek anaforyczny jako składnik postponowanej przydawki przyimkowej  
określającej rzeczownik 
 
a. Wyrażenie lokatywne określające rzeczownik konkretny 
 
W języku hebrajskim przydawka w formie wyrażenia przyimkowego o znaczeniu lokatywnym znajdu-

je się zawsze po określanym rzeczowniku konkretnym, np.: 
 

-czytał w gazecie o dziewczynach we Francji/z Francji, które powycho' קרא בעתון על בחורות בצרפת שהתחתנו
dziły za mąż' ( 173זכרון , אישבת ) 

) 'i ucieknie razem z dzieckiem do męża na wsi/do męża do wsi' ותחמוק לה עם התינוק אל בעלה בכפר 175הכלה , יהושע ) 
מהבית של גולדין בהרצליה[...] הגיעו הנה   'dotarły tu wraz z przeznaczonym do tego kierowcą z domu Goldina 

w Herceliji' ( 135ית עמ-פדר-רון ) 
 
W zdaniach tych wyrażenia 'na wsi', 'w Herceliji' są na pewno przydawkami poprzedzających je rze-

czowników, bo gdyby to były okoliczniki, to użyto by w nich przyimków kierunkowych: אל בעלה אל הכפר 
'do męża do wsi', מהבית של גולדין מהרצליה 'z domu Goldina z Herceliji', jako że ruch wyrażony orzeczeniem 
odbywa się z miejsca poza obszarem, na który wskazują wyrażenia 'na wsi', 'w Herceliji'. Z tego powodu 
niemożliwa jest parafraza, w której wyrażenia te byłyby okolicznikami, znajdując się przed rzeczowni-
kiem: בכפר תחמוק אל בעלה 'na wsi ucieknie do męża', בהרצליה הגיעו הנה מהבית של גולדין 'w Herceliji dotarły tu 
z domu Goldina', bo w tych zdaniach ruch odbywa się na obszarze określonym przez okolicznik 'na wsi/ 
w Herceliji'. Również wyrażenie 'we Francji' jest na pewno przydawką, bo po pierwsze, z kontekstu 
wynika, że czynność czytania ma miejsce w Izraelu, a po drugie, po wyrażeniu przyimkowym następuje 
zdanie względne określające 'dziewczyny', co dowodzi, że wyrażenie przyimkowe jest przydawką po-
przednika. Ponieważ wyrażenia przyimkowe są tu przydawkami, w zdaniu bliskoznacznym pojawia się 
zdanie względne (por. rozdz. 4, 3.1.1.1.c): לשוב אל אדמותיהם ואל ביתם אשר במזרעה 'wrócić do ich pól 
i domu, które są w miejscowości M.' ( 39חסות , מיכאל ). 

Gdy wyrażenie przyimkowe znajduje się przed rzeczownikiem, to nie jest przydawką, lecz orzeczni-
kiem lub okolicznikiem: קרן אחת שעליה אבא 'jeden promień, na którym jest tato' ( 182הוא , שמיר נושם את  ;(

וחש בו ריח אדמה[...] האבק   'wdycha kurz [...] i czuje w nim zapach ziemi' ( 21אגדות , לוז ). 
Wydaje się, że w języku polskim, jeśli określany rzeczownik jest osobowy, w zdaniach bliskoznacz-

nych z czasownikiem ruchu częściej pojawiają się dwa „szkatułkowe” okoliczniki miejsca, nie połączone 
spójnikiem i, tj. jedno z powyższych zdań należy tłumaczyć 'ucieknie do męża do wsi', co też jest spoty-
kane w języku hebrajskim, ale głównie wtedy, gdy 'osobę' wyraża nie rzeczownik, jak w zdaniu  ותחמוק לה
 ja bym pojechała do niego do' הייתי אני נוסעת אליו לאמריקה :lecz zaimek osobowy ,עם התינוק אל בעלה בכפר
Ameryki' ( 129כולל , הפנר ), raczej nie אליו באמריקה 'do niego w Ameryce'. Z kolei w polskich zdaniach 
bliskoznacznych hebrajskiemu קרא בעתון על בחורות בצרפת שהתחתנו częściej pojawia się przyimek z: 'czytał 
w gazecie o dziewczynach z Francji'. W języku hebrajskim przyimek מן 'z' pojawia się raczej wtedy, gdy 
jest to już nieaktualne miejsce pobytu:  עם בחורה מבלגיה[...] התחתן  'ożenił się z dziewczyną z Belgii' ( , שבתאי

179זכרון  ). W polskim przekładzie należy zachować przyimek w, jeśli określany rzeczownik jest nieży-
wotny (dom Goldina w Herceliji). 

Przyimek w można zachować w przekładzie obu typów zdań, tj. z orzeczeniem będącym czasowni-
kiem ruchu lub z orzeczeniem oznaczającym czynność wykonywaną w innym miejscu niż to, na które 
wskazuje wyrażenie przyimkowe będące przydawką, gdy przydawka rzeczownika osobowego wyraża nie 
tylko lokalizację, ale też funkcję związaną z danym miejscem: 

 
) 'przyjechał do Jerozolimy niemiecki konsul w Bejrucie' בא לירושלים הקונסול הגרמני בביירות 233רס כח, לפיד ), 

nie 'niemiecki konsul z Bejrutu', bo mowa o konsulu, który nie tylko przebywa w Bejrucie, ale też peł-
ni swą funkcję na tym terenie.  

ואחר שוטר בעיר קטנה[...] אחד מהם חייל , עם אהוביהן שמתו  'ze swoimi ukochanymi, którzy zmarli, jeden z nich 
[to był] żołnierz, inny [to był] policjant w małym miasteczku' ( 173זכרון , שבתאי ) 
 
Niemożność sparafrazowania przydawki lokatywnej określającej rzeczownik konkretny na okolicznik 

miejsca dotyczy nie tylko zdań, w których czasownik wymaga przyimka kierunkowego, a przydawka 
wyraża lokalizację przyimkiem niekierunkowym, ale także wtedy, gdy czynność wyrażona orzeczeniem 
odbywa się w innym miejscu niż to, na które wskazuje przydawka: שיכבס את הווילון בחדר־העבודה 'niech 
wypierze [w pralni] zasłonę w gabinecie' ( 23הכלה , יהושע ), w języku polskim raczej przyimek z: zasłonę 
z gabinetu, a zdanie z okolicznikiem, tj. z wyrażeniem przyimkowym przed rzeczownikiem:  שיכבס בחדר
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-żeby w gabinecie wyprał zasłonę' ma inne znaczenie, bo czynność w nim opisana odby' העבודה את הווילון
wa się w gabinecie. 

Przydawką (zawsze postponowaną) może być w języku hebrajskim także zaimek lokatywny:  מערכת
-tutejszy system telefoniczny jest uważany za jeden z najnowocze' הטלפונים כאן נחשבת לאחת מהמתקדמות
śniejszych' ( 240חיידק , גנזבורג ) – zdanie z okolicznikiem: כאן מערכת הטלפונים נחשבת לאחת מהמתקדמות 'tutaj 
ten system telefoniczny jest uważany za jeden z najnowocześniejszych' miałoby inne zdanie, bo 'tutaj' 
znajdowaliby się ludzie tak uważający, a nie system telefoniczny. W polskim przekładzie przydawką jest 
przymiotnik tutejszy, natomiast zaimek przysłowny pojawiłby się jako określenie zaimka osobowego: 
) 'obiecaj im tam/tamtejszym ludziom' תבטיח להם שם 470הכלה , יהושע ), ale nie 'im tamtejszym', i tam to 
przydawka 'ich', a nie okolicznik, a zdanie z okolicznikiem שם תבטיח להם 'tam im obiecaj' miałoby inne 
znaczenie, bo w nim tam byłoby lokalizacją czynności, a nie 'ich', ponadto w tym kontekście zdanie 'tam 
im obiecaj' byłoby niezrozumiałe, bo zaimek 'oni' nie ma tu funkcji anaforycznej i jest zrozumiały tylko 
wraz z przydawką 'tam' ('tamtejsi ludzie'). 

Również w języku polskim przydawka przyimkowa lokatywna następuje po określanym rzeczowniku: 
dom na rogu (Klemensiewicz 1937: 150), jak w zdaniu Doprowadzili nas do domu na rogu Placu Staryn-
kiewicza i Alej Jerozolimskich104F

105, w którym szyk Doprowadzili nas na rogu Placu Starynkiewicza i Alej 
Jerozolimskich do domu jest niemożliwy, bo wtedy wyrażenie przyimkowe na rogu staje się okoliczni-
kiem, tj. charakteryzuje nie dom, lecz czynność doprowadzenia, co akurat w tym przypadku czyni zdanie 
bezsensownym, a to z tego powodu, że czynność doprowadzania musi odbywać się na większym obsza-
rze niż róg dwóch ulic, a ponadto wyraz dom zdaje się mieć określoną referencję, a wtedy lokalizowanie 
czynności doprowadzania do niego nie ma sensu. Akceptowalne byłoby natomiast zdanie zawierające 
okolicznik Na rogu Placu Starynkiewicza i Alej wpuścili nas do pewnego domu, równoznaczne ze zda-
niem zawierającym przydawkę: Wpuścili nas do pewnego domu na rogu Placu Starynkiewicza i Alej. 
Widać zatem, że niekiedy zmiana funkcji wyrażenia przyimkowego z przydawkowej na okolicznikową 
praktycznie nie zmienia znaczenia zdania, a niekiedy je zmienia. 

Problemem w tłumaczeniu z hebrajskiego na polski są postponowane przydawki w formie wyrażenia 
przyimkowego, zawierające zaimek odnoszący się do poprzednika, bo wtedy z jednej strony dąży się do 
przesunięcia zaimka który w pobliże poprzednika, czyli tu przed rzeczownik określany przez przydawkę 
przyimkową, co powoduje, że wyrażenie przyimkowe jest interpretowane raczej jako okolicznik niż jako 
przydawka, a z drugiej strony nadanie wyrażeniu przyimkowemu przydawkowemu funkcji okolicznika 
może zmienić znaczenie zdania. W hebrajskim zdaniu względnym przydawka w formie wyrażenia przy-
imkowego zachowuje zawsze swój zwykły, postponowany szyk właściwy zdaniom niewzględnym w obu 
językach. 

 
• Zmiana funkcji wyrażenia przyimkowego lokatywnego z przydawkowej na okolicznikową zmienia 

znaczenie zdania, bo czynność odbywa się w innym miejscu, niż to, do którego odnosi się wyrażenie 
przyimkowe. 

 
Gdyby zdanie הייתי צופה בתנועה הקלה של המים על גביה nie zawierało anafory odnoszącej się do poprzed-

nika, dobry byłby przekład 'przyglądałem się łagodnym ruchom wody na niej [= na posadzce]', w którym 
na niej to przydawka rzeczownika woda lub całej grupy łagodne ruchy wody (praktycznie bez różnicy 
znaczeniowej), tj. mowa o wodzie znajdującej się na posadzce. Zmiana szyku na Przyglądałem się na niej 
łagodnym ruchom wody powoduje, że wyrażenie przyimkowe jako okolicznik charakteryzuje czynność, 
czyli w tym wypadku lokalizuje obserwatora: 'będąc na posadzce, przyglądałem się łagodnym ruchom 
wody'. Szyk rzeczownik – przydawka przyimkowa jest zachowany w języku hebrajskim, gdy wyrażenie 
przyimkowe zawiera zaimek odnoszący się do poprzednika, natomiast w polskim przekładzie wyrażenie 
przyimkowe z zaimkiem który zostaje przeniesione na początek zdania względnego, czyli przed określany 
rzeczownik: הרצפה העקומה שהייתי צופה בתנועה הקלה של המים על גביה 'krzywa posadzka, na której przygląda-
łem się łagodnym ruchom wody' ( 233חבלים , באר ), co znaczy 'krzywa posadzka, na której leżąc, przyglą-
dałem się łagodnym ruchom wody', w tłumaczeniu zatem należy posłużyć się spójnikiem względnym co, 
bo ten pozwala zachować postponowany szyk przydawki przyimkowej właściwy zdaniom niewzględ-
nym: 'krzywa posadzka, co przyglądałem się łagodnym ruchom wody na niej'. Gdyby koniecznie chcieć 
użyć zaimka który, należałoby ku początkowi zdania przesunąć także rzeczownik określany przez wyra-
żenie przyimkowe: 'krzywa posadzka, na której łagodnym ruchom wody przyglądałem się', i wydaje się, 

                                                 
105 J. M. Jakubaszek, Mój ostatni rok wojny [b.m.w] 2007, s. 27. 
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że w tym wariancie na której to przydawka, choć preponowana, grupy łagodnym ruchom wody. Zdarza 
się też w języku polskim zachowanie w zdaniu względnym szyku przydawki przyimkowej właściwego 
zdaniom niewzględnym, np. שבכניסה אליה הבחין בשני מכשירי טלפון, לתחנת־הרכבת  'na dworzec kolejowy, przy 
wejściu na który zauważył dwa aparaty telefoniczne' ( 31מגדלורים , קציר ), nie 'na który przy wejściu za-
uważył dwa aparaty', bo w tym wariancie wyrażenie na który staje się okolicznikiem, określa orzeczenie 
zauważył i czyni zdanie niezrozumiałym105 F

106. Być może więc akceptowalny byłby przekład zachowujący 
szyk postponowany przydawki przyimkowej: 'krzywa posadzka, łagodnym ruchom wody na której przy-
glądałem się'. 

Tłumacząc zdanie niewzględne על פי הכתוב ליד טורים ארוכים של מיספרים הבינו należy zachować szyk wy-
rażenia przyimkowego po określanym rzeczowniku: 'na podstawie napisu koło długich rzędów liczb one 
zrozumiały', bo dzięki temu także w zdaniu polskim wyrażenie przyimkowe koło długich rzędów liczb 
jest przydawką określającą napis. Zmiana szyku na 'koło długich rzędów liczb na podstawie napisu 
zrozumiały' powoduje, że wyrażenie koło długich rzędów liczb staje się okolicznikiem lokalizującym 
'zrozumienie', czyli referenta podmiotu, natomiast rzeczownik napis brzmi dziwacznie, bo brak jakich-
kolwiek określeń powoduje, że zdaje się mieć referencję określoną, ale żaden napis nie jest wymieniony 
w kontekście poprzedzającym. Zdanie hebrajskie zachowuje szyk rzeczownik – przydawka przyimkowa 
nawet wtedy, gdy wyrażenie przyimkowe zawiera zaimek odnoszący się do poprzednika, i wydaje się, że 
można także w polskim przekładzie zachować taki szyk, mimo że zdanie brzmi osobliwie z powodu 
dużego oddalenia zaimka który od poprzednika: שהוא , הבינו[...] שעל פי הכתוב לידם , טורים ארוכים של מיספרים
 długie rzędy liczb, na podstawie napisu koło których [...] zrozumiały, że on oblicza' מחשב את ההוצאות
wydatki' ( 137מגדלורים , קציר ) – szyk 'liczb, koło których na podstawie napisu zrozumiały' jest niedopusz-
czalny, bo zmienia on funkcję koło których z przydawkowej na okolicznikową, co z kolei zmienia zna-
czenie zdania. 

W zdaniu שהכתוב בו לא עורר בה השתתפות, עם סידור־התפילה  'z modlitewnikiem, to, co napisane w którym, 
nie budziło w niej odzewu/w którym to, co napisane, nie budziło w niej odzewu' ( 110זכרון , שבתאי ) imie-
słowu הכתוב nie można przetłumaczyć na napis, bo mowa o treści książki. W zdaniu niewzględnym 
najlepszy byłby przekład to, co w nim napisane (por. rozdz. 4, 3.1.1.1.c), ale jest on chyba niemożliwy, 
gdy w nim to anafora odnosząca się do poprzednika, bo wtedy mamy do czynienia ze zdaniem względ-
nym, które samo zawiera zdanie względne, i dopiero w zdaniu względnym niższym w hierarchii pojawia-
ją się dwie anafory, odnoszące się do dwóch różnych poprzedników. O ile przekład z dwoma zaimkami 
który na pewno jest niemożliwy ('z modlitewnikiem, słowa, które napisane w którym/z modlitewnikiem, 
w którym słowa, które napisane, nie budziły w niej odzewu'), o tyle można się zastanawiać, czy możliwy 
jest przekład z zaimkiem względnym co odnoszącym się do poprzednika to, jak w wariancie podanym 
wyżej. Oczywiście możliwy jest przekład ze spójnikiem co: 'z modlitewnikiem, co to, co w nim napisane, 
nie budziło w niej odzewu' i wydaje się on optymalny, bo jest niekontrowersyjny i łatwo zrozumiały 
dzięki największej możliwej do osiągnięcia tu ciągłości. 

 
• Zmiana funkcji wyrażenia przyimkowego lokatywnego z przydawkowej na okolicznikową nie zmie-

nia znaczenia zdania, bo czynność odbywa się w tym samym miejscu co to, do którego odnosi się wyra-
żenie przyimkowe. 

 
) 'w szpitalu, w którego oknach szyby zostały rozbite' בבית חולים אשר הזגוגיות בחלונותיו נופצו 30אנשי , בן עזר ) 

– w tłumaczeniu zdania niewzględnego należałoby zachować postponowany szyk przydawki: 'szyby 
w oknach szpitala zostały rozbite', nie 'w oknach szpitala szyby zostały rozbite', jednak ponieważ roz-
bicie szyb ma miejsce tam, gdzie one się znajdują, nie wpływa praktycznie na znaczenie zdania zmia-
na szyku wymuszona relatywizacją rzeczownika 'szpital', która powoduje, że wyrażenie z przydawki 
staje się okolicznikiem. Spójnik co pozwala na zachowanie przydawkowej funkcji wyrażenia przyim-
kowego: 'w szpitalu, co szyby w jego oknach zostały rozbite'. 

בחוטים שכל האנשים בה קשורים לקרובים שלהם, שם מסופר על עיר אחת  'tam jest opowiedziane o pewnym mieście, 
w którym wszyscy ludzie są przywiązani do swych krewnych nićmi' ( 74נוכחים , גרוסמן ) – w zdaniu he-
brajskim zachowano szyk wyrażenia przyimkowego właściwy przydawkom przyimkowym: 'ludzie 

                                                 
106 Podobny przykład podaje Milewska (2004: 110, nr 34 i komentarz na s. 111 wraz z przypisem 5) i wynika 
z niego, że szyk wyrażenia przyimkowego wynika w tym przypadku z jego funkcji przydawkowej wobec poprze-
dzającego rzeczownika, a przestawienie wyrażenia z zaimkiem który przed rzeczownik wymaga sparafrazowania go 
na dopełniacz w celu zachowania jego funkcji przydawkowej: do klubu, przy wejściu do którego > do klubu, przy 
którego wejściu, nie do klubu, do którego przy wejściu.  
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w nim', w polskim przekładzie wyrażenie przyimkowe, znajdując się przed rzeczownikiem 'ludzie' jest 
raczej okolicznikiem, jednak jasne jest, że mowa o 'ludziach akurat w tym mieście mieszkających', nie 
zaś o 'wszystkich ludziach na świecie'. 

ה עדיין מתיזה רסיסיםשכל שרטת בקליפתם הירוק[...] התפוזים   'pomarańcze [...] na których nadal zielonej skórce 
każde zadrapanie pryska kropelkami' ( 86התגנבות , קנז ) 
 
b. Wyrażenie lokatywne określające rzeczownik abstrakcyjny 
 
Jeśli wyrażenie przyimkowe jest okolicznikiem, to w obu językach może pojawić się przed lub po 

orzeczeniu: 
 

ודאי מלמדים לך לתעב[...] בבית־ספרך   'w twojej szkole z pewnością uczą cię brzydzić się' ( 80סיפור , עוז ) 
) 'studiował na uniwersytetach w Wilnie i w Jerozolimie' הוא למד באוניברסיטאות וילנה וירושלים 290סיפור , עוז ) 

 
W przypadku nominalizacji zdania, tj. parafrazy orzeczenia na rzeczownik odczasownikowy, w obu 

językach okolicznik, stając się przydawką, ma szyk postponowany: 
 

 w trakcie wzniosłych, umoralniających przemów na temat' תוך כדי דיבורי מוסר גבוהים על ההתדרדרות במדינה
kryzysu w państwie' ( 209זכרון , שבתאי ) 

 ,poczuć tę szczególną słodycz leżenia w łóżku' לחוש את המתיקות המיוחדת של השכיבה במיטה, מתחת לשמיכה העבה
pod grubą kołdrą' ( 212זכרון , שבתאי ) 

 (שבתאי, זכרון 207) 'usłyszał jej kroki na schodach' שמע את צעדיה במדרגות
 
Jeśli wyrażenie przyimkowe będące przydawką rzeczownika odczasownikowego zawiera zaimek od-

noszący się do poprzednika, to w zdaniu hebrajskim wyrażenie to ma zawsze zwykły, postponowany 
szyk. Szyk w polskim przekładzie z użyciem zaimka który zależy od znaczenia zdania względnego, bo od 
tego zależy z kolei, czy zmiana funkcji wyrażenia przyimkowego z przydawkowej na okolicznikową 
zmienia znaczenie zdania. Spójnik co pozwala zachować szyk postpozycyjny wyrażenia przyimkowego, 
a w związku z tym także jego funkcję przydawkową. 

 
• Przesunięcie wyrażenia przyimkowego zawierającego zaimek który przed rzeczownik odczasowni-

kowy nie zmienia znaczenia zdania, gdy zdanie względne opisuje sytuację panującą w tym samym miej-
scu, na które wskazuje wyrażenie przyimkowe. Możliwy jest też szyk z wyrażeniem przyimkowym po 
rzeczowniku, niespotykany, gdy wyrażenie przyimkowe jest okolicznikiem zdania względnego: 

 
שהתנועה בהם כבר לא היתה רבה, על פני הכבישים  'po ulicach, na których ruch/ruch na których/co ruch na nich 

nie był już duży' ( 205זכרון , שבתאי ) 
שהצפיפות בו היתה כמעט ללא נשוא, החדר  'pokój, w którym ciasnota/ciasnota w którym/co ciasnota w nim była 

niemal nie do wytrzymania' ( 196זכרון , שבתאי ) 
 
Gdy wyrażenie przyimkowe zawierające anaforę odnoszącą się do poprzednika jest okolicznikiem 

zdania względnego, w polskim przekładzie wyrażenie z zaimkiem który pojawia się zawsze na początku 
zdania względnego: מהפינה שהיו בה מיטות חבריו 'z kąta, w którym były łóżka jego kolegów' ( 61התגנבות , קנז ), 
nie 'z kąta, łóżka w którym/co łóżka w nim były jego kolegów', bo w tym zdaniu w którym to przydawka 
rzeczownika łóżka, zdanie takie znaczyłoby więc 'łóżka znajdujące się w tym kącie były jego kolegów' 
i byłoby przekładem zdania מהפינה שהמיטות בה היו של חבריו. 

 
• Przesunięcie wyrażenia przyimkowego zawierającego zaimek który przed rzeczownik odczasowni-

kowy może powodować zmianę znaczenia zdania, gdy zdanie względne opisuje czynność wykonaną 
w innym miejscu niż to, na które wskazuje wyrażenie przyimkowe. Wydaje się, że wtedy preferowany 
szyk w polskim przekładzie to rzeczownik – wyrażenie przyimkowe: שהיה אי המצורעים, אל האי ספינלונגה ,
 na wyspę Spinalonga, która była wyspą trędowatych, życie na' שהחיים בו מתוארים בספר הנפלא האי של סופיה
której/na której życie/co życie na niej jest opisane we wspaniałej książce Wyspa Zofii'106F

107 – tu wariant ze 
spójnikiem co wydaje się najlepszy, bo w nim wyraźna jest funkcja przydawkowa wyrażenia przyimko-
wego, a zarazem zdanie ma szyk zupełnie normalny, w przeciwieństwie do wariantu życie na której. 
W zdaniu niewzględnym szyk byłby taki: 'życie na tej wyspie jest opisane w książce', nie 'na tej wyspie 

                                                 
107 http://www.maromnet.com. 
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życie jest opisane w książce', i hebrajskie zdanie względne, a także polskie zdanie ze spójnikiem co 
zachowuje ten optymalny szyk przydawki przyimkowej względem określanego wyrazu. 

 
c. Wyrażenie przyimkowe określające rzeczownik abstrakcyjny odczasownikowy, a oznaczające jego 

pacjensa 
 
Jeśli wyrażenie przyimkowe jest dopełnieniem, w obu językach może następować przed orzeczeniem 

lub po nim: 
 

) 'rozmawiał z nim Izuri' שוחח אתו עזורי 214ויקטוריה , מיכאל ) 
) 'z Syryjczykiem rozmawiał o kobietach' עם הסורי היה משוחח על נשים 70פצעי , ברטוב ) 
) 'on dążył do najważniejszego' הוא חתר אל העיקר 107הוא , שמיר ) 

חתרה[...] לכך   'do tego [...] dążyła' ( 244זכרון , שבתאי ) 
 
W przypadku nominalizacji, tj. parafrazy orzeczenia na rzeczownik odczasownikowy abstrakcyjny, 

w języku hebrajskim jedynie możliwy, a w języku polskim przeważający jest postpozycyjny szyk wyra-
żenia przyimkowego będącego przydawką rzeczownika odczasownikowego: 

 
קרמתוך חתירה לעי  'dzięki dążeniu do najważniejszego' ( 58הוא , שמיר ) 

הוקלה המועקה מעל לבו של אדם [...] לאחר שיחה כלשהי עמו  'po jakiejkolwiek rozmowie z nim człowiek odczu-
wał ulgę' ( 124חרב , בר יוסף ) 
 
 
 
Właśnie po to, aby zachować przydawkową funkcję wyrażenia przyimkowego określającego rze-

czownik odczasownikowy polszczyzna dopuszcza szyk zdania względnego, w którym po poprzedniku 
następuje rzeczownik odczasownikowy, a po nim dopiero wyrażenie przyimkowe zawierające zaimek 
który, będące przydawką poprzedzającego rzeczownika. Szyk taki uchodzi w polszczyźnie za wyjątkowy, 
bo jest sprzeczny z zasadą inicjalności zaimka względnego, lecz zgodny z normalnym szykiem przydawki 
przyimkowej (Wawrzyńczyk 1979: 110–111; Milewska 2004: 108). W języku hebrajskim szyk przydaw-
ki jest taki sam jak w przypadku przydawki nie zawierającej anafory odnoszącej się do poprzednika, czyli 
postponowany: 

 
 i męża, z którym rozmowy/rozmowy z którym' ובעל שהשיחות איתו הצטמצמו עם השנים ל״חסר היום מלח באוכל״

ograniczyły się z latami do Brakuje dziś soli w jedzeniu' ( 59אם , מזרחי )  
שהעיון בו העלה בי תמיהות[...] על ספר הקבלה   'o książce kabalistycznej [...] do której zaglądanie/zaglądanie do 

której wywołało we mnie zdziwienie' ( 15מחברות , מגד ) 
ון את תקפות מסקנותיאשר בשיחות עימם ניסיתי לבח, ויחיאל דובדבני[...] האחים שמואל ויעקב   'bracia Samuel i Jakub 

[...] oraz Jechiel Duwdewani, z którymi w rozmowach/w rozmowach z którymi próbowałem ocenić 
moc moich wniosków' ( 8חוגרים , מינץ ) 

 na widoki, z których w przyjemności/w przyjemności z których nie' על מראות שלא יהיה שותף בהנאה מהם
będzie uczestniczył' ( 155הכלה , יהושע ) 
 
W obu wariantach polskiego przekładu inicjalny szyk ma grupa nominalna zawierająca zaimek 

względny, tj. grupa złożona z rzeczownika odczasownikowego i określającego go wyrażenia przyimko-
wego oznaczającego pacjensa. Warianty różnią się zaś szykiem składnika zawierającego zaimek względ-
ny w obrębie inicjalnej grupy nominalnej. W języku hebrajskim cała grupa nominalna zawierająca wyra-
żenie przyimkowe z anaforą może być oddalona od spójnika względnego, jak w ostatnim zdaniu. 

 
3.2.2.9. Zaimek anaforyczny jako składnik wyrażenia przyimkowego określającego imiesłów  
 
W obu językach imiesłów może być określony przez wyrażenie przyimkowe lokalizujące czynność 

lub stan wyrażone imiesłowem. O ile w obu językach wyrażenie przyimkowe jako okolicznik może 
znajdować się przed orzecznikiem w formie imiesłowu lub po nim: על השולחן מונח מגש 'na stole jest poło-
żona taca' ( 78זייפנו , רון פדר עמית היה מונח תמיד מתחת לערמת עיתונים[...] הפנקס הזה  ,(  'ten notes [...] był zawsze 
położony pod stertą gazet' ( 7המצב , עוז ), o tyle wyrażenie przyimkowe będące przydawką imiesłowu 
w języku hebrajskim zawsze następuje po imiesłowie, i taka też jest silna tendencja w języku polskim:  עלי
) 'muszę strzec się ryby położonej na talerzu' להיזהר מהדג המונח על הצלחת 62זייפנו , רון פדר עמית ) – w języku 
polskim rzadki, choć możliwy jest szyk 'strzec się ryby na talerzu położonej/na talerzu położonej ryby', 
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który jest niemożliwy w języku hebrajskim. Nie jest natomiast możliwy w języku polskim szyk 'na tale-
rzu ryby położonej', czyli nie można między imiesłów a jego przydawkę przyimkową wstawiać innych 
składników grupy nominalnej. Podobnie nie spotyka się szyku ‘zapytał koło nich siedzących’. Rzadki w 
języku polskim, preponowany szyk przydawki imiesłowu występuje w zdaniach względnych, w których 
składnikiem wyrażenia przyimkowego jest zaimek względny. Zdanie hebrajskie ma standardowy, post-
ponowany szyk przydawki przyimkowej. W polskiej wersji ze spójnikiem co wyrażenie przyimkowe 
następuje po imiesłowie: 

 
שונא צלחות גדולות שהתבשיל המונח עליהן נראה כמו טבור על כרס[...] אני   'nienawidzę wielkich talerzy, (a) na 

których położona potrawa, (b) potrawa na których położona, (c) potrawa położona na których wygląda 
jak pępek na brzuchu' ( 60זייפנו , רון פדר עמית ) – wariant (a) przekładu jest najbardziej zgodny z tenden-
cją przesuwania zaimka względnego na pozycję inicjalną, warianty (b) i (c) są z tą zasadą sprzeczne, 
natomiast wydaje się, że są spotykane, właśnie dlatego, że przydawkowa funkcja wyrażenia przyim-
kowego może wziąć górę nad zasadą inicjalności zaimka który. 

שהעומדים לידו התישבו, נחום  'Nachum, (a) koło którego stojący usiedli', (c) stojący koło którego usiedli', (d) 
co stojący koło niego usiedli' ( 459התגנבות , קנז ) 

בענין שאולי את היחידה בעולם הרואה בו עיקר   'w tej sprawie, co może ty jesteś jedyną na świecie osobą widzącą 
w niej rzecz najważniejszą' ( 254תחת , שמיר ) – przekład z użyciem zaimka który jest wątpliwy, z tego 
powodu, że anafora odnosząca się do poprzednika jest określeniem imiesłowu będącego przydawką 
orzecznika, i przełożenie jej na zaimek względny powoduje, że albo między określenie w której imie-
słowu widzącą jest wstawiona grupa nominalna jedyną osobą na świecie, albo między rzeczownik je-
dyną osobą na świecie a określający go imiesłów jest wstawiona grupa rzecz najważniejszą, co za-
ciemnia związki składniowe. Żadnej z tych wad nie ma ani zdanie hebrajskie, ani przekład ze spójni-
kiem co, pozwalającym na zachowanie szyku właściwego zdaniom niewzględnym. Dlatego podany tu 
przekład ze spójnikiem co jest lepszy niż przekłady z zaimkiem względnym 'w sprawie, w której wi-
dzącą rzecz najważniejszą jedyną osobą na świecie może jesteś ty/w której jedyną osobą na świecie 
widzącą rzecz najważniejszą może jesteś ty'. 

לא ניתן היה להעביר את האינפורמציה הכלולה בו, זהו משפט שבלא גמישותה ואי מוגבלותה של הלשון  'to jest zdanie, (a) 
w którym zawartej informacji nie można by przekazać bez giętkości i nieograniczonych możliwości 
języka, (b) informacji w którym zawartej, (c) informacji zawartej w którym [...]' ( 8ילדי , שמיר ). 

פאר־שכל אחד מארבעת הכתלים המקיפים אותה מורכב הוא עצמו משורה של מגורי[...] חצר   'dziedziniec [...], co każda 
z czterech ścian go otaczających sama składa się ze wspaniałych domów mieszkalnych'107F

108 ( נינגל , שחר
97) – tu jedyny możliwy przekład to ten ze spójnikiem co, jako że użycie zaimka który jest utrudnione 
przez dwa czynniki jednocześnie: anafora jest zarówno składnikiem postponowanej przydawki przy-
imkowej zaimka 'każdy', tj. wyrażenia 'z czterech ścian go otaczających', jak i składnikiem grupy 
imiesłowowej będącej postponowaną przydawką rzeczownika 'ściany'. 
 
3.2.2.10. Zaimek anaforyczny jako składnik przydawki w formie wyrażenia z przyimkiem כ-  
 
Jeśli hebrajskie wyrażenie z przyimkiem כ-  jest przydawką (zawsze postponowaną) rzeczownika lub 

przymiotnika w zdaniu niewzględnym, to w polskim przekładzie pojawia się przydawka w formie zaimka 
jak z rzeczownikiem w mianowniku, i przydawka ta najczęściej następuje po wyrazie określanym. Jeśli 
przydawka ta poprzedza wyraz określany, to musi przed nią pojawić się zaimek taki i wtedy wyrażenie 
z jak jest przydawką zaimka taki, a nie rzeczownika czy przymiotnika po nim następującego, co nie 
zmienia znaczenia zdania: 

 
 'potrzebujemy (takich) chłopców jak ty/potrzebujemy takich jak ty chłopców' אנחנו זקוקים לבחורים כמוך

( 107סוכן , שחר ), ale nie 'potrzebujemy jak ty (takich) chłopców', bo wtedy jak ty staje się okoliczni-
kiem, tj. zdanie znaczy 'tak, jak ty potrzebujesz chłopców, tak też i my ich potrzebujemy'. 

-w oczach tak porządnego jak on chłopca/w oczach takiego jak on porządnego chłop' בעיני נער מוסרי כמוהו
ca' ( 275לב , שחם ) 

 żaden z robotników przychodzących do kawiarni nie jest tak' שום פועל מן הבאים לבית־הקפה אינו שבור כמותו
załamany jak on/nie jest taki jak on załamany' ( 96אנשי , בר יוסף ) 
 

                                                 
108 Jest to opis Placu Wogezów w Paryżu. 
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Jeśli dopełnieniem przyimka כ-  jest zaimek odnoszący się do poprzednika, to nie budzą wątpliwości 
przekłady ze spójnikiem względnym co i zaimkiem osobowym w mianowniku odnoszącym się do po-
przednika. Natomiast przekłady z wyrażeniem jak który są wątpliwe, bo zaimek który albo znajduje się 
daleko od poprzednika, albo ma szyk niedopuszczalny w grupie typu tacy chłopcy jak ty: 

 
וני אשר גבר כמוהו לא היה מעולם׳ג, וני׳גשיר על גבר בשם   'piosenka o mężczyźnie imieniem Johnny, Johnny, co 

mężczyzny takiego jak on nigdy nie było' ( 215המצב , עוז ) – użycie zaimka który nie daje zadowalają-
cego wyniku ani w przypadku szyku właściwego zdaniom niewzględnym: 'Johnny, (takiego) mężczy-
zny, jak który nigdy nie było/Johnny, takiego jak który mężczyzny nigdy nie było', ani też w przypad-
ku szyku właściwego zdaniom względnym, tj. z zaimkiem który przesuniętym w pobliże poprzednika: 
'Johnny, jak który (takiego) mężczyzny nigdy nie było'. 

שאין חביב כמותו בארוחות בוקר" תמר בירותי"אשכול   'kiść daktyli bejruckich, co nie ma tak dobrych jak one na 
śniadanie' ( 122וא ה, שמיר ), nie 'kiść daktyli, tak dobrych na śniadanie, jak które, nie ma/kiść daktyli, 
jak które tak dobrych na śniadanie nie ma'. Jak zwykle możliwe jest też wyrażenie treści hebrajskiego 
zdania względnego innego typu konstrukcją gramatyczną, np. 'kiść daktyli bejruckich – a nie ma tak 
dobrych jak one na śniadanie', jednak porównywanie takiego przekładu z hebrajskim zdaniem 
względnym nie ma sensu w analizie kontrastywnej składni. 
 
Zaimek względny jaki pojawia się w zdaniach, w których anafora odnosi się do 'rzeczy podobnych do 

poprzednika', i jeśli podane przez Świdzińskiego (1995: 83) zdanie Znam dziewczynę, jakich facetów 
toleruję z trudnością (tj. 'znam dziewczynę posiadającą takie cechy, jakich u mężczyzn nie toleruję'), 
w którym zaimek względny jaki jest przydawką, jest akceptowalne, to możliwy byłby też przekład: 
'Johnny, jakiego mężczyzny nigdy nie było'. Hebrajski przekład zdania podanego przez Świdzińskiego 
jest całkowicie niekontrowersyjny: אני מכיר בחורה שגברים כמוה אני בקושי סובל, podobnie jak niekotrowersyj-
na jest parafraza ze spójnikiem co: Znam dziewczynę, co facetów takich jak ona toleruję z trudnością.  

 
W zdaniu שמיכאלה מאמינה שדווקא תודעה רכה כשלה תיטיב לקלוט רשמים, שיבי  'Sziwi, co Michaela wierzy, że 

akurat świadomość tak delikatna, jak jej, doskonale wchłonie wrażenia' ( 401השיבה , יהושע ) do poprzedni-
ka odnosi się substantywnie użyty zaimek dzierżawczy שלה, tj. możliwa jest parafraza z uzupełnionym 
rzeczownikiem תודעה רכה כתודעה שלה 'świadomość (tak) delikatna, jak jej świadomość'. Przekład podobnej 
grupy על חוג קטן כמו שלנו 'na tak mały instytut jak nasz/na taki mały jak nasz instytut' ( 272הכלה , יהושע ) nie 
nastręcza trudności, bo nie zawiera ona zaimka odnoszącego się do poprzednika, dzięki czemu można 
zachować w przekładzie szyk właściwy przydawce z partykułą jak w języku polskim. Gdyby zdanie 
względne hebrajskie uprościć pomijając orzeczenie מאמינה 'wierzy', którego obecność nie ma znaczenia 
dla sposobu tłumaczenia wyrażenia z przyimkiem כ- , tj. zdaniu nadać postać:  טיב תודעה רכה כשלה תיששיבי
 przekład z użyciem zaimka który nadal byłby wątpliwy, bo albo zaimek który znajdowałby ,לקלוט רשמים
się daleko od poprzednika, choć szyk byłby taki jak w akceptowalnym wyrażeniu niewzględnym 'na taki 
mały instytut jak nasz': 'Sziwi, (tak) delikatna świadomość, jak której doskonale wchłonie wraże-
nia/Sziwi, taka delikatna jak której świadomość doskonale wchłonie wrażenia', albo zaimek który, znaj-
dujący się blisko poprzednika, miałby szyk niemożliwy w grupie 'na tak mały instytut jak nasz': 'Sziwi, 
jak której tak delikatna świadomość doskonale wchłonie', tak samo jak niemożliwy jest szyk 'jak nasz taki 
mały instytut'. Natomiast przekład ze spójnikiem co nie budzi zastrzeżeń: 'Sziwi, co świadomość tak 
delikatna, jak jej, doskonale wchłonie wrażenia'. 

 
3.2.2.11. Zaimek anaforyczny jako składnik przydawki partytywnej z przyimkiem מן 
 
Tłumaczenie zdania niewzględnego בעזרת כמה מידידי איתרתי אשת מיסתורין 'z pomocą kilku spośród swoich 

przyjaciół/kilku ze swoich przyjaciół znalazłem tajemniczą kobietę' ( 24ד תמי, גרבוז ) nie nastręcza trudności. 
W obu wersjach językowych postponowaną przydawką substantywnie użytego liczebnika 'kilka' jest wyra-
żenie przyimkowe 'spośród/z' + rzeczownik oznaczający grupę. Gdy w zdaniu hebrajskim grupę wyraża 
zaimek osobowy będący zarazem anaforą odnoszącą się do poprzednika, przekład polski także nie jest 
trudny, choć możliwe są dwa warianty szyku, tj. wyrażenie przyimkowe spośród których/z których może 
zachować normalny szyk postpozycyjny wobec określanego liczebnika (kilku spośród których) lub może 
być przeniesione przed określany liczebnik: שכמה מהם הכרנו, קציני־צבא יהודים רבים  'liczni oficerowie żydow-
scy, spośród których kilku/kilku spośród których/z których kilku/kilku z których znaliśmy' ( 248מי , שלוש ). 
Jest to zatem kolejny przypadek nieinicjalnego szyku zaimka który, spowodowanego jego funkcją przydaw-
kową. Gdy wyrażenie przyimkowe zawiera rzeczownik mnogi, którego przydawką jest zaimek odnoszący 
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się do poprzednika, przekład z zaimkiem który staje się trudno zrozumiały, a to z tego powodu, że zaimek 
który jest nie tylko składnikiem wyrażenia przyimkowego będącego przydawką liczebnika 'kilka' (zatem 
optymalnie umieszczonego po tym liczebniku), ale też jest przydawką dopełniaczową rzeczownika, i z tego 
powodu także najlepiej, aby znajdował się po określanym rzeczowniku, co jednak jest sprzeczne z dąże-
niem, aby zaimek względny rozpoczynał zdanie względne. Jeśli w wyrażeniu o szyku optymalnym kilku z 
kolegów Jana/kilku spośród kolegów Jana rzeczownik Jan zastąpić zaimkiem względnym który, zaczyna 
działać przeciwna tendencja, aby dopełniacz którego przesunąć jak najbliżej początku wyrażenia i stąd 
warianty szyku: (a) jak w wyrażeniu niewzględnym, ale to powoduje znaczne oddalenie zaimka który od 
poprzednika, (b) i (c) to warianty bardziej zgodne z szykiem zaimka względnego niż z optymalnym szykiem 
wyrażenia niewzględnego, tj. zaimek który znajduje się bliżej poprzednika niż w wariancie (a), natomiast 
wariant (d) dzięki spójnikowi co pozwala na zachowanie optymalnego szyku, tj. takiego jak w wyrażeniu 
niewzględnym: 

 
 z plastikowymi żaluzjami, (a) kilku spośród listewek których/kilku' עם תריסי הפלסטיק שכמה משלביהם חסרים

z listewek których brakowało', (b) 'kilku spośród których listewek brakowało', (c) 'spośród których li-
stewek kilku/spośród listewek których kilku brakowało', (d) 'co kilku spośród ich listewek brakowało' 
( 33חדר , שמעוני ) 

-wyczyny Narodowej Organizacji Wojskowej i Bojowni' עלילות האצ׳׳ל והלח׳׳י שכמה מלוחמיהם הסתתרו בביתו
ków o Wolność Izraela, (a) kilku spośród żołnierzy których ukryło się w jego domu', (b) 'kilku spośród 
których żołnierzy ukryło się', (c) 'spośród których żołnierzy kilku/spośród żołnierzy których kilku się 
ukryło', (d) 'co kilku spośród ich żołnierzy ukryło się' ( 91עת , באר )  
 
Gdy w zdaniu względnym pojawia się kilka anafor odnoszących się do poprzednika i można którąkol-

wiek z nich przetłumaczyć na zaimek względny który (por. rozdz. 4, 3.5.2), należy tak przetłumaczyć nie tę 
z anafor, która jest składnikiem przydawki przyimkowej liczebnika 'kilka', po to, aby uniknąć zaburzenia 
szyku opisanego powyżej: אשר כמה ממלעיגיה מתקנאים בה, שלימות  'doskonałość, której zazdrości kilku spośród 
jej prześmiewców' ( 26מקום , עוז ), nie 'doskonałość, kilku spośród prześmiewców której zazdrości jej'.  

 
3.2.2.12. Zaimek anaforyczny jako składnik zdania określającego rzeczownik abstrakcyjny 
 
Zdanie dopełnieniowe pytajnozależne lub oznajmujące, zarówno w hebrajskim, jak i polskim, najczę-

ściej następuje po zdaniu głównym: 
 

) 'nie wiedzieliśmy, skąd on przychodzi i dokąd idzie' לא ידענו מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך 47חומר , גפן ) 
 nie jestem pewien, że policjant od wypadków drogowych będzie' אינני בטוח שחוקר התאונות יוכל לסייע לי

mógł mi pomóc' ( 240חיידק , גנזבורג ) 
 
Jednak w obu językach możliwy jest szyk, w którym zdanie dopełnieniowe znajduje się przed zda-

niem głównym, np. gdy zdanie dopełnieniowe wyraża datum: 
 

אני יודע, שאתה פה[...] אני פה   '– Jestem tutaj [...] – Że ty tu jesteś, ja wiem' ( 144השיבה , יהושע ) 
איני יודע, איך עושים זאת במציאות שלנו  'jak to się robi w naszej rzeczywistości, nie wiem' ( 9אוטופיה , בר יוסף ) 

 
Tę możliwość przesunięcia zdania dopełnieniowego przed zdanie główne wykorzystałem wcześniej 

w przekładzie zdań względnych złożonych, w których zdaniu podrzędnym pojawia się zaimek odnoszący 
się do poprzednika. Jeśli jednak zdanie jest przydawką rzeczownika abstrakcyjnego, w obu językach 
jedynie możliwy szyk to taki, w którym zdanie następuje po określanym rzeczowniku: 

 
שיהיה טוב  nie ,(שחם, אבן 9) 'głos czysty i jasny, jak nadzieja, że będzie dobrze' קול צלול ובהיר כתקוה שיהיה טוב

והכתק  'że będzie dobrze jak nadzieja'. 
 nie ,(עוז, לדעת 103) 'fakt, że on jest przy życiu, jest wielkim sukcesem' העובדה שהוא בחיים היא הצלחה רבה

  .'że on jest przy życiu, fakt jest wielkim sukcesem' שהוא בחיים העובדה היא הצלחה רבה
 jak męczył go [...] pytaniem, czy powinna [...] wziąć' כיצד הטריד אותו [...] בשאלה אם צריכה [...] לקחת חלק פעיל

czynny udział' ( 224רומן , שלו ), nie 'czy powinna, pytaniem go męczył', choć możliwy szyk  אם צריכה
 .'czy powinna, pytał' שאל

 'był poddany władzy świadomości, że istnieje jeden postępek' היה נתון לשלטון הידיעה שקיים מעשה אחד
( 212זכרון , שבתאי ), nie 'że istnieje jeden postępek, władzy świadomości był poddany', choć możliwy 
szyk ידע, שקיים מעשה אחד  'że istnieje jeden postępek, był świadom'. 
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Niemożność przestawienia zdania pytajnozależnego bądź oznajmującego będącego przydawką przed 

określany rzeczownik powoduje trudność w przekładzie, gdy zdanie określające rzeczownik abstrakcyjny 
zawiera zaimek odnoszący się do poprzednika, bo nie jest wtedy możliwe przesunięcie zdania przydaw-
kowego w pobliże poprzednika, jak to można uczynić w przypadku zdania dopełnieniowego109. Można 
takie zdania tłumaczyć (a) z użyciem spójnika względnego co, i ten wariant wydaje się najlepszy, lub (b) 
z użyciem zaimka względnego który, zachowując szyk zdania hebrajskiego, jednak ten wariant ma wadę 
polegającą na wstawieniu rzeczownika oraz spójnika pomiędzy składniki zdania określającego ten rze-
czownik: nadrzędniki fakt, że oraz pytanie, czy znajdują się pomiędzy podmiotem które i dopełnieniem 
których zdań podrzędnych były obce i nie zdołaliśmy zawczasu opanować: 

 
אשר העובדה שהיו זרים או מוכרים לא עוררה בו שום תחושה, יחד עם מראה השמיים והרחובות הריקים  'razem z widokiem 

nieba i pustych ulic, (a) co fakt, że były (one) obce albo znane, nie budził w nim żadnego uczucia', (b) 
'które fakt, że były obce albo nieznane, nie budził w nim żadnego uczucia' ( 273זכרון , שבתאי ), nie 'ra-
zem z widokiem nieba i pustych ulic, które że były obce albo nieznane fakt, nie budził w nim żadnego 
uczucia'. Zwróćmy też uwagę, że w wariancie (a) pojawia się w zdaniu względnym leksem zaimkowy 
one, mimo że zwykle leksem zaimkowy nie pojawia się, jeśli podmiotem zdania względnego ze spój-
nikiem co jest anafora odnosząca się do poprzednika. Jednak w tym zdaniu leksem zaimkowy może 
pojawić się z powodu oddalenia formy finitywnej czasownika, której cechą jest zaimek 'one' odnoszą-
cy się do poprzednika, od spójnika względnego. 

היתה ונשארה בבחינת כשלון, אשר העובדה שלא השכלנו להאחז בהם מבעוד מועד, שייכים היו אז ליהודים שטחים נרחבים  
'należały wówczas do Żydów duże obszary, (a) co fakt, że nie zdołaliśmy zawczasu opanować ich, był 
i pozostaje klęską', (b) 'których fakt, że nie zdołaliśmy zawczasu opanować, był i pozostaje klęską' 
( 105, 2קמה  ), nie 'duże obszary, których że nie zdołaliśmy zawczasu opanować, fakt, był i pozostaje 
klęską', choć taki szyk byłby możliwy w przypadku zdania dopełnieniowego: 'obszary, których że nie 
zdołaliśmy opanować, przyznaję'. 

אשר השאלה אם ניתן לראות אף בו נזק היא במרכז דיוננו, ביטוי זה אינו כולל סיכון  'to wyrażenie nie dotyczy zagroże-
nia, (a) co pytanie, czy można widzieć także w nim szkodę, znajduje się w centrum naszych rozwa-
żań', (b) 'w którym, pytanie, czy także można widzieć szkodę, znajduje się w centrum naszych rozwa-
żań' ( 615, 2000, 23עיוני משפט  ), nie 'zagrożenia, w którym, czy także można widzieć szkodę, pytanie 
znajduje się w centrum naszych rozważań', choć taki szyk byłby możliwy w przypadku zdania dopeł-
nieniowego: 'nie dotyczy zagrożenia, w którym, czy także można widzieć szkodę, zapytuję'. 
 
W zdaniu  ולו שמץ סיכוי שיזדמן אליהם במקומות שהיה  'w miejscach, (a) co był choćby cień szansy, że do 

nich trafi', (b) 'do których był choćby cień szansy, że trafi' ( 89מגדלורים , קציר ) zdanie podrzędne jest raczej 
dopełnieniem wyrażenia jest szansa, że, niż przydawką rzeczownika szansa, i z tego powodu w przekła-
dzie możliwe jest przesunięcie zdania podrzędnego przed zdanie nadrzędne, dzięki czemu między skład-
niki zdania podrzędnego nie trzeba wstawiać zdania nadrzędnego. Daje to wariant (c) 'w miejscach, do 
których że trafi, był choćby cień szansy'. 

Także wyrażenie pocieszać się wiarą, jako synonimiczne z czasownikiem wierzyć, dopuszcza przenie-
sienie zdania podrzędnego przed grupę orzeczenia zdania głównego, bo zdanie podrzędne nie jest przy-
dawką rzeczownika wiara, lecz raczej dopełnieniem wyrażenia pocieszać się wiarą:  העיקר היה העוגב [...]

יוכל להתפרנס עליו, ולא כעבור זמן רב מדי, אשר באותו זמן עוד שיעשע את עצמו באמונה שאי־פעם  'najważniejsze były 
organy [...] (a) co wtedy jeszcze pocieszał się wiarą, że kiedyś, i to nie po upływie długiego czasu, będzie 
mógł z nich się utrzymać', (c) 'z których, że kiedyś będzie mógł się utrzymać, i to nie po upływie długiego 
czasu, pocieszał się wiarą' ( 65זכרון , שבתאי ). 

Jeśli zdanie względne zawiera kilka zaimków odnoszących się do poprzednika, to na zaimek który na-
leży przełożyć nie ten zaimek, który pojawia się w zdaniu przydawkowym, nawet jeśli to właśnie zdanie 
przydawkowe znajduje się bliżej poprzednika, po to, aby uniknąć komplikacji szyku nieuniknionych 
w zdaniach wcześniej podanych: 

 
שמחשש שיתנכלו לו נמלט..] [.עד   'świadek, który uciekł z obawy, że go oszukają' ( 154הכלה , יהושע ) 

 jest on jak ten królewicz incognito, do' הריהו כאותו בן מלך עלום־השם שהגיעה אליו השמועה כי בירת אביו נכבשה
którego dotarła wieść, że stolica jego ojca została zdobyta' ( 49אבן , שחם ) 

                                                 
109 Podobna obserwacja dotycząca hebrajskiego i angielskiego Hayon 1973: 48. Przykłady zdań hebrajskich o takiej 
budowie podaje też Cole 1976a. 
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Relatywizacja elementu zdania przydawkowego w języku hebrajskim i w polskim wariancie ze spój-

nikiem co nie nastręcza trudności. Podobna trudność, co w polskim przekładzie z zaimkiem który, poja-
wia się w języku hebrajskim w razie potrzeby zapytania o składnik zdania oznajmującego określającego 
rzeczownik abstrakcyjny, a to dlatego, że zaimek pytajny powinien mieć szyk inicjalny. Rozważmy 
zdanie את מאמינה לשמועה שדויד לא אוהב את רבקה 'wierzysz pogłosce, że Dawid nie kocha Rebeki'109F

110. Shlon-
sky (1988: 192) stwierdza, że niemożliwe jest takie zapytanie o rzeczownik Dawid:  מי את מאמינה לשמועה
?שלא אוהב את רבקה  'Kto wierzysz pogłosce, że nie kocha Rebeki?', ale nie dodaje, że zapytanie o składnik 

zdania przydawkowego jest możliwe, bo zaimek pytajny nie musi znajdować się na początku zdania, 
i akceptowalne w obu językach są takie zdania, jak את מאמינה לשמועה שמי לא אוהב את רבקה?  'wierzysz 
pogłosce, że kto nie kocha Rebeki?'. Takie rozwiązanie, czyli pozostawienie zaimka (tu pytajnego) na 
miejscu właściwym analogicznemu składnikowi zdania niepytajnego, nie jest jednak możliwe w polskim 
tłumaczeniu zdań względnych typu אשר השאלה אם ניתן לראות אף בו נזק היא במרכז דיוננו, ביטוי זה אינו כולל סיכון , 
bo zaimek względny który, mimo że jest z pochodzenia zaimkiem pytajnym, musi być przesunięty na 
początek zdania względnego, na miejsce bezpośrednio po poprzedniku, ze względu na swoją funkcję 
spójnikową, której nie mają zaimki pytajne w zdaniach pytajnych samodzielnych. 

 
3.2.2.13. Zaimek anaforyczny jako składnik grupy bezokolicznika o funkcji przydawkowej 
 
Jeśli bezokolicznik jest dopełnieniem, w obu językach może on znajdować się po orzeczeniu, i jest to 

zwykły szyk bezokolicznika, lub przed orzeczeniem, jeśli bezokolicznik wyraża datum: 
 

תלא רצה להמשיך עם הפגישו  'nie chciał kontynuować tych spotkań' ( 215ארבעה , נבו ) 
"כבר אינני רוצה, נדמה לי, לנצח". "היא מנצחת, כשהיא מקבלת  '– [...] gdy to dostaje, zwycięża. – Zwyciężać, zdaje 

mi się, już nie chcę' ( 153אגדות , לוז ) 
 
W języku hebrajskim czasownik רצה 'chcieć' z dopełnieniem bezokolicznikowym może ulec nominali-

zacji, i wtedy bezokolicznik w niezmienionej formie, ale o ustalonym szyku postpozycyjnym jest przy-
dawką rzeczownika רצון 'chęć'. Mimo że czasownik chcieć może mieć dopełnienie bezokolicznikowe 
(chcę iść), to rzeczowniki chęć, wola, pragnienie nie mogą być określone przez bezokolicznik (tj. nie-
możliwa jest nominalizacja chcę iść w formie chęć iść), dlatego w przekładzie zdania  התחבטה בין עצמאותה
-wahała się pomiędzy niezależnością a chęcią, by przerwać krąg samot' לבין הרצון לפרוץ את מעגל בדידותה
ności' ( 119זכרון , שבתאי ) hebrajskiemu bezokolicznikowi לפעול odpowiada zdanie podrzędne ze spójni-
kiem by i orzeczeniem w formie bezokolicznika. Przydawkowa funkcja bezokolicznika לפרוץ i zdania by 
przerwać krąg samotności powoduje, że niemożliwa jest parafraza o szyku לפרוץ הרצון/by przerwać krąg 
samotności, chęcią. Ten ustalony, postpozycyjny szyk przydawki w formie bezokolicznika (w hebraj-
skim) lub zdania podrzędnego (w polskim) powoduje trudność w przekładzie hebrajskiego zdania 
względnego, w którym anafora odnosząca się do poprzednika jest składnikiem grupy bezokolicznika 
będącego przydawką rzeczownika abstrakcyjnego, i wtedy optymalny wydaje się przekład ze spójnikiem 
względnym co: רצון לעשות כלפיה מחווה של נדיבותאשר פעמיים ושלוש התעורר בה , של חמדה  'Chemdy, co dwa lub 
trzy razy obudziła się w niej [= w Zinie] chęć, by uczynić wobec niej [= wobec Chemdy] wspaniałomyśl-
ny gest' ( 239זכרון , שבתאי ) – relatywizacja składnika wobec niej z użyciem zaimka który spowodowałaby 
oddalenie zaimka który od zdania by uczynić wobec [której] wspaniałomyślny gest, którego jest on skład-
nikiem: 'Chemdy, wobec której dwa lub trzy razy obudziła się w niej chęć, by uczynić wspaniałomyślny 
gest', czemu można częściowo zaradzić przesuwając na koniec te składniki, których funkcja nie zmienia 
się przy zmianie szyku: 'Chemdy, wobec której chęć, by uczynić wspaniałomyślny gest, obudziła się 
w niej dwa lub trzy razy'. Można też zdanie by uczynić uznać nie za przydawkę rzeczownika chęć, lecz za 
dopełnienie wyrażenia obudziła się w kim chęć, co jest możliwe, bo wyrażenie to jest synonimiczne 
z chcieć, i dlatego wydaje się możliwy preponowany szyk zdania podrzędnego: by wyjść, obudziła się we 
mnie chęć. Wtedy można w przekładzie zdania względnego zdanie dopełnieniowe przestawić przed 
zdanie nadrzędne: 'Chemdy, wobec której, by uczynić wspaniałomyślny gest, obudziła się w niej dwa lub 
trzy razy chęć', i jedynym, co ten przekład różni od zdania niewzględnego o typowym szyku, jest skład-
nik wobec której znajdujący się przed spójnikiem by wprowadzającym zdanie, którego składnik ten jest 
częścią. Zauważmy, że w przypadku zdania 'wahała się pomiędzy niezależnością a chęcią, by przerwać 

                                                 
110 Zdanie wzorowane na przykładzie 3. w: Shlonsky 1988: 192. 
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krąg samotności' jedyna możliwa interpretacja zdania by przerwać to interpretacja przydawkowa, nie 
dopuszczająca przestawienia zdania by przerwać przed określany rzeczownik chęcią. 

Także w przypadku zdania זה חלום זועות שכל נסיון להגשימו יוליד גולם מפלצת 'to jest koszmarny sen, co 
każda próba, aby go spełnić, zrodzi potwora' ( 9ילדי , שמיר ) optymalny jest wariant ze spójnikiem co, 
ewentualnie można grupę נסיון להגשימו przetłumaczyć na dopełniacz: 'to jest koszmarny sen, spełnienia 
którego każda próba zrodzi potwora' – dopuszczalny tu postpozycyjny szyk zaimka względnego w dopeł-
niaczu wynika ze znaczenia pacjensa rzeczownika spełnienie (por. rozdz. 3, 2.1.1.8.b.5). 

 
3.2.2.14. Zaimek anaforyczny określony partykułą רק 'tylko' 
 
Przydawki רק i polskie tylko są zasadniczo preponowane 110F

111, i jeśli wyraz określany nie jest zaimkiem 
odnoszącym się do poprzednika, przekład nie nastręcza trudności: ביקש רק אותו 'poprosił tylko jego' ( , גור

58רצח  ), tj. 'nikogo więcej nie poprosił'. Szyk taki zachowany jest w zdaniu hebrajskim także wtedy, gdy 
-jest określeniem zaimka odnoszącego się do poprzednika. Spójnik co pozwala na przekład zachowują רק
cy preponowany szyk partykuły, natomiast użycie zaimka względnego który powoduje, że partykuła tylko 
jest postponowana, por. zdanie z tekstu polskiego: Ślepiec potrzebuje przewodnika (za którym tylko może 
bez lęku iść i bez trwogi)111F

112, w którym tylko jest postponowanym określeniem zaimka którym (tj. 'ślepiec 
może iść bez lęku tylko za przewodnikiem') i z powodu takiego szyku niekiedy możliwe jest w wariancie 
(b) mylne odniesienie tylko nie do zaimka względnego, lecz do wyrazu następującego po tylko. Jedno-
znaczny szyk jak w zdaniu niewzględnym: przewodnika, tylko za którym/za tylko którym jest nie do 
przyjęcia. Innym rozwiązaniem jest zastąpienie przydawki tylko okolicznikiem statusu: przewodnika, za 
którym jako jedynym może iść: 

 
 rozmawialiśmy o wszystkim z wyjątkiem tej' דיברנו על הכל חוץ מאשר על הדבר האחד שרק עליו חשבנו באמת

jednej rzeczy, (a) co tylko o niej', (b) o której tylko myśleliśmy naprawdę' ( 144צמחי , רהט ), wariant (b) 
może znaczyć też np. 'tylko myśleliśmy o tej rzeczy, a nie robiliśmy jej'. 

רק אותו אני יכולה למקם, שמכל ההתקפים שלי[...] חוץ מהתקף התשישות   'prócz tego ataku słabości [...] (a) co tylko 
jego, ze wszystkich swoich ataków, (b), który tylko ze wszystkich swoich ataków potrafię umiejsco-
wić w czasie' ( 21שאהבה , הראבן ) 

שרק למענה מיהר לכאן, של האשה הצעירה  'młodej kobiety, (a) co tylko dla niej', (b) dla której tylko przybył tu 
pospiesznie' ( 49הכלה , יהושע ) lub 'jedynie dla której'. 

שרק אותו יותר להם לנצור, מלבד זיכרון מאושר אחד  'prócz jednego miłego wspomnienia, co tylko je/które jako 
jedyne/które tylko będzie im wolno zachować' ( 391הכלה , יהושע ) 

שרק אליו אני מתגעגעת, גם פה לא אמצא את השקט  'również tu nie znajdę spokoju, (a) co tylko za nim, (b) za 
którym jako jedynym/za którym tylko tęsknię' ( 30 להיות, שאן ) 

 ten jeden demon szaleństwa, (a) co on i tylko on jest moim' הדיבוק השיגעוני האחד שהוא ורק הוא תחושת המרחב שלי
poczuciem przestrzeni, (b) który jako jedyny/który tylko jest moim poczuciem przestrzeni' ( 7שאהבה , הראבן ) 

ללה התרחק ממנישרק בג, מאיזו החלטה עקרונית מפורשת  'z jakiegoś zasadniczego, wyraźnego postanowienia, (a) 
co tylko przez nie, (b) przez które tylko oddalił się ode mnie' ( 82שאהבה , הראבן ) 

לסיים את מחקרו[...] תרומה שרק בסיועה הצליח   'donacji, (a) co tylko z jej pomocą zdołał [...] ukończyć swe 
badania', (b) 'z której pomocą jedynie zdołał ukończyć swe badania' ( 53מלאכים , בן נר ) 
  
W przekładzie zdania שככלות הכל רק באמצעותו ובשלו היו קשורים גם אליה, אחרי מותו של ארווין  'po śmierci 

Erwina, (a) co w końcu tylko za jego pośrednictwem i z jego powodu byli związani także z nią', (b) 'za 
którego pośrednictwem tylko i z którego powodu (tylko) w końcu byli związani także z nią', (c) 'za które-
go pośrednictwem tylko i tylko z jego powodu w końcu byli związani także z nią' ( 257זכרון , שבתאי ) 
wariant (a) ze spójnikiem co jest znacznie lepszy niż wariant (b) z zaimkiem który, bo spójnik co pozwala 
na zachowanie preponowanego szyku tylko, która to partykuła jest tu określeniem szeregu 'za jego po-
średnictwem i z jego powodu'. W wariancie (b) obie anafory odnoszące się do poprzednika przełożono na 
zaimek który (co jest możliwe, bo są one składnikami szeregu, por. rozdz. 4, 3.5.3), a to powoduje, jak w 
zdaniach powyżej, nienaturalny, postponowany szyk partykuły tylko, a także powoduje, że konieczne jest 
powtórzenie partykuły z drugim składnikiem szeregu, bo jeśli partykuła następuje po pierwszym składni-
ku ('za którego pośrednictwem tylko'), to zostanie odniesiona tylko do tego składnika. Z powodu mnogo-

                                                 
111 O preponowanym szyku tylko w SPP 804; Bobrowski 2005: 113.127.135.436.  
112 J. A. Comenius, Pisma wybrane, tłum. B. Suchodolski. Wrocław 1964, s. 158. 



4. Zaimek względny 
 

~ 398 ~ 

ści skoordynowanych zaimków odnoszących się do poprzednika możliwy jest też wariant (c), w którym drugi 
z zaimków jest przełożony na zaimek osobowy, a ten pozwala na zachowanie preponowanego szyku tylko.  

Gdy רק to określenie podmiotu zdania względnego czasownikowego (będącego zarazem anaforą od-
noszącą się do poprzednika), pojawia się w zdaniu względnym zaimek osobowy, i to samo w polskim 
przekładzie ze spójnikiem co: 

 
שרק הוא לבדו מחיה, במתח הקטבי  'napięciem biegunowym, które jako jedyne/które samo jedno/które tylko/co 

tylko ono samo daje życie' ( 50אליקום , תמוז ) 
שרק הוא נשתמר, י התרגום היווניעל פ  'na podstawie tłumaczenia greckiego, które jako jedyne/które samo 

jedno/które tylko/co tylko ono samo się zachowało' (Finkelstein, Pharisees) 
אשר רק הוא יכול להצילם, של אותו כביר  'owego wielmoży, który jako jedyny/który sam jeden/który tylko/co 

tylko on może ich uratować' ( 166שמות , ראובני ) 
 
Jeśli możliwa jest w języku polskim parafraza, w której hebrajska anafora odnosząca się do poprzed-

nika, określona partykułą רק, jest tłumaczona na zaimek osobowy a nie na zaimek względny, to najlepszy 
jest właśnie taki przekład:  ואשר כאדם לא דתי רק אותו יכול היה לקבל, שבאפשרות קיומו האמין[...] המוסר ההומניסטי ,
 etyka humanistyczna [...] w możliwość istnienia której wierzył, i którą jako jedyną mógł' אינו שולל את הזנות
przyjąć jako człowiek niereligijny, nie potępia prostytucji' ( 120זכרון , שבתאי ) – tu ten sam poprzednik jest 
określony przez dwa skoordynowane zdania względne, co umożliwia parafrazę na jedno zdanie względne 
współrzędnie złożone, w którego drugim zdaniu składowym do poprzednika odnosi się zaimek osobowy, 
bez trudu określany partykułą tylko: 'etyka humanistyczna [...] w możliwość istnienia której wierzył, 
i tylko ją mógł przyjąć jako człowiek niereligijny, nie potępia prostytucji'. 

Przekład, w którym tylko następuje po zaimku względnym (który tylko) jest dwuznaczny, bo jest ho-
monimiczny z przekładem zdania, w którym רק odnosi się do innych części zdania względnego niż anafo-
ra odnosząca się do poprzednika: 

 
 (עוז, סיפור 194) 'z wyjątkiem twojej mamy, która tylko patrzyła na nas wszystkich' חוץ מאמא שלך, שרק הסתכלה על כולנו
 'są na świecie takie kobiety, które tylko rozszarpują naiwnych' יש בעולם נשים כאלה שרק טורפות את התמימים

( 447סיפור , עוז ) 
 'dwaj obcy, których tylko wojsko może doprowadzić do spotkania się' שני זרים, שרק הצבא עשוי להפגישם

( 36פצעי , ברטוב ) 
 
3.2.2.15. Zaimek anaforyczny jako składnik okolicznika warunku 'gdyby nie' 
 
Okolicznik warunku gdyby nie + rzeczownik w mianowniku ma hebrajski odpowiednik, którego tłu-

maczenie nie nastręcza trudności, gdy okolicznik ten nie zawiera anafory odnoszącej się do poprzednika: 
 'gdyby nie Tamara, to nie znalazłby drzwi do pokoju swej żony' אלמלא תמרה לא היה מוצא את הדלת לחדר אשתו
( 469שירה , עגנון ). Nie jest możliwy szyk Tamara gdyby nie, i stąd trudność w przekładzie zdania względ-
nego zawierającego taki okolicznik. Najlepiej brzmi zdanie (a) ze spójnikiem co, bo wtedy zdanie 
względne ma taki szyk i skład leksykalny jak niekontrowersyjne zdanie niewzględne. Przekłady z który 
wydają się wątpliwe: 

 
a. Anafora odnosząca się do poprzednika jest przydawką składnika grupy po 'gdyby nie', i wtedy moż-

liwy jest wariant (c) z zaimkiem który (w dopełniaczu) bezpośrednio po poprzedniku: 
 

לא היה הספר זוכה לראות אור, שלולא רשותה האדיבה ועזרתה, לגב׳ אתל רוז׳קובסקי  'dla pani Etel Rożkowski, (a) co 
gdyby nie jej łaskawa zgoda i pomoc, książka nie ujrzałaby światła' ( 18מחברות , מגד ), może (b) 'gdyby 
nie której łaskawa pomoc' lub (c) 'której gdyby nie łaskawa pomoc'. 

 ,dziękuję tym, (a) co gdyby nie ich udział w pracy' אני מודה לאלה אשר לולא חלקם במלאכה לא היה הספר יוצא
książka by się nie ukazała' ( 14חילופי , שוקן, עגנון ), może (b) 'gdyby nie których udział' lub (c) 'których 
gdyby nie udział'. 
 
b. Anafora odnosząca się do poprzednika jest jedynym składnikiem grupy nominalnej po 'gdyby nie', 

nie można jednak zaimka który umieścić przed negatorem, tj. wariant (c) jest niemożliwy. Być może 
akceptowalny byłby wariant (d) z anaforą w formie rzeczownika: 
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שלולא הוא היו תוצאות המלחמה אחרות, באיזה מקרה ביש צדדי  'jakiegoś drugorzędnego pechowego incydentu, (a) 
co gdyby nie on, wyniki wojny byłyby inne' ( 338עמדת , הרכבי ), może też (b) 'gdyby nie który'112F

113, (d) 
'gdyby nie który to pechowy incydent', ale nie (c) 'który gdyby nie'. 

שאלמלא היא לא היו מגיעים אל החופש[...] של אחותו   'swej siostry [...] (a) co gdyby nie ona, nie wydostaliby się na 
wolność' ( 34עד , שמיר ), może też (b) 'gdyby nie która', (d) 'gdyby nie która to siostra', ale nie (c) 'która gdy-
by nie'. 

דבר שלולא הוא היית מסתכן בקבלת עונש מוות –הודות להכרזה זו יכולת להתרחק בלי פחד מאיזור החזית   'dzięki temu 
obwieszczeniu mogłeś bez strachu oddalić się od okolic frontu – (a) co gdyby nie to, naraziłbyś się na 
karę śmierci' ( 10התגמול , בוסט ) – tu hebrajski zaimek דבר, będący poprzednikiem, odnosi się do treści 
całego zdania poprzedzającego, ale standardowy przekład z zaimkiem nieokreślonym co jest niemoż-
liwy: 'gdyby nie co/co gdyby nie, naraziłbyś się', bo zaimek ten nie może być zanegowany. Można też 
 tłumaczyć jako rzecz i próbować użyć zaimka który w dwóch wariantach: 'gdyby nie która to דבר
rzecz, naraziłbyś się' lub 'rzecz, gdyby nie która, naraziłbyś się'.  
 
Podsumowując, spójnikowa funkcja zaimka który, a właściwie wynikająca z niej tendencja do prze-

suwania go w pobliże początku zdania względnego utrudnia lub uniemożliwia tworzenie zdań zawierają-
cych ten zaimek, w przypadku, gdy w odpowiednim zdaniu hebrajskim anafora odnosząca się do po-
przednika pojawia się w nieprzestawialnym z innymi składniku zdania, odległym od spójnika względne-
go. Dotyczy to głównie zdań względnych, które same są zdaniami złożonymi, oraz przydawek przyim-
kowych postponowanych. W języku hebrajskim, w którym anafora odnosząca się do poprzednika zdania 
względnego spójnikowego nie musi mieć szyku inicjalnego, takie ograniczenia nie występują113F

114. Pod tym 
względem zdania hebrajskie przypominają zdania polskie ze spójnikiem względnym co, którego użycie 
nie wymaga żadnych zmian szyku w stosunku do odpowiedniego zdania pojedynczego nie zawierającego 
anafory odnoszącej się do poprzednika. Ze względu na tę właśnie przewagę spójnika względnego nad 
zaimkiem względnym w niniejszym podrozdziale szczególnie często podawałem wariant tłumaczeniowy 
ze spójnikiem co, zwracając przy tym uwagę na liczne wyjątki od zasady niepojawiania się w zdaniu 
względnym z tym spójnikiem anafory zaimkowej odnoszącej się do poprzednika, jeśli jest ona podmio-
tem zdania względnego. Okazało się, że leksem zaimkowy pojawia się, jeśli orzeczenie go implikujące 
znajduje się daleko od spójnika względnego. Należy też zwrócić uwagę na zauważone w niniejszym 
podrozdziale regularne odstępstwo od inicjalnego szyku zaimka względnego, gdy jest on składnikiem 
przydawki (głównie przyimkowej) rzeczownikowego składnika zdania względnego. Wtedy regułą 
w języku polskim jest nie tyle przesuwanie na początek zdania samego zaimka który wraz z ewentualnym 
przyimkiem, lecz przesuwanie na początek zdania całej grupy nominalnej, której składnikiem jest wyra-
żenie przyimkowe zawierające zaimek względny, i wtedy samo wyrażenie przyimkowe może następować 
po określanym rzeczowniku. 

 W związku z tym, że w dobrej hebrajszczyźnie anafora odnosząca się do poprzednika ma taki sam 
szyk, jak składnik zaimkowy zdania niewzględnego, gdy w dobrej polszczyźnie zaimek względny ma 
szyk inicjalny, praktyczny problem w przypadku tłumaczenia z polskiego na hebrajski nie polega na tym, 
że pewne zdania względne możliwe w języku polskim są niemożliwe w hebrajskim, bo taka trudność 
występuje tylko w przekładzie z hebrajskiego na standardową (czyli bez nadużywania spójnika co) polsz-
czyznę, lecz na tym, że tłumacz nie powinien zachowywać inicjalnego, właściwego zdaniu wyjściowemu 
szyku anafory, lecz przesunąć ją w głąb zdania względnego, zgodnie z regułami podanymi w niniejszym 
podrozdziale. 

                                                 
113 Wariant gdyby nie który za akceptowalny uznał prof. Ireneusz Bobrowski. 
114 Podobną różnicę dostrzegł między zdaniami względnymi polskimi i rosyjskimi Wawrzyńczyk (1979: 113–114) 
i pozytywnie ocenił dającą się zaobserwować w języku polskim, choć krytykowaną przez opracowania poprawno-
ściowe, dążność do nadawania zdaniu względnemu z zaimkiem który takiego samego szyku, jaki ma podobne 
zdanie nie zawierające zaimka względnego, co wydatnie zwiększa nośność semantyczną zdania względnego, czyli 
możliwość wyrażania w nim zawiłych treści, które wymagają zawiłej formy językowej. Rosyjskie zdanie względne 
z zaimkiem который ma większą nośność semantyczną niż zdanie polskie z zaimkiem który właśnie dzięki temu, że 
rosyjski zaimek względny może znajdować się w głębi zdania względnego, ale i tak zdanie rosyjskie ustępuje nośnością 
semantyczną zdaniu polskiemu ze spójnikiem co oraz hebrajskiemu zdaniu względnemu spójnikowemu, bo tylko te dwa 
ostatnie pozwalają na negację i koordynację anafory odnoszącej się do poprzednika, o czym piszę dalej. 
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3.3. Forma hebrajskiego zaimka odnoszącego się do poprzednika zdania względnego 
 
W języku polskim w wariancie stylistycznie neutralnym zdania względnego do poprzednika anafo-

rycznie odnosi się zaimek względny homonimiczny z pytajnym, którego wybór zależy głównie od formy 
poprzednika: dom, który kupiłem; takie jedzenie, jakie lubię; ktoś, kogo znałem; coś, czego nie słyszałem, 
co już zostało omówione. Niekiedy wybór zaimka względnego zależy zarówno od formy poprzednika, jak 
i od funkcji anafory w zdaniu względnym: ten, czyje auto tu stoi; miejsce, gdzie mieszkałem; dzień, kiedy 
przybyłem. W wariancie ze spójnikiem względnym co anafora odnosząca się do poprzednika to najczę-
ściej zaimek osobowy lub zaimek implikowany przez finitywną formę czasownika, jak w języku hebraj-
skim, rzadziej zaimek przysłowny (dom, co tam mieszkam). W języku hebrajskim zaimek anaforyczny 
odnoszący się do poprzednika to najczęściej zaimek osobowy we wszelkich formach fleksyjnych lub 
zaimek implikowany przez finitywną formę czasownika. Rzadziej w języku hebrajskim zaimek odnoszą-
cy się do poprzednika przybiera formy poniżej podane. 

 
3.3.1. Hebrajski zaimek przysłowny odnoszący się do poprzednika 
 
Jeśli poprzednik to rzeczownik (pełniący dowolną funkcję w zdaniu głównym) oznaczający miejsce 

lub czas, i anafora doń się odnosząca jest w zdaniu względnym okolicznikiem miejsca lub czasu, to może 
ona w języku hebrajskim przybrać formę odpowiedniego zaimka przysłownego. W języku polskim moż-
na użyć wtedy zaimków względnych przysłownych gdzie, skąd, dokąd, kiedy, niezależnie od tego, jaką 
funkcję pełni poprzednik w zdaniu głównym (por. Polański 1967: 81). W przypadku użycia spójnika 
względnego co możliwe jest w języku polskim użycie zaimka przysłownego tam, stamtąd, wtedy 
w funkcji anafory odnoszącej się do poprzednika115. W obu językach możliwa jest też parafraza, w której 
pojawia się zaimek względny przymiotny który lub osobowy z odpowiednim przyimkiem lokatywnym. 

 
a. Okolicznik miejsca: 
 

שעלתה לשם עם חבריה[...] על גומת התנים [...] מספרת   'opowiadała [...] o dolinie szakali [...] do której/dokąd/co 
tam pojechała z kolegami' ( 276נוצות , באר ) 

ד ששם שוכב ילד אחדאני מתאר לי כוכב אח  'wyobrażam sobie pewną gwiazdę, na której/gdzie/co tam leży 
pewien chłopiec' ( 12רחוב , אקשטיין ) 

דודים, לנעמי, אשר שם יש לה, כמילובקה וטוחנובקההלא הן העיירות   'to są miasteczka Chmielówka i Tochanówka, 
w których/gdzie/co tam Noomi ma wujów' ( 35הגולים , בארון ) 

לא היה שם איש, ונערת־ברים מכוערת[...] אשר חוץ מבעל־המקום , נכנסו ל׳פורטופינו׳  'weszli do Portofino, w któ-
rym/gdzie/co tam nie było nikogo oprócz właściciela i szpetnej barmanki' ( 24זכרון , שבתאי ) 

מהאל הארץ שהוא עובר ש[...] היובילו אותו   'czy zaprowadzą go do tego kraju, do którego/dokąd/co tam on 
idzie' ( 180כחרס , לפיד ) 

אל מטה החבורות אשר משם נשלח, לדמשק  'do Damaszku, do siedziby band, z której/skąd/co stamtąd został 
przysłany' ( 28סיפורו , קפליוק ) 
 
b. Okolicznik czasu: 
 

לא ראית אותה, את התנחום שלך בספר אזמת לה שרש, ומאז השבעה  'i od czasu tygodnia żałoby, w czasie które-
go/kiedy/co wtedy wpisałeś jej kondolencje do księgi, nie widziałeś jej' ( 480הכלה , יהושע ) 

שאז לבשה בגדי משי, שהיו לה בנעוריה, ולפחות מהעידון, מהנוי  'z urody, a przynajmniej z subtelności, którymi się 
cieszyła w młodości, w której/kiedy to nosiła jedwabne rzeczy' ( 192זכרון , שבתאי ) 

שאז זאת מצווה לבקר את נשות המשפחה, אפילו לא בחגים, לא באו לבקר אצלנו  'nie przyszli nas odwiedzić, nawet nie 
podczas świąt, w czasie których/kiedy/co wtedy obowiązkiem religijnym jest złożyć wizytę kobietom 
ze swojej rodziny' ( 101גוף , קשוע ) 
 
W zdaniach bliskoznacznych zaimek odnoszący się do poprzednika ma formę zaimka względnego 

przymiotnego/osobowego z odpowiednim przyimkiem lokatywnym: 
 

                                                 
115 Takiej możliwości zaprzecza Oberlan (1978: 54), którego zdaniem spójnika co nie można użyć w parafrazie 
zdania zawierającego zaimek względny przysłowny. Jednak wystarczy zmodyfikować jego przykład tak, aby po-
przednikiem nie był zaimek tam, i zdanie wydaje się akceptowalne, jak w podanych tu przeze mnie tłumaczeniach. 
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בונערות חגורות סינרים התרוצצו  אשר, רלפרוזדו  'na korytarz, po którym/gdzie biegały dziewczęta przepasane 
fartuchami' ( 62 הגולים, בארון ) 

) 'pilnuje dla siebie miejsc, w których/gdzie pracuje' שומרת לעצמה את המקומות שהיא עובדת בהם 251רחוב , אקשטיין ) 
א ממנומן המקום שהוא ב  'z miejsca, z którego/skąd on pochodzi' ( 33 חדר, שמעוני ) 

 
Jeśli poprzednik oznacza miejsce, ale anafora doń się odnosząca ma inną funkcję składniową w zdaniu 

względnym niż okolicznik miejsca, to nie można użyć ani w hebrajskim, ani w polskim zaimka przy-
słownego: הוא התעקש למות בבית שאותו בנה 'uparł się umrzeć w domu, który zbudował' ( 10בתו , קניוק ). 

 
3.3.2. Zaimek wskazujący זה odnoszący się do poprzednika 
 
Jeśli poprzednik nie jest zaimkiem 1. ani 2. osoby, zdanie względne jest nominalne i jego podmiotem 

jest anafora odnosząca się do poprzednika, to zaimek odnoszący się do poprzednika może przybrać formę 
zaimka wskazującego זה. Zaimek wskazujący nie jest zgodny co do rodzaju i liczby z poprzednikiem, lecz 
z rzeczownikiem będącym orzecznikiem zdania względnego, a jeśli orzecznik nie jest rzeczownikiem, to 
zaimek wskazujący ma formę męską pojedynczą. W języku polskim zdaniu samodzielnemu זאת עוגה 
odpowiada zdanie To jest ciasto, ale taki przekład jest niemożliwy, gdy זאת jest zaimkiem anaforycznym 
odnoszącym się do poprzednika (rozdz. 4, 3.1.1.1., dygresja 2). 

 
a. Poprzednik to rzeczownik. W polskim przekładzie do poprzednika odnosi się zaimek który: 
 

מרכולתו היחידה של העולם שזו, ולהסתתר מהקור והאימה  'i ukryć się przed chłodem i strachem, które są jedyną 
ofertą świata' ( 89אהבה , ברגמן ) 

שזה הרבה יותר נפוץ מהשבלולים, מעכבישי מקרמה  'na pająki z makramy, które są o wiele bardziej rozpowszech-
nione niż ślimaki' ( 65געגועי , קרת ) 

שבמקרה של אפרוחים זה הלול, בורח מהבית  'ucieka z domu, który jest w przypadku piskląt kurnikiem' ( 19חומר , גפן )  
שבפולנית זה אדון, את המילה פאן  'słowo pan, które po polsku znaczy pan' ( 145רחוב , אקשטיין ) 

 
W zdaniach poniższych zdania względne są złożone, i w razie użycia spójnika względnego co w zda-

niu względnym pojawia się leksem zaimkowy w mianowniku, odnoszący się do poprzednika, mimo że 
jest on podmiotem zdania względnego: 

 
טענו כי אלה הם רוחות־המתים[...] שבני יאקוטיה , דמויות־רפאים נעות  'widmowe, ruszające się postaci, które Jakuci twier-

dzili, że są duchami zmarłych' ( 140זכרון , שבתאי ), lub 'co Jakuci twierdzili, że są one duchami zmarłych'. 
) 'to jest ta kobieta, która myślałem, że jest tobą' זו זאת שחשבתי שזו את 184רצח , שם אור ) lub 'co myślałem, że 

ona jest tobą'. 
 
Wydaje się, że dzięki złożoności zdania względnego, która powoduje oddalenie poprzednika od anafo-

ry, w przekładzie powyższych zdań, w razie użycia spójnika względnego co anafora może przybrać 
postać zaimka to: 'postaci, co Jakuci twierdzili, że to są duchy zmarłych', 'to jest ta kobieta, co myślałem, 
że to jesteś ty', co jest niemożliwe, gdy zdanie względne jest pojedyncze. W tłumaczeniu zdania  נתנו לנו

הייתי בטוח שזה אבן, שאם לא היו אומרים לי שזה סבון, משהו  'dali nam coś, co gdyby nie powiedzieli mi, że to jest 
mydło, byłbym pewien, że to jest kamień' ( 227רחוב , אקשטיין ) prócz złożoności zdania względnego za 
przekładem to przemawia także fakt, że poprzednik to zaimek coś, więc anafora doń się odnosząca 
w wariancie ze spójnikiem co to raczej zaimek wskazujący niż osobowy, nawet w zdaniu względnym 
niezłożonym (por. rozdz. 4, 2.2.5). 

 
W języku hebrajskim anafora odnosząca się do poprzednika rzeczownikowego rzadko przybiera po-

stać zaimka wskazującego w zdaniu względnym czasownikowym, którego podmiotem jest anafora, i jest 
to cecha stylu niedbałego: פילו לחשוב איך זה יתבצעהתקווה שלו היא מין דבר שלא ניתן א  'jego nadzieją jest taka 
rzecz, która jak się dokona, nie można sobie nawet wyobrazić' ( 97נוכחים , גרוסמן ). 

 
b. Gdy poprzednikiem jest nie rzeczownik, lecz treść wyrażona zdaniem głównym, w stylu neutralnym 

anafora odnosząca się do poprzednika to zaimek זה. W polskim przekładzie pojawia się (a) zaimek względ-
ny co bez poprzednika nominalnego (tj. nie to, co) i niemożliwa jest parafraza z anaforą w postaci samego 
zaimka który (por. Klemensiewicz 1937: 257; Malejka 2001: 174; Topolińska 2001: 600). Możliwa jest 
natomiast parafraza (b) z zaimkiem który (zgodnym z następującym rzeczownikiem), po którym następuje 
zaimek to i rzeczownik odnoszący się do treści zdania głównego, której określeniem jest zdanie względne: 
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שזה מראה די מפחיד, דהדם כבר מילא לי את כל הי  'krew zalała mi już całą rękę, (a) co jest dość strasznym wido-
kiem', (b) który to widok jest dość straszny' ( 12ארבעה , נבו ) 

שזה מין סימן שלנו, ומנשקת אותו בסנטר  'i całuję go w podbródek, (a) co jest takim naszym znakiem', (b) który 
to gest jest takim naszym znakiem' ( 26ארבעה , נבו ) 

שזה לא פחות מעניין, אתה לומד להקשיב  'uczysz się słuchać, (a) co jest nie mniej ciekawe', (b) które to zajęcie 
jest nie mniej ciekawe' ( 153ארבעה , נבו ) 

!אני מפוזרת שזה דבר נורא  'jestem roztargniona, (a) co jest straszne', (b) która to wada jest straszna' ( 89פרספונה , מגד )  
 
W zdaniach powyższych co to zaimek względny czyli anafora, a nie spójnik względny, bo spójnik 

względny jest nieodmienny, a w razie zmiany funkcji anafory na niepodmiotową zaimek względny co 
zmienia swą formę: 'jestem roztargniona, czego on nie lubi', por. więcej przykładów niżej. 

W języku hebrajskim w stylu książkowym można w zdaniach bliskoznacznych użyć zaimka osobowe-
go jako anafory odnoszącej się do treści zdania głównego (por. rozdz. 2, 2.5):  התקין אחמד את הקפה ואביו טרח

שהוא סימן כיבוד לאורח, בהגשתו  'Ahmed zrobił kawę, a jego ojciec ją podawał, co jest oznaką szacunku dla 
gościa' ( 51סיפורו , קפליוק ). 

W stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych pojawiają się zaimki דבר ,מה 'coś' odnoszące się do 
treści zdania poprzedzającego, które jednak same są poprzednikami, a nie anaforami odnoszącymi się do 
poprzednika, tj. spójnik ש-  następuje po nich115F

116. W polskim przekładzie pojawia się, jak poprzednio, 
zaimek względny co bez poprzednika bądź anafora który to z rzeczownikiem odnoszącym się do treści 
zdania głównego. Leksem co nie jest tu spójnikiem względnym, lecz anaforą odnoszącą się do poprzed-
nika, jak świadczy o tym jego forma przypadkowa, wynikająca z jego funkcji w zdaniu względnym 
(czego nie robił): 

 
מה שלא עשה קודם לכן, התמכר לקריאת ספרים  'oddawał się czytaniu książek, czego nie robił przedtem' ( , שבתאי

224זכרון  ) lub 'której to rzeczy nie robił przedtem'. 
מה שהראה שאולי באמת יש לו סיכוי, אפילו הדוקטור קרא לו ככהפעם אחת   'raz nawet doktor tak go nazwał, co 

wskazuje, że może naprawdę ma szansę' ( 450חדר , שמעוני ) lub 'które to zdarzenie wskazuje, że może 
naprawdę ma on szansę'. 

דבר אשר הם לא הצטערו עליו ביותר, הודיע גם לבני לוייתו שלא יוסיף להשתתף עוד בטיולים  'powiadomił swoich towa-
rzyszy, że nie będzie więcej uczestniczył w wycieczkach, nad czym oni nie za bardzo ubolewali' 
( 42הגולים , בארון ) lub 'nad którym to postanowieniem oni nie za bardzo ubolewali'. 
 
W języku hebrajskim zamiast zaimków דבר ,מה 'coś' można użyć bardziej specyficznego rzeczownika 

odnoszącego się do treści zdania poprzedzającego, który to rzeczownik jest poprzednikiem zdania 
względnego, natomiast jego polski odpowiednik przekładowy jest nie poprzednikiem, lecz składnikiem 
anafory odnoszącej się do treści wyrażonej w kontekście, anafory złożonej z zaimka który to i określane-
go przezeń rzeczownika: 

 
מעשה שאין בו שום הגיון, [...]אף את גרביו של בנה [...] היא מגהצת   'ona prasuje nawet skarpetki swojego syna, 

w której to czynności nie ma żadnego sensu' ( 122מקום , עוז ) 
מעשה אשר העציב מאוד את אביה, כיטקט הצעיר בדירה שכורהעברה לגור עם האר  'zamieszkała w wynajętym miesz-

kaniu z młodym architektem, który to postępek bardzo zasmucił jej ojca' ( 93זכרון , שבתאי ) 
חידוש שאין ליחס לו משמעות מיוחדת" ?מה שלומך"שאלתו   'zapytała go Jak się masz? – której to nowości nie 

należy przypisywać szczególnego znaczenia' ( 17הקרב , בן אהרן ) 
תכונה שהיתה זרה לאמה[...] הוא עצמו התייחס לאי הצלחתו בהוהור   'on sam odnosił się z humorem do swego nie-

udacznictwa [...] która to cecha była obca jej matce' ( 88זכרון , שבתאי ) 
עובדה שלבטח לא הפריעה לו(מגודל זקן , הוא היה גבר גבוה  'on był wysokim mężczyzną o bujnej brodzie (który to 

fakt na pewno nie przeszkadzał mu [...]' ( 62מלאכים , בן נר ) 
לה חמדה סיפוקמצאה [...] חרדה שהיתה תוקפת אותה לפעמים גם בהיותה עם ארווין , ובעוד היא חרדה מפני הבדידות  'bojąc 

się samotności, który to strach ogarniał ją czasami także wtedy, gdy była z Erwinem [...] znalazła 
Chemda źródło zadowolenia' ( 104זכרון , שבתאי ) 
 
W hebrajskim biblijnym możliwe było użycie substantywne zdania względnego, jeśli domyślny po-

przednik to była treść wyrażona zdaniem, a nie rzeczownik (Joüon, Muraoka 1996: 599):  ובנו במות התופת
אשר לא צויתי[...]  , BT: I zbudowali wyżynę Tofet [...] czego nie nakazałem (Jer 7, 31) – współczesna para-

                                                 
116 Hebrajski jest w tym podobny do arabskiego, por. Gromacka 1990: 5. 
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fraza to מה שלא ציויתי, natomiast zdanie wzorowane na Jer 7, 31: שזיעזע כולנו, הוא נפטר פתאום  'zmarł nagle, 
co nami wszystkimi wstrząsnęło' dziś uchodzi za nieakceptowalne (Glinert 2004: 370). 

 
c. W mowie Arabów, rzadziej w mowie Żydów w stylu niedbałym, nieodmienny zaimek wskazujący 

-odnoszący się do poprzednika może pełnić w zdaniu względnym inne funkcje składniowe niż pod זה
miot 116F

117. Poprzednikiem jest: 
 
• rzeczownik abstrakcyjny, i wtedy w polskim przekładzie pojawia się zaimek względny który: 
 

ה להם חלק בזהשהערבים בישראל יהי, אפשר לחשוב על כל מיני סידורים פוליטיים  'można myśleć o różnego rodzaju 
rozwiązaniach politycznych, w których Arabowie izraelscy mieliby udział' ( 138נוכחים , גרוסמן ), w stylu 
starannym byłoby שלערבים בישראל יהיה חלק בהם. 

צנו כמה ילדים בכל שנהשעם כל החיסונים והזריקות עוד היו נדבקים בזה באר, לשיתוק ילדים  'porażenie dziecięce, któ-
rym pomimo wszystkich szczepionek i zastrzyków nadal zarażało się w naszym kraju rocznie kilkoro 
dzieci' ( 105מומיק , גרוסמן ) 

שאתה לא יודע על זה כלום, שואלים אותך בהיסטוריה של היהודים  'przepytują cię z historii Żydów, o której ty nic 
nie wiesz' ( 56נוכחים , גרוסמן ) 

שבישראל מסלפים את זה לגמרי, אנחנו רוצים לדבר קודם־כל על עניין החיסולים  'chcemy przede wszystkim rozmawiać 
o sprawie likwidowania [kolaborantów], którą w Izraelu wypaczają zupełnie' ( 46נוכחים , גרוסמן ). 

שאני לא בדיוק יודעת איך להגיד את זה, זה איזה מין מושג  'to jest takie jakieś pojęcie, co ja nie wiem dokładnie, jak 
je wyrazić' ( 52, 1948, בן יהודה ) 

שמשהו מזה ירש מארווין אביו, לתאוותיו ולחוסר־המעצורים  'jego żądz i braku zahamowań, z których coś odziedzi-
czył po Erwinie, swym ojcu' ( 8זכרון , שבתאי ) 
 
• treść zdania poprzedzającego, i wtedy w polskim przekładzie pojawia się zaimek względny co bez 

poprzednika lub anafora w postaci rzeczownika określonego zaimkiem który to: 
 

תחשוב הרבה שגם על זה היא לא. הם יזדיינו על השטיח  'będą się kochali na dywanie. O czym także ona nie będzie 
myślała wiele' ( 29שאהבה , הראבן ) lub 'o której to rzeczy także ona nie będzie myślała wiele'. 

תשלחי אותו לישראל, שעל זה אמא שלי אמרה לה, אמא שלו כבר התחילה לדאוג שלא יהיו לה נכדים  'jego mama zaczęła 
już się martwić, że nie będzie mieć wnuków, na co moja mama powiedziała jej: Przyślij go do Izraela' 
( 58שאהבה , הראבן ) lub 'na które to jej zatroskanie moja mama powiedziała jej'. 
 
d. W stylu książkowym zdarza się anafora odnosząca się do poprzednika w formie zaimka wskazują-

cego כך ,כן lub זה, odnoszącego się do treści zdania poprzedzającego, a będącego dopełnieniem lub skład-
nikiem okolicznika zdania względnego. W polskim przekładzie pojawia się zaimek względny co bez 
poprzednika: 

 
שעל־כן יד אחרת נשלחת אליהם –עם מחזור חדש של רקיקי ביצים [...] נכנסה   'weszła [...] z nową porcją ciastek 

jajecznych – na co inna ręka wyciągnęła się do nich' ( 43עד , שמיר ) 
שלכך הקצה אריה בחצרו מקום חשוב, טפלו בשקידה יתרה בפריקת הקרשים ובסדורם  'pilnie zajmowali się rozładunkiem 

i układaniem desek, na co Arie przeznaczył na swym placu wyeksponowane miejsce' ( 42סיפורים , ביאליק ) 
שעל זה קבלו שניהם שכרם[...] ללמוד משניות  –ועל החזן [...] על השמש הוטל לזכרם ולהזכירם   'administrator bóżnicy 

miał o nich pamiętać i ich wspominać [...] a przedstawiciel wiernych miał studiować fragmenty Misz-
ny [...] za co obaj otrzymali zapłatę' ( 32סיפורים , ביאליק ) 
 
 
3.3.3. Zaimek wskazujący כזה odnoszący się do poprzednika 
 
Jeśli referencja grupy zawierającej zaimek odnoszący się do poprzednika to nie 'poprzednik', lecz 'rze-

czy takie jak poprzednik', to w polskim przekładzie poprzednik może być określony zaimkiem taki, 
a zaimek względny może mieć formę jaki (por. Bogusławski, Karolak 1973: 241; Senderska 2013: 63). 
Zaimek względny jaki w odróżnieniu od zaimka który dopuszcza niezgodność co do liczby pomiędzy 

                                                 
117 Glinert (2004: 364) zdanie הציור שנגעת בזה יקר מאד 'obraz, którego dotknąłeś, jest bardzo drogi' uważa za nieak-
ceptowalne, i faktycznie, nie pojawiłoby się ono nawet w bardzo niestarannym stylu z powodu konkretności rze-
czownika ציור. 
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poprzednikiem (czyli rzeczownikiem, który można określić zaimkiem taki, o ile zdanie jest ograniczają-
ce), a zaimkiem jaki odnoszącym się do poprzednika (Saloni, Świdziński 2001: 325)118, i możliwa jest 
zarówno kombinacja pojedynczego poprzednika z mnogą anaforą taki...jakich, np. Poznałem dziewczynę, 
jakich spotyka się wiele; To jest człowiek, jakich mało, To jest człowiek, jakich nie znoszę, rzadziej 
w mianowniku: To jest człowiek, jacy mnie denerwują, Znam dziewczynę, jakie bywają tylko modelki 
(Świdziński 1995: 83), por. Był to [...] gap wielki, człowiek, jacy się tylko wtenczas rodzili119, jak i rzad-
sza z powodów znaczeniowych kombinacja mnogiego poprzednika z pojedynczą anaforą: tacy...jaki, np. 
Kariery syberyjskie takie, jaką zrobił Koziełł-Poklewski, były co prawda rzadkie120. Kombinacja tacy... 
jaki jest rzadsza i może wydawać się niekiedy wątpliwa (np. Widziałem takie samochody, jaki ty masz), 
bo częściej zdarza się, że egzemplarz jest charakteryzowany przez wskazanie podobieństwa do znanej 
adresatowi grupy, rzadziej – że grupa jest charakteryzowana przez podobieństwo do znanego adresatowi 
egzemplarza121. W razie użycia spójnika względnego co anafora odnosząca się do poprzednika przybiera 
formę zaimka taki, ale to powoduje, że chyba ze względów czysto eufonicznych nie można zaimkiem taki 
określić poprzednika: Poznałem dziewczynę, co takich spotyka się wiele, ale chyba nie Poznałem taką 
dziewczynę, co takich spotyka się wiele. 

 
W zdaniach hebrajskich o tym znaczeniu: 
 
a. W stylu neutralnym do poprzednika odnosi się zgodny z nim co do liczby i rodzaju substantywnie 

użyty zaimek כזה. W polskim przekładzie poprzednik i anafora zgodne są co do liczby: 
 

שחבל שאין לנו כזאת, במחלקה ליחסים בין־לאומיים  'na wydziale stosunków międzynarodowych, jakiego szkoda, 
że nie mamy/co szkoda, że takiego nie mamy' ( 458הכלה , יהושע )  

) 'w (takiej) akcji, jakiej jeszcze nie było/w akcji, co takiej jeszcze nie było' במבצע שעוד לא היה כזה 118מומיק , גרוסמן ) 
ם לא ידע שיש כאלהבהמון צורות שאף־פע  'na mnóstwo sposobów, jakie nigdy nie wiedział, że istnieją/co nigdy 

nie wiedział, że takie istnieją' ( 93מומיק , גרוסמן ) 
 
b. W stylu książkowym pojawia się substantywnie użyte wyrażenie przyimkowe כ-  z zaimkiem oso-

bowym zgodnym co do liczby z poprzednikiem i do niego się odnoszącym. Wyrażenie przyimkowe użyte 
substantywnie z pominięciem domyślnego rzeczownika może, ale nie musi być co do liczby zgodne 
z poprzednikiem. 

 
• Użyte substantywnie wyrażenie przyimkowe jest zgodne co do liczby z poprzednikiem, zatem w pol-

skim przekładzie poprzednik jest zgodny co do liczby z zaimkiem jaki, i możliwa jest parafraza z zaim-
kiem który, ale użycie zaimka który wymaga określenia poprzednika zaimkiem taki. Użyte substantywnie 
wyrażenie przyimkowe jest podmiotem zdania względnego, dlatego możliwe jest stwierdzenie, w jakiej 
jest ono liczbie użyte: 

 
שכמותה לא היתה לו[...] פשטה בו שמחה   'ogarnęła go (taka) radość [...] jaka nie była [dotąd] jego udziałem' 

( 228מנוחה , עוז ) lub 'taka radość, która nie była dotąd jego udziałem'. 
שכמותו לא היה לו מעודו, זה הבית  'to jest (taki) dom, jaki nigdy nie był w jego posiadaniu' ( 70מתום , ברטוב ) lub 

'taki dom, który nigdy nie był w jego posiadaniu'. 
) 'na widok, jaki nigdy nie był moim udziałem' על מראה שלא בא לפני כמותו מעולם 31אליקום , תמוז ) 

שלא היה כמותו בינינו, גאון  '(taki) geniusz, jakiego między nami nie było' ( 55עד , שמיר ) 
שלא קם כמוהו, זה החוקר של נפש האדם  'ten badacz duszy ludzkiej, jakiego [wcześniej] nie było' ( 118עד , ראובני ) 

 'z (takimi) przekleństwami, jakie nigdy dotąd nie wyszły z jego ust' בקללות שכמותן לא עלו מעולם על שפתיו
( 202כחרס , לפיד ) 
 
Jeśli za Holmstedtem (2002: 302–303) uznać, że w 1 Krl 3, 12 poprzednik zdania względnego to za-

imek 'ty' będący składnikiem wyrażenia przyimkowego לך (i między poprzednikiem a zdaniem względ-
nym znajdują się inne składniki zdania głównego, co w hebrajskim jest możliwe), a zaimek כמוך jest 

                                                 
118 Topolińska (1984: 346) niezgodność co do liczby uznaje za właściwość stylu kolokwialnego, czyli tego, który ja 
nazywam niedbałym. 
119 L. Łętowski, Wspomnienia pamiętnikarskie. Wrocław 1956, s. 103. 
120 Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992, s. 87. 
121 Za wyjaśnienia i sugestie dotyczące zdań z zaimkiem taki...jaki w różnych kombinacjach liczebnych bardzo 
dziękuję prof. Zygmuntowi Saloniemu i prof. Markowi Świdzińskiemu. 
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użyty substantywnie w znaczeniu 'człowiek taki, jak ty', tj. איש כמוך > כמוך, to po pierwsze, nie można 
poprzednika określić zaimkiem taki: takiemu tobie, jakiego nie było, bo zaimek ty ma jednostkową refe-
rencję, a po drugie, anafora odnosząca się do poprzednika nie może mieć formy zaimka jaki: daję mą-
drość tobie, jakiego nie było, z tego samego powodu. Jedyny możliwy przekład to ten z zaimkiem który: 
 daję mądrość tobie, któremu podobnego nie' נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך
było przed tobą, ani któremu podobnego nie będzie po tobie' (1 Krl 3, 12). W zdaniu tym pojawia się 
jeszcze jeden problem przekładowy, o którym piszę dokładnie dalej, mianowicie w hebrajskim zdaniu 
względnym pojawia się kilka anafor odnoszących się do poprzednika: כמוך 'jak ty' oraz לפניך 'przed tobą', 
i akurat w tym wypadku każda z nich, ale tylko jedna, może być tłumaczona na polski zaimek względny, 
tj. możliwy byłby wariant 'daję mądrość tobie, przed którym nie było podobnego do ciebie'. 

 
Rzadszy wariant, nieco archaizujący, zawiera zamiast przyimka כ-  rzeczownik דוגמה 'przykład', lub 

jeszcze rzadziej rzeczownik משל, określony zaimkiem dzierżawczym syntetycznym będącym anaforą 
odnoszącą się do poprzednika i z nim zgodnym co do liczby: 

 
שאין דוגמתו מזדמנת כל יום, להשתתף בתמרון־לילה זה  'wziąć udział w tych nocnych manewrach, jakie nie zdarza-

ją się codziennie' ( 104במו ידיו , שמיר ) – w parafrazie z substantywnie użytym wyrażeniem przyimko-
wym byłoby ono rodzaju męskiego, jak rzeczownik תמרון 'ćwiczenia': שאין כמותו מזדמן. 

שאין כמעט משלה, משום מעלה מהוללה שלו  'z powodu pewnej jego chwalebnej zalety, jaka prawie nie wystę-
puje' ( 19בעל , בורלא ) 
 
• Użyte substantywnie wyrażenie przyimkowe (będące podmiotem zdania względnego) nie jest zgod-

ne co do liczby z poprzednikiem, tj. najczęściej poprzednik jest pojedynczy, a odniesienie wyrażenia 
przyimkowego użytego substantywnie jest mnogie, choć możliwa jest kombinacja odwrotna. W polskim 
przekładzie pojawia się kombinacja pojedynczego poprzednika z mnogą anaforą: taki ... jacy lub rzadziej 
mnogiego poprzednika z pojedynczą anaforą: tacy ... jaki. Niemożliwa jest parafraza z zaimkiem który, 
chyba że z użyciem wyrażenia któremu podobny: 

 
שכמוהו קיימים אף בלשון ימינו, 6למשפט   'do zdania nr 6, któremu podobne istnieją też we współczesnym języku/jakie 

istnieją też we współczesnym języku' (Rubinstein 1971: 140), nie 'do zdania nr 6, które istnieją też'. 
שכמוהו מתרחשים סביבי יום־יום[...] הוא הבאנאלי ביותר [...] המעשה   'ten czyn [...] jest najbanalniejszym [czynem] [...] 

któremu podobne mają miejsce dokoła mnie każdego dnia/jakie mają miejsce dokoła' ( 190פויגלמן , מגד ) 
ם עוד לא היה מעולםאשר כמות[...] גילויים מחודשים הם  –החוקים , המצוות  'przykazania, prawa są powtórnymi 

objawieniami, którym podobnego jeszcze nigdy nie było/jakiego jeszcze nigdy nie było' ( 200דרך , הס ) 
 
Gdy substantywnie użyte wyrażenie przyimkowe z כ-  jest dopełnieniem, można tylko domyślać się na 

podstawie sensu zdania, w jakiej liczbie zostało ono użyte, i stosownie do tego tłumaczyć na zaimek jaki 
pojedynczy lub mnogi, przy czym częściej, z powodów znaczeniowych już podanych, pojawia się 
w przekładzie zaimek mnogi: 

 
דה רק בחלונות־הראוהשכמוה ראתה הפקי, נראתה קופסת־שוקולד  'ukazała się bomboniera, jakie sekretarka widywa-

ła tylko w oknach wystaw sklepowych' ( 245קשת  )  
 'były wystawione (takie) przedmioty, jakie pamiętał z placów targowych' הוצגו כלים שכמותם זכר מן השווקים

( 70מגדלורים , קציר ) – sens 'takie przedmioty, którym podobny/jaki pamiętał z placów targowych' jest 
mało prawdopodobny, bo to ostatnie zdanie charakteryzowałoby grupę poprzez wskazanie na podo-
bieństwo do znanego egzemplarza. 

שכמותה מוצאים הרבה בבתי־קברות, בצנצנת מיץ  'w słoiku po soku, jakie często znajduje się na cmentarzach' 
( 19עד , שמיר ) – na mnogie odniesienie zaimka כמותה wskazują okoliczniki 'często', 'na cmentarzach', 
więc nie 'w słoiku, jaki często znajduje się na cmentarzach'. 

) 'w postaci fal, jakie lekki wietrzyk wywołuje na jeziorze' בגלים שרוח קלה תפיח כמוהם באגם 31התגנבות , קנז ) 
שכמוה אנו מנהלים זה שנים[...] שיחת־רעים   'przyjacielska rozmowa [...] której podobne prowadzimy od 

lat/przyjacielska rozmowa, jakie prowadzimy od lat' ( 10חדר , בלס ), raczej nie: 'przyjacielska rozmowa, 
której podobną prowadzimy od lat', tj. nie '(taka) przyjacielska rozmowa, jaką prowadzimy od lat'.  

 ,gniewne twarze spoglądały na mnie z podejrzliwością' הוזעמו לי פנים בחשדנות שכמותה לא פגשתי עד כה בכפרים
jakiej nie spotkałem dotychczas po wsiach' ( 66וכחים נ, גרוסמן ), nie 'jakich' z powodu abstrakcyjności 
poprzednika i podobnie w zdaniu  שדוגמתו לא מצאתי אצל שום מורה אחר[...] מין צירוף  'taka kombinacja 
[cech], jakiej nie spotkałem u żadnego innego nauczyciela' ( 20נינגל , שחר ). 
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Natomiast sens zdań poniższych dopuszcza zarówno pojedyncze, jak i mnogie odniesienie wyrażenia 
przyimkowego zawierającego anaforę, a forma zdania nie wskazuje, w jakiej liczbie użyto zsubstantywi-
zowanego wyrażenia przyimkowego, bo jest ono dopełnieniem zdania względnego: 

 
מעולם לא שמעתי כמותוש, ניגון משכר  'upajająca melodia, jakich/jakiej nigdy nie słyszałem' ( 120נוצות , באר ) 

 różne przesyłki pocztowe, jakich/jakiej nie widziano' מיני משלוחי דואר שהשכונה לא ראתה כמותם בעבר
w dzielnicy wcześniej' ( 21ילדי , שמיר )  

באמילי מעולם שכמותה לא ראיתי [...]זהירה תלונה של הופיעו סימנים ראשונים   'pojawiły się pierwsze oznaki nieśmia-
łej skargi [...] jakich/jakiej nie widziałem nigdy u Emilii' ( 32אליקום , תמוז ) – w obu wariantach (jakich 
oraz jakiej) anafora odnosi się do drugiego składnika konstrukcji dopełniaczowej (skargi), jednak nie 
można jej wariantu mnogiego (dwuznacznego, bo mogącego odnosić się do każdego z dwóch składni-
ków konstrukcji dopełniaczowej) ujednoznacznić, tak jak w przypadku zaimka względnego który, po-
nieważ nie jest możliwa anafora w formie rzeczownika określonego zaimkiem jaki to: 'oznaki skargi, 
jakich to skarg nie wiedziałem' (por. rozdz. 4, 3.3.4). 

כמותו לא פגשה עד עתה[...] עם אדם ש  'z (takim) człowiekiem, jakiego/jakich dotąd nie spotkała' ( 41תחת , שמיר )  
כמותן לא ראיתי מעולם בכפר מולדתיהסתובבתי בעיר עם חיות ש  'kręciłem się po mieście ze stworzeniami, ja-

kich/jakiego nigdy nie widziałem w swej rodzinnej wsi' ( 19חומר , גפן ) – prawdopodobną pojedynczość 
odniesienia zaimka כמותן można wyrazić w sposób stylistycznie niekontrowersyjny tak: 'ze stworze-
niami, którym podobnego nie widziałem w swej rodzinnej wsi'. 

 był to wysiłek, jakiego/jakich nie podejmuje się dwakroć' היה זה מאמץ שאין עושים כמותו פעמים בגלגול אחד
w jednym wcieleniu' ( 90ילדי , שמיר ) – z powodu abstrakcyjności rzeczownika odczasownikowego 
'wysiłek' oba warianty mają to samo znaczenie, a wariant mnogi jest możliwy, bo podmiot zdania od-
nosi się do agensa ogólnego. 

 
W przekładzie zdania  תמצא אולי באנשים  שכמוהם[...] ואיזה קו מעודן בזוית השפתיים [...] על אותו ניצוץ של דאגה

י תשוקהרדופ  'tego błysku zatroskania [...] i takiego delikatnego rysu w kącikach ust [...] jakie widuje się 
może u ludzi ogarniętych żądzą' ( 26התגנבות , קנז ) nie jest możliwy zaimek względny pojedynczy jaki 
z tego powodu, że poprzednik to szereg rzeczowników, a zaimek pojedynczy zostałby odniesiony tylko 
do ostatniego z nich. 

 
3.3.4. Anafora odnosząca się do poprzednika mająca postać rzeczownika 
 
W hebrajskim biblijnym zdarza się, że w zdaniu względnym do poprzednika odnosi się nie zaimek 

osobowy, lecz ten sam rzeczownik, który jest poprzednikiem, i taką właśnie formę przybiera anafora, jeśli 
zaimek osobowy w jej funkcji byłby dwuznaczny, bo mógłby odnosić się do kilku rzeczowników użytych 
w kontekście poprzedzającym, lub byłby trudno zrozumiały, znajdując się daleko od poprzednika, co 
zdarza się wtedy, gdy zdanie względne następuje po innych przydawkach poprzednika (Joüon, Muraoka 
1996: 596; Holmstedt 2002: 92–93). Również w języku polskim do poprzednika rzeczownikowego może 
odnosić się grupa złożona z zaimka względnego który, zaimka to121F

122 i tego samego rzeczownika, który jest 
poprzednikiem, i anafora w tej formie pełni dokładnie tę samą funkcję, co jej biblijny odpowiednik, tj. 
pojawia się, gdy sam zaimek który byłby dwuznaczny z tego powodu, że mógłby odnosić się do kilku 
rzeczowników użytych w kontekście poprzedzającym, jak np. w zdaniu stała tam matka Ewy, która to 
Ewa się zabiła (Wawrzyńczyk 1978: 157–158)122F

123, albo też byłby trudno zrozumiały z powodu znajdowa-
nia się daleko od poprzednika, jak w zdaniu dom z czerwonej cegły, z olbrzymimi oknami, który to dom 
kupiła Maria. Oddalenie od poprzednika i łącząca się z nim możliwość odniesienia zaimka który do kilku 
rzeczowników znajdujących się w kontekście poprzedzającym zdarzają się w języku polskim w tej samej 
sytuacji, co w języku hebrajskim, gdy mianowicie po rzeczowniku następują jego przydawki, po których 
dopiero może nastąpić zdanie względne określające ten rzeczownik:  לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי
 nie jak przymierze, które zawarłem z ich ojcami, gdym ich' בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי
wziął za rękę, by ich wywieść z ziemi egipskiej, które to przymierze ze mną oni złamali' (Jer 31, 32) – 
widać więc, że zarówno w zdaniu hebrajskim, jak i polskim możliwe jest dodanie do anafory rzeczowni-

                                                 
122 W dawnej polszczyźnie możliwy był wariant bez zaimka to: w ten dzień, w który dzień (Senderska 2013: 86). 
123 Przeoczona przez Wawrzyńczyka funkcja wyrażenia który to to koordynacja anafory z rzeczownikiem, o czym 
piszę dalej. Kochański i inni (1989: 216) pisząc o dwuznaczności (którą uznają za błąd językowy) zdań typu Dzwo-
nił szwagier Marka, którego poznaliśmy na wczasach, nie podają jako sposobu ich ujednoznacznienia anafory 
w postaci rzeczownika: 'Dzwonił szwagier Marka, którego to szwagra/którego to Marka poznaliśmy'. 
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kowej przydawek, których nie ma poprzednik, tutaj zaimka dzierżawczego, któremu w polskim przekła-
dzie odpowiada przydawka ze mną. Zaimka który użytego substantywnie nie można określić przydawka-
mi, tj. w zdaniu jak przymierze [...] które ze mną oni złamali wyrażenie ze mną byłoby zinterpretowane 
jako okolicznik, a nie jako przydawka zaimka które. Podobnie w języku hebrajskim nadanie anaforze 
zwykłej formy zaimka osobowego:  אשר המה הפרו אותה[...] כברית  uniemożliwia w ogóle pojawienie się 
w zdaniu względnym zaimka syntetycznego określającego anaforę אותה, a jest bardzo wątpliwe, czy we 
współczesnym hebrajskim, w którym istnieje analityczny wariant zaimka dzierżawczego, można by nim 
określić anaforę zaimkową: כברית שהם הפרו אותה שלי. Podobnie zdanie To jest matka Ewy, która to piękna 
Ewa się zabiła nie może być chyba sparafrazowane tak: To jest matka Ewy, która piękna się zabiła, choć 
oczywiście można inaczej wyrazić tę samą treść, przenosząc przydawkę do zdania głównego: To jest 
matka pięknej Ewy, która się zabiła. Ale badania nad składnią nie sprowadzają się do stwierdzenia, czy 
i jak można daną treść wyrazić, bo przeważnie każdą treść jakoś da się wyrazić w każdym języku. Celem 
badań nad składnią jest raczej stwierdzenie, jakie znaczenia dana konstrukcja składniowa może wyrażać 
i jakim może podlegać modyfikacjom. Tutaj należy stwierdzić, że w obu językach można anaforę odnoszącą 
się do poprzednika, mającą postać rzeczownika, określić przydawkami, których nie ma poprzednik, i jest to 
niemożliwe, gdy anafora ma zwykłą postać zaimka (osobowego w hebrajskim, względnego w polskim).  

We współczesnym hebrajskim użycie rzeczownika a nie zaimka osobowego jako anafory odnoszącej 
się do poprzednika w celu ujednoznacznienia jej odniesienia w zasadzie się nie zdarza, jak na to wskazują 
zdania poniższe, w których zdanie względne następuje po innych przydawkach poprzednika (mających 
formę rzeczownika w dopełniaczu, imiesłowu, grupy bezokolicznika, wyrażenia przyimkowego, zdania 
względnego), które to przydawki niekiedy zawierają rzeczowniki w tym samym rodzaju i liczbie co 
określany przez te przydawki rzeczownik będący poprzednikiem, wskutek czego odniesienie anafory 
zaimkowej pojawiającej się w hebrajskim zdaniu względnym nie jest oczywiste. Nawet jeśli wśród rze-
czowników znajdujących się pomiędzy poprzednikiem a zdaniem względnym nie ma żadnego w tym 
samym rodzaju i liczbie, co poprzednik, referencja anafory zaimkowej jest trudna do ustalenia z powodu 
dużej odległości pomiędzy nią a poprzednikiem, mimo to anafora ma w zdaniu hebrajskim formę zaimka. 
W polskim przekładzie należy jednak użyć anafory w formie rzeczownika określonego zaimkiem który to: 

 
a. Po poprzedniku następuje jego przydawka dopełniaczowa, i dopiero po niej zdanie względne. Drugi 

składnik konstrukcji dopełniaczowej może być określony przez przydawki zawierające rzeczownik, który 
można mylnie uznać za poprzednik, w tym przez zdanie względne nieskoordynowane ze zdaniem 
względnym określającym pierwszy składnik: 

 
שתלויה מעל מיטתה, ןאב קדמון חגור פגיו, הוא נושא את עיניו אל תמונה של נכבד עתיק  'podnosi wzrok na portret starożytne-

go dostojnika, dawnego przodka przepasanego sztyletem, który to portret wisi nad jej łóżkiem' ( הכלה , יהושע
172) – zdanie hebrajskie jest jednoznaczne, natomiast polski przekład z anaforą zaimkową: który wisi nad 
jej łóżkiem, byłby dwuznaczny, bo można by uznać za poprzednik także rzeczownik sztylet. 

) 'przyjaciel Samsona Bekela, który to przyjaciel przybył do nas' חברו של שמשון בקל שבא אלינו רחוב , אקשטיין
116) – w zdaniu hebrajskim wskazówką, że poprzednikiem jest 'przyjaciel', jest brak przecinka, 
świadczący o tym, że zdanie jest ograniczające, a nie byłoby takie, gdyby poprzednikiem był 'Samson 
Bekel'. W polskim przekładzie sama interpunkcja (przecinek) nie byłaby żadną wskazówką interpretacyjną. 

שמצא חן בעיני, לי שיר של משורר שאת שמו שכחתי השמיע  'przeczytał mi wiersz jakiegoś poety, którego nazwiska 
zapomniałem, który to wiersz bardzo mi się spodobał' ( 166רחוב , אקשטיין ) 

שבו נאמר, בהעתק מכתב שכתב מארצות הברית אל מר אלכסנדר גורביץ  'w odpisie listu, który napisał ze Stanów 
Zjednoczonych do pana Aleksandra Gurwica, w którym to liście/w którym to odpisie powiedziano' 
( 9מחברות , מגד ) – to przynajmniej gramatycznie anafora בו 'w nim' może odnosić się do każdego 
z dwóch składników konstrukcji dopełniaczowej (tj. do 'odpisu' lub do 'listu'), i w polskim przekładzie 
można ją ujednoznacznić rzeczownikiem, który byłby wskazany nawet w przypadku, gdyby składniki 
dopełniacza różniły się rodzajem (np. kopia listu), z powodu dużej odległości anafory od poprzednika 
spowodowanej tym, że nominalny składnik przydawki poprzednika jest określony zdaniem względnym. 

שנולד להוריו כשהם כבר זקנים מאוד, הוא בנו של אחד האיכרים  'on był synem jednego z tamtejszych chłopów, 
który to syn urodził się, gdy jego rodzice byli już bardzo starzy' ( 89אליקום , תמוז ) – anafora zaimkowa 
w przekładzie powodowałaby, że za poprzednik można by uznać liczebnik jeden ('on był synem jednego 
z tamtejszych chłopów, który to chłop urodził się') i ta dwuznaczność cechuje też zdanie hebrajskie. 

שממנו הטילה את עצמה לרחוב, ל בית־הקולנועבחדר־המדרגות ש  'na klatce schodowej kina, z którego rzuciła się na 
ulicę' ( 64אליקום , תמוז ) – dopiero ze zdania następnego wynika, że skok nastąpił z dachu kina, i dlatego 
podaję przekład którego, a nie której. Gdyby w polskim przekładzie pojawiły się dwa rzeczowniki 
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żeńskie, konieczna byłaby anafora w postaci rzeczownika: 'na klatce schodowej restauracji, z której to 
restauracji rzuciła się'. 

שארויין נפרד ממנה, אמה של רוחמה, אשתו הראשונה של ארווין, את אלישבע  'Elżbietę, pierwszą żonę Erwina, matkę 
Ruchamy, z którą to Elżbietą Erwin się rozstał' ( 70זכרון , שבתאי ) 

שערק, בן־דוד רחוק של אביו של של גולדמן, הגיע אליהם דויד קוסטומולסקי  'przyjechał do nich Dawid Kostomolski, 
daleki kuzyn ojca Goldmana, który to Kostomolski zdezerterował' ( 147זכרון , בתאיש ) 

שנסתיימה אך־אמש, בעסקי מגישות ומומחיות, בחדר־האוכל, אילמלא פרשה ארוכה של דברי־שפתיים ומאורעות במטבח  'gdy-
by nie długotrwała afera związana z wypowiedziami i zdarzeniami w kuchni, w stołówce, w sprawach 
kelnerek i specjalistek, która to afera zakończyła się dopiero wczoraj' ( 100הוא , שמיר ) 
 

b. Po poprzedniku następuje jego przydawka przymiotna lub imiesłowowa, określona przez wyrażenie 
przyimkowe, i dopiero po niej następuje zdanie względne: 

 

גל לידיאשר נתגל, מקושט בסמל־ברונזה מטורף, כובע רחב־שולים  'kapelusz o szerokim rondzie, ozdobiony brązową, 
poplamioną odznaką, która wpadła mi w ręce/który wpadł mi w ręce' ( 15אליקום , תמוז ) – w hebrajskim 
biblijnym możliwe było ujednoznacznienie anafory: אשר הכובע נתגלגל 'który to kapelusz wpadł', lub 

ר הסמל נתגלגלאש  'który to symbol wpadł', jednak we współczesnym hebrajskim zdania te są nieakcep-
towalne123F

124. W polskim przekładzie z rzeczownikami różniącymi się rodzajem forma zaimka który 
wskazuje jednoznacznie na poprzednik, natomiast gdyby przetłumaczyć סמל na znaczek, to ujedno-
znacznić referencję anafory można by tak: 'kapelusz o szerokim rondzie, ozdobiony brązowym, po-
plamionym znaczkiem, który to znaczek/który to kapelusz wpadł mi w ręce'. 

שהיא עצמה שחורה ואטומה –כעיר מואפלה בשעת התקפה מן האויר   'jak zaciemnione miasto w chwili ataku z po-
wietrza, które to miasto samo jest czarne i nieprzenikliwe' ( 211הוא , שמיר ) 
 

c. Po poprzedniku następuje jego przydawka w formie grupy bezokolicznika, czemu w polskim prze-
kładzie odpowiada zdanie podrzędne ze spójnikiem aby/żeby i orzeczeniem w formie bezokolicznika: 
 wraz z nim' התעורר עמו החשק לכתוב סיפור קטן ממי ילדותו בערפל של לונדון שהיה איכשהו קשור בבולמוס השתיה
obudziła się chęć, aby napisać krótkie opowiadanie z okresu dzieciństwa w londyńskiej mgle, która to 
chęć była jakoś związana z łapczywym piciem' ( 14נינגל , שחר ). 

 

d. Po poprzedniku następuje jego przydawka przyimkowa, i dopiero po niej zdanie względne. Skład-
nik nominalny przydawki przyimkowej można niekiedy mylnie uznać za poprzednik, i może ten składnik 
mieć swoje przydawki, co oddala anaforę od poprzednika i jest powodem, by w polskim przekładzie 
nadać jej formę rzeczownika: 

 

שהיה המטה הראשי, לחדרון שלנו מתחת לגג  'do naszego pokoiku pod dachem, który to pokoik był sztabem głó-
wnym' ( 12סוגרים , קציר ) 

משום שהיא היתה דתיות ללא אמונה, שדעכה והלכה, יות ללא תוחלתזו היתה דת  'to była religijność bez nadziei, która to 
religijność stopniowo gasła, bo była ona religijnością bez wiary' ( 125זכרון , שבתאי ) 

הקירות שצויירו על גבי, לנשים החצי ערומות עם הפנים הנואלות ועם השדיים הענקיים  'półnagimi kobietami o głupich 
twarzach i wielkich piersiach, które to kobiety były namalowane na ścianach' ( 27זכרון , שבתאי ) 

שהיו מעין קו הדגש עיקרי לדמות כולה, את הסימנים על שתי הכתפיים  'dystynkcje na obu ramionach, które to dys-
tynkcje były czymś w rodzaju głównego rysu całej postaci' ( 51כי , שמיר ) 

-aluzja do jednego z krewnych księcia, który to krew' רמז על אחד מקרובי הנסיך שגירש לפני ימים מספר את אשתו
ny kilka dni wcześniej rozwiódł się z żoną' ( 11באין , ולנרוד ) 

שאלמלא היא לא היו מגיעים אל החופש, בתחנת סמולנסקיזכור את מעשה הגבורה של אחותו היפה   'będzie pamiętał boha-
terski czyn swej pięknej siostry na stacji kolejowej w Smoleńsku, co gdyby nie ona, nie wydostaliby 
się na wolność' ( 34עד , שמיר ) – tu anafora odnosząca się do poprzednika jest w zdaniu względnym je-
dynym składnikiem okolicznika przyzwolenia 'gdyby nie', co powoduje trudność w tłumaczeniu ana-
fory na zaimek który: 'gdyby nie która' (rozdz. 4, 3.2.2.15). Przekład z anaforą w formie rzeczownika 
wydaje się akceptowalny: 'będzie pamiętał bohaterski czyn swej pięknej siostry na stacji kolejowej  
w Smoleńsku, gdyby nie która to siostra, nie wydostaliby się na wolność'. 

אשר המושא שלה התגלם, שלא פעם עוררו בו לעג, כמו בספרים או בסרטים, פאטאלית, זאת תהיה אהבה גדולה  'to będzie 
wielka, tragiczna miłość, jak w książkach lub w filmach, które nieraz wywoływały jego kpiny, której 
to miłości obiekt wcielał się [...]' ( 190זכרון , שבתאי ) 

                                                 
124 Zdania takie podaje się w podręcznikach do współczesnego hebrajskiego jako przykłady zdań wadliwych, wy-
magających transformacji: הבית שגרת בבית* 'dom, w którym mieszkałeś' (Cohen, Shoval 2011: 865). 
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[...]שנקרא , גם סיפור על זה שרצח באבסורד שני צרפתים  'także opowiadanie o tym, który bezsensownie zamor-
dował dwóch Francuzów, które to opowiadanie ma tytuł' ( 188הכלה , יהושע ) 

אשר שינתה את מוקד התעניינותו, שנעשה מרצה לפילוסופיה, עקב פגישה מקרית עם ידיד נעורים פולני  'w następstwie 
przypadkowego spotkania z pewnym Polakiem, przyjacielem młodości, który został wykładowcą filo-
zofii, które to spotkanie sprawiło, że zmieniło się centrum jego zainteresowań' ( 51זכרון , שבתאי ) – po-
przednikiem jest פגישה 'spotkanie', jednak rzeczownik ten ma przydawkę przyimkową, której składnik 
 jest określony przez zdanie względne, i dopiero po nim następuje zdanie względne ('przyjaciel' ידיד)
określające wyraz 'spotkanie'. Zdanie hebrajskie jest dwuznaczne, można je też rozumieć tak: 'został 
wykładowcą filozofii, która sprawiła, że zmieniło się centrum jego zainteresowań'. Polski przekład jest 
jednoznaczny, bo rzeczowniki spotkanie i filozofia różnią się rodzajem, jednak anafora które to spo-
tkanie jest konieczna wskutek dużej odległości zdania względnego od poprzednika. Gdyby zmienić 
filozofię na sadownictwo, polski przekład z anaforą zaimkową byłby tak samo dwuznaczny jak zdanie 
hebrajskie. 

שהיא מלחמה על עשרת הגרושים , למען חוזק ולמען נוי ולמען היות ככולם –לא ידע את המלחמה על סימור סוליות הנעליים 
-nie zaznał wojny o podbijanie podeszew gwoździami – dla większej wytrzy' הנוספים הנדרשים לשם כך
małości, dla szyku i po to, by być jak wszyscy, która to wojna jest wojną o 10 dodatkowych groszy na 
to potrzebnych' ( 26כי , שמיר ) 

שנראתה כמו אחת שיצאה, נעליים לבנות ופנים לבנים, חלוק לבן, אחות עם כובע לבן  'pielęgniarka w białym czepku, 
w białym fartuchu, w białych butach i z białą twarzą, która to pielęgniarka wyglądała jak taka, co wy-
szła [...]' ( 196רחוב , אקשטיין ). 
 
Zdania, w których wersji hebrajskiej anafora ma formę zaimka osobowego, a w wersji polskiej zaimka 

względnego który, mogą być dwuznaczne, bo składnik nominalny przydawki przyimkowej także może 
być poprzednikiem, jak w zdaniach poniższych: 

 
סותרים את דבריה, אביה או מי מידידיו שבאו לבקר  'jej ojciec, albo ktoś z jego przyjaciół, którzy przyszli w od-

wiedziny, zaprzeczają jej słowom' ( 33נוכחים , גרוסמן ) 
על המעיין בכפר שממנו נעקרו..] [.סיפרו לי   'opowiedzieli mi o źródle we wsi, z której zostali wypędzeni' 

( 31נוכחים , גרוסמן ) 
 
e. Po rzeczowniku następuje zdanie względne, po którym następuje kolejne zdanie względne (określa-

jące ten sam poprzednik), ale nie skoordynowane z pierwszym, tj. bez spójnika ו-  'i'. Jeśli w przekładzie 
także brak spójnika i, w drugim ze zdań względnych anafora powinna mieć formę rzeczownika określo-
nego zaimkiem który to. 

 
• Oba zdania względne ze spójnikiem ש- : 
 

[...]תולי אשר בהם נאמר שיתכן חזר על דברים שקרא באיזה ירחון קא  'powtórzył wypowiedź, którą czytał w pewnym 
miesięczniku katolickim, w której to wypowiedzi wyrażono opinię, że możliwe [...]' ( 262זכרון , שבתאי ) 

שבהן בודאי , שבתם אל השלחןב) כן קורא אריה ללשון הקדש שהוא אינו נזקק לה" (לשון טרובקי"שנאמרו ב" מימרות"את ה
wypowiedzi, które padły w języku trąbek124F' כרוכות רמיזות של לעג

125 (tak zwie Arie język święty, którego 
on nie potrzebuje), gdy oni siedzieli przy stole, w których to wypowiedziach były z pewnością szyder-
cze aluzje' ( 62סיפורים , ביאליק ) – tu przekład z anaforą w postaci samego zaimka który byłby także 
dwuznaczny, bo mogłaby ona odnosić się do trąbek. 

ששלח ארצה, על סיפור שראשי תיבות של שמו ג׳׳ב  'o opowiadaniu, którego tytułu skrót to G.B., które to opowia-
danie wysłał do kraju' ( 10רות מחב, מגד ) 

שהבנות ציירוה, סיסמה שחיבר  'hasło, które wymyślił, które to hasło namalowały dziewczyny' ( 16כי , שמיר ) 
 
Ten sam poprzednik może być określony przez trzy nieskoordynowane zdania względne, i wtedy 

anafora który to + rzeczownik pojawia się w ostatnim z nich: שכללה דירה , חוץ מעניין הירושה שהשאירו הוריהם
אשר ארווין השתלט עליה, שניים בתל אביב ואחד בנתניה, ושלושה מגרשים לא קטנים  'z wyjątkiem sprawy spadku, 

który zostawili ich rodzice, który obejmował mieszkanie i trzy niemałe parcele, dwie w Tel Awiwie 
i jedną w Netanii, który to spadek zagarnął Erwin' ( 103זכרון , שבתאי ). 

 
• Pierwsze ze zdań względnych ze spójnikiem ה- , drugie ze spójnikiem ש- . W polskim przekładzie 

pierwszemu ze zdań względnych może odpowiadać przydawka imiesłowowa bądź zdanie względne: 5  דפים

                                                 
125 To jest w języku hebrajskim, używanym podczas żydowskiego Nowego Roku, w czasie którego dmie się w róg. 
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שלא נכנסו לספר, "היום השביעי"בכתב ידו של ריכטר המהווים פרק יב ברומאן   'pięć kartek pismem odręcznym Richtera, 
stanowiących rozdział 12 powieści Dzień siódmy, które to kartki nie weszły do książki/pięć kartek pismem 
odręcznym Richtera, które stanowią rozdział 12 powieści Dzień siódmy, które to kartki nie weszły do 
książki' ( 13מחברות , מגד ). 

 
f. Poprzednik jest określony przez dwa skoordynowane zdania względne, i anafora w formie rzeczow-

nika określonego zaimkiem który to pojawia się w przekładzie drugiego z nich: בעד החלון שפנה אל הרחוב ,
ואשר באחד הימים ראה בעדו , שבזכרונו של גולדמן היו תמיד כחולים, גבעות חמרה נמוכות השתרעו פעם מעברו מתחת לשמיים

 przez okno, które wychodziło na ulicę (po jej drugiej stronie ciągnęły się kiedyś niskie gliniaste' את הערבי
pagórki pod niebem, które w pamięci Goldmana było zawsze niebieskie), i przez które to okno zobaczył 
pewnego dnia Araba' ( 194זכרון , שבתאי ) – pierwsze ze zdań względnych zawiera wtrącenie (nie jest to 
zdanie względne asyndetyczne z powodu nieinicjalnego szyku anafory), i jest to dodatkowy argument za 
użyciem anafory rzeczownikowej w tłumaczeniu zdania drugiego. 

 
g. Poprzednik to szereg, po którym następuje zdanie względne, którego poprzednikiem jest ostatni 

składnik szeregu, a po nim dopiero następuje zdanie względne (nie skoordynowane z pierwszym), które-
go poprzednikiem jest cały szereg: 

 
• w przekładzie anafora to szereg określony zaimkiem mnogim którzy to: שעיניה היו , עם שמואל ועם ברכה

אשר עמדו והתייעצו, אדומות ונפוחות מבכי  'z Samuelem i z Brachą, która miała oczy zaczerwienione i spuchnię-
te od płaczu, którzy to Samuel i Bracha stali i się naradzali' ( 252זכרון , שבתאי ). 

 
• w przekładzie anafora to rzeczownik mnogi odnoszący się do szeregu, określony zaimkiem które to: 

אשר בהן עבר עליו אותו לילה, שגבלה בתחושת התמוגגות הקיום, באותה רוממות־רוח והרגשה מאושרת של חירות  'z tym 
samym uniesieniem ducha i szczęsnym poczuciem wolności, które graniczyło z uczuciem rozpłynięcia się 
bytu, które to uczucia towarzyszyły mu owej nocy' ( 274זכרון , שבתאי ). 

 
W języku polskim zdarza się, że do poprzednika, którym jest bądź to składnik zdania głównego, bądź 

większy fragment tekstu, odnosi się anaforyczna grupa złożona z zaimka który zgodnego nie z poprzedni-
kiem, lecz z rzeczownikiem następującym dalej, z zaimka to i rzeczownika semantycznie związanego ze 
składnikiem (niekoniecznie nominalnym) zdania określanym przez zdanie względne. Rzeczownik ten ma 
tę samą referencję co składnik zdania głównego (przykład za Wawrzyńczykiem 1978, por. też Senderska 
2013: 90–91): Co innego wymowa wyraźna, co innego – zgodna z pismem, której to zgody zresztą nigdy 
nie można osiągnąć. W języku hebrajskim zdania o tym znaczeniu zawierają bądź to zaimek nieokreślony 
'coś' lub rzeczownik bardziej specyficzny, odnoszący się do wcześniej wyrażonej treści, który jest po-
przednikiem zdania względnego, bądź to zaimek wskazujący זה, który jako składnik zdania względnego 
jest anaforą odnoszącą się do poprzednika i podane tu zdanie polskie można tak tłumaczyć: 

 
.אין להשיגמה ש, ודבר אחר הוא מבטא לפי הכתיב, דבר אחד הוא מבטא ברור   
.ההתאמה שאי אפשר להשיג, ודבר אחר הוא מבטא לפי הכתיב, דבר אחד הוא מבטא ברור   
.שאת זה אי אפשר להשיג, ודבר אחר הוא מבטא לפי הכתיב, דבר אחד הוא מבטא ברור  

 
Zupełnie wyjątkowo zdarza się we współczesnym hebrajskim anafora odnosząca się do poprzednika, 

mająca formę tego samego rzeczownika, który jest poprzednikiem, a pojawiająca się zamiast zaimka 
osobowego wskutek znacznego oddalenia anafory od poprzednika. Ponieważ jednak to oddalenie jest 
spowodowane tym, że anafora zaimkowa pojawia się w głębi zdania względnego, natomiast spójnik 
względny pojawia się bezpośrednio po poprzedniku, w polskim przekładzie anafora który musi być 
przesunięta (razem z orzeczeniem, którego podmiotem jest zaimek który) na początek zdania względne-
go, czyli na miejsce bezpośrednio po poprzedniku, i nie ma potrzeby ujednoznaczniania jej odniesienia 
poprzez powtórzenie rzeczownika: היה אותו , מתחכך בשער ערותה אשר מחמת היותה לובשת רק חלוק־בית קל לגופה
 ocierało się o jej włosy łonowe, które (to włosy) były wyczuwalne i widoczne dla' שער מוחש וגם נראה לעין
oka, bo ona wdziewała tylko lekki szlafrok na gołe ciało' ( 26אליקום , תמוז ). 

Równie rzadko zdarza się we współczesnym hebrajskim anafora w formie rzeczownika innego niż po-
przednik, ale bliskoznacznego. Taka postać anafory jest też możliwa w języku polskim, i określa ją za-
imek względny który to:  את [...]  שעוד היה מגרש חול, ראה באותו מקום, כשהיה ילד, שבזמנו, בבנין קולנוע [...]הסתכל

של גולדמן אביו  'patrzył [...] na budynek kina, w którym to miejscu, które było [wtedy] jeszcze piaszczystym 
placem, widział swego czasu ojca Goldmana' ( 13זכרון , שבתאי ) – w języku hebrajskim z powodów wy-
łącznie znaczeniowych niemożliwa byłaby parafraza z anaforą w formie zaimka osobowego: בבנין קולנוע ,
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את אביו[...] שעוד היה מגרש חול , שראה בו  'na budynek kina, w którym, gdy było jeszcze piaszczystym pla-
cem, widział ojca [...]', jako że kina nie było w czasie, do którego odnosi się zdanie względne. Podany tu 
przekład niemożliwego z powodów znaczeniowych zdania hebrajskiego oddaje znaczenie oryginału, ale 
nie oddaje jego formy gramatycznej, jako że w zdaniu את אביו[...] שעוד היה מגרש חול , שראה בו, בבנין קולנוע  
poprzednikiem zdania względnego שעוד היה מגרש חול 'który był jeszcze piaszczystym placem' jest zaimek 
osobowy 'on' będący składnikiem wyrażenia przyimkowego בו 'w nim'. Zaimek osobowy może być 
poprzednikiem zdania względnego w obu językach125F

הוא היה פוגע, שהייתי יד ימינו בכל המובנים, אפילו בי :126  
'nawet mnie, która byłam jego prawą ręką w każdym znaczeniu tego wyrażenia, ranił' ( 334הכלה , יהושע ). 
Ponieważ w języku hebrajskim anafora odnosząca się do poprzednika ma formę zaimka osobowego, 
anafora ta sama może być określona przez zdanie względne, jak właśnie w zdaniu שראה בו, בבנין קולנוע ,

את אביו[...] שעוד היה מגרש חול  , którego polski przekład podany wyżej oddaje znaczenie hebrajskiego zda-
nia względnego zdaniem okolicznikowym (gdy było jeszcze piaszczystym placem), bo polski zaimek 
względny który użyty substantywnie nie może sam być określony przez zdanie względne, tj. niemożliwe 
byłoby zdanie 'na budynek, w którym, który był jeszcze piaszczystym placem, widział ojca'. Zdanie takie 
jest możliwe w języku polskim pod warunkiem, że anaforze, która sama jest poprzednikiem zdania 
względnego, nada się jedną z dwóch innych możliwych w języku polskim form: 

 
• Anafora w formie rzeczownika określonego zaimkiem który to sama jest poprzednikiem kolejnego 

zdania względnego: 'na budynek kina, w którym to miejscu, które było jeszcze [wtedy] piaszczystym 
placem, widział ojca' – zdanie to gramatycznie jest całkowicie akceptowalne, podobnie jak zmodyfiko-
wane treściowo zdanie z tym samym rzeczownikiem w funkcji anafory: 'na budynek kina, w którym to 
budynku, który był najpiękniejszy w mieście, widział ojca'. Zdanie z substantywnie użytym zaimkiem 
względnym pozostaje nieakceptowalne: 'na budynek, w którym, który był najpiękniejszy w mieście, 
widział ojca'126F

127. Natomiast zdanie z anaforą w postaci rzeczownika określonego zaimkiem który to jest 
bez zarzutu zarówno pod względem gramatyki, jak i semantyki, i jest przykładem przeoczonej przez 
Wawrzyńczaka funkcji anafory w postaci rzeczownika określonego zaimkiem względnym który to, 
polegającej na umożliwieniu określenia zdaniem względnym anafory odnoszącej się do poprzednika 
innego zdania względnego127F

128. 
 
• Anafora w formie zaimka osobowego w zdaniu względnym ze spójnikiem co, określona przez zdanie 

względne: 'na budynek, co w nim, który był najpiękniejszym budynkiem w mieście, widział ojca'. 
 
A oto zdanie niepreparowane, w którym anafora שלו 'jego' odnosząca się do poprzednika sama jest po-

przednikiem kolejnego zdania względnego. Możliwy jest przekład z anaforą w formie rzeczownika 
określonego zaimkiem który to, ale nie w formie samego zaimka który, lub przekład ze spójnikiem 
względnym co:  ן שלהואששהיה מטופל ר, שהיתה מטפלת ראשונה שלו[...] היא חיבקה את אורי  'ona przytuliła Uriego, 
którego to Uriego, który był jej pierwszym podopiecznym, ona była pierwszą opiekunką/ona przytuliła 
Uriego, co jego, który był jej pierwszym podopiecznym, ona była pierwszą opiekunką' ( 17הוא , שמיר ). 

 
Także wyjątkowo we współczesnym hebrajskim pojawia się anafora w formie rzeczownika odnoszą-

cego się do treści wyrażonej całym poprzedzającym zdaniem. W języku polskim natomiast jest to częste: 
בהתאם להסבריו של אריה  אשר, ובין הרגל לברך נראה אבר מין של אשה השובר את רגלו של האיש[...] התגלו פניה של אמו 

 ukazywało się oblicze jego matki [...] i między nogą a kolanem widać było' פירוש הדבר הוא שהחטא מן האשה
kobiece genitalia, łamiące nogę tamtego mężczyzny, której to wizji sens, zgodnie z objaśnieniami Ariego, 
był taki, że grzech pochodzi od kobiety' ( 100זכרון , שבתאי ) – anafora הדבר (przełożona tu jako wizja) 
odnosi się do treści kilkuzdaniowego opisu dzieła malarskiego.  

                                                 
126 Hebrajski zaimek osobowy nie może być poprzednikiem zdania względnego tylko wtedy, gdy jest użyty 
w bardziej idiomatycznych funkcjach, tj. wtedy, gdy w polskim przekładzie zaimek osobowy nie pojawia się, np. 
nie można określić zdaniem względnym zaimka osobowego użytego w funkcji łącznika (דויד הוא תלמיד 'Dawid jest 
uczniem') lub będącego składnikiem zaimka dzierżawczego skontrastowanego (ביתי אני 'mój własny dom'). 
127 Por. nieakceptowalne zdanie podane przez Świdzińskiego (1992: 240): Ten, którego, który pracuje, znałem,  nie 
przyjdzie. Zdaniu temu można nadać formę akceptowalną, jeśli zmienić poprzednik z zaimkowego na rzeczowniko-
wy: Człowiek, którego to człowieka, który pracuje, znałem, nie przyjdzie. 
128 Nie ma natomiast w języku polskim przeszkód w określaniu zdaniem względnym składnika, którego przydawką 
dopełniaczową jest zaimek względny który: היה הבילוי עם שתי בחורות, אשר אליו השתוקק, שהשיא שלהם, בדבר נסיונותיו עם נשים  'o 
jego doświadczeniach z kobietami, których szczytem, którego pragnął, była zabawa z dwiema dziewczynami' ( זכרון , שבתאי
123). 
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W zdaniach, w których polskiej wersji należy użyć anafory w formie rzeczownika określonego zaim-

kiem który to, głównie z tego powodu, że po poprzedniku następują inne jego przydawki i dopiero po 
nich zdanie względne, we współczesnym hebrajskim także powtarza się rzeczownik będący poprzedni-
kiem, ale nie jako składnik zdania względnego, lecz jako przydawka apozycyjna poprzednika. Innymi 
słowy, w zdaniu hebrajskim najpierw następuje poprzednik (w formie wymaganej przez jego funkcję 
w zdaniu głównym, tj. np. z odpowiednim przyimkiem), po nim inne jego przydawki, po czym powtórzo-
ny zostaje poprzednik (lub pojawia się rzeczownik bliskoznaczny, czy inaczej charakteryzujący referenta 
poprzednika), ale już bez przydawek oraz w formie nie wskazującej na jego funkcję w zdaniu głównym, 
tj. np. bez przyimka, który towarzyszy poprzednikowi za pierwszym wystąpieniem. Bezpośrednio po tej 
przydawce apozycyjnej poprzednika następuje spójnik ש-  i zdanie względne. Zdania tego typu mają dwa 
warianty polskie. W wariancie (a) użyto anafory w postaci rzeczownika określonego zaimkiem który to, 
ze względu na znaczne oddalenie poprzednika od zdania względnego spowodowane tym, że po poprzed-
niku następują jego przydawki i dopiero po nich zdanie względne. Możliwa jest też w przekładzie kon-
strukcja analogiczna do hebrajskiej, co daje wariant (b) (Wawrzyńczyk 1979: 115–116), i wtedy powtó-
rzony rzeczownik (bez przyimka, który może go poprzedzać za pierwszym wystąpieniem) ma taką przy-
padkową formę, jakiej wymaga jego funkcja w zdaniu głównym, a nie względnym128F

129. Stylistycznie 
lepszy i częstszy w tekstach polskich wydaje się wariant (a): 

 
• Po poprzedniku następuje jego przydawka w formie zdania względnego, po którym następuje nie-

skoordynowane z pierwszym zdanie względne: התקף  –השנק שאחז בו ברגע האחרון ממש לפני צאתנו ־אילולי התקף
קל וחולף, אמנם, שהיה  'gdyby nie napad duszności, który go chwycił dosłownie w ostatniej chwili przed 

naszym wyjściem, (a) który to napad był co prawda lekki i przemijający', (b) 'napad, który był co prawda 
lekki i przemijający' ( 29נינגל , שחר ) 

 
• Po poprzedniku następuje jego przydawka w formie zdania dopełnieniowego, po którym następuje 

zdanie względne:  מתוך השקפה שאין לו זכות להביא ילדים לעולם על כורחם משום שהעולם רע וחסר־רחמים והוא עתיד
השקפה שאותה כפה על ביאטריס, להשחית אותם ולפגוע בהם  'z powodu poglądu, że nie ma on prawa sprowadzać 

dzieci na świat wbrew ich woli, bo świat jest zły i bezlitosny, i by je zniszczył i zranił, (a) który to pogląd 
narzucił Beatrycze', (b) 'poglądu, który narzucił Beatrycze' ( 102זכרון , שבתאי ) – hebrajskie zdanie bez 
powtórzenia rzeczownika:  [...]שאותה כפה על ביאטריס, בהם , i polskie zdanie z anaforą który: 'z powodu 
poglądu, że nie ma on prawa sprowadzać dzieci na świat wbrew ich woli, bo świat jest zły i bezlitosny, 
i by je zniszczył i zranił, który narzucił Beatrycze' byłyby trudno zrozumiałe z powodu znacznego odda-
lenia anafory od poprzednika. 

 
• Po poprzedniku następuje jego przydawka w formie wyrażenia przyimkowego, a po niej zdanie 

względne. Rzeczownikowy składnik wyrażenia przyimkowego może być określony przez inne zdanie 
względne, co jeszcze bardziej oddala poprzednik od zdania względnego: 

 
מלחמה שהפכה , ה מלחמה מתמדת בינה לבין העינים הנעצמות של החניכים העייפים שלא הבינו בכלל על מה זו מדברתזאת הית

קולות־אט למלחמת־אט  'to była nieprzerwana wojna pomiędzy nią a zamykającymi się oczami zmęczo-
nych uczniów, którzy w ogóle nie rozumieli, o czym ta kobieta mówi, (a) która to wojna powoli stała 
się wojną na głosy', (b) 'wojna, która powoli stała się wojną na głosy' ( 159נינגל , שחר ) 

לסיים את [...] תרומה שרק בסיועה הצליח פרופסור , ון אילן היוחסין הלאומיכלמ, החשאית, לא הזכיר דב גם את תרומתו הגדולה
 Dow nie wspomniał także swojej wielkiej, sekretnej donacji dla Instytutu Narodowego Drzewa' מחקרו
Genealogicznego, (a) z której to donacji pomocą jedynie zdołał profesor [...] ukończyć swe badania', 
(b) 'donacji, z której pomocą jedynie zdołał profesor [...] dokończyć swe badania' ( 53מלאכים , בן נר ) 

אחזה בו[...] אהבה אשר רק לעיתים רחוקות , באהבתו לעיר שבה נולד וגדל[...] הוא חש   'czuł miłość do miasta, 
w którym urodził się i dorósł, (a) która to miłość tylko z rzadka go ogarniała', (b) 'miłość, która tylko 
z rzadka go ogarniała' ( 159זכרון , שבתאי ) – gdyby nie powtórzony rzeczownik אהבה, za poprzednik dru-
giego ze zdań względnych (אשר אחזה בו 'która go ogarniała') można by mylnie wziąć rzeczownik עיר 
'miasto', bo ten w języku hebrajskim jest rodzaju żeńskiego. 

                                                 
129 Wawrzyńczyk (1979: 114–116) zauważa, że w języku rosyjskim (podobnie jak w hebrajskim) brak jest obecnie 
znanej w 18 w. konstrukcji z rzeczownikiem określonym przez zaimek względny (которая рыба 'która to ryba'), 
która została zastąpiona dziś przez konstrukcję identyczną z konstrukcją hebrajską o tej samej funkcji, tj. rzeczow-
nik, który jest poprzednikiem zdania względnego, nie zaś anaforą odnoszącą się do poprzednika. 
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כדי להסביר משטמתה, אולי, שיש בו, להט –במינו של רגשותיה של הספרנית כלפי חברתה שושי ־דהמיוח למרות הלהט  'pom-
imo tego jedynego w swoim rodzaju żaru uczuć bibliotekarki wobec jej przyjaciółki Szoszi, (a) który 
to żar może wyjaśniać jej nienawiść', (b) 'żaru, który może wyjaśniać jej nienawiść' ( 134נינגל , שחר ) 

פרשה שנמשכה גם אחרי מותה של ברונהילדה –הספרים ־הוצאת־ואשר לפרשת היחסים עם עורך  'a gdy idzie o sprawę 
stosunków z redaktorem wydawnictwa, (a) która to sprawa ciągnęła się także po śmierci Brunhildy', 
(b) '– sprawę, która ciągnęła się także po śmierci Brunhildy' ( 144נינגל , שחר ) 

מאורע שבהתחלה עורר בה חוסר־אימון, הספיקה לראות בנחיתת האדם הראשון על הירח  'zdążyła zobaczyć lądowanie 
pierwszego człowieka na Księżycu, (a) które to zdarzenie wzbudziło w niej początkowo niedowier-
zanie', (b) 'zdarzenie, które wzbudziło w niej niedowierzanie'' ( 109זכרון , שבתאי ) 

מילאהו יפה מאוד[...] שהדלטור העירוני , תפקיד –ידי האדם עצמו ־בראותו את הזלזול הגלוי בכבוד האדם על  'widząc jawną 
pogardę dla ludzkiej godności ze strony samego człowieka – (a) którą to funkcję miejski delator wy-
pełniał bardzo pięknie', (b) 'funkcję, którą miejski delator wypełniał bardzo pięknie' ( 133עד , ראובני ) 
 
• Po poprzedniku następuje jego przydawka dopełniaczowa, która sama może być określona przez in-

ne zdanie względne, po którym następuje zdanie względne określające pierwszy składnik konstrukcji 
dopełniaczowej: 

 
היתה חוזרת ומקדירה את רוחו[...] תחושה אשר , בגלל תחושת החדלון המכוער והבלתי נמנע שאפף את אביו של גולדמן  

'z powodu wstrętnego i nieodpartego poczucia zagłady, która dotykała ojca Goldmana, (a) które to po-
czucie [...] raz po raz wprawiało go w melancholię', (b) 'poczucia, które [...] raz po raz wprawiało go 
w melancholię' ( 11זכרון , שבתאי ) – tu po poprzedniku 'poczucie' następują najpierw jego inne przydaw-
ki: rzeczownik w dopełniaczu ('zagłada'), jego przydawki przymiotne, zdanie względne określające 
rzeczownik w dopełniaczu (שאפף את אביו של גולדמן 'która dotykała ojca Goldmana'), i dopiero po nich 
następuje zdanie względne określające rzeczownik תחושה 'poczucie', stąd w języku hebrajskim potrze-
ba powtórzenia rzeczownika תחושה, który jest poprzednikiem zdania względnego, a w języku polskim 
potrzeba użycia anafory które to poczucie. 

הסימטהריחות שעמדו באוויר , אפשר היה לחוש בריחות חריפים של עורות וטרפנטין ופוליטורה ומים מעופשים  'można było 
poczuć ostre zapachy skór, terpentyny, politury i zgniłej wody, (a) które to zapachy unosiły się w po-
wietrzu zaułka', (b) 'zapachy, które unosiły się w powietrzu zaułka' ( 180זכרון , שבתאי ) – hebrajski wa-
riant bez powtórzonego rzeczownika:  [...]שעמדו באוויר, ומים מעופשים , i polskie zdanie z substantywnie 
użytym zaimkiem względnym: 'ostre zapachy skór, terpentyny, politury i zgniłej wody, które unosiły 
się w powietrzu zaułka' są mylące, bo po poprzedniku następuje jego szeregowa przydawka dopełnia-
czowa, a dopiero po niej zdanie względne, które przynajmniej gramatycznie może odnosić się także do 
jednego z rzeczowników będących przydawkami dopełniaczowymi faktycznego poprzednika. 

נשאר על פניו, מאמץחיוך שנקנה ב, של ארווין, אם כי העייף והעצי, ואילו החיוך הלגלגני  'natomiast kpiący, choć zmę-
czony i drewniany uśmiech Erwina, (a) który to uśmiech został wywołany z wysiłkiem, pozostał na jego 
twarzy', (b) 'uśmiech, który został wywołany z wysiłkiem, pozostał na jego twarzy' ( 105זכרון , שבתאי )  

 
W zacytowanym wcześniej wersecie Jer 31, 32 ( לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם

 nie jak przymierze, które zawarłem z ich ojcami, gdym ich wziął za' מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי
rękę, by ich wywieść z ziemi egipskiej, które to przymierze ze mną oni złamali') do anafory rzeczowni-
kowej odnoszącej się do poprzednika dodano określenie (zaimek dzierżawczy), którego nie ma poprzed-
nik. We współczesnym hebrajskim odpowiada temu funkcjonalnie powtórzony rzeczownik lub synonim 
(z dodaną przydawką przymiotną, imiesłowową, przyimkową) będący nie anaforą, lecz poprzednikiem. 
Rzeczownik ten za drugim wystąpieniem nie ma przyimka, który wskazuje na jego funkcję w zdaniu 
głównym i pojawia się za pierwszym wystąpieniem. W polskim przekładzie pojawia się anafora w formie 
rzeczownika określonego zaimkiem który to i dodaną przydawką, której nie ma poprzednik: 

 
אולם צנוע שכבר היו בו אורחים די רבים, נסע לאולם־החתונות  'pojechał do sali ślubów, w której to skromnej sali 

było już dość dużo gości' ( 269זכרון , שבתאי ) – anafora w postaci samego zaimka który nie pozwoliłaby 
na wprowadzenie do zdania względnego przydawki przymiotnej, tj. chyba nie 'do sali ślubów, w której 
skromnej było już dość dużo gości'. 

הולדת־יום־שקיבלתי כמתנתאותו ספר עם עיטורים פרסיים (העלה דווקא את קובץ השירים של עומר כיאם   'wyciągnął 
akurat zbiór wierszy Omara Chajjama (którą to książkę z perskimi dekoracjami dostałem jako prezent 
urodzinowy' ( 65נינגל , שחר ) 

עימה שהחלה השתאות מפ, נתפס שנשקף מבעד לחומר המוחש ונתפס־מוחש ובלתי־נתפס היה למין השתאות אל מול הפלא הבלתי
עוד לפני כן[...]   'ogarniało go jakieś zadziwienie wobec niewyczuwalnego i niepojętego cudu, który 
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przeświecał przez wyczuwalną i zrozumiałą materię, które to przejmujące zadziwienie zaczęło się 
jeszcze przedtem' ( 24נינגל , שחר ) 

חיוך משחרר שמשרה עליצות בריאה[...] על המנהל הנחפז  –ו בחיוך מבודח הסתכל על סביבותי  'spojrzał na otoczenie 
z rozbawionym uśmiechem – na biegnącego dyrektora [...] (a) który to wyzwalający uśmiech napawał 
zdrową wesołością' ( 10נינגל , שחר ) – tu zdanie hebrajskie zawiera obszerne wtrącenie stanowiące apo-
zycyjne rozwinięcie dopełnienia על סביבותיו 'na otoczenie', co powoduje znaczne oddalenie poprzedni-
ka od zdania względnego.  
 
W wersji polskiej podanych wyżej zdań dodana do anafory rzeczownikowej przydawka to przymiot-

nik, imiesłów lub wyrażenie przyimkowe. W zdaniu hebrajskim, w którym powtórzony rzeczownik jest 
poprzednikiem zdania względnego, a nie anaforą odnoszącą się do poprzednika, mogą pojawić się przy-
dawki, którymi we współczesnej polszczyźnie rzadko określa się rzeczownik określony zaimkiem 
względnym który to. Mam tu na myśli zaimki wskazujące oraz przymiotnik sam: 

 
כביסה שהושכר־אותו חדר –הכביסה ־מול חדר  'naprzeciwko pralni, która to pralnia została wynajęta' ( נינגל , שחר

155) – w dawnej polszczyźnie możliwy był też wariant 'która to ta pralnia'129F

130, dziś niespotykany za-
pewne z tego powodu, że zaimek to również jest wskazujący. Dlatego w celu zachowania przydawki 
obecnej w zdaniu hebrajskim można naśladować składnię oryginalną: 'naprzeciwko pralni, tej pralni, 
która została wynajęta'. 

אותו בית קפה גופו בו התקיימו כל השנים פגישות –" פטר"בבית הקפה   'w kawiarni Peter – tej samej kawiarni, 
w której odbywały się przez te wszystkie lata spotkania' ( 145נינגל , שחר ), nie 'w której to tej samej ka-
wiarni odbywały się spotkania'. 
 
Wydaje się, że w języku polskim anafora w formie rzeczownika określonego zaimkiem który to służy 

też urozmaiceniu stylu. Można jej użyć w tłumaczeniu zdań poniższych, w których zdanie względne 
zawiera składnik nominalny określony przez kolejne zdanie względne. W języku hebrajskim takie łańcu-
chy zdań względnych są częste, także w tekstach literackich utrzymanych w stylu książkowym, a w 
języku polskim z powodów stylistycznych unika się ich (Kochański 1989: 217) bądź też urozmaica formę 
zaimka względnego poprzez ponowne użycie razem z nim rzeczownika i zaimka to: 

 
שעכשיו היה בו ריח אספלט נמס ואבק ועשן , שקרע את העיניים וליהט את האוויר הדחוס, ירדו לרחוב שהיה מוצף אור שמש לבן

שכאילו פרחו בין לילה, מכוניות שהתערב בריחם הכבד והמתקתק של פרחי עצי האיזדרכת וההרדופים  'zeszli na ulicę, 
która była zalana białym światłem słonecznym, które (to światło) drażniło oczy i rozpalało gęste po-
wietrze, w którym (to powietrzu) był teraz zapach topniejącego asfaltu, pyłu i spalin samochodowych, 
który (to zapach) mieszał się z ciężkim i słodkim zapachem kwiatów miodły pospolitej i oleandra, któ-
re jakby zakwitły w ciągu jednej nocy' ( 12זכרון , שבתאי ) 

 feniksa z legendy, który spalał się w ogniu, który (to ogień)' לעוף החול מן האגדה שנשרף באש שיצאה מתוך קינו
wyszedł z jego gniazda' ( 12יום , שחם ) 

, ששייכות לזן שהיה נפוץ לפני קום המדינה, שתרנגולות ערביות אדמוניות, בין שתי גרוטאות של טנדרים משנות החמישים
 pomiędzy dwoma wrakami ciężarówek z lat pięćdziesiątych, koło których dziobią kury' מנקרות סביבם
czerwone arabskie, które (to kury) należą do gatunku, który (to gatunek) był popularny przed powsta-
niem państwa' ( 168הכלה , יהושע )  
 
Dla kontrastu to z kolei zdanie tłumaczę z użyciem zaimka który bez rzeczownika, i przekład taki 

sprawia wrażenie stylu infantylnego, gdy zdanie hebrajskie jest próbką stylu książkowego:  הצריף הזה נסמך
שבו גר יואל עם צפורה ועם שלושת הילדים שכבר נולדו להם , ולאמיתו של דבר היה חלק מאותו צריף, אל הצריף של יואל

שהיה אז כבן , מאיר, שגרו בחדר אחד עם הבן הבכור, ושעכשיו הצטופפו מעט ופינו מקום גם לסבא ברוך חיים ולסבתא חווה
 ten barak przylegał do baraku Joela, a naprawdę był częścią tego baraku, w którym mieszkał Joel' שבע
z Cyporą i z trojgiem dzieci, które już się im urodziły i które teraz się trochę ścieśniły i zrobiły miejsce 
dla dziadka Barucha Chajima i babci Chawy, którzy mieszkali w jednym pokoju z najstarszym synem, 
Meirem, który miał wtedy około 7 lat' ( 132זכרון , שבתאי ). 

 
W przekładzie takich łańcuchów zdań względnych forma anafory który to + rzeczownik służy nie tyl-

ko urozmaiceniu stylu, ale też ujednoznacznieniu referencji zaimka względnego, i np. zapobiega rozu-

                                                 
130 Por. jednym udziałem [...] który to ten cały jeden udział [...] utrzymanym być mógł (J. Chwalibóg, Zarysy myśle-
nia z wiary. Poznań 1846, s. 231). 
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mieniu zdań poniższych jako zdań względnych odnoszących się do tego samego poprzednika 'koń', 'su-
kienka': 

 
שלפני יומיים הרעיל אותו, שאינו מבין את חרדתו וצערו של הצעיר הזר, על חייו של סוס  'o życie konia, który nie rozumie 

strachu i żalu obcego młodzieńca, który (to młodzieniec) dwa dni wcześniej go otruł' ( 191הכלה , יהושע ) 
 i ona kupiła tam sukienkę, która jest w siatce, która (to siatka)' והיא קנתה שם את השימלה שבתוך השקית שבידה

jest w jej ręce' ( 129סוגרים , קציר )  
 
Podsumowując, w języku polskim anafora w formie rzeczownika jest znacznie częstsza niż we współ-

czesnym hebrajskim, w którym funkcjonalnie odpowiada jej raczej powtórzony poprzednik. W języku 
polskim anafora w formie rzeczownika pełni też niezauważone dotąd funkcje, mianowicie umożliwia 
pojawienie się w zdaniu względnym przydawek anafory, których nie ma poprzednik, a także umożliwia 
określenie anafory zdaniem względnym. 

 
3.4. Zgodność zaimka anaforycznego z poprzednikiem 
 
3.4.1. Zdarza się w języku hebrajskim, że zaimek osobowy odnoszący się do poprzednika nie jest 

z nim zgodny gramatycznie co do osoby lub liczby z tego powodu, że jego referencja tylko zawiera 
w sobie referencję do poprzednika, a nie jest z nią identyczna. Taka niezgodność niemożliwa jest 
w przypadku zaimka który, bo warunkiem jego użycia jest identyczność referencji poprzednika i zaimka 
względnego objawiająca się pełną zgodnością co do osoby i liczby pomiędzy poprzednikiem a anaforą 
który (Bobrowski 2005: 385). W polskim przekładzie można użyć spójnika względnego co, bo ten do-
puszcza niezgodność co do liczby lub osoby, por. zdanie z tekstu polskiego: damie też swojej, cośmy się 
w sobie kochali [...] przywiozłem w podarunku trzewiki130F

131, i znalezione w Internecie: mam koleżankę 
w Polkowicach, co razem studiowaliśmy, tj. 'koleżankę, z którą studiowałem'. W obu tych zdaniach 
zaimek 'my' implikowany przez formę 'kochaliśmy się/studiowaliśmy' odnosi się do szeregu 'ona [= 
dama, koleżanka, tj. poprzednik] + ja'. Opisana wcześniej niezgodność co do liczby dopuszczalna 
w przypadku anafory w formie zaimka jaki wynika z tego, że anafora taka oznacza 'rzeczy podobne do 
poprzednika' (por. rozdz. 4, 3.3.3), i to jest powód, dla którego anafory jaki nie można użyć w przekładzie 
zdań poniższych, bo w nich anafora odnosi się nie do 'rzeczy podobnych do poprzednika', lecz do zbioru 
'poprzednik + inne rzeczy'. Nie jest też możliwy przekład z zaimkiem który skoordynowanym z wyraże-
niem nominalnym, choć taki szereg miałby właśnie referencję identyczną z referencją hebrajskiej anafo-
ry. Zdanie 'damie też swojej, która i ja kochaliśmy się w sobie' jest nieakceptowalne, bo zaimek względny 
który nie może być koordynowany, o czym piszę dalej. 

 
• Brak zgodności co do liczby pomiędzy poprzednikiem a anaforą: 
 

נישאה לו, הבה מיוחדים קשרו אותם זה לזהשיחסי א, הצטער על שברכה  'żałował, że Bracha, co ich łączyły szczególne 
relacje miłosne, wyszła za tamtego' ( 30זכרון , שבתאי ) – zaimek אותם 'ich' odnosi się do 'Brachy i jego'. 

שהיחסים שביניהן היו צוננים, הציעה פרוסה אחת לרגינה  'zaproponowała kawałek Reginie, co stosunki między 
nimi były chłodne' ( 28זכרון , שבתאי ) – zaimek ביניהן 'między nimi' odnosi się do szeregu 'Regina i ona'.  

שהחלה לנבוט ביניהם ידידות, בעל נימוסים  'uprzejmy człowiek, co zaczęła kiełkować przyjaźń między nimi' 
( 40ה הכל, יהושע ) – zaimek ביניהם 'między nimi' odnosi się do 'uprzejmego człowieka i jego szwagra'. 

שיחד למדו ויחד שירתו בצבא, אלא באבינועם[...] אינו מקנא   'zazdrości tylko Awinoamowi, co razem uczyli się 
i razem służyli w wojsku' ( 186זכרון , שבתאי ), zaimek 'oni' implikowany przez formę למדו 'uczyli się' 
odnosi się do 'on [= podmiot zdania głównego] + Awinoam'. 

שיחד ישבו ערבים ארוכים[...] אל גבריאלי   'do Gawrieliego [...] co razem siedzieli długie wieczory' ( מעשה , מגד
53), zaimek 'oni' implikowany przez formę ישבו odnosi się do 'Gawrieli i on'. 
 
W zdaniu אשר מרגע שנפרדו בנמל שוב לא התראו[...] זוג אנשים , עלה כבנם של רינה וירוחם שווארץ  'emigrował 

jako syn Riny i Jerochama Szwarców, pary ludzi [...] co od chwili, gdy się (on i oni) rozstali w porcie, 
więcej się nie zobaczyli' ( 132זכרון , שבתאי ) anafora, tj. zaimek 'oni' implikowany przez formy נפרדו 'rozs-
tali się' i התראו 'zobaczyli się', przypadkowo jest zgodna co do liczby z poprzednikiem, czyli z grupą  זוג

שיםנא , ale anafora ta ma inne odniesienie niż poprzednik: podmiot czasowników 'rozstali się' i 'zobaczyli 
się' to 'para ludzi + on' (gdzie 'on' to podmiot czasownika עלה), i dlatego niemożliwy jest przekład 

                                                 
131 Słownik języka Jana Chryzostoma Paska..., red. H. Koneczna, W. Doroszewski. Wrocław, t. 1, s. 93. 
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z zaimkiem który: 'pary ludzi, którzy więcej się nie zobaczyli', bo w tym zdaniu zaimek który odnosi się 
tylko do 'pary ludzi', natomiast użycie spójnika co wymaga wprowadzenia do zdania podmiotu szerego-
wego, którego jeden składnik (oni) odnosi się do poprzednika. Wariant bez szeregu on i oni byłby mylą-
cy, choć w przeciwieństwie do wariantu z zaimkiem którzy dopuszczałby odniesienie anafory do zbioru 
'on i para ludzi'. 

 
• Brak zgodności co do osoby i liczby pomiędzy poprzednikiem a anaforą: 
 

שבימות המלחמה זרענו בשותפות שטח נכבד למדי[...] התגוררתי בבית ידידי   'mieszkałem w domu swego przyjaciela 
[...] co wspólnie obsiewaliśmy spory kawałek pola w czasie wojny' ( 53סיפורו , קפליוק ) – poprzednik to 
זרענו  mój przyjaciel', zaimek 'my' implikowany przez formę' ידידי  odnosi się do 'ja i mój przyjaciel'. 

אשר דיברו אתי תמיד לשלום[...] שבהיותנו ילדים שיחקנו יחד , היו מהבחורים  'byli wśród tych chłopców, co razem 
bawiliśmy się, gdy byliśmy dziećmi [...] tacy, którzy rozmawiali ze mną zawsze przyjaźnie' ( בלי , בורלא
22) – tu zaimek 'my' odnoszący się do poprzednika הבחורים oznacza 'ja + ci chłopcy'. 

שבכפיפה אחת למדנו[...] אתה   'ty [...] co razem się uczyliśmy' ( 46מעשה , מגד ) – zaimek anaforyczny 'my' to 'ja + ty'. 
 
W języku hebrajskim zaimek osobowy odnoszący się do poprzednika zawsze explicite wyraża katego-

rię osoby. Polski zaimek względny który nie wyraża explicite kategorii osoby, której wartość uwidacznia 
się tylko wtedy, gdy zaimek ten jest podmiotem: ty, który piszesz – ja, który piszę – on, który pisze. Gdy 
poprzednik pełni w zdaniu względnym inne funkcje niż podmiot, w zdaniu hebrajskim kategoria osoby 
jest wyrażona explicite, w zdaniu polskim z zaimkiem który jest domyślna, natomiast użycie spójnika co 
powoduje, że w zdaniu względnym pojawia się zaimek osobowy explicite wyrażający osobę: 

 
שאזנך כרויה תמיד למצוקת חבר, ואתה  'ty, którego ucho jest zawsze otwarte na kłopoty przyjaciela/ty, co twoje 

ucho jest otwarte' ( 162מנוחה , עוז ) 
תו טיפלה בפרופסורשהאיש העדין שא  'subtelny człowiek, którego żona opiekowała się profesorem/człowiek, co 

jego żona opiekowała się' ( 244סיפור , עוז ) 
 
Z tego właśnie powodu, że zaimek osobowy w przeciwieństwie do zaimka względnego wyraża kate-

gorię osoby, w wersji hebrajskiej zdania הזמן והלכי הנפש הוליכונו , שהגיל, נרקמה רעות רופפת ביני לבין כמה חיילים
-zawiązała się wątła przyjaźń między mną a kilkoma żołnierzami, których wiek, czas i mental' באותה דרך
ność poprowadziły tą samą drogą' ( 19פצעי , ברטוב ), którego poprzednik to 'kilku żołnierzy', a zaimek ana-
foryczny odnoszący się do poprzednika to 'my', jest jasne, że anafora odnosi się do szeregu 'ja + kilku 
żołnierzy'. Jeśli przełożyć zdanie z użyciem zaimka który nie będącego podmiotem, to zostanie on odnie-
siony do 'żołnierzy', jak w przekładzie powyżej, należy więc użyć spójnika co: 'między mną a kilkoma 
żołnierzami, co wiek, czas i mentalność poprowadziły nas tą samą drogą'. 

 
3.4.2. Zdarza się w języku hebrajskim, że związek między poprzednikiem a odnoszącym się doń za-

imkiem osobowym jest metonimiczny, co powoduje gramatyczną niezgodność co do liczby między 
poprzednikiem a zaimkiem anaforycznym doń się odnoszącym. W języku polskim, w przypadku zaimka 
który taka niezgodność jest niemożliwa, natomiast spójnik co pozwala użyć w zdaniu względnym zaimka 
gramatycznie niezgodnego z poprzednikiem, por. zasłyszane: zakład pracy chronionej, co oferują robotę. 
Użycie anafory jaki, dopuszczającej niezgodność co do liczby pomiędzy poprzednikiem a zaimkiem doń 
się odnoszącym, jest tu niemożliwe, bo w zdaniach poniższych anafora odnosi się do 'rzeczy będących 
częścią poprzednika', nie zaś do 'rzeczy podobnych do poprzednika': 

 
) 'jest tu w okolicy pralnia, w której/co u nich mam zniżkę' יש פה מכבסה בסביבה שיש לי הנחה אצלם מעשה , מגד

123) – zaimek 'oni' oznacza 'pracowników/właścicieli pralni'. 
שבנם היה בן עשרה ימים, משפחה תוניסאית אחרת  'inna rodzina tunezyjska, której dziecko/co ich dziecko miało 

10 dni' ( 23עד , שמיר ) – zaimek 'oni' oznacza 'członków rodziny'. 
כי הבעל אצלם הוא למעשה גוי יוגוסלאביטוענת בתוקף , הזמרת, לידי משפחה אומנת אשר היא  'w ręce rodziny zastępczej, 

o której ona, piosenkarka, twierdzi stanowczo, że jej głowa to w istocie goj z Jugosławii/co ona twier-
dzi stanowczo, że ich głowa to goj' ( 232המצב , עוז ) 

שעזרו לנו, מקיבוץ החורשים  'z kibucu Choraszim, który nam pomógł/co oni nam pomogli' ( 176נוכחים , גרוסמן ) 
– zaimek 'oni' oznacza 'mieszkańców kibucu'. 
 
Hebrajskie rzeczowniki będące w powyższych zdaniach poprzednikami przeważnie nie są kolektywne, 

tj. użyte w liczbie pojedynczej jako podmiot wymagają orzeczenia pojedynczego: הלכה כל משפחת ליטווינובסקי 
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'cała rodzina Litwinowskich poszła' ( 413תמול , עגנון ) 'rodzina wsiadła' עלתה המשפחה ;( 33עד , שמיר ). Rzadko 
rzeczownik משפחה 'rodzina' łączy się z orzeczeniem mnogim: משפחתו של אבי היו מאוד ברוגז 'rodzina mojego 
ojca była bardzo obrażona' ( 186כולל , הפנר ). Zatem faktycznie w podanych tu hebrajskich zdaniach względ-
nych występuje niezgodność co do liczby pomiędzy poprzednikiem a anaforą. Z drugiej strony zarówno  
w języku polskim, jak i hebrajskim obowiązuje zasada, że jeśli rzeczownik pojedynczy oznacza grupę ludzi, 
to jako podmiot łączy się tym łatwiej z orzeczeniem mnogim, im większa odległość w tekście dzieli taki 
rzeczownik od orzeczenia, innymi słowy, anafory bliskie rzeczownikowi są zgodne z jego formą, anafory 
odległe są zgodne z jego znaczeniem. Widać to w zdaniu  ועל הצבא היהודי שהוציא את בני־משפחתי [...] והעבירום
) 'i o armii żydowskiej, która wyprowadziła moją rodzinę [...] i przenieśli ich do Ako' לעכו 51סיפורו , קפליוק )  
i w jego tłumaczeniu. Poprzednik zdania względnego to צבא 'armia', jest on podmiotem zdania względnego 
współrzędnie złożonego, w którego pierwszym zdaniu składowym orzeczenie jest pojedyncze, w drugim 
mnogie i to samo w polskim przekładzie. Wydaje się, że właśnie opisana tu zasada powoduje, że w języku 
hebrajskim w zdaniu względnym, którego poprzednik to rzeczownik pojedynczy oznaczający grupę ludzi, 
stosunkowo często pojawia się mnoga anafora odnosząca się do takiego poprzednika. Zdania względne  
z tego typu niezgodnością pomiędzy poprzednikiem a anaforą są w języku hebrajskim częstsze niż zdania 
pojedyncze z podmiotem w formie rzeczownika pojedynczego kolektywnego i orzeczeniem mnogim, a to 
dlatego, że anafora jest odległa od rzeczownika, do którego się odnosi, nie tylko wtedy, gdy dzieli je wiele 
wyrazów, ale też wtedy, gdy każde z wyrażeń należy do innego zdania.  

 
3.4.3. Jeśli poprzednik to szereg złożony z rzeczowników, w obu językach zaimek anaforyczny doń 

się odnoszący jest mnogi:  אשר עמדו[...] עם שמואל ועם ברכה  'z Samuelem i z Brachą, [...] którzy stali' 
( 252זכרון , שבתאי ). Jeśli poprzednik to szereg złożony z zaimków nieokreślonych 'coś' i 'ktoś', w języku 
hebrajskim anafora może być mnoga, tak samo jak w zdaniu określającym szereg rzeczowników. 
W języku polskim pojawiają się wtedy dwie trudności przekładowe. Po pierwsze, w języku polskim także 
w zdaniu niewzględnym szereg złożony z zaimków nieokreślonych pojedynczych ma składnię pojedyn-
czą, i jeśli jest on podmiotem to orzeczenie jest zgodne co do rodzaju i liczby z ostatnim składnikiem: 
Ktoś i coś musi przecież uzasadnić istnienie setek tysięcy urzędników131F

132, nie Ktoś i coś muszą uzasadnić 
(por. Kallas 1993: 66). W języku hebrajskim orzeczenie jest wtedy mnogie: מישהו ומשהו עוקבים אחריו 'ktoś 
i coś go śledzi [nie: śledzą]' ( 40, 1האדם , אריגור ). Zatem i w zdaniu względnym, w wersji hebrajskiej 
pojawi się anafora mnoga, której w przekładzie odpowiada anafora pojedyncza. Po drugie, zaimek ktoś 
wymaga anafory kto, zaimek coś anafory co, więc należy albo użyć anafory pojedynczej zgodnej z naj-
bliższym składnikiem szeregu, albo za pomocą interpunkcji rozbić zdanie względne na dwa przeplatające 
się zdania, czyli wykorzystać parentezę w celu ominięcia trudności, jakie nastręcza kongruencja: 

 
 osobistą nieobecność kogoś i czegoś, co było i czego już nie' היעדר אישי של מישהו ומשהו שהיו ואינם עוד

ma/osobistą nieobecność kogoś (i czegoś), kto był (co było) i kogo (i czego) już nie ma' ( 510ביקורי , עפרת )   
משהו או מישהו שראויים לכך כלפי  'wobec czegoś lub kogoś, kto jest godny tego/wobec czegoś (lub kogoś), co 

(lub kto) jest godne (lub godny) tego' ( 40הכלה , יהושע ) – por. jak ludzie umiejący akceptować kogoś lub 
coś, co jest im bliskie132F

133; Duch to ktoś (lub coś), kto (lub co) już nie istnieje133F

134; jest ktoś, lub coś, co, 
lub kto, jest równie mądry lub może takim być134F

135.  
 
3.4.4. W obu językach poprzednikiem zdania względnego może być rzeczownik użyty w funkcji wołacza. 

Wtedy anafora odnosząca się do poprzednika to zaimek 2. osoby zgodny co do liczby i rodzaju, ale nie co do 
osoby, z rzeczownikowym poprzednikiem: אטל שעשויה היית להשיב לי כל כך הרבה תשובות בחייך, אטל, הגידי, איך זה  
'jak to jest, powiedz, Etel, Etel, która umiałaś udzielić mi w życiu tak wielu odpowiedzi' ( 17הוא , מירש ). 

 
3.5. Wiele zaimków anaforycznych odnoszących się do tego samego poprzednika 
 
W hebrajskim zdaniu względnym spójnikowym może wystąpić kilka zaimków anaforycznych odno-

szących się do poprzednika i wszystkie one mają przeważnie tę samą formę zaimka osobowego (Perec 
1967: 93), niektóre z nich mogą mieć też formę zaimka zwrotnego (עצמו). Ponieważ zaimek anaforyczny 

                                                 
132 T. Lis, Co z tą Polską? Warszawa 2003, s. 135. 
133 Ch. Lubich, Każda chwila jest darem. Tłum. zespół, Kraków 2002, s. 56. 
134 A. Dodziuk, Pokochać siebie. Warszawa 2009, s. 88. 
135 Acta Universitatis Lodziensis, „Folia Philosophica” 2006 (17–20), s. 128. 
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odnoszący się do poprzednika zdania względnego spójnikowego ma w dobrej hebrajszczyźnie taki sam 
szyk jak analogiczny składnik zaimkowy zdania niewzględnego, o tym, który z kilku hebrajskich zaim-
ków osobowych odnoszących się do poprzednika należy przełożyć na polski zaimek względny, nie decy-
duje odległość anafory od spójnika względnego, tj. nie zawsze na zaimek który tłumaczy się zaimek 
znajdujący się najbliżej spójnika względnego, jak to wyniknie z przykładów podanych dalej. Nie można 
też na zaimek który przełożyć jednocześnie wszystkich zaimków odnoszących się do poprzednika, bo 
w zdaniu polskim możliwy jest tylko jeden zaimek który, chyba że zaimki względne są elementami 
skoordynowanych składników zdania: człowiek, o którym i do którego mówię, ale nie człowiek, do które-
go mówię w którego domu, lecz jedynie człowiek, do którego mówię w jego domu lub człowiek, w którego 
domu mówię do niego. Jeśli więc składniki zdania względnego zawierające anafory nie są ani nie mogą 
być skoordynowane, należy wybrać jeden z kilku hebrajskich zaimków odnoszących się do poprzednika, 
przełożyć go na który, a pozostałe zaimki odnoszące się do poprzednika przełożyć na polskie zaimki 
osobowe (rzadziej na wskazujące, gdy poprzednik to zaimek coś, to, nic), zwrotne lub na przymiotniki 
dzierżawcze (por. Doron 2011: 300–302; Cole 1976a: 688). Wybór zaimka osobowego, który można prze-
tłumaczyć na zaimek względny, nie zawsze jest dowolny, a niekiedy struktura zdania względnego powoduje, że 
gramatycznie możliwe warianty tłumaczenia różnią się walorami stylistycznymi i komunikacyjnymi. 

 
3.5.1. Na zaimek względny można przełożyć jedną, ściśle określoną anaforę spośród kilku odnoszą-

cych się do poprzednika. 
 
a. Jeśli jeden z zaimków odnoszących się do poprzednika jest podmiotem zdania względnego, a drugi 

jest dopełnieniem (w formie zaimka zwrotnego) lub okolicznikiem (w formie zaimka osobowego lub 
zwrotnego), to na zaimek który należy przełożyć zaimek będący podmiotem, natomiast drugi z zaimków 
należy tłumaczyć na zaimek zwrotny. Jeśliby przełożyć na zaimek który anaforę nie będącą podmiotem 
zdania, to zdanie względne nabrałoby innego znaczenia: w zdaniu 'do króla, któremu kupił dwóch słu-
żących' podmiotem kupił na pewno nie jest rzeczownik król, więc nie jest to parafraza zdania 'do króla, 
który kupił sobie dwóch służących': 

 
שהזו את עצמם כאמינים אפשריים, כמה כפריים פשוטים  'kilku prostych wieśniaków, którzy uważali się za możli-

wych przywódców' ( 151הכלה , יהושע ), nie 'wieśniaków, których uważali za możliwych przywódców'. 
) 'badacza, który także nad sobą samym się nie zlituje' של חוקר שגם על עצמו לא יחוס 57עד , שמיר ) 
) 'człowiek, który opowiadał o sobie' האדם שסיפר על עצמו 124טהרת , גרינולד ) 
) 'do króla, który kupił sobie dwóch służących' למלך שקנה לו שני עבדים 4מדרש רבות  ) 
) 'jak ktoś, kto wziął na siebie podbicie' כמי שנטל עליו לכבוש 164הוא , שמיר ) 

רחש[...] אשר התחיל פולט מתוכו [...] בתוך העולם   'wewnątrz świata [...] który zaczął wydawać z siebie hałas' ( 194הוא , שמיר ) 
) 'słowom mężczyzn, którzy rozmawiali między sobą' לדברי הגברים ששוחחו ביניהם 28זכרון , שבתאי ) 

שגר בתוך עצמו כמו שבלוללאבא   'tacie, który mieszka w samym sobie jak ślimak' ( 44ארבעה , נבו ) 
 

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku nominalizacji zdania z dopełnieniem zwrotnym, choć wtedy 
zaimek zwrotny nie odnosi się do podmiotu zdania, lecz do agensa rzeczownika odczasownikowego 
(w zdaniu hebrajskim bezokolicznika), identycznego z jego pacjensem: צמם היא יש אנשים שהתשוקה להקריב את ע
) 'są ludzie, których duszy podstawową cechą jest pragnienie poświęcenia się' תכונה יסודית בנפשם 80עד , ראובני ). 

 
b. Jeśli jeden z zaimków odnoszących się do poprzednika to zaimek dzierżawczy (określający rze-

czownik będący okolicznikiem lub dopełnieniem) i odnosi się on zarazem do podmiotu zdania względne-
go, należy ten właśnie zaimek przełożyć na polski zaimek dzierżawczozwrotny swój, natomiast na zaimek 
względny należy przełożyć zaimek będący podmiotem zdania względnego. Hebrajski zaimek dzierżaw-
czy będący anaforą odnoszącą się do poprzednika zdania względnego zwykle tłumaczy się na zaimek 
który w dopełniaczu: אטלייה מפואר אשר חלונותיו נשקפים אל נוף של אגמים 'wspaniałe atelier, którego okna 
wychodzą na krajobraz z jeziorami' ( 58מקום , עוז ), jednak jest to niemożliwe, gdy zaimek dzierżawczy 
odnosi się do podmiotu zdania względnego, nawet jeśli to właśnie hebrajski zaimek dzierżawczy znajduje 
się bliżej spójnika względnego niż zaimek będący podmiotem zdania względnego, jak to jest w przykła-
dach poniżej. Zdanie polskie, w którym to zaimkowi dzierżawczemu odpowiada zaimek względny, ma 
inne znaczenie niż zdanie hebrajskie, bo w takim zdaniu odniesienie zaimka względnego jest inne niż 
odniesienie zaimka będącego podmiotem zdania względnego. To samo można odnieść do analogicznego 
zdania pojedynczego: zdanie On przedstawił swoje poglądy ma inne znaczenie niż zdanie On przedstawił 
jego poglądy, bo w tym ostatnim zdaniu zaimek jego nie odnosi się do podmiotu zdania:  
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כמת הוא חשוב[...] שבלי קביו השניים [...] את אביה   'jej ojca [...] który bez swych dwóch kul jest jakby umarły' 
( 62תחת , שמיר ), nie 'jej ojca, bez którego dwóch kul jest on jakby umarły', bo wtedy zaimek on miałby 
inne odniesienie niż którego. 

בן חמו ששורף את השמיכות שלו[...] בגלל   'z powodu [...] Ben Chamo, który pali swoje kołdry' ( 74התגנבות , קנז ) 
אשר כפר בפומבי בדעותיו" האיש  '[o] człowieku, który publicznie zaprzeczył swym poglądom' ( 154נינגל , שחר ) 

) 'każde dziecko, które szanuje swego ojca i matkę' כל ילד שאת אביו ואת אמו מכבד 44והרוח , נאמן ) 
ע על מישהו שבאמת דואג לעובדיולשמו  'usłyszeć o kimś, kto naprawdę troszczy się o swych pracowników' ( 75זייפנו , רון פדר עמית ) 

שבבהירותה וברעננותה הזכירה לו את עמנואלה, ג׳ין סיברג  'Jean Seberg, która swym blaskiem i świeżością przy-
pominała mu Emanuelę' ( 22דלורים מג, קציר ) 

שאפילו על ביקוריהם הנדירים של בניה כבר חדלה להגיב[...] אשה   'kobieta [...] która przestała reagować nawet na 
rzadkie odwiedziny swych dzieci' ( 9ילדי , שמיר ) 

שבחלק גופם העליון הם גברים, של יצורים  'stworów, które w górnej połowie swych ciał są mężczyznami' ( 47סוגרים , קציר ) 
אשר כדרכו חרד לדייק, את גולדמן  'Goldmana, który zgodnie ze swym zwyczajem bardzo chciał być dokładny' 

( 269זכרון , שבתאי ) 
שלמרות גודלם היו רחוקים מהליות פסלים מצריים עתיקים[...] הבניינים   'budynki [...] które mimo swej wielkości na 

pewno nie były starożytnymi rzeźbami egipskimi' ( 38קפה חם  ) 
שמרוב כליון־נפשה אל אורחותיה כבר נעמדה שעה ארוכה, רעמתה הלבנה של הדודה  'biała fryzura ciotki, która z powo-

du swej wielkiej tęsknoty za swymi gośćmi już dłuższy czas stała' ( 109הכלה , יהושע ) 
עשה את בית הקפה הזה למקום הקבוע שלו[...] שמאז עלותו ארצה , ביאליקאת   'Bialika, który od swego przybycia do 

Palestyny uczynił z tej kawiarni swoje stałe miejsce' ( 136מגדלורים , קציר ) 
שאת ימיה היפים היא מכלה בחנות, אליה  'do niej, która najpiękniejsze swe lata spędza w sklepie' ( 183נוצות , באר ) 

 szczupły i wysoki chłopak, który dokładnie w chwili swego' בחור דק וארוך שבעצם רגע כניסתו החל מתפתל
wejścia zaczął się wić' ( 168הוא , שמיר ) 
 
Jeśli hebrajskie zdanie względne jest posesywne a 'posiadacz' to anafora odnosząca się do poprzedni-

ka, anafora ta nie jest podmiotem gramatycznym zdania hebrajskiego, jednak w polskim przekładzie staje 
się ona podmiotem czasownika mieć i niemożliwe jest przełożenie na zaimek względny zaimka dzier-
żawczego odnoszącego się do 'posiadacza': שאין להם מקום שלהם, יהודים  'Żydzi, którzy nie mają swojego 
własnego miejsca' ( 8אבן , שחם שצלצולים משלו לא היו לו, עולם מוזר ;(  'dziwny świat, który nie miał swych 
własnych odgłosów' ( 123עד , ראובני ). 

Wyjątkiem od zasady tłumaczenia na zaimek który anafory będącej podmiotem zdania, a na zaimek 
swój anafory będącej określeniem dopełnienia czy okolicznika, jest zaimek dzierżawczy wyrażający 
pacjensa rzeczownika abstrakcyjnego odczasownikowego, którego agens jest inny niż desygnat podmiotu 
zdania. Wtedy także w zdaniu niewzględnym zaimek dzierżawczy może zostać przełożony na dopełniacz 
zaimka osobowego, i z tego powodu możliwe są dwa warianty tłumaczenia zdania względnego na język 
polski, tj. na zaimek który w dopełniaczu można też przełożyć hebrajski zaimek dzierżawczy:  הבטחות
 obietnice, które nieraz w trakcie wypowiadania ich obracały się' שנהפכו לא פעם תוך כדי אמירתן להונאה
w oszustwo/obietnice, w trakcie wypowiadania których obracały się one nieraz w oszustwo' ( זכרון , שבתאי
230) – szyk wypowiadania których jest podyktowany znaczeniem 'pacjensa rzeczownika odczasowniko-
wego' (por. rozdz. 3, 2.1.1.8, b.5). Gdy zaimek dzierżawczy odnoszący się do podmiotu, a określający 
rzeczownik odczasownikowy, wyraża jego agensa, zgodnie z zasadą podaną wyżej na zaimek względny 
można przetłumaczyć jedynie anaforę będącą podmiotem: להעלים את קיומו[...] כאילו ביקש [...] ש, אל צזאר  'do 
Cezara, który jakby próbował ukryć swe istnienie' ( 235זכרון , שבתאי ). 

Zdarza się też sytuacja, że podmiotem zdania względnego jest rzeczownik abstrakcyjny odczasowni-
kowy, a do poprzednika odnoszą się zaimki: dzierżawczy określający podmiot i wyrażający agensa oraz 
zaimki zwrotne lub osobowe wyrażające pacjensa rzeczownika odczasownikowego identycznego z jego 
agensem. Wtedy na polski zaimek względny należy przełożyć zaimek dzierżawczy określający podmiot 
zdania względnego, natomiast pozostałe anafory należy przełożyć na zaimki zwrotne lub dzierżawczo-
zwrotne, choć nie odnoszą się one do podmiotu zdania względnego: א אשר דאגתו לעצמו ולנוחיותו ל, של ציימר
) 'Cajmera, którego troska o siebie samego i o swą wygodę nie znała granic' ידעה שבעה 209זכרון , שבתאי ). 

Zdanie ואת בעליהןשבאו מהכפרים לבקר את בניהם , פלחים זקנים ופלחות צעירות  'starzy fellachowie i młode fel-
laszki, którzy przychodzili z wiosek, aby odwiedzić swoich synów i mężów' ( 102שמות , ראובני ) w poda-
nym tu przekładzie nie wyraża niuansu dostrzegalnego w oryginale, w którym zdanie względne określa-
jące szereg zawiera dwa zaimki dzierżawcze, z których każdy odnosi się zarazem do podmiotu zdania 
względnego, jak i do jednego ze składników szeregu będącego poprzednikiem, tj. zaimek dzierżawczy 
męski ('ich synowie') odnosi się do 'starych fellachów', zaimek żeński ('ich mężowie') do 'młodych fel-
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laszek'. Niuansu tego nie można oddać w polskim przekładzie, bo zaimek swój (podobnie jak mój, twój) 
nie wyraża rodzaju gramatycznego 'posiadacza', tj. rzeczownika, do którego się odnosi. Można zdanie 
hebrajskie zmodyfikować tak, aby zaimki dzierżawcze były jedynymi anaforami odnoszącymi się do 
szeregowego poprzednika złożonego z rzeczowników pojedynczych, różniących się rodzajem. Wtedy 
w przekładzie pojawia się zaimek który, wyrażający rodzaj gramatyczny rzeczownika, do którego anafo-
rycznie się odnosi, ale trudno orzec, czy możliwy jest przekład z dwoma zaimkami który, z których każdy 
odnosi się do innego składnika szeregu: שבנו ובעלה גוייסו, פלח זקן ופלחה צעירה  – zdanie to uznaję za akcep-
towalną modyfikację zdania wyjściowego, jednak polski przekład 'stary fellach i młoda fellaszka, którego 
syn i której mąż zostali wzięci do wojska' jest kontrowersyjny. Można treść zdania hebrajskiego wyrazić 
niekontrowersyjnie, ale też dwuznacznie, tak: 'stary fellach i młoda fellaszka, których syn i mąż zostali 
wzięci do wojska' – gramatyczna dwuznaczność tej wersji polega na tym, że może ona odnosić się do 
sytuacji, w której mowa o 'synu fellacha i fellaszki' oraz o 'mężu fellacha i fellaszki', jak w zdaniu 'Jan 
i Maria, których dom i samochód zostały sprzedane przez komornika'. 

 
c. Zdania względne dotąd omówione były pojedyncze. Zdanie względne może też być złożone ze 

zdań, z których każde zawiera anaforę odnoszącą się do poprzednika. W jednym tylko przypadku nie ma 
żadnej swobody wyboru, jeśli chodzi o to, którą z anafor należy przetłumaczyć na zaimek względny 
który. Mianowicie jeśli po poprzedniku następuje zdanie względne, którego pewien składnik nominalny 
jest określony przez kolejne zdanie względne niższe w hierarchii, a zaimek odnoszący się do poprzednika 
zdania nadrzędnego pojawia się w tymże zdaniu nadrzędnym, a także w zdaniu względnym podrzędnym, 
to na zaimek który należy przełożyć anaforę znajdującą się w zdaniu nadrzędnym, i wtedy w zdaniu 
niższym w hierarchii do jednego z poprzedników odnosi się zaimek osobowy, a nie względny, o szyku 
jak w zdaniu niewzględnym. Jeśli hebrajskie zdanie podrzędne znajduje się przed zdaniem nadrzędnym 
(jak w cytatach poniżej), to w polskim tłumaczeniu należy odwrócić ten szyk: 

 
שבאור שנבזק עליו לרגע נראה נמוך, של בחור  'chłopaka, który wydał się niski [...] w świetle, które na niego na 

chwilę padło' ( 10אהבת , קניוק ) 
אשר הצרות והמחלות שמיררו את חייה בשנים האחרונות זיכו אותה בעיני זינה במעמד של מבינה בענייני החיים, ביפה  'w Jafie, 

której status osoby znającej się na życiu nadały w oczach Ziny kłopoty i choroby, które w ostatnich 
latach zatruły jej życie' ( 95זכרון , שבתאי ) 

 blademu staruszkowi, w którego jednym uchu' לישיש החיוור שדומה שמעט הדם שנשאר בו התרכז כולו באוזנו האחת
wydawało się, że zgromadziła się cała ta odrobina krwi, która w nim pozostała' ( 18יום , שחר ) 

התגלה אחרי ארבע עשרה שנים של מחקר, שהיה מצורף אליו, טשעל פי הפרוספק, על ה׳יוכמס הורמון׳  'o preparacie J., który został 
odkryty po 14 latach badań [...], według ulotki, która była dołączona do niego' ( 13זכרון , שבתאי ) 

אשר למרות אותות הגיל שכבר ניכרו בהם הוסיפו לחיות כמקודם, של יואל וצפורה  'Joela i Cypory, którzy dalej żyli jak 
przedtem, mimo oznak wieku, które były w nich widoczne' ( 225זכרון , שבתאי ) 

לא השכיל למשוך לתוכו את האור, שהאדריכל שבנה אותו, של הבניין הראשי  'głównego budynku, do którego architekt, 
który go zbudował, nie zdołał wpuścić światła' ( 519הכלה , יהושע ) 

 'nie uderzę dziewczynki, która ma ciotkę, która jej pilnuje' לא ארביץ לילדה שיש לה דודה ששומרת עליה
( 321רחוב , אקשטיין ) 
 
Nie są możliwe w języku polskim zdania bliskoznaczne z zaimkiem który w zdaniu niższym w hierar-

chii i zaimkiem osobowym w zdaniu wyższym w hierarchii (por. rozdz. 4, 3.2.2.7.e). 
 
3.5.2. Na zaimek względny można przełożyć którąkolwiek z anafor odnoszących się do poprzednika, 

ale tylko jedną, pozostałe tłumacząc na zaimki osobowe. Anafory są elementami nieskoordynowanych 
składników zdania względnego, tj. takich składników, których nie można połączyć spójnikiem 'i'. 

 
a. Jeśli jeden z zaimków odnoszących się do poprzednika to zaimek dzierżawczy określający podmiot 

zdania względnego, natomiast drugi zaimek jest dopełnieniem lub okolicznikiem, którykolwiek z tych 
zaimków (ale tylko jeden) może być przełożony na zaimek który. Analogiczne zdania niewzględne są 
równoznaczne: Mieszkanie wyremontowali jego właściciele i Właściciele mieszkania je wyremontowali, 
i stąd wynika możliwość przełożenia na zaimek względny któregokolwiek z zaimków odnoszących się do 
poprzednika:  

 
 to jest mój syn, którego ojciec zabił go/którego zabił jego ojciec' (Perec 1967: 90)' זהו בני ששחטו אביו

שגעגועיו לרוחמה ליוו אותו תמיד, לצזאר  'Cezarowi, którego tęsknota za Ruchamą towarzyszyła mu zaw-
sze/któremu zawsze towarzyszyła jego tęsknota za Ruchamą' ( 82זכרון , שבתאי ) 
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מושלת בו[...] מאבא שבתו היחידה   'od taty, którego jedyna córka ma nad nim władzę/nad którym ma władzę 
jego jedyna córka' ( 86ילדי , שמיר ) 

 jest ona owocem wojny, której uczestnicy wierzą w nią/w którą wierzą' היא פרי מלחמה שלוחמיה מאמינים בה
jej uczestnicy' ( 52הוא , שמיר ) 

מטיל עליו כל מיני מלאכות[...] שעתונו , עיתונאי צעיר  'młody dziennikarz, którego gazeta powierza mu różnego 
rodzaju prace/któremu jego gazeta powierza różnego rodzaju prace' ( 59ילדי , שמיר ) 

 dwaj ludzie, których nazwiska coś o nich mówią/o których coś mówią' שני אנשים ששמותיהם מעידים עליהם
ich nazwiska' ( 15אבן , שחם ) 

 jak kobiety, których obecność ciąży ich mężom/których mężom ciąży' כמו הנשים שנוכחותן מכבידה על בעליהן
ich obecność' ( 62זייפנו , רון פדר עמית ) 

 stwór, którego twarz jest jakby na niego za mała/na który jego twarz jest jakby' יצור שפניו כאילו קטנות עליו
za mała' ( 56ילדי , שמיר ) 

שחברתו מרי הרתה לו, לזכי  'Zakiemu, którego dziewczyna Meri zaszła z nim w ciążę/z którym zaszła w ciążę 
jego dziewczyna, Meri' ( 23אהבת , עמיר ) 

שכספם קונה להם גם יתר המעלות, לא כאותם החשובים  'nie tak jak owe ważne osoby, których pieniądze dają im 
także resztę przewag/którym ich pieniądze dają także resztę przewag' ( 21סיפורים , ביאליק ) 

 ten, którego nowe życie także zostało mu zabrane/ten, komu zostało zabrane' מי שגם חייו החדשים נכרתו ממנו
nawet jego nowe życie' ( 117מגדלורים , קציר )  

שהמנה האחרונה שלה כבר הונחה לפניה, אל אשתו  'na swą żonę, której ostatnie danie zostało postawione przed 
nią/na swą żonę, przed którą zostało postawione jej ostatnie danie' ( 81הכלה , יהושע ) 
 
W tłumaczeniach podanych poniżej zaimek dzierżawczy jest ujęty w nawias, bo wyraża on raczej 

określoność gramatyczną rzeczownika niż oczywistą tu przynależność. Jednak jeśli to właśnie taki za-
imek dzierżawczy przełożyć na który, niemożliwe jest pominięcie ani zaimka względnego w dopełniaczu, 
ani przekładowego odpowiednika drugiego z zaimków odnoszących się do poprzednika, bo ten jest 
dopełnieniem lub składnikiem okolicznika, a nie przydawką: 

 
 jak człowiek, którego pociesza (jego) matka/którego matka pociesza go' (Iz 66, 13)' כאיש אשר אמו תנחמנו

שנהגה זנחה, מכונית  'samochód, który porzucił (jego) kierowca/którego kierowca porzucił go' ( 15מלאכים , בן נר ) 
שאביו הבן זונה עזב אותו, אברום לייב  'Awrum Lejb, którego opuścił (jego) ojciec skurwysyn/którego ojciec 

skurwysyn go opuścił' ( 188רחוב , אקשטיין ) 
שלך" עוזרת־מחקר"כ[...] שאמה כבר הכריזה עליה , מסמאהר  'z Samaher, o której (jej) matka już opowiedziała jako 

o twojej asystentce/której matka już o niej opowiedziała jako o twojej asystentce' ( 194הכלה , יהושע ) 
אמר, שאשתו ניסתה בזהירות להרגיע אותו, יחיאל לבנקופף  'Jechiel Lebenkopf, którego próbowała ostrożnie uspokoić 

(jego) żona, powiedział/którego żona próbowała ostrożnie go uspokoić, powiedział' ( 29זכרון , שבתאי ) 
-jest to syn kobiety, z którą współżył (jej) mąż, myśląc o cudzo' הוא בן אשה שבעלה בא עליה מתוך הרהורי ניאוף

łóstwie/której mąż współżył z nią myśląc o cudzołóstwie' ( 20מחברות , מגד ) 
ל הדירה שבעליה נטשוהש  'mieszkania, które opuścili (jego) właściciele/którego właściciele opuścili je' ( 18מצוד , דיין )  

 każdy małoletni, za którego (jego) ojciec zaczął płacić pół szekla/którego' כל קטן שהתחיל אביו לשקל על ידו
ojciec zaczął płacić za niego pół szekla' ( 3, 1שקלים  ) 

שאמו לא תהיה על ידו, יתום  'sierota, koło której nie będzie (jej) matki/której matki nie będzie koło niej' ( 175הכלה , יהושע ) 
שהוחזרו לו מדי־הצנחן שלו, נוסקה  'Nuska, któremu został zwrócony (jego) mundur spadochroniarza/którego 

mundur spadochroniarza został mu zwrócony' ( 258עת , באר ) 
שבניה שבו אליה לבנותה, עיר  'miasto, do którego wrócili (jego) mieszkańcy, aby je odbudować/którego 

mieszkańcy wrócili do niego, aby je odbudować' ( 4כרך , תולדות, קויפמן ) – ponieważ także okolicznik 
zawiera zaimek odnoszący się do poprzednika, możliwy jest trzeci wariant przekładu: 'miasto, które 
aby odbudować/aby które odbudować, wrócili do niego (jego) mieszkańcy', najmniej stylistycznie 
udany z powodu konieczności przeniesienia składnika grupy werbalnej przed spójnik aby ją wprowa-
dzający, dla którego alternatywą jest nie lepiej brzmiące oddalenie zaimka względnego od poprzednika 
(por. rozdz. 4, 3.2.2.6). 

 
W zdaniach poniżej mowa o działaniu na część przedmiotu, a relację pomiędzy 'całością' a 'częścią' 

pozostaje oczywista w obu wariantach polskiego przekładu, dlatego w obu wariantach fakultatywny jest 
przekładowy odpowiednik tego z zaimków odnoszących się do poprzednika, który nie został przełożony 
na zaimek względny, mimo że tylko w jednym z tych wariantów ma on postać zaimka dzierżawczego: 
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 na przenośnej szafce na Torę, której drzwiczki zostały usunięte' על־ארון קודש נייד שדלתו הוסרה ממנו
(z niej)/na przenośnej szafce na Torę, z której zostały usunięte (jej) drzwiczki' ( 199עת , באר ) 

הברתה הראשונה שנקטעה ממנה, צורת עתיד  'forma czasu przyszłego, od której odcięto (jej) pierwszą syla-
bę/której pierwszą sylabę odcięto (od niej)' (Rosén 1955: 111) 
 
b. Jeśli jeden z zaimków odnoszących się do poprzednika to zaimek dzierżawczy będący określeniem 

podmiotu, a drugi to zaimek dzierżawczy będący określeniem dopełnienia, składnika okolicznika lub 
orzecznika (w zdaniach utożsamiających dwa egzemplarze), na zaimek który można przełożyć którykol-
wiek z nich (ale tylko jeden), bo analogiczne zdania niewzględne są równoznaczne: Córka Jana umarła 
za jego życia i Za życia Jana umarła jego córka, oraz Obłęd Jana wykończył jego żonę i Żonę Jana wy-
kończył jego obłęd, a także Dom Jana to (jest) jego majątek i Majątek Jana to (jest) jego dom. 

 
• Drugi zaimek dzierżawczy jest określeniem dopełnienia: 
 

אשר מכאובו העמיק את אישיותו, איש־האדמה  'człowiek ziemi, którego cierpienie pogłębiło jego osobo-
wość/którego osobowość pogłębiło jego cierpienie' ( 19מקום , עוז ) 

שחסידיו הפיצו את תורתו גם אחרי מותו, זהו מנהיג  'to jest przywódca, którego zwolennicy propagowali jego 
nauki także po jego śmierci/którego nauki propagowali jego zwolennicy także po jego śmierci/po któ-
rego śmierci jego zwolennicy propagowali jego nauki' (Perec 1967: 93) – przekład polski ma trzy wa-
rianty, bo w zdaniu hebrajskim pojawiają się trzy anafory odnoszące się do poprzednika, i żadna 
z nich nie odnosi się do podmiotu zdania względnego. 

אשר הלובן שלה מעיד על מותה הקרוב, מתוך הגויה  'z ciała, którego białość wskazuje na jego rychłą śmierć/na 
którego rychłą śmierć wskazuje jego białość' ( 318אליקום , תמוז ) 

 swoimi wargami, których ciemny kolor zacierał ich świeżość/których' בשפתיה שכהיונן מאפיל על רעננותן
świeżość zacierał ich ciemny kolor' ( 100הוא , שמיר ) 
 
• Drugi zaimek dzierżawczy jest określeniem okolicznika: 

פסע כלב הזאב שלו שבעקבותיו [...]צבי   'Cwi [...], którego śladami kroczył jego wilczur/którego wilczur kro-
czył jego śladami' ( 101זכרון , שבתאי ) 

היה ביכולת החיזוי הגאונית שלו[...] עסקים שכוחו ־איש  'biznesmenem, którego siła tkwiła w jego genialnej zdol-
ności udawania/w którego genialnej zdolności udawania tkwiła jego siła' ( 50מלאכים , בן נר ) 

 był wśród nich stary żołnierz, którego mundur przylegał ściśle do' חייל זקן היה ביניהם שמדיו מהודקים לגופו
jego ciała/do którego ciała ściśle przylegał jego mundur' ( 77שורשי , אלמוג ) 

שמתה אשתו בימיוכל אדם   'każdy człowiek, którego żona umarła za jego życia/za którego życia umarła jego 
żona' ( א 22סנהדרין  )  

שנשיותה כבר נתנה אותותיה בגופה, נערה רכה  'delikatna dziewczyna, której kobiecość już objawia się w jej 
ciele/w której ciele objawia się już jej kobiecość' ( 55אליקום , תמוז ) 

 jak królowa, której długi tren sukni jest niesiony przez jej' כמלכה ששובל שמלתה הארוך נישא על ידי נערותיה
służki/przez której służki jest niesiony długi tren jej sukni'' ( 11פולחן , צלקה ) 

 człowieka, którego ręce działają zgodnie z jego wolą/zgodnie z którego wolą' של אדם שידיו פועלות כרצונו
działają jego ręce' ( 49אבן , שחם ) 

על גשמיותו[...] במעשה שרוחניותו עולה   'nad działaniem [...] którego duchowy charakter góruje nad jego 
materialnością/nad którego materialnością góruje jego duchowy charakter' ( 158הכלה , יהושע ) 

 aluzje, których przejrzystość była większa od ich dwuznaczności/od których' רמיזות שגלוין מרובה מסתרן
dwuznaczności była większa ich przejrzystość' ( 361, 2סיפורי , שנהר ) 

ליליםאשר גודלו מרוכך תודות לשרטוטיו הק[...] בניין   'budynek [...] którego ogrom jest złagodzony przez jego 
lekką sylwetkę/przez którego lekką sylwetkę jest złagodzony jego ogrom' ( 12מקום , עוז ) 
 
• Drugi zaimek dzierżawczy jest określeniem orzecznika:  שמחירם הוא ערכם[...] מעשים קטנים  'drobne 

uczynki [...] których cena to jest ich wartość/których wartość to jest ich cena' ( 167קירות , שחם ). 
 
Ponieważ w przypadku zdań z tej grupy którykolwiek z dwóch zaimków dzierżawczych może być prze-

łożony na dopełniacz zaimka który, w przypadku zdań poniższych decyzja tłumacza może zależeć od ilości 
składników tworzących konstrukcje dopełniaczowe. W razie relatywizacji ostatniego ze składników więcej 
niż dwuczłonowej konstrukcji dopełniaczowej nie ma w języku polskim reguły określającej kolejność 
składników (por. rozdz. 4, 3.1.5). Z tego powodu lepiej na zaimek który w dopełniaczu przełożyć ten za-
imek dzierżawczy, który jest drugim i ostatnim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej, co daje wariant (a), 
niż ten, który jest trzecim i ostatnim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej, jak w wariancie (b): 
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שמותו המהיר של אביה לא קיצר את סיפורה, של האחות  (a) 'siostry, której opowieści nie skróciła nagła śmierć jej 
ojca', (b) 'której ojca nagła śmierć nie skróciła jej opowieści' ( 49הכלה , יהושע )  

שתחנוני אחותה נגעו ללבה, חגית  (a) 'Chagit, której serce wzruszyły błagania jej siostry', (b) 'której siostry 
błagania wzruszyły jej serce' ( 135הכלה , יהושע ) 

-kobieta, której nowonarodzone dziecko zostało pomylone z nowonaro' (a) האשה שנתערב ולדה בולד כלתה
dzonym dzieckiem jej synowej', (b) 'której synowej nowonarodzone dziecko zostało pomylone z jej 
dzieckiem' ( 4, 11יבמות  )135F

136  
 
Z kolei tłumacząc zdanie שדווקא אשתו שכחה את קיומו, אל הבעל החדש  'z nowym mężem, o którego istnie-

niu zapomniała akurat jego żona' ( 54הכלה , יהושע ) należy wykorzystać swobodę wyboru anafory tłuma-
czonej na zaimek który po to, aby uniknąć relatywizacji składnika grupy nominalnej poprzedzonej party-
kułą akurat, bo partykuła ta znajduje się zasadniczo przed wyrazem określanym, a jeśli określa ona grupę 
nominalną, której elementem jest zaimek względny który, powstaje konflikt między preponowanym 
szykiem partykuły akurat a inicjalnym szykiem zaimka względnego. Z tego powodu podany przekład jest 
lepszy niż 'z nowym mężem, którego żona akurat zapomniała o jego istnieniu', bo w tej wersji partykuła 
znajduje się po wyrazie określanym, i można ją mylnie uznać za określenie czasownika zapomniała, 
a choć szyk 'którego akurat żona zapomniała o jego istnieniu' byłby może akceptowalny, to szyk opty-
malny ze względu na partykułę: 'akurat którego żona zapomniała' jest nieakceptowalny. 

Tłumacząc zdanie  שטלפונו מבהיק כקרחתו[...] ליד אותו פקיד  'koło tego samego urzędnika [...], którego tele-
fon błyszczy jak jego łysina' ( 52ילדי , שמיר ) lepiej jest przełożyć na zaimek względny anaforę określającą 
podmiot niż anaforę określającą okolicznik z przyimkiem כ- , z powodu trudności w tłumaczeniu wyraże-
nia z przyimkiem כ- , jeśli zawiera ono anaforę odnoszącą się do poprzednika (por. rozdz. 4, 3.2.2.10). 
Ten drugi, mniej udany wariant, brzmiałby tak: 'koło tamtego urzędnika, jak łysina którego/jak którego 
łysina błyszczy jego telefon'. 

 
c. Jeśli jeden z zaimków anaforycznych odnoszących się do poprzednika jest określeniem dopełnienia, 

a drugi jest składnikiem wyrażenia przyimkowego o znaczeniu lokatywnym, będącego przydawką pod-
miotu, na zaimek który należy przełożyć zaimek określający dopełnienie, nawet jeśli bliżej początku 
zdania względnego znajduje się wyrażenie przyimkowe z anaforą odnoszącą się do poprzednika, jak 
w przykładzie tu podanym, a to po to, aby uniknąć trudności, jaką nastręcza polski przekład przydawek 
przyimkowych zawierających anaforę, z tego powodu, że przydawki te są postponowane w obu językach 
(por. rozdz. 4, 3.2.2.8): עמד זה ששמינית חיוך בין נחירי־אפו ושפתותיו גילתה את יחסו לאלה המחשבות 'stał ten, które-
go stosunek do owych myśli wyrażał subtelny uśmieszek między jego nozdrzami a wargami' ( 20כי , שמיר ) 
– aby zobrazować trudność, jaką nastręczałby przekład na który zaimka określającego 'nozdrza' i 'wargi', 
można zdanie hebrajskie zmodyfikować, usuwając zaimek anaforyczny określający 'stosunek':  עמד זה
 przekład ze spójnikiem co pozwala zachować przydawkową – ששמינית חיוך בין נחירי־אפו ושפתותיו גילתה בוז
funkcję wyrażenia przyimkowego: 'stał ten, co subtelny uśmieszek między jego nozdrzami a wargami 
wyrażał pogardę', natomiast przekład z zaimkiem który zmienia funkcję wyrażenia przyimkowego 
z przydawkowej na okolicznikową, wskutek koniecznego przesunięcia wyrażenia przyimkowego przed 
rzeczownik 'uśmieszek': 'stał ten, między którego nozdrzami a wargami subtelny uśmieszek wyrażał pogardę', 
bo chyba nie do przyjęcia jest szyk 'stał ten, subtelny uśmieszek między którego nozdrzami a wargami wyrażał 
pogardę'.  

 
d. Jeśli jeden z zaimków anaforycznych jest określeniem dopełnienia, drugi jest określeniem okolicz-

nika, którykolwiek z nich może być przełożony na zaimek który, bo zdania niewzględne Córkę Jana 
obrażono w jego obecności i W obecności Jana obrażono jego córkę są równoznaczne: 

 
ששחטו את אביה לעיניה, את בת הכוהן  'córkę kapłana, której ojca zabito na jej oczach/na której oczach zabito 

jej ojca' ( 191חיי , שלו ) 
 kartki papieru, z których pilnością i wagą nie' דפי נייר שעם כל דחיפותם וחשיבותם אין להגזים בדחיפותם ובחשיבותם

należy przesadzać, mimo całej ich pilności i wagi/mimo których całej pilności i wagi nie należy prze-
sadzać z ich pilnością i wagą' ( 59ילדי , שמיר )  

שסתבא קירצפה מעליהם את קשקשי גבם, דגים  'ryby, z których babcia zdrapała (ich) łuski grzbietowe/ryby, 
których łuski grzbietowe babcia (z nich) zdrapała' ( 6תחת , שמיר ) 

                                                 
136 Przykład podany przez Pereca (1967: 90), ale bez komentarza na temat mnogości zaimków odnoszących się do 
poprzednika. 
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יחותן לא קדם לתיאורנו ניסיון להבהיר את מהותן התחביריתשעל אף שכ[...] יש מהן   'są wśród nich takie, pomimo 
których powszechności, próba wyjaśnienia ich natury składniowej nie pojawiła się przed naszym opi-
sem' ( 18פסוקי , קוגוט ), lepiej niż 'są wśród nich takie, których natury składniowej próba wyjaśnienia nie 
pojawiła się przed naszym opisem, mimo ich powszechności', ale tylko z tego powodu, że w tym dru-
gim wariancie zaimek względny jest częścią wieloskładnikowej konstrukcji dopełniaczowej.  
 
e. Jeśli jeden z zaimków jest dopełnieniem, a drugi to zaimek dzierżawczy określający okolicznik lub 

dopełnienie, wydaje się, że na zaimek który można przełożyć którąkolwiek z anafor: 
 

שמתחשק מאוד לשאול אותה לשמה[...] קופאית   'kasjerka, [...] którą bardzo chce się zapytać o (jej) imię/o której 
imię bardzo chce się ją zapytać' ( 17פתאום , שביט ) 

שזה עתה תלשה אותו מגבעולו[...] פרח   'kwiat [...] który właśnie oderwała od (jego) łodygi/od którego łodygi 
właśnie go oderwała' ( 61עד , שמיר ) 

 zamienia ich w biedaków, których wysiedlono z ich ziemi/z których' הופך אותם למיסכנים שעקרו אותם מאדמתם
ziemi ich wysiedlono' ( 71נוכחים , גרוסמן ) 

 'z ludźmi, których spotkałem w ich domu/w których domu spotkałem ich' על אנשים שפגשתי בהם בביתם
( 141נוכחים , גרוסמן ) 

בחלתי בו, אשר בלי לעמוד על טיבו מקרוב, בגן־העדן  'w ogrodzie rajskim, którym brzydziłem się, nie sprawdziwszy 
z bliska jego natury/którego natury z bliska nie sprawdziwszy, brzydziłem się nim' ( 25אליקום , תמוז ) 
 
Mimo że oba podane tu warianty tłumaczenia: 'z ludźmi, których spotkałem w ich domu/z ludźmi, 

w których domu spotkałem ich' są gramatyczne i mogą być uznane za synonimiczne, z całą pewnością 
naturalniej brzmi wariant pierwszy, w którym na zaimek względny jest przetłumaczone dopełnienie. 
O tym, że także w zdaniach hebrajskich odniesienie anafor jest raczej tak ustalane przez czytelnika: 
'ludzie' > '[spotkałem] ich' > 'w ich [domu]', nie zaś tak: 'ludzie' > 'w ich [domu]' > '[spotkałem] ich', 
świadczy wariant asyndetyczny zdania względnego, w którym jedną z anafor, tę właśnie, której odnie-
sienie ustala się poprzez powiązanie jej z poprzednikiem, przesunięto na początek zdania względnego,  
i tą anaforą jest dopełnienie, a nie składnik okolicznika:  לאנשים אותם הוא מכבד בגלל הצלחותיהם הכלכליות יש
 ludzie, których on szanuje z powodu ich sukcesów finansowych, mają' השפעה גם מעבר לימים וליבשות
wpływy także za morzami i na innych kontynentach' ( 32זליג , לוי ), nie   לאנשים בגלל הצלחותיהם הכלכליות
 ludzie, z powodu sukcesów finansowych których on ich szanuje'. Hebrajskie zdanie' הוא מכבד אותם
względne asyndetyczne jest pod tym względem podobne do polskiego zdania z zaimkiem względnym, 
że także w nim, gdy zdanie względne zawiera wiele anafor odnoszących się do poprzednika, jedną  
z nich się wyróżnia w ten sposób, że przenosi się ją na początek zdania i ustalanie przez czytelnika 
referencji zaimków pojawiających się w zdaniu względnym rozpoczyna się od stwierdzenia, że ta 
właśnie anafora odnosi się do poprzednika. Referencję pozostałych anafor ustala się, stwierdzając, że 
odnoszą się one do wyróżnionej szykiem inicjalnym anafory, a nie bezpośrednio do poprzednika.  
W zacytowanym zdaniu asyndetycznym na początek zdania przeniesiono dopełnienie (a nie okolicz-
nik), czyli ten właśnie składnik, który przetłumaczony na zaimek względny daje wariant brzmiący 
bardziej naturalnie w języku polskim. 

Mimo że w przypadku zdań powyższych lepiej brzmi przekład, w którym zaimek względny jest do-
pełnieniem, niekiedy szczególne względy powodują, że należy wykorzystać fakt, że na zaimek względny 
można też przełożyć hebrajski zaimek dzierżawczy, np. tłumacząc zdanie  את [...] זה הדייר שעל מיטתו ראתה אלקה

אחותה ואותו־בת  'to jest lokator, na którego łóżku Elka widziała swoją siostrzenicę i jego' ( 16שמות , ראובני ) można 
dzięki temu uniknąć problemu koordynacji zaimka względnego, o której piszę w rozdz. 4, 6. 

W zdaniach poniższych zaimek dzierżawczy jest określeniem okolicznika przyczyny lub czasu. Zda-
nia z zaimkiem który jako odpowiednikiem hebrajskiego zaimka dzierżawczego zdają się mieć to samo 
znaczenie co zdania z zaimkiem który jako odpowiednikiem hebrajskiego dopełnienia. Mimo to lepszy 
jest przekład z zaimkiem który jako dopełnieniem, bo w jego przypadku unika się zaimka który jako 
składnika wieloczłonowej konstrukcji dopełniaczowej (z powodu tajnego charakteru której), i zaimka 
który jako składnika postponowanej przydawki przyimkowej (po co najmniej dziesięciu latach od którego 
zniknięcia). W obu więc przypadkach należy na zaimek który przełożyć tę anaforę odnoszącą się do 
poprzednika, która znajduje się w większej odległości od spójnika względnego. Widać więc, że w przy-
padku hebrajskiego zdania względnego spójnikowego w żadnym razie nie należy kierować się zasadą, że 
na zaimek który przekłada się tę anaforę, która znajduje się najbliżej poprzednika: 
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 bazy, której pilnuje podwójny zastęp straży z powodu jej' של המחנה שבגלל אופיו הסודי מופקד עליו משמר כפול
tajnego charakteru' ( 72הכלה , יהושע ) – lepiej niż 'bazy, z powodu tajnego charakteru której pilnuje jej 
podwójny zastęp straży'. 

ושבמשך עשר שנים לפחות אחרי היעלמו המשיכו לחפש[...] הצנחן היחיד   'jedyny spadochroniarz [...] którego dalej 
szukano po co najmniej dziesięciu latach od jego zniknięcia' ( 30עד , שמיר ) – lepiej niż 'jedyny spado-
chroniarz, od którego zniknięcia po co najmniej dziesięciu latach/po co najmniej dziesięciu latach od 
którego zniknięcia dalej go szukano'. 
 
f. Jeśli oba zaimki, dzierżawcze lub osobowe jako składnik wyrażenia przyimkowego, są składnikami 

okoliczników nieskoordynowanych (czyli niemożliwych do połączenia spójnikiem 'i'), którykolwiek z nich 
(ale tylko jeden) można przełożyć na zaimek który, i wtedy o wyborze decydują inne względy, np. w zdaniu 

אשר סמוך לסיום שירותו בצבא התעורר בו הרצון להיות טייס[...] חוץ מאביעזר   'oprócz Awiezera [...] w którym obudziła 
się chęć, by być lotnikiem, wkrótce po ukończeniu przez niego służby wojskowej' ( 224זכרון , שבתאי ) na 
zaimek który lepiej jest przełożyć zaimek ]ו]ב  '[w] nim' niż zaimek ]ו]שירות  'jego [służba]', mimo że bliżej 
poprzednika znajduje się ten ostatni, a to dlatego, że dzięki temu unika się problemu z szykiem w grupie 
'wkrótce po ukończeniu przez którego służby', w której zaimek względny jest składnikiem przydawki 
przyimkowej rzeczownika, więc powinien znajdować się po określanym rzeczowniku, w dodatku rzeczow-
nik ten jest składnikiem nieprzestawialnego wyrażenia wkrótce po, i tłumaczenie na który zaimka ]ו]שירות  
spowodowałaby znacznie oddalenie zaimka względnego od poprzednika: 'oprócz Awiezera, wkrótce po 
ukończeniu przez którego służby wojskowej obudziła się w nim chęć, by być lotnikiem'. Zauważmy, że 
przekład ten jest mniej udany dlatego, że oddalenie zaimka który od poprzednika wskutek tego, że przed 
zaimkiem który znajdują się inne składniki zdania względnego, powoduje, że zatarciu ulega spójnikowa 
funkcja zaimka który, który ze względu na nią powinien znajdować się pomiędzy poprzednikiem a zdaniem 
względnym, nie zaś w głębi zdania względnego, jak tu. Temu nie można zaradzić anaforą w postaci rze-
czownika określonego zaimkiem który to (tj. wcale nie bardziej udany byłby przekład 'oprócz Awiezera [...] 
wkrótce po ukończeniu przez którego to Awiezera służby wojskowej obudziła się w nim chęć, by być 
lotnikiem'), bo anafora w tej formie jest użyteczna w przypadku oddalenia zaimka który od poprzednika, 
które jest spowodowane pojawieniem się między poprzednikiem a zaimkiem względnym innych przydawek 
poprzednika (które są częścią zdania głównego, a nie względnego), co powoduje, że referencja zaimka który 
jest nieoczywista, ale nie ulega zatarciu jego funkcja spójnikowa. 

 Zdanie  ביצבץ איזה שהוא זיק [...] הגיש את הקפה  ומעבר לחביבות בה, שעם כל נימוסיותו המופלגת[...] זה המשופם
לאיד בקצה מבטו־שמח  ( 168נינגל , שחר ) zawiera trzy anafory odnoszące się do poprzednika 'ten wąsacz', 

mianowicie dwa zaimki dzierżawcze określające składniki nieskoordynowanych okoliczników ('jego 
przesadna uprzejmość' i 'jego spojrzenie'), oraz zaimek implikowany przez formę finitywną 'podawał'. 
Nie należy na zaimek który przekładać zaimka implikowanego przez orzeczenie 'podawał', bo jest ono 
składnikiem zdania względnego określającego składnik zdania względnego nadrzędnego, i polski prze-
kład takich zdań jest trudny, choć możliwy, co zostało już omówione. Do wyboru pozostają dwie anafory 
wchodzące w skład okoliczników. Najlepiej jest przełożyć na zaimek względny anaforę określającą 
'spojrzenie', mimo że znajduje się ona najdalej od poprzednika: 'ten wąsacz, na którego spojrzenia dnie 
ukazywał się jakiś błysk radości z cudzego nieszczęścia, pomimo całej jego przesadnej uprzejmości, 
i niezależnie od serdeczności, z jaką podawał kawę'. Przekład anafory określającej 'uprzejmość' na za-
imek względny daje wariant 'ten wąsacz, pomimo którego całej przesadnej uprzejmości, i niezależnie od 
serdeczności, z jaką podawał kawę, jakiś błysk radości z cudzego nieszczęścia ukazywał się na dnie jego 
spojrzenia', który ustępuje stylistycznie pierwszemu wariantowi, bo wymaga umieszczenia zaimka 
względnego po wyrazie pomimo, którego status przyimka nie jest oczywisty. 

Z kolei w przypadku zdania אשה שבשנותיה האחרונות לא נשאר ממנה דבר לבד מצללית רופפת (a) 'kobieta, 
z której nic prócz zwiewnej sylwetki nie pozostało w ostatnich latach jej [życia]', (b) 'kobieta, w której 
ostatnich latach życia nic z niej nie pozostało prócz zwiewnej sylwetki' ( 9ילדי , שמיר ) oba warianty wydają 
się do przyjęcia, choć może lepszy jest (a) z tego powodu, że w wariancie (b) dopełniacz zaimka który 
jest składnikiem kilkuczłonowej konstrukcji dopełniaczowej. 

 
g. W zdaniach dotąd omówionych zdanie względne jest pojedyncze, i kilka anafor odnoszących się do 

poprzednika pojawia się w nieskoordynowanych składniach zdania pojedynczego. Możliwe jest też 
zdanie względne złożone podrzędnie, z anaforami odnoszącymi się do poprzednika, pojawiającymi się 
zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym zdania względnego. Ponieważ zdania nadrzędnego nie 
można skoordynować ze zdaniem podrzędnym, także w tym przypadku na zaimek który lub inne zaimki 
względne można przełożyć którąkolwiek z anafor, ale tylko jedną. Odmiennie jednak niż w przypadku 
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zdania względnego pojedynczego, w przypadku zdania względnego złożonego bezwzględnie preferowa-
ny jest wariant (a) przekładu, w którym polskiemu zaimkowi względnemu odpowiada anafora znajdująca 
się w hebrajskim zdaniu nadrzędnym, a to z tego powodu, że w tym wariancie nie ma potrzeby przesuwa-
nia składnika zdania podrzędnego (czyli zaimka względnego) przed spójnik to zdanie wprowadzający, 
a ponadto ten wariant pozwala zachować najczęstszy i najbardziej naturalny szyk zdania podrzędnego po 
zdaniu nadrzędnym. W wariancie (b), gramatycznie możliwym, inicjalny szyk zaimka względnego będą-
cego składnikiem zdania podrzędnego powoduje, że po pierwsze, zdanie podrzędne znajduje się przed 
zdaniem nadrzędnym, po drugie, składnik zdania podrzędnego, czyli zaimek względny, znajduje się przed 
spójnikiem wprowadzającym to zdanie, co razem sprawia, że zdanie względne, mając szyk znacznie 
odbiegający od standardowego szyku analogicznego zdania niewzględnego, jest trudno zrozumiałe.  

 
• Zdanie względne zawiera zdanie podmiotowe lub orzecznikowe, i anafory odnoszące się do po-

przednika pojawiają się zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i w zdaniu podrzędnym zdania względnego: 
 

 posiadacz brody, (a) po której nikłości widać, że jest' בעל זקן שעל פי טיבו הקלוש נראה שהוא המשך לזקן האבלים
ona kontynuacją zarostu żałobnego' ( 110הכלה , יהושע ), lepiej niż (b) 'która że jest kontynuacją zarostu 
żałobnego, widać po jej nikłości', bo w tym wariancie przed spójnikiem że znajduje się składnik która 
zdania tym spójnikiem wprowadzonego, ponadto zdanie podrzędne podmiotowe znajduje się przed 
zdaniem nadrzędnym. 

ל השוריםשלפי לבושו ניכר כי הוא בע, אחד מהם  'jeden z nich, (a) po którego ubiorze widać było, że jest właścicie-
lem wołów' ( 107במו , שמיר ), lepiej niż (b) 'który że jest właścicielem wołów, widać było po jego ubiorze'. 

) 'ci, (a) po których widać, że są dowódcami' אלה שניכר בהם שהם מפקדים 156מתום , ובברט ), lepiej niż (b) 'któ-
rzy że są dowódcami, widać po nich'. 

) 'kobieta, (a) której się zdaje, że otwarły jej się oczy' אשה שנדמה לה שנפקחו עיניה 110ילדי , שמיר ), lepiej niż 
(b) 'której że otwarły się oczy, zdaje się jej'. 

הוא שאין להם הוריםילדים שהפשע היחיד שלהם   'dzieci, (a) których jedyną winą jest to, że nie mają rodziców' 
( 168רחוב , אקשטיין ), lepiej niż (b) 'które że nie mają rodziców, jest jedyną ich winą'. 
• Zdanie względne zawiera zdanie dopełnieniowe, i anafory odnoszące się do poprzednika pojawiają 

się zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i w zdaniu podrzędnym zdania względnego: 
 

היכן ישב[...] כמי שאין לו הבדל   'jak ktoś, (a) dla kogo nie ma różnicy, gdzie będzie siedział' ( 146הוא , שמיר ), 
lepiej niż (b) 'kto gdzie będzie siedział, nie ma dla niego różnicy'. 

שהבטיח לה שינשא לה, של תהילה  'Tehili, (a) której obiecał, że się z nią ożeni' ( 83זכרון , שבתאי ), lepiej niż (b) 
'z którą że się ożeni, obiecał jej'. 

שלפי צורתה שיערתי ששורפים בה מתים, מדורה  'ognisko, (a) z którego kształtu domyśliłem się, że palą w nim 
zmarłych', lepiej niż (b) 'w którym że palą zmarłych, domyśliłem się z jego kształtu' ( 87השיבה , יהושע ) 

ששעות לפניה מנסים לדמיין מתוך האוטובוס כמה חיילים יהיו בה[...] איזו הופעה   'jakiś występ [...] (a) na kilka godzin 
przed którym ktoś próbuje zgadnąć w autobusie, ilu żołnierzy na nim będzie', lepiej niż (b) 'na którym 
ilu będzie żołnierzy, ktoś próbuje zgadnąć na kilka godzin przed nim' ( 51חדר , שמעוני ) 
 
W przypadku zdań poniższych wariant (a) jest znacznie lepszy także z tego powodu, że w wariancie 

(b) anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania nadrzędnego, i z powodu rzadkości 
wariantu (b) nie jest oczywiste, czy w zdaniu nadrzędnym ma się pojawić, czy też nie, leksem zaimkowy 
odnoszący się anaforycznie do zaimka który, ani też nie jest oczywiste, czy odbiorca trafnie przypisze 
temu zaimkowi odniesienie do zaimka który:  

 
-człowieka, (a) który prosił, aby pochowano go bez jakiegokolwiek nag' של האיש שביקש שיקברוהו ללא כל מצבה

robka', lepiej niż (b) 'którego aby pochowano bez jakiegokolwiek nagrobka, prosił (on)' ( 155נינגל , שחר ) 
שנעלב שלא פנו אליו, המזרחן  'orientalista, (a) który się obraził, że nie zwrócono się do niego', lepiej niż (b) 

'do którego że nie zwrócono się, (on) się obraził' ( 19הכלה , יהושע ) 
ים על הבת שלוששמע שככה מדבר, סבא לייב  'dziadek Lejb, (a) który słyszał, że tak mówi się o jego córce', 

lepiej niż (b) 'o którego córce że tak się mówi, (on) usłyszał' ( 142מגדלורים , קציר ) 
 
Wariant (a) jest preferowany, ale wariant (b) byłby jedynie możliwy, gdyby zdanie nadrzędne nie za-

wierało anafory odnoszącej się do poprzednika, tj. gdyby podane tu zdania hebrajskie tak zmodyfikować: 
שהבטיח , של תהילה ;'jak ktoś, kto gdzie będzie siedział, nie ma dla mnie różnicy' (b) כמי שאין לי הבדל היכן ישב
  .Tehili, z którą że się ożeni, obiecał mamie', por. rozdz. 4, 3.2.2.7' (b) לאמו שינשא לה
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• Zdanie względne zawiera zdanie okolicznikowe, anafory odnoszące się do poprzednika pojawiają się 
zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i w zdaniu podrzędnym, jednak na który lepiej jest przełożyć ten za-
imek, który znajduje się w zdaniu nadrzędnym, nawet jeśli bliżej spójnika względnego znajduje się zaimek 
zawarty w zdaniu podrzędnym, i wtedy należy zamienić kolejnością zdanie nadrzędne i podrzędne, po to, 
aby zaimek który mógł się znaleźć bezpośrednio po poprzedniku. Daje to wariant (a), w którym unika się 
przestawienia składnika zdania podrzędnego (tj. zaimka który) przed spójnik wprowadzający to zdanie 
podrzędne (tj. jeśli; choć; mimo że; gdy; od czasu, gdy; odkąd; po tym, jak), czyli unika się szyku typu To 
jest auto, którym odkąd jeżdżę, dużo płacę za benzynę, który jest dopuszczalny, ale czyni zdanie trudno 
zrozumiałym, co widać w wariancie (b). Odmiennie niż w przypadku zdań podmiotowych i dopełnienio-
wych, przeciwko wariantowi (b) nie przemawia właściwa mu kolejność zdań składowych, bo zdanie oko-
licznikowe ma swobodniejszy niż zdanie podmiotowe czy dopełnieniowe szyk wobec zdania nadrzędnego: 

 
שאם יאביסו אותו היטב יהפוך לממשי, בן־משפחה אפשרי  'potencjalny krewny, (a) który stanie się prawdziwym krewnym, 

jeśli się go dobrze odkarmi' ( 192הכלה , יהושע ), lepiej niż zachowując szyk oryginalny (b) 'którego jeśli się do-
brze odkarmi, stanie się on prawdziwym krewnym', choć szyk ten można zachować w tłumaczeniu zdania 
niewzględnego: ואם אתה נכשל אני מסגיר אותך 'jeśli ci się noga powinie, to cię wydam' ( 160חדוה , מגד ). 

אשר עוד קודם שנתגשמה כבר יש בה מטעמה של מחתרת[...] עם איזו התרגשות   'z jakimś podnieceniem [...], (a) 
w którym już jest posmak konspiracji, zanim się jeszcze spełniło' ( 198קירות , שחם ), lepiej niż (b) 'które 
zanim się jeszcze spełniło, już jest w nim posmak konspiracji'. 

יש בכוחו למוטט כמעט כליל את דיוקנו של אבי, שאם אני מתעכב עליו שעה ארוכה מדי, פרט חשוב  'ważny szczegół, (a) 
który może zupełnie zepsuć wizerunek mego ojca, jeśli zatrzymam się przy nim zbyt długo' ( 18אליקום , תמוז ), 
lepiej niż (b) 'przy którym jeśli się zatrzymam zbyt długo, może on zupełnie zepsuć wizerunek mego ojca'. 

עלולה לקבוע את עיסוקו של משה, שאם תעלה יפה, תוכנית זו  'ten plan, (a) który może zdecydować o zawodzie 
Mojżesza, jeśli się powiedzie' ( 25כי , שמיר ) – ponieważ anafora odnosząca się do poprzednika jest 
podmiotem zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym, także przekład zachowujący oryginalną 
kolejność zdań składowych: 'ten plan, który, jeśli się powiedzie, może zdecydować o zawodzie Mojżesza' 
byłby tak zrozumiany, że który to podmiot może, a nie się powiedzie, i stąd przecinek po który. 

שאם עובר אליהם יום בלי שערוריה נדמה להם שביזבזו אותו[...] יש בחורים רוסים   'są młodzieńcy rosyjscy [...](a) 
którym się zdaje, że zmarnowali dzień, jeśli upłynie im on bez skandalu' ( 83אבן , שחם ) – w przekładzie 
zmieniono szyk zdania nadrzędnego wobec zdania okolicznikowego, co spowodowało, że anaforę 'go' 
i rzeczownik 'dzień' należało zamienić miejscami, aby uniknąć niezrozumiałej katafory 'którym się 
zdaje, że go zmarnowali, jeśli upłynie im dzień bez skandalu'. Przekład zachowujący szyk zdania he-
brajskiego (b) 'którym jeśli upłynie dzień bez skandalu, zdaje się im, że go zmarnowali' jest akcepto-
walny, ale trudniej zrozumiały z powodu szyku odbiegającego od szyku zdania niewzględnego (szyk 
'którym jeśli' jest niespotykany w zdaniach niewzględnych: nie 'Janowi jeśli upłynie dzień bez skanda-
lu, zdaje mu się, że go zmarnował', lecz raczej 'jeśli Janowi upłynie dzień bez skandalu, zdaje mu się, 
że go zmarnował').  

אביו לא היה אלא שוחט פשוט, שאם גם נולד בגרמניה, לאדם פשוט  'za prostego człowieka, (a) którego ojciec był 
zwykłym rzezakiem, choć on sam urodził się w Niemczech' ( 34מקום , עוז ), nie (b) 'który choć urodził 
się w Niemczech, jego ojciec był zwykłym rzezakiem', choć wyjątkowo zdarzają się w języku polskim 
takie zdania: w surdut [...] który chociaż już był za ciasny, lecz jeszcze szkoda go było wyrzucić136F

137. 
אף תשוקתו כנראה חזקה, [...] שגם אם לבו נדיב, משכנו של אדם עצמאי  'mieszkanie człowieka samodzielnego, (a) 

którego żądza jest jak widać silna, choć jego serce jest hojne' ( 182הכלה , יהושע ), lepiej niż (b) 'którego 
serce choć jest hojne, [...] jego żądza jest jak widać silna'. 
 
Zdania powyższe zawierają zdanie okolicznikowe warunku (mimo że w przypadku niektórych z nich 

w polskim przekładzie pojawia się spójnik przyzwolenia choć). W wersji hebrajskiej zdanie okoliczniko-
we znajduje się przed zdaniem głównym, zgodnie z logiką i z najczęstszą relacją czasową łączącą zdarze-
nie warunkujące, wcześniejsze (np. 'odkarmienie'), ze zdarzeniem warunkowanym, późniejszym ('zos-
tanie krewnym'). Szyk taki należy zachować w przekładzie zdania niewzględnego: אני הולך לבדי, אם יסרבו  
'jeśli odmówią, pójdę sam' ( 16תרנגול , עמיר ). W języku hebrajskim taki sam szyk mają zdania warunkowe 

                                                 
137 Wikary Wekfildzki. Powieść Oliwera Goldsmita. Tł. H. Błotnicki, Warszawa 1825, t. 2, s. 131. Mimo że jest to 
przekład, zacytowane zdanie nie jest kalką z angielskiego, bo akurat kalka byłaby bardziej zgodna z normami języka 
polskiego: a coat [...] which, though grown too short, was much too good to be thrown away 'płaszcz [...] który 
chociaż stał się za krótki, był o wiele za dobry, aby go wyrzucić'. 
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zawierające anafory odnoszące się do poprzednika. W polskim przekładzie w wariancie (a) zdanie oko-
licznikowe następuje po zdaniu nadrzędnym. Niżej podaję zdania okolicznikowe inne niż warunkowe, 
i w ich przypadku szyk zdania okolicznikowego względem głównego jest w obu językach dowolny: 

 
הוא יודע להעריך את ההצלחה, שאף שמומחיותו היא היסטוריה ולא שירה, מפי פרופסור גמור  'z ust profesora zwyczajne-

go, (a) który umie docenić sukces [...] mimo że jego specjalność to historia, a nie poezja' ( 37הכלה , שעיהו ), 
znacznie lepiej niż (b) 'którego mimo że specjalność to historia, a nie poezja, umie on docenić sukces'. 

הוא מלא עליצות[...] שאף כי הכיפה שעל ראשו מחייבת אותו לנבור בזהירות בצלחות הזעירות , מזרחן כהה־עור  'ciemno-
skóry orientalista, (a) który jest pełen radości, mimo że mycka, którą ma na głowie, zobowiązuje go do 
ostrożnego grzebania w małych talerzykach' ( 11הכלה , יהושע ), znacznie lepiej niż (b) 'którego mimo że zobo-
wiązuje do ostrożnego grzebania w małych talerzykach mycka, którą ma na głowie, jest on pełen radości'. 

הנה מיום ליום התרגל אליו, ויותר מזה עורר בו סלידה, אשר ככל שהעלה את חמתו[...] להיטרף בשגעונה [...] להניח לה   
'pozwolić jej ostatecznie pogrążyć się w szaleństwie, (a) do którego się z każdym dniem przyzwycza-
jał coraz bardziej, mimo że złościło go ono, a jeszcze bardziej budziło w nim wstręt' ( 162זכרון , שבתאי ), 
znacznie lepiej niż (b) 'które mimo że złościło go, a jeszcze bardziej budziło w nim wstręt, przyzwy-
czajał się do niego z każdym dniem coraz bardziej'. 

לא ויחיד טבוע בפרצופיהם שעה שהם שוכבים כךאנשים שודאי משהו מופ  'ludzie, (a) na których twarzach na pewno 
maluje się coś wspaniałego i jedynego, gdy tak leżą' ( 68תחת , שמיר ), lepiej niż (b) 'którzy gdy tak leżą, 
na pewno coś wspaniałego i jedynego maluje się na ich twarzach'. 

הוסיפו להם מלצריו ושרתיו גם חמימות משפחתית[...] שכאשר היו הוא ואשתו מגיעים אליו , ן המקוםמ  'miejscem, (a) 
w którym kelnerzy i służba otaczali jego i jego żonę także ciepłem rodzinnym, gdy przybywali oni do 
niego' ( 41הכלה , יהושע ), lepiej niż (b) 'do którego gdy przybywali on i jego żona, kelnerzy i służba 
w nim otaczali ich także ciepłem rodzinnym'. 

שבשעה שהם מפסיעים על־פני הכביש מתמלאות האבנים דרך־ארץ כלפיהם[...] בתוך מגפי   'w butach [...] (a) wobec 
których bruk nabiera szacunku, gdy one kroczą po ulicy' ( 26דודיה , וליצקיא ), lepiej niż (b) 'które gdy 
kroczą po ulicy, bruk nabiera wobec nich szacunku'. 

קרא לו ׳אבא׳[...] שמאז שהתחתן עם אמו , אולי בבני  'może Beniego, (a) który zwał go [= ojczyma] tatą od czasu, 
gdy on [= ojczym] ożenił się z jego [= Beniego] matką' ( 18מגדלורים , קציר ) – gdyby na który przełożyć 
zaimek znajdujący się w zdaniu okolicznikowym, przekład brzmiałby tak: (b) 'z którego matką od czasu, gdy 
on [= ojczym] się ożenił, on [= Beni] zwał go [= ojczyma] tatą' – wydaje się, że zdanie to jest gramatyczne, 
jednak konieczność przesunięcia wyrażenia z którego przed spójnik od czasu, gdy powoduje, że zdanie odbie-
ga szykiem od analogicznego zdania niewzględnego, co powoduje wątpliwości co do jego akceptowalności. 

לוס אנג׳לס קוראים לו מקסשמאז שהוא עבר לגור ב, ראשון נולד מקסים  'pierwszy urodził się Maxim, (a) którego zwą 
Max, odkąd przeprowadził się do Los Angeles' ( 51רומן , ברנשטיין ), lepiej niż (b) 'który odkąd się prze-
prowadził do Los Angeles, zwą go Max'. 

ה אחתשמיום שאני מכיר אותו מעלה גיר, צביקה רבינוביץ  'Cwika Rabinowic, (a) który przeżuwa tylko jedno, 
odkąd go znam' ( 121החשבון , ברטוב ), lepiej niż (b) 'którego odkąd znam, przeżuwa on tylko jedno'. 

אשר בסתר לבה המשיכה עוד תקופה ארוכה אחרי שנואשה ממנו לרצות בו[...] מצזאר   'z Cezarem [...] (a) którego skrycie 
pragnęła jeszcze przez długi czas po tym, jak przestała pokładać w nim nadzieję' ( 90זכרון , שבתאי ), i tu 
chyba w ogóle nie jest możliwy przekład anafory ממנו 'z nim' na zaimek względny: (b) 'z Cezarem, 
w którym po tym, jak przestała pokładać nadzieję, jeszcze przez długi czas skrycie go pragnęła'. 

שעד שנסתיימה נתעבתה בה כבר טיפת זעם, נזרקה אחריו קריאת תמיהה  'rzucono za nim okrzyk zdziwienia, (a) 
w którym nabrzmiała kropla gniewu, zanim ucichł' ( 57ילדי , שמיר ), lepiej niż (b) 'który zanim ucichł, 
nabrzmiała w nim kropla gniewu'. 
 
Poprzednikiem w zdaniach powyższych jest rzeczownik, i z tego powodu w polskim przekładzie może 

do niego odnosić się anafora w formie zaimka osobowego. Jeśli poprzednikiem w polskim przekładzie 
jest zaimek to lub coś, to po pierwsze, zaimek względny ma formę co, a po drugie, druga z anafor ma 
formę zaimka wskazującego, a nie osobowego (por. rozdz. 4, 2.2.5):  אורי יעשה עצמו ראוי למה שניתן לו על ידי
 Uri uczyni siebie godnym tego/czegoś, co zostało mu dane, poprzez to, że zwróci nieco' שיחזיר קצתו
z tego' ( 143הוא , שמיר ), nie 'zwróci nieco z niego'. 

Wariant (b) byłby jedynie możliwy, gdyby w zdaniu nadrzędnym wchodzącym w skład zdania 
względnego nie było anafory odnoszącej się do poprzednika (rozdz. 4, 3.2.2.7.c). 

 
Spójnik bo nie dopuszcza przesunięcia przed niego żadnych elementów zdania tym spójnikiem rozpo-

czynającego się, a także nie dopuszcza przestawienia zdania okolicznikowego na początek, dlatego 
w przypadku zdania okolicznikowego przyczyny z tym spójnikiem tylko wariant (a) jest możliwy: 
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 'a we wsi są ludzie, których idę odwiedzić, bo ich nie ma' (a) ובכפר אנשים שאני הולך לבקרם משום שהם אינם
( 63נוכחים , גרוסמן ), nie (b) 'są ludzie, których bo nie ma, idę ich odwiedzić'. 

חד אתיכי הוא ייקבר י, שאיש לא ידע עליו, מן הבזיון הגדול ביותר  (a) 'od wielkiej hańby, o której nikt się nie dowie, 
bo ona zostanie pogrzebana razem ze mną' ( 15מחברות , מגד ) – można hebrajskie zdanie zmodyfikować 
tak, aby anafora odnosząca się do poprzednika pojawiała się tylko w zdaniu okolicznikowym:  זה האיש
-i wtedy przekład z zaimkiem względnym który jest trudny, bo zda ,שלא הלכתי לעבודה כי הוא בא אל ביתי
nia okolicznikowego nie można przestawić na początek, tj. niemożliwe są zdania 'to jest człowiek, bo 
który przyszedł/który bo przyszedł do mojego domu, nie poszedłem do pracy', tak jak niemożliwe jest 
zdanie niewzględne 'bo on mnie bije, nie lubię go'. Można wstawić między składniki zdania podrzęd-
nego zdanie nadrzędne i tak tłumaczyć: 'to jest człowiek, który nie poszedłem do pracy, bo przyszedł', 
choć najlepiej brzmi przekład ze spójnikiem co: 'to jest człowiek, co nie poszedłem do pracy, bo on 
przyszedł'. Zauważmy, że trudność w tłumaczeniu bierze się tu z tego, że zaimek względny należy 
przesunąć na początek zdania. Zaimek pytajny, także najczęściej przesuwany na początek zdania, 
w tym wypadku pozostałby na miejscu właściwym składnikowi niepytajnemu: 'nie poszedłem do pra-
cy, bo kto przyszedł?' (por. rozdz. 4, 3.2.2.7, b.2). 
 
W poniższych zdaniach hebrajskich okolicznik zawiera gerundium, ale jeśli przełożyć okolicznik na 

zdanie okolicznikowe, to na zaimek względny należy przełożyć zaimek nie będący częścią grupy werbal-
nej tworzonej przez gerundium: 

 
והבהיקו בנקיונם עד למרחוק, בבוא בהם האיש בקהל, אשר בימי שבת ומועד[...] ערכי בגדים ו  'kompletne stroje [...] (a) 

które lśniły czystością z daleka w szabas i święto, gdy się w nich szło między ludzi' ( 33הגולים , בארון ), 
lepiej niż (b) 'w których gdy się szło między ludzi, w szabas i święto, lśniły one czystością'.  

שרגיל היה להפסיד בשל היותו שחקן גרוע, רופא־השיניים  'dentysta, (a) który był nawykły do przegrywania, bo był 
kiepskim graczem' ( 22קפה חם  ) – jak wspomniałem, żaden składnik zdania rozpoczynającego się spój-
nikiem bo nie może być przesunięty przed ten spójnik, ani też zdanie to nie może być przesunięte 
przed zdanie nadrzędne, dlatego niemożliwy jest przekład, w którym na zaimek względny przełożony 
byłby zaimek 'on' określający gerundium. 

 
3.5.3. Na zaimek który można przełożyć jednocześnie wszystkie anafory odnoszące się do poprzedni-

ka, bo anafory te pojawiają się (jako sufiksy rzeczowników lub przyimków) w skoordynowanych, tj. 
połączonych spójnikiem 'i' (lub możliwych do połączenia tym spójnikiem), składnikach zdania względne-
go. Możliwy jest też przekład pierwszej z anafor na zaimek względny, drugiej na zaimek osobowy lub 
niekiedy elipsa przekładowego odpowiednika drugiej z anafor. 

 
• Anafory to zaimki dzierżawcze syntetyczne określające podmiot szeregowy: 
 

משתקים את העיפרון שלי, המבט שלהם, שעצם הנוכחות שלהם[...] יש אנשים   'są ludzie [...] których sama obecność, 
(których/ich) spojrzenie paraliżują mój ołówek' ( 101רחוב , אקשטיין ) 

) 'do łóżka, którego czystość i (którego/jego) miękkość nie ustępują' אל מיטה שצחותה ורכותה אינן נופלות 181הכלה , יהושע ) 
מזכות אותם[...] שסגולותיהם ומעלותיהם האישיות , אלו  'ci, których właściwości i (których/ich) zalety osobiste 

dają im przewagę/ci, którym przewagę dają ich właściwości i (ich) zalety osobiste' (Perec 1967: 90)  
שנושאם ונשואם זהים, המשפטים השמניים  'zdania nominalne, których podmiot i (których/ich) orzecznik są 

identyczne' (Perec 1967: 161) 
היו חלונותיה ודלתותיה מוגפים [...]ש[...] חדרו לדירתם   'dostały się do mieszkania [...] którego okna i (które-

go/jego) drzwi były pozamykane' ( 251זכרון , שבתאי ) 
שקירותיו ותקרתו הנמוכה מצופים היו סיבית חומה, באולם הצר  'w wąskiej sali, której ściany i (której/jej) niski sufit 

pokryte były brązową płytą pilśniową' ( 7חדר , בלס ). 
שקיומה או חידלונה הפסיקו להעסיק אותו, לסטיפנה  'do Stefanii, której istnienie lub (której/jej) zniknięcie przesta-

ły go zajmować' ( 275זכרון , שבתאי ) 
 
W języku hebrajskim w razie użycia zaimka dzierżawczego analitycznego możliwa jest jego elipsa 

z pierwszym rzeczownikiem, w polskim przekładzie elipsie może ulec zaimek określający drugi rze-
czownik: מי שאבא ואמא שלו כבר מתו 'człowiek, którego tato i (którego/jego) mama już umarli/ktoś, ko-
go/czyj tato i (kogo/czyja/jego) mama już umarli' ( 267כימים , שלו ). 

Wariant z dwoma zaimkami względnymi jest niemożliwy w przypadku tłumaczenia zdania  עם אנשים
אינם ידועים לו, והמקום שהוא עלול לתפוס בתוכם, שיחסם אליו, חדשים  'z nowymi ludźmi, których stosunek do niego 

oraz miejsce, które on może u nich zająć, nie są mu znane' ( 140עד , ראובני ), bo w zdaniu hebrajskim druga 
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z anafor odnoszących się do poprzednika pojawia się w zdaniu względnym określającym drugi ze skład-
ników szeregu, zatem pojawia się ograniczenie, o którym piszę w rozdz. 4, 3.2.2.7.e. 

 
• Anafory to zaimki dzierżawcze syntetyczne określające dopełnienie szeregowe: 
 

אשר אין צורך להרבות דברים על תרומתו הנכבדה ועל אישיותו המקסימה[...] את דוקטורנו   'naszego doktora [...] o którego 
poważnym wkładzie i (o którego/jego) czarującej osobowości nie ma potrzeby się rozwodzić' ( 123ילדי , שמיר ) 

) 'chłopak, którego ojca i (którego/jego) matkę zabito' בחור שרצחו את אביו ואמו 26אבן , שחם ) – wszystkie trzy 
podane tu wersje przekładu są gramatycznie poprawne, jednak pragmatycznie wierny przekład zawie-
ra tylko jeden zaimek względny w celowniku: 'chłopak, któremu zabito ojca i matkę'. 
 
• Anafory to zaimki dzierżawcze syntetyczne określające szereg okoliczników: 
 

ות ידיו ומחיריו הנוחיםאשר שמו נישא בפי כל בזכות עדינ[...] ד״ר משיח   'doktor Maszijach [...] którego nazwisko 
było na ustach wszystkich dzięki delikatności jego rąk i dzięki jego korzystnym cenom' ( 21קפה חם  ) 
lub 'dzięki którego korzystnym cenom i (dzięki którego/jego) rąk delikatności nazwisko jego było na 
ustach wszystkich' – zdanie ma trzy warianty przekładowe, bo zawiera trzy anafory odnoszące się do 
poprzednika, i żadna z nich nie odnosi się do podmiotu zdania względnego. Nie jest możliwy jedno-
czesny przekład na zaimek który zaimka dzierżawczego określającego 'nazwisko' i jednego z zaimków 
dzierżawczych określających 'ręce' lub 'ceny', bo są to nieskoordynowane składniki zdania: 'doktor 
Maszijach, którego nazwisko było na ustach wszystkich dzięki którego rąk delikatności i dzięki jego 
korzystnym cenom'. 
 
W zdaniach powyższych anafory mają formę zaimków dzierżawczych określających rzeczowniki. Gdy 

jedna z anafor lub obie są sufiksami przyimków, lepiej brzmi przekład z dwoma zaimkami względnymi, chyba 
że nada się drugiemu ze składników skoordynowanych cechy wtrącenia za pomocą interpunkcji: 

 
אשר בסביבתו ועמו התרגלו להיות, מן הגבר הממוצע  'od przeciętnego mężczyzny, w którego bliskości i z którym 

przyzwyczaiły się być' ( 128הוא , שמיר ), nie 'w którego bliskości i z nim przyzwyczaiły się być', choć 
może 'w którego bliskości (i z nim) przyzwyczaiły się być'.  

) 'ta, przez którą i dla której przybyłem aż tutaj' זו אשר בגללה ולמענה הגעתי עד הלום 106נינגל , שחר ), nie 'przez 
którą i dla niej przybyłem aż tutaj', choć może 'ta, przez którą (i dla niej) przybyłem aż tutaj'. 
 
Gdy anafory są składnikami skoordynowanych grup werbalnych bezokolicznikowych lub imiesłowo-

wych, to możliwe są dwa warianty przekładu: w wariancie (a) zaimek względny pojawia się tylko 
w pierwszej grupie werbalnej, po której następuje orzeczenie, a po nim druga grupa werbalna z zaimkiem 
osobowym odnoszącym się do poprzednika. W wariancie (b) wszystkie anafory mają formę zaimka 
względnego, a orzeczenie zdania względnego następuje po szeregu grup werbalnych, a to po to, aby 
zbliżyć zaimki względne do początku zdania względnego: 

 
 ten, (a) którego uwielbiać musimy, i go' זה שאנו מוכרחות להעריץ אותו ולהישמע לו ולהתנגד לו ולהתגונן מפניו

słuchać, i mu się sprzeciwiać, i bronić się przed nim', (b) 'którego uwielbiać, i którego słuchać, i któ-
remu się sprzeciwiać, i przed którym bronić się musimy' ( 51עד , שמיר ) 

אשר רק עם השנים למדה להוקיר אותה וגם ליהנות ממנה[...] אהבה   'miłością [...] (a) którą cenić dopiero z latami 
nauczyła się i także czerpać z niej przyjemność', (b) 'którą cenić, a także z której czerpać przyjemność, 
nauczyła się dopiero z latami' ( 88זכרון , שבתאי ) 

היה קשור אליה מאוד ומסור לה[...] ש, עם אמו  'ze swą matką, (a) do której był bardzo przywiązany i oddany jej', 
(b) 'do której bardzo przywiązany i której oddany był' ( 143זכרון , שבתאי ) 
 
W zdaniach powyższych anafory pojawiały się w skoordynowanych składnikach zdania pojedyncze-

go. Jeśli po spójniku względnym ש-  następuje zdanie złożone współrzędnie (czyli ze spójnikiem 'i/ale'), 
w którego obu zdaniach składowych pojawia się zaimek odnoszący się do poprzednika rzeczownikowe-
go 137F

138, to w polskim przekładzie pojawia się zdanie względne (z zaimkiem który) i współrzędnie z nim 
złożone zdanie z zaimkiem osobowym odnoszącym się do poprzednika, choć równoznaczny byłby szereg 
zdań względnych, tj. gdyby w drugim ze zdań zastąpić zaimek osobowy zaimkiem względnym. Tak więc 

                                                 
138 Hayon (1973: 227–228) uznaje takie zdania za szereg zdań względnych, a nie za zdanie względne współrzędnie 
złożone. 
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i w tym przypadku zaimki względne mogą pojawić się w skoordynowanych składnikach zdania względ-
nego, którymi tu są zdania współrzędnie złożone: 

 
עליה וניהלה אותהשגברת שכטר השתלטה [...] בפנימית ושוב ימים אפורים   'i znów szare dni na oddziale chorób 

wewnętrznych [...] który opanowała pani Szechter i którym/nim kierowała' ( 167כולל , הפנר ) 
ואחר־כך צרו ואיפרו אותו כחדש במעשיהם, וייפו אותו בחלומותיהם ובשיריהם, שאליו נכספו אבות הציונות[...] הנוף   'kra-

jobraz [...] do którego tęsknili ojcowie syjonizmu, i który/go upiększali w snach i wierszach, a który 
potem/a potem go ukształtowali i ubarwili na nowo w czynach' ( 106נוכחים , גרוסמן ) 

מיתמר וצריחו[...] הבחין בשמאלו במיסגד אבן משופץ שכיפתו הלבנה מעוטרת אורנמנטים   'zauważył po lewej odrestau-
rowany kamienny meczet, którego biała kopuła była ozdobiona ornamentami [...] i którego wieża/a 
jego wieża wznosiła się wysoko' ( 66מגדלורים , קציר ) 

שהשנים חונטות אותה והיא מזדקנת כנערה[...] של אשה   'kobiety [...] którą lata balsamują i która/ona starzeje się 
jak młoda dziewczyna' ( 63הכלה , יהושע ) 

 oprócz Griszy Isarowa, którego praca' מלבד גרישה איסארוב אשר מלאכתו נעשתה בלילה ועכשיו הוא חופשי ללכת
została wykonana w nocy i który/on teraz może iść' ( 79מקום , עוז ) 

עוד איכשהו בקושי פותח אותן אבל להחזירן למקומן כבר לא תוכל במגירות שאתה  'w szufladach, które jeszcze jakoś 
z trudem otwierasz, ale których/ich wsunąć z powrotem na miejsce już nie zdołasz' ( 7ילדי , שמיר ) 
 
Wariant z zaimkiem który także w drugim zdaniu ma ustalony szyk, tj. zaimek względny powinien 

być jak najbliżej spójnika koordynującego zdania. W przypadku anafory w formie zaimka osobowego 
szyk drugiego ze zdań jest swobodny, tj. nie wpływa nań fakt, że zaimek osobowy odnosi się do poprzed-
nika zdania względnego i możliwy jest także taki wariant: 'w szufladach, które jeszcze jakoś z trudem 
otwierasz, ale już nie zdołasz wsunąć ich z powrotem na miejsce'. 

Poprzednik to (podobnie jak coś, co?, nic, cokolwiek) wyklucza anaforę w formie zaimka który, i je-
dynie możliwa forma anafory to co. Ale do zaimka nieokreślonego co nie może odnosić się anaforycznie 
zaimek osobowy ono, może natomiast zaimek wskazujący to:  ובגללו רצה כל־כך [...] מה שהיה חושש מפניו

הפך עובדה, בוילי  'to, czego się bał [...] i z powodu czego/i z powodu tego tak upodobał sobie Wiliego, stało 
się faktem' ( 91הוא , שמיר ), chyba nie 'to, czego się bał i z jego powodu tak upodobał sobie Wiliego' (por. 
rozdz. 2, 2.6; rozdz. 4, 2.2.5).   

Zaimek anaforyczny będący dopełnieniem może w zdaniu hebrajskim ulec elipsie, jeśli skoordynowa-
ne orzeczenia wymagają dopełnienia w takiej samej formie, tj. w zdaniu poniżej z tym samym przyim-
kiem. Zgodnie z obowiązującą w języku hebrajskim zasadą, że dopełnienie analityczne, czy to zaimkowe, czy 
rzeczownikowe, ulega elipsie raczej z pierwszym czasownikiem (por. rozdz. 2, 8.2.h), w hebrajskim zdaniu 
względnym pierwsze z orzeczeń nie ma dopełnienia i anafora pojawia się dopiero w drugim zdaniu: 

 
שגעון[...] מה שהיתה מצפה ורוננת לו כל־כך היה אותו   'to, czego się spodziewała i na co/na to się cieszyła, to było 

to szaleństwo/ta rzecz, której się spodziewała i na którą/na nią się cieszyła, to było to szaleństwo' 
( 55הוא , שמיר ) – akurat w przekładzie tego zdania każde z orzeczeń wymaga dopełnienia w innej for-
mie, dlatego niemożliwa jest w polskim przekładzie elipsa. Jak już wspomniałem, o ile zaimek 
względny który dopuszcza w drugim zdaniu anaforę w formie zaimka osobowego ('rzecz [...] na któ-
rą/na nią'), to nie dopuszcza jej zaimek względny co, tj. chyba niemożliwa jest parafraza 'to, czego się 
spodziewała i na nie się cieszyła'. Można zdanie hebrajskie zmodyfikować tak, aby w polskim prze-
kładzie pojawiły się czasowniki wymagające dopełnienia w tej samej formie: מה שהיתה מצפה וממתינה לו 
'to, czego się spodziewała i (czego) oczekiwała/ta rzecz, której się spodziewała i (której/jej) oczekiwała' – 
wtedy również w zdaniu polskim możliwa jest elipsa dopełnienia, ale odmiennie niż w zdaniu hebrajskim, 
w zdaniu polskim to drugie z orzeczeń nie ma dopełnienia, co wynika ze spójnikowej funkcji anafory któ-
ry/co odnoszącej się do poprzednika, a także z widocznej w języku polskim tendencji, aby również w zda-
niach niewzględnych elipsa dopełnienia zaimkowego następowała w pierwszym zdaniu (raczej lubię go 
i szanuję niż lubię i szanuję go, por. rozdz. 2, 8.2.h). 
 
W języku hebrajskim zdanie względne współrzędnie złożone można sparafrazować, nadając mu formę 

dwóch zdań względnych skoordynowanych, tj. powtarzając spójnik ש-  i łącząc zdania względne spójni-
kiem ו- . Parafraza taka jest możliwa tylko wtedy, gdy w obu zdaniach składowych współrzędnie złożo-
nych pojawia się (lub jest domyślny) zaimek anaforyczny odnoszący się do poprzednika. Polski przekład 
ma takie same warianty jak w przypadku zdania względnego współrzędnie złożonego: 
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האדם היחיד שאהב, א זכר ושעל קיברה לא עלה מעולםשאת תאריך מותה ל, היתה הסבתא קלארה  'była babcia Klara, 
której daty śmierci nie pamiętał, i której/jej grobu nigdy nie odwiedził, jedynym człowiekiem, którego 
kochał' ( 106זכרון , שבתאי ) 

פן חופשי על שטיחי הריצפהשנאה את ׳הנרי׳ שריח לא נעים של זיקנה נדף ממנו ואשר טייל באו  'nienawidziła Henriego, od 
którego roznosił się nieprzyjemny zapach starości, i który/on sobie swobodnie spacerował po dywa-
nach' ( 101זכרון , שבתאי ) 

ביקש, שלא השתכנע שבנו מאמין לו ושהשיכחה והשקר הזה העכירו את רוחו, צזאר  'Cezar, który nie dał się przekonać, 
że jego syn mu wierzy, i któremu nastrój popsuły/i nastrój popsuły mu zapomnienie i to kłamstwo, 
chciał' ( 87זכרון , שבתאי ) 

 ,puszki po wytłokach, które zostały opróżnione' פחי־כוספה שנתרוקנו ושבכל זאת נרעשת מתוכם לפעמים תרנגולת
i z których/z nich mimo to czasami dolatuje hałas kury' ( 9תחת , שמיר ) 

ושלאחר הטלטול שטילטל אותו ראשד נכרכו שתי רגליו הקדמיות[...] שבלע כדור , בגור החזירים  'na warchlaka, który 
połknął pigułkę [...] i którego/jego dwie przednie nogi związano po wstrząsaniu, któremu poddał go 
Raszed' ( 203הכלה , יהושע ) – w przekładzie tego zdania należy okolicznik 'po wstrząsaniu' przesunąć na 
koniec zdania, bo zawarty w tym okoliczniku zaimek odnoszący się do 'warchlaka' (אותו) w żadnym 
razie nie może być przełożony na zaimek który, gdyż wtedy składnik zdania względnego musiałby 
znajdować się przed zaimkiem względnym to zdanie rozpoczynającym, co jest niemożliwe (rozdz. 4, 
3.2.2.7.e). 
 
W zdaniach podanych wyżej oba warianty polskiego przekładu (tj. z powtórzonym zaimkiem względ-

nym i z zaimkiem osobowym) brzmią równie dobrze. Niekiedy jednak znacznie lepszy jest wariant 
z zaimkiem osobowym w drugim ze zdań, mianowicie wtedy, gdy zdanie drugie ma zawiłą budowę 
i w jego wersji hebrajskiej anafora odnosząca się do poprzednika jest składnikiem zdania podrzędnego 
wchodzącego w skład zdania względnego, bo wtedy w wariancie z dwoma zaimkami względnymi skład-
nik zdania podrzędnego, tj. zaimek który, znajduje się przed spójnikiem to zdanie wprowadzającym (tu 
'nawet gdyby'): ושהייתי נמנע מעשות זאת גם אילולי ביקשני , רשאי לנקוב מתוך התחשבות ברגשותיושבשמו איני  –העורך 
 ,redaktor – którego nazwiska nie wolno mi wymienić ze względu na jego uczucia' מפורשות להעלים את שמו
i powstrzymałbym się od uczynienia tego nawet, gdyby nie poprosił mnie wprost o zatajenie jego nazwi-
ska' ( 147נינגל , שחר ), znacznie lepiej niż '[...] i który nawet gdyby nie poprosił mnie wprost o zatajenie 
jego nazwiska, powstrzymałbym się od ujawnienia go' – w tym wariancie konieczne jest przestawienie 
zdania okolicznikowego warunku przed zdanie nadrzędne, bo tylko zdanie okolicznikowe zawiera anafo-
rę odnoszącą się do poprzednika, co z kolei powoduje konieczność zastąpienia proformy 'od uczynienia 
tego' wyrażeniem bardziej specyficznym.  

Gdy drugie ze skoordynowanych zdań względnych znajduje się daleko od poprzednika wskutek tego, 
że pierwsze ze zdań względnych zawiera wiele składników, w polskim przekładzie drugiego ze zdań 
anafora powinna przybrać postać rzeczownika określonego zaimkiem który to: שאווירו , אל שלוות הבוקר

ואשר את דומייתו העמוקה הדגישו קולות געיה, שבאה מן העשבים הלחים ומעצי הפרי והברושים, יה ספוג צינהאפור ה־הכחלחל  
'w spokój poranka, którego błękitno-szare powietrze było przesycone chłodem, który bił od wilgotnej 
trawy, od drzew owocowych i od cyprysów, i którego to poranka głęboką ciszę podkreślało muczenie' 
( 219זכרון , שבתאי ) – anafora i którego głęboką ciszę zostałaby odniesiona do 'powietrza' lub 'chłodu'. 

 
Parafraza z powtórzonym spójnikiem względnym ש- , a w języku polskim przekład z dwoma zaimkami 

względnymi, są niemożliwe, gdy w drugim ze zdań współrzędnie złożonych nie ma anafory (nawet 
domyślnej) odnoszącej się do poprzednika:  איננה מדע שאחדים מתמחים בו ואחרים מאמינים להם [...] ידיעת הארץ
 krajoznawstwo [...] nie jest nauką, w której niektórzy się specjalizują, a inni wierzą im, że są' שהם מומחים
oni specjalistami' ( 40אבן , שחם ) – drugie ze zdań współrzędnie złożonych na pewno jest składnikiem 
zdania względnego, tj. jest ono skoordynowane ze zdaniem 'w której niektórzy się specjalizują', nie zaś ze 
zdaniem 'nie jest nauką', jako że zawiera ono anafory odnoszące się do składników zdania 'w której 
niektórzy się specjalizują'. 

 
W dotychczas omówionych zdaniach względnych pojawiło się wiele zaimków odnoszących się do te-

go samego, jednego poprzednika. W szczególności skoordynowane zdania względne określały ten sam 
poprzednik. W języku hebrajskim, a w każdym razie w prozie Szabtaja, grupa nominalna złożona z kilku 
rzeczowników może być określona przez szereg skoordynowanych zdań względnych, określających 
różne składniki tej grupy. Trudno orzec, czy jest to możliwe w języku polskim, tj. czy podany tu przekład 
z dwoma zaimkami względnymi jest akceptowalny: 
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• Grupa nominalna to szereg, poprzednikiem pierwszego zdania względnego jest ostatni składnik sze-
regu, poprzednikiem drugiego zdania względnego jest cały szereg: שהיתה מופנית , של אדישות ואירוניה מרירה

רמזים של טינה[...] ביצבצו מתוכם [...] ואשר , בעיקר כלפי עצמו  'obojętności i gorzkiej ironii, która była zwrócona 
głównie przeciwko niemu samemu, i z których wyrastały aluzyjne przejawy niechęci' ( 93זכרון , שבתאי ) – 
na pewno akceptowalny byłby przekład bez spójnika i, z anaforą w postaci rzeczownika: 'obojętności 
i gorzkiej ironii, która była zwrócona głównie przeciwko niemu samemu, z których to uczuć wyrastały 
aluzyjne przejawy niechęci', a także przekład z zachowanym spójnikiem, i anaforą w postaci zaimka 
osobowego w drugim zdaniu: 'obojętności i gorzkiej ironii, która była zwrócona głównie przeciwko 
niemu samemu, i z nich wyrastały aluzyjne przejawy niechęci'. 

Podobne znaczenie wyraża zdanie względne współrzędnie złożone, następujące po szeregu rzeczowni-
ków, którego pierwsze zdanie składowe określa pierwszy składnik szeregu, a drugie drugi: הגישה לו תה ועוגה ,
) 'podawała mu herbatę i ciasto, które jadł i pił' (a) שהיה שותה ואוכל 18סוגרים , צירק ) – w zdaniu hebrajskim nie 
pojawiają się anafory odnoszące się do poprzednika, bo byłyby one dopełnieniami bliższymi. Na podstawie 
poprzedniego przykładu przypuszczam, że w razie pojawienia się anafor zdanie brzmiałoby tak: תה ועוגה ,

תה אותו ואוכל אותהשהיה שו . Polski wariant (a) może znaczyć, że 'herbata i ciasto' to dopełnienia obu zdań 
współrzędnie złożonych ('jadł herbatę i ciasto oraz pił herbatę i ciasto'). Trudno orzec, czy akceptowalny 
jest przekład jednoznaczny, z powtórzonym zaimkiem względnym: (b) 'herbatę i ciasto, którą pił i które 
jadł'. Oczywiście wyrażenie treści tego zdania w formie niekotrowersyjnej jest możliwe: 'herbatę, którą pił,  
i ciasto, które jadł', jednak kontrastywne badania składni nie mogą ograniczać się do stwierdzenia, że zna-
czenie zdania w jednym języku da się wyrazić w drugim, bo jest to stwierdzenie trywialne. Trudno orzec, 
czy zdanie o podobnej budowie, ze spójnikiem co i dwoma zaimkami anaforycznymi, każdym odnoszącym 
się do innego poprzednika, byłoby akceptowalne: (c) 'poda-wała mu herbatę i ciasto, co pił ją, i jadł je'. 

 
• Grupa nominalna jest hipotaktyczna, tj. drugi rzeczownik jest określeniem (dopełniaczowym lub 

przyimkowym) pierwszego rzeczownika, poprzednikiem pierwszego zdania względnego jest składnik 
nadrzędny, poprzednikiem drugiego zdania względnego jest składnik podrzędny grupy nominalnej: 

 
שמהן יצאו הזרוע והרגליים ושמקמטי המצח שלה נוצר עץ, התגלו פניה של אמו  'ukazywało się oblicze jego matki, 

z którego wychodziły ramię i nogi, i z której zmarszczek na czole tworzyło się drzewo' ( 100זכרון , שבתאי ) 
 owe rozdziały z książki, które' אותם חלקים מתוך הספר שכבר הספיק לתרגם ואשר ישראל שמע עליו לא פעם מגולדמן

już zdążył przetłumaczyć, i o której Izrael słyszał nie raz od Goldmana' ( 276זכרון , שבתאי ) 
 
Na pewno akceptowalny byłby przekład, w którym w drugim zdaniu anafora miałaby formę zaimka 

osobowego: 'ukazywało się oblicze jego matki, z którego wychodziły ramię i nogi, i z jej zmarszczek na 
czole tworzyło się drzewo', a także wariant, w którym zdania względne nie byłyby skoordynowane, tj. 
z pominięciem spójnika i, ale wtedy w drugim z nich anafora musiałaby przybrać formę zaimka który to 
określającego powtórzony rzeczownik: 'ukazywało się oblicze jego matki, z którego wychodziły ramię 
i nogi, z której to jego matki zmarszczek na czole tworzyło się drzewo'; 'owe rozdziały z książki, które już 
zdążył przetłumaczyć, o której to książce Izrael słyszał nie raz od Goldmana'. Również w języku hebraj-
skim w razie określenia grupy nominalnej dwoma zdaniami względnymi, z których każde odnosi się do 
innego składnika grupy, zdania względne zwykle nie są połączone spójnikiem ו- דין־וחשבון של מפקד  :

אשר נתגלה לאחרונה בארכיון, המחלקה הצרפתית שהוזעקה להרגיע את הנצים  'raport dowódcy oddziału francuskiego, 
który został wezwany, aby uspokoić zwaśnionych, który to raport został ostatnio odkryty w archiwum' 
( 147הכלה , יהושע ). Być może więc spójnik 'i' pojawiający się w zdaniach tu podanych także mówiącym po 
hebrajsku wydałby się nieakceptowalny, a zdania te należałoby uznać za osobliwość zawiłego stylu Szabtaja. 

 
Zdarza się też w języku hebrajskim, a w każdym razie w prozie Szabtaja, że szereg skoordynowanych 

zdań względnych ma dwa poprzedniki: jednym z nich jest rzeczownik, drugim treść wyrażona zdaniem: 
דישה את גופה למדע ואשר אילולא כן יתכן שלעולם לא היה איש מקרוביה יודע שמתהנמצאה תעודה מאושרת כחוק לפיה הק  

'znaleziono ważne oświadczenie, zgodnie z którym poświęciła swe ciało dla nauki, i gdyby nie które to 
zdarzenie, możliwe, że nigdy nikt z jej bliskich nie dowiedziałby się, że umarła' ( 171זכרון , שבתאי ) – 
w zdaniu hebrajskim poprzednik zdania asyndetycznego to 'oświadczenie', natomiast poprzednik skoor-
dynowanego z nim zdania spójnikowego to treść wyrażona zdaniem 'znaleziono ważne oświadczenie', 
i anafora odnosząca się do tej treści to כן 'to'. Jedyne, co w podanym tu polskim przekładzie może budzić 
wątpliwość, to połączenie zdań względnych spójnikiem i, który gdyby pominąć, zdanie byłoby akcepto-
walne, bo wtedy zdanie gdyby nie które to zdarzenie, możliwe, że [...] miałoby za poprzednik treść wyra-
żoną zdaniem poprzedzającym (którego jeden ze składników byłby określony zdaniem względnym). 
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Podsumowując, w dominującym typie hebrajskiego zdania względnego, czyli w zdaniu spójnikowym, 
może pojawić się kilka anafor odnoszących się do poprzednika, z których żadna nie jest wyróżniona 
w sposób, który by wskazywał, że to właśnie ją należy przełożyć na zaimek względny. W polskim zdaniu 
względnym także może wystąpić kilka anafor odnoszących się do poprzednika, ale zwykle tylko jedna 
z nich ma formę zaimka względnego. Tłumacząc z hebrajskiego na polski, należy zatem jedną z anafor 
hebrajskich wyróżnić oddając ją zaimkiem który. Jeśli struktura gramatyczna zdania hebrajskiego pozwa-
la na swobodny wybór tej z anafor, której w przekładzie odpowiadałby zaimek względny, można to 
wykorzystać w celu uniknięcia komplikacji szyku, z jakimi w języku polskim wiąże się relatywizacja. 

 
4. Zaimek dzierżawczy jako poprzednik zdania względnego 
 
4.1. Zdanie względne określające rzeczownikowy składnik konstrukcji dopełniaczowej 
 
Jeśli zdanie względne następuje po konstrukcji dopełniaczowej, to poprzednikiem może być dowolny 

składnik tej konstrukcji, i rzadko, tylko w przypadku dopełniacza przyimkowego lub zaimkowo-
przyimkowego, zdarza się, że zdanie względne znajduje się bezpośrednio po pierwszym składniku, jeśli 
to on jest poprzednikiem138F

139: 
 

החולה הישישה וכלח של אמ־עליו־ביופי שאבד  'urodą, która przeminęła, jego starej, chorej matki' ( 62נינגל , שחר ) 
 na których oparciach były reliefy, które' שעל גבי המשענות שלהם היו תבליטים שהשתחקו של גבעולים ועלים ופרחים

się starły, gałązek, liści i kwiatów' ( 195זכרון , שבתאי ) 
) 'dzieło, które nie zostało dokończone, rzeźbiarza' מלאכתו שלא־נשלמה של הפסל 9החי , מגד )   
) 'cały aksamit, który nigdy nie płowieje, Danieli' כל הקטיפה שאינה דוהה לעולם של דניאלה 192כורסת , גפן ) 

Wydaje się, że w przypadku standardowej interpunkcji, tj. przecinka po poprzedniku, jedynie możliwy 
szyk w języku polskim to 'dzieło rzeźbiarza, które nie zostało dokończone/reliefy gałązek, liści i kwiatów, 
które się starły', tj. podany wyżej przekład z trudem można uznać za akceptowalny. Jednak ujęcie zdania 
względnego w nawias powoduje, że nietypowy szyk staje się akceptowalny: 'aksamit (który nigdy nie 
spłowieje) Danieli'. Także w języku hebrajskim znacznie częściej zdanie względne następuje po ostatnim 
składniku konstrukcji dopełniaczowej (we wszystkich trzech jej wariantach), niezależnie od tego, który ze 
składników jest poprzednikiem (Hayon 1973: 165):  

 
• Poprzednikiem jest pierwszy składnik: 

צלנו קומפוטמרק של פירות מבושלים שקראו לו א  'zupa z gotowanych owoców, którą zwano u nas kompotem' 
( 285סיפור , עוז ) 

לשמועשרוָצה , לאמו של יותם  'matce Jotama, która chce usłyszeć' ( 91שיני , גפן )  
 
• Poprzednikiem jest drugi składnik: 

) 'ta walka przeciwieństw, które się ze sobą nie pogodziły' אותה התכתשות של ניגודים שלא השלימו 165הוא , שמיר ) 
) 'pod wpływem napisu, który po nim się porusza' מכוח הכתובית שמטיילת עליו 152הכלה , יהושע ) 

 
Z tego powodu jeśli w zdaniu względnym pojawiają się zaimki odnoszące się do kilku składników 

konstrukcji dopełniaczowej, nie jest oczywiste, który z nich jest poprzednikiem, a niekiedy jest to nie-
możliwe do ustalenia, i wtedy można oddać dwuznaczność oryginału za pomocą spójnika względnego co, 
natomiast użycie w przekładzie zaimka który zmusza do niekiedy arbitralnego, a niekiedy uzasadnionego 
strukturą hebrajskiego zdania, uznania za poprzednik jednego z rzeczowników składających się na kon-
strukcję dopełniaczową: 

 
 obywatel Austrii, (a) który pisał w niej, w jej kulturze i w jej języku', (b)' יליד אוסטריה שבה ובתרבותה ובשפתה כתב

w której (i w której/jej kulturze, i w której/jej języku) pisał' ( 45נינגל , שחר ) – ponieważ w całym tekście do-
minują zdania względne z anaforą odnoszącą się do poprzednika znajdującą się bezpośrednio po spójniku 
względnym, bardziej prawdopodobna jest interpretacja (b), wymagająca w polskim przekładzie ujęcia czę-
ści anafor w nawias z powodu niemożności skoordynowania zaimka który (por. rozdz. 4, 6). 

שסייעו לו, לחבריו של צעיר זה  'kolegom tego młodzieńca, (a) którzy mu pomogli', (b) 'któremu oni pomogli' 
( 10מלאכים , בן נר ) – bardziej prawdopodobna jest interpretacja (a), bo jeśli zdanie miałoby znaczyć to, 

                                                 
139 Siloni (1995: 455) uważa takie zdania za nieakceptowalne, Shlonsky (2004) dopuszcza je pod warunkiem, że 
zdanie względne jest krótkie. 
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co polski przekład (b), pojawiłaby się anafora zaimkowa, by zasygnalizować, że to nie rzeczownik 
'koledzy' jest poprzednikiem: שהם סייעו לו, זה לחבריו של צעיר . 

שהוא כבר לא היה יכול להשתלט עליו, המוח של מומיק  'mózgowie Mumika, (a) nad którym on już nie mógł zap-
anować' albo (b) 'który już nie mógł nad nim zapanować' ( 112מומיק , גרוסמן ) – z kontekstu wynika, że 
zaimek הוא odnosi się do 'Mumika', a zaimek עליו do 'mózgu', więc dwuznaczność hebrajskiego zdania 
nie polega na tym, że nie wiadomo, jakie jest odniesienie zaimków męskich pojedynczych, gdy oba 
składniki dopełniacza są męskie pojedyncze. Tę nieistotną tu dwuznaczność usunąłem w przekładzie, 
tłumacząc niestandardowo מוח na mózgowie. Aby ją usunąć także ze zdania hebrajskiego, można je 
zmodyfikować, zastępując jeden z rzeczowników żeńskim: שהיא כבר לא היתה יכולה , המוח של רבקה
 mózg Rebeki, nad którym ona już nie mogła zapanować', (b') 'mózg Rebeki, która już' ('a) להשתלט עליו
nie mogła nad nim zapanować'. Za tym, że bardziej prawdopodobna jest interpretacja (a), przemawia 
pojawienie się zaimka הוא, który raczej nie pojawiłby się, gdyby anafora odnosząca się do poprzednika 
była podmiotem zdania względnego czasownikowego. W języku polskim równie dwuznaczne mogą 
być zdania ze spójnikiem co: w przypadku zdania dom mojej matki, co w nim ją zamordowano, nie 
wiadomo, czy poprzednikiem jest dom, czy też mojej matki, a kryterium odległości od poprzednika, 
które mogłoby wskazywać, że poprzednik to dom (gdy w zdaniu dom mojej matki, co ją w nim zamor-
dowano poprzednikiem byłby wyraz matki) nie jest rozstrzygające, jako że w zdaniach ze spójnikiem 
co zaimek odnoszący się do poprzednika nie musi być przesunięty na miejsce bezpośrednio po po-
przedniku, i możliwa jest taka dwuznaczna parafraza z oboma zaimkami oddalonymi od spójnika 
względnego: dom mojej matki, co zamordowano ją w nim. Jeśli przetłumaczyć wyżej podane zdanie 
hebrajskie z użyciem spójnika co: 'mózg Rebeki, co (ona) nie mogła już nad nim zapanować', podob-
nie jak w zdaniu hebrajskim, obecność zaimka ona jest wskazówką, że poprzednik to mózg, bo także 
w języku polskim jeśli anafora to podmiot zdania względnego ze spójnikiem co, po spójniku z reguły nie 
pojawia się zaimek osobowy odnoszący się do poprzednika: ludzie, co przyszli, nie ludzie, co oni przyszli. 

שגם לפי טעמיהם ניתן היה לחוש שהיא הולכת ויוצאת מדעתה, מן המטבח היו מתגנבים ריחות תבשיליה של אשתו הראשונה  
'z kuchni dolatywały zapachy potraw jego pierwszej żony, z których smaku również można było wy-
czuć, że ona popada stopniowo w obłęd' ( 108הכלה , יהושע ) – ten wariant jest preferowany ze względu 
na złożoność zdania względnego, ale w zdaniu hebrajskim nie ma niczego, co by zabraniało tłumacze-
nia, w którym poprzednikiem byłaby 'żona': 'z kuchni dolatywały zapachy potraw jego pierwszej żony, 
która, że popadała w obłęd, było czuć także z ich smaku'. Przekład ze spójnikiem co: 'z kuchni dola-
tywały zapachy potraw jego pierwszej żony, co także z ich smaku można było wyczuć, że ona popada 
stopniowo w obłęd' jest równie dwuznaczny, co zdanie hebrajskie, tj. za poprzednik można uznać wy-
raz potrawy lub wyraz żony. 

שככה הוא נותן נפשו עליו, מישורו של אריה  'plac Ariego, co w taki sposób on ryzykuje w jego obronie życiem' 
( 43סיפורים , ביאליק ) – użycie zaimka który wymaga zdecydowania, który z dwóch rzeczowników uznać 
za poprzednik, przy czym obie interpretacje wydają się równie uprawnione: 'plac Ariego, który w taki 
sposób ryzykuje w jego obronie życiem/plac Ariego, w którego obronie on w taki sposób ryzykuje ży-
ciem'. To, że w zdaniu względnym pojawia się leksem zaimkowy הוא nie oznacza, że 'Arie' nie może 
być poprzednikiem, jako że w hebrajskim zdaniu względnym z orzeczeniem w formie imiesłowu 
czynnego leksem zaimkowy odnoszący się do poprzednika, a będący podmiotem, może się pojawić 
zwłaszcza, gdy pomiędzy spójnik względny a imiesłów są wstawione inne składniki zdania, jak tu 
okolicznik ככה 'w taki sposób'. 

) 'to jest dzieciństwo mego ojca, z którego został on wygnany' זו ילדותו של אבי שממנה הודח 29נוכחים , גרוסמן ) 
– poprzednikiem jest raczej 'dzieciństwo' niż 'ojciec', a to dlatego, że anaforę odnoszącą się właśnie do 
'dzieciństwa' przesunięto na początek zdania względnego. Także interpunkcja, tj. brak przecinka przed 
spójnikiem względnym, wskazuje, że zdanie jest ograniczające, a takim nie byłoby zdanie określające 
'mego ojca'. Gdyby poprzednikiem był 'ojciec', zdanie brzmiałoby tak: שהודח ממנה, זו ילדותו של אבי . 

שלא היא וגם לא אמה לא הכירו אפילו את הוריו, הבן משפחה רחוק מאוד של צפור, בחור צעיר בשם אלתר[...] הגיע   (a)  
'przyjechał [...] młody chłopak imieniem Alter, bardzo daleki krewny Cypory, którego nawet rodzi-
ców/nawet rodziców którego nie znała ani ona, ani jej matka' ( 221זכרון , שבתאי ) – tu w zdaniu względ-
nym pojawiają się anafory odnoszące się zarówno do pierwszego składnika dopełniacza, tj. do rzeczow-
nika בן משפחה 'krewny': ]יו]הור  'jego [rodzice]', jak i do drugiego składnika, tj. do rzeczownika 'Cypora': 
ה]אמ[ ,'ona' היא  'jej [matka]. Jeśli użyć w przekładzie zaimka który, to za poprzednik musi być uznany 
rzeczownik 'krewny', bo anafory היא nie można przełożyć na zaimek który z powodu zanegowania oraz 
koordynacji (rozdz. 4, 5–6). To daje wariant (a) przekładu. Anafora w formie rzeczownika określonego 
zaimkiem który to pozwala na przekład, w którym poprzednikiem jest rzeczownik 'Cypora' (jako że 
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anafora w formie rzeczownika może być koordynowana), co daje wariant (b) 'przyjechał młody chłopak 
imieniem Alter, bardzo daleki krewny Cypory, która to Cypora, ani jej matka, nie znały nawet jego rodz-
iców'. Zauważmy, że w wariancie (b) nie jest chyba możliwe powtórzenie spójnika ani, możliwe w tłu-
maczeniu zdania niewzględnego: לא הוא אף לא החובש הפלוגתי לא יחסו חשיבות יתירה לחום הגבוה 'ani on, ani sa-
nitariusz kompanii nie przypisywali zbytniego znaczenia wysokiej gorączce' ( 200עת , באר ), ale raczej nie 
'ani która to Cypora, ani jej matka, nie znały'. Spójnik co pozwala zachować wieloznaczność zdania he-
brajskiego, tj. w przekładzie z jego użyciem za poprzednik może być uznany zarówno rzeczownik krew-
ny, jak i rzeczownik Cypora: (c) 'przyjechał młody chłopak imieniem Alter, bardzo daleki krewny Cypo-
ry, co ani ona, ani jej matka, nie znały nawet jego rodziców'. 

שאמר לו, בדברי רודניק  'w słowach Rudnika, który mu [je] powiedział' ( 202עד , ראובני ) – nie 'w słowach 
Rudnika, które on do niego powiedział', bo w zdaniu względnym pominięto anaforę odnoszącą się do 
'słów', co oznacza, że właśnie ten rzeczownik jest poprzednikiem. 
 
4.2. Zdanie względne określające ostatni, zaimkowy składnik konstrukcji dopełniaczowej 
 
Jeśli ostatni składnik konstrukcji dopełniaczowej to zaimek osobowy, we współczesnym hebrajskim 

poprzednikiem zdania względnego jest niemal zawsze jeden z poprzedzających składników, bo dziś tylko 
wyjątkowo zaimek dzierżawczy bywa poprzednikiem zdania względnego: 

 
שהיא מעריצה אותו, אביה  'jej ojciec, którego ona uwielbia' ( 43מסע , מגד ), nie 'ojciec jej, która go uwielbia', 

choć przeciwko tej interpretacji przemawia wyłącznie to, że we współczesnym hebrajskim niemal nie 
występują zdania względne, których poprzednik to zaimek dzierżawczy, a nie to, że w zdaniu względ-
nym pojawia się podmiot היא, bo podmiot ten pojawiłby się także wtedy, gdyby zaimek ten odnosił się 
do poprzednika, jako że w zdaniach względnych z orzeczeniem w formie imiesłowu czynnego pojawia 
się podmiot zaimkowy odnoszący się do poprzednika, jeśli poprzednik to zaimek osobowy w formie 
sufiksu, jak właśnie tu (rozdz. 4, 3.1.1.2.b.2).  

) 'była półka z jej walizką, którą pomogłeś jej podnieść' היה המדף עם מזוודתה שעזרת לה להעלות  חדר, שמעוני
370) – poprzednik to 'walizka', a nie zaimek 'jej' określający 'walizkę', tj. nie należy tłumaczyć tego 
zdania tak: 'była półka z walizką jej, której pomogłeś ją podnieść', bo gdyby 'walizka' nie była po-
przednikiem zdania względnego, to pojawiłby się w zdaniu względnym zaimek odnoszący się do tego 
rzeczownika: אותה שעזרת לה להעלות , jako że pominięcie dopełnienia bliższego zaimkowego jest możli-
we, jeśli zaimek jest anaforą odnoszącą się do poprzednika. 

נהשלמעשה לא הרפו ממ, את כאבי הראש שלה  'jej bóle głowy, które praktycznie nie dawały jej spokoju' ( עד , שמיר
84), nie 'bóle głowy jej, której one praktycznie nie dawały spokoju'. 

שאני מבקר אצלה, האחות שלי  'moja siostra, którą odwiedzam' ( 198 הכלה, יהושע ), nie 'siostra moja, który ją 
odwiedzam', choć taka interpretacja byłaby możliwa w hebrajskim biblijnym (w którym zdanie przy-
brałoby postać אחותי אשר אבקר אותה). Zauważmy, że nie byłby wtedy możliwy polski przekład, bo 
przymiotnik dzierżawczy mój nie może być poprzednikiem zdania względnego, w którym anafora od-
nosząca się do poprzednika miałaby formę zaimka 'ja', ani też nie jest możliwe zastąpienie przymiot-
nika dzierżawczego moja (siostra) dopełniaczem: (siostra) mnie, choć dopełniacz taki mógłby być 
określony przez zdanie względne (np. 'powiedział to do mnie, który to sam wiedziałem'). 
 
Bardzo rzadko we współczesnym hebrajskim zdarza się wyjątek polegający na tym, że zaimek dzier-

żawczy (a nie określony przezeń rzeczownik) jest poprzednikiem zdania względnego. Polski przekład jest 
możliwy tylko, jeśli jest to zaimek 3. osoby, w dodatku nie odnoszący się do podmiotu zdania głównego, 
bo wtedy w polskim przekładzie pojawia się dopełniacz zaimka osobowego, który jest zwykle prepono-
wany pod wpływem przymiotnika dzierżawczego: jego książka, bo moja książka, ale można go przesta-
wić na miejsce po rzeczowniku i wtedy możliwe jest określenie go zdaniem względnym. Zdania takie są 
we współczesnej polszczyźnie rzadkie i brzmią archaicznie z powodu użycia zaimka osobowego zamiast 
częstszego w takim kontekście zaimka wskazującego139F

140: 
 

"קומודה"הרי זו ה[...] שהם יוצאי רוסיה , בלשון שלהם  'w języku ich, którzy są imigrantami z Rosji, to jest komo-
da' ( 33תחת , שמיר ), częściej 'w języku tych, którzy są imigrantami'. 

שהשעה משחקת להם, לידיהםמסור נשקך   'oddaj broń do rąk ich/tych, którym sprzyja los' ( 62סיפורו , קפליוק ) 
 

                                                 
140 Senderska (2013: 123) podaje przykład z 16 w.: z ręku ich, którym są poruczone. 
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Gdyby w zdaniach powyższych zastąpić zaimek 3. osoby zaimkiem 1. lub 2. osoby, co w hebrajskim 
jest możliwe, nie byłby możliwy polski przekład na zdanie względne o tym samym poprzedniku, co 
zdanie hebrajskie, bo wtedy w polskim przekładzie pojawiłby się przymiotnik dzierżawczy: בלשון שלי ,
w języku moim, który jestem imigrantem z Rosji'140F' שאני יוצא רוסיה

141. Również nie byłby możliwy polski 
przekład, gdyby zaimek dzierżawczy 3. osoby odnosił się do podmiotu zdania głównego, bo wtedy 
w polskim przekładzie pojawiłby się przymiotnik dzierżawczozwrotny: שהוא יוצא , הוא אמר זאת בלשון שלו
 .'powiedział to w mowie swojej, który był imigrantem z Rosji' רוסיה

 
W zdaniu  ל ראשון שלהשהיה מטופ, שהיתה מטפלת ראשונה שלו[...] היא חיבקה את אורי  'ona przytuliła Uriego, 

którego to Uriego, który był jej pierwszym podopiecznym, ona była pierwszą opiekunką' ( 17הוא , שמיר ) 
także zaimek dzierżawczy שלו 'jego' jest poprzednikiem zdania względnego ( שהיה מטופל ראשון שלה, שלו  
'jego, który był jej pierwszym podopiecznym), jednak z tego powodu, że zaimek ten jest zarazem anaforą 
odnoszącą się do poprzednika innego zdania względnego ( שהיתה מטפלת ראשונה שלו[...] את אורי   'Uriego, 
którego pierwszą opiekunką była), w polskim przekładzie z zaimkiem względnym pojawia się nie zaimek 
dzierżawczy (jego), lecz dopełniacz zaimka względnego (którego), a po to, aby anafora którego sama 
mogła być określona przez inne zdanie względne, należy ją uzupełnić o rzeczownik (którego to Uriego). 
Gdyby wypreparować z kontekstu zdanie שהיה מטופל ראשון שלה, היא היתה מטפלת ראשונה שלו , to w polskim 
przekładzie pojawiłby się dopełniacz dzierżawczy określony przez zdanie względne: 'ona była pierwszą 
opiekunką jego, który był jej pierwszym podopiecznym'. 

 
Ponieważ we współczesnym hebrajskim zaimek dzierżawczy bardzo rzadko bywa określany przez 

zdanie względne, w zdaniach: נראה בעיניו נועז[...] שלא הכירה את המתה כלל , היא, בואה לכאן עם זר פרחים  'jej 
przyjście tu z bukietem kwiatów, jej, która wcale nie znała zmarłej [...] wydało mu się śmiałe' ( , יהושע

46מולכו  שלמדה בגימנסיה, היא[...] המחשבה על ירידתה זו  ;(  'myśl o tym jej upadku [...] jej, która uczyła się 
w gimnazjum' ( 36שמות , ראובני ) po zaimku dzierżawczym następuje zaimek osobowy niezależny (היא) 
o tej samej referencji, i dopiero on jest określony przez zdanie względne. W polskim przekładzie zaimek 
3. osoby powtarza się w tej samej formie przypadkowej, którą ma za pierwszym wystąpieniem, czyli 
w dopełniaczu dzierżawczym. 

Zdania typu שהם יוצאי רוסיה, בלשון שלהם , w których poprzednikiem jest hebrajski zaimek osobowy 
w dopełniaczu, należy odróżnić od częstszych od nich, i występujących także w języku polskim zdań, 
których poprzednik to nie zaimek dzierżawczy, lecz rzeczownik określony przez ten zaimek, który 
to rzeczownik uległ elipsie:  שנקנתה במסדרי הצבא, טובה בהרבה משלי[...] האנגלית שלו היתה נאה  'jego angiel- 
ski był piękny [...] o wiele lepszy niż mój, który został nabyty podczas ćwiczeń wojskowych' 
 ( 16האיש , בן נר ). 

 
Holmstedt (2002: 67) znalazł w tekstach biblijnych więcej przypadków określenia zaimka dzier-

żawczego (także 1. i 2. osoby) zdaniem względnym. Istniejące polskie przekłady opierają się jednak na 
interpretacji אשר jako spójnika wprowadzającego zdanie okolicznikowe, a nie względne: 

 
 BT: Dał mi Bóg nagrodę za to, że oddałam swoją niewolnicę mężowi ,נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי

(Rdz 30, 18) – przyjmując za Holmstedtem, że אשר jest tu spójnikiem względnym, a poprzednikiem 
jest zaimek 'ja' mający formę zaimka dzierżawczego, nie można dać gramatycznie poprawnego pol-
skiego przekładu w formie zdania względnego, bo polski przymiotnik dzierżawczy mój nie może być 
poprzednikiem zdania względnego, w którym pojawiłaby się anafora 'ja' odnosząca się do poprzedni-
ka: 'nagrodę moją, która dałam', choć w 3. osobie przekład jest możliwy: 'nagrodę jego, który dał'. 
Oczywiście można w formie akceptowalnej wyrazić znaczenie zdania hebrajskiego, zastępując zaimek 
dzierżawczy celownikiem: 'nagrodę dał Bóg mnie, która oddałam swoją niewolnicę mężowi'.   

 BT: Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę (Ps ,אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי
31, 8) – przekład, w którym zaimek 'ty' w formie twój byłby określony przez zdanie względne jest 
niemożliwy: 'z łaski twojej, który wejrzałeś' i niemożliwy jest też zaimek osobowy w dopełniaczu, 
choć ten może być poprzednikiem zdania względnego: *z łaski ciebie, któryś wejrzał. Można oddać 

                                                 
141 Zdanie takie było akceptowalne w dawnej polszczyźnie, w której możliwe było określenie przymiotnika dzier-
żawczego zarówno odrzeczownikowego, jak i odzaimkowego zdaniem względnym, w którym pojawiała się anafora 
zgodna z rzeczownikiem lub zaimkiem, a nie z przymiotnikiem, pochodzącym od rzeczownika lub zaimka i będą-
cym poprzednikiem: do domu Zacheryuszowego, który jest był książę; Bo widzę upadki nasze, którzy mieszkamy na 
ziemi (cyt. za: Senderska 2013: 88, 118–119). 
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znaczenie hebrajskiego zdania względnego zastępując dopełniacz przyimkiem: 'cieszę się z łaski wy-
świadczonej przez ciebie, który wejrzałeś na moją nędzę'. 

-BT: pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugie ,נבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו
go! (Rdz 11, 7) – jeśli przyjąć, że zaimek 'oni' (w BT ich) jest tu poprzednikiem zdania względnego, 
możliwy jest polski przekład zachowujący konstrukcję względną dzięki temu, że zaimek dzierżawczy 
w 3. osobie to dopełniacz, a nie przymiotnik: 'pomieszajmy tam język ich, którzy nie zrozumieją jeden 
drugiego'. 
 
Tylko w jednym przypadku możliwy byłby przekład hebrajskiego zaimka dzierżawczego 1. lub 2. 

osoby, będącego poprzednikiem zdania względnego, mianowicie gdyby taki zaimek określał rzeczownik 
odczasownikowy i wyrażał jego pacjensa, jak w formie תפיסתי 'złapanie mnie' ( 164האיש , בן נר ), bo wtedy 
w polskim przekładzie pojawiłby się nie przymiotnik dzierżawczy, lecz zaimek osobowy w dopełniaczu, 
a ten może być poprzednikiem zdania względnego. Zdania takiego nie znalazłem w korpusie, ale według 
mnie byłoby ono akceptowalne przynajmniej w hebrajskim biblijnym:  יתי זאתעשתפיסתי אשר  'złapanie 
mnie, który to zrobiłem'. 

Powodem, dla którego w hebrajskim możliwe jest określenie zaimka dzierżawczego we wszystkich 3. 
osobach zdaniem względnym, a w języku polskim jest to możliwe tylko w 3. osobie, jest to, że w języku 
hebrajskim we wszystkich trzech osobach, a w języku polskim w 3. osobie, zaimek dzierżawczy to forma 
zaimka osobowego taka sama, jaką przybiera on w innych, niepodmiotowych funkcjach składniowych, 
np. jako dopełnienie lub okolicznik, i wtedy w obu językach nie ma żadnych trudności z określaniem 
takiego zaimka zdaniem względnym: 

 
שלא עבדת יום אחד בחיים שלך, בניגוד לך  'w przeciwieństwie do ciebie, który nie przepracowałeś w życiu 

jednego dnia' ( 40קפה חם  ) 
שנשארתי עומדת, מבטו משתהה שוב עלי  'jego spojrzenie zatrzymuje się znów na mnie, która nadal stałam' ( 189יום , גדמ ) 

) 'nawet ze mną, który jestem takim małym donosicielem' אפילו אתי שאני כזה שטינקר קטן 139מנוחה , עוז ) 
שהאמונה בגילגול מגוחכת בעיניה, מתגלגלת בה[...] נשמתו   'jego dusza [...] wciela się w nią, której wiara w wę-

drówkę dusz wydaje się śmieszna' ( 134חסות , יכאלמ ) 
 
Wydaje się, że we współczesnym hebrajskim, jeśli poprzednikiem zdania względnego jest zaimek 

osobowy będący dopełnieniem bliższym, to musi on mieć formę analityczną (i w polskim przekładzie 
pojawia się forma dłuższa zaimka): 

 
אדון טווס[...] שכל הנהגותיו בצניעות , ומעז לכנות אות  'śmie nazywać jego [nie: go], którego obyczaje są skromne 

[...] panem pawiem' ( 141נוצות , באר ), nie שכל הנהגותיו בצניעות, לכנותו . 
היא הרדימה[...] שהייתי בריאה , אבל אותי  'ale mnie, która byłam zdrowa, ona usypiała' ( 21שאהבה , הראבן ) 

 
W hebrajskim biblijnym dopełnienie syntetyczne mogło być poprzednikiem zdania względnego (przy-

kład Holmstedta 2002: 67): ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים 'i będziesz służył im, które Pan, twój 
bóg, przydzielił wszystkim ludom' (Pwt 4, 19). 

 
Skoro nadal w hebrajskim zaimki osobowe jako składnik wyrażenia przyimkowego mogą być okre-

ślane przez zdanie względne, a zarazem są to w przybliżeniu te same formy co zaimki dzierżawcze, 
zastanawiające jest, dlaczego w hebrajskim współczesnym tak rzadko zaimek dzierżawczy jest określany 
przez zdanie względne. Można to tłumaczyć wpływem języków obcych, tj. języków ojczystych pier-
wszych pokoleń mówiących współczesnym hebrajskim. W jidysz i w językach słowiańskich posesyw-
ność wyrażają przymiotniki dzierżawcze, a nie zaimki osobowe w dopełniaczu, i z tego powodu w tych 
językach nie pojawiają się lub są osobliwością zdania, w których zaimek osobowy wyrażający posiadacza 
byłby określony przez zdanie względne. Być może niewyrażanie tego znaczenia zostało przeniesione do 
hebrajskiego, mimo że w tym języku pierwotnie znaczenie to było łatwo wyrażalne. Jedynie zaimek 
dzierżawczy syntetyczny, który nie może być zastąpiony analitycznym, bo nie wyraża posiadania, lecz 
ma bardziej idiomatyczne znaczenia, nadal bywa we współczesnym hebrajskim określany zdaniem 
względnym, jednak poprzednikiem w polskim przekładzie jest nie zaimek dzierżawczy, lecz zaimek 
osobowy, właśnie z powodu idiomatyczności hebrajskiego wyrażenia: שכבר חדלנו, יותר מכולנו  'bardziej od 
nas wszystkich, którzy już przestaliśmy' ( 470התגנבות , קנז ). 
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5. Zanegowany składnik zdania względnego zawierający anaforę odnoszącą się do poprzednika 
 
W obu językach, w przypadku zdania niewzględnego, możliwe jest zanegowanie całego zdania, czyli 

orzeczenia, bądź zanegowanie tylko jednego z jego składników, co powoduje różnicę znaczeniową, tj. ze 
zdania z zanegowanym składnikiem wynika, że prawdziwe jest zdanie z innym składnikiem wstawionym 
w miejsce zanegowanego, natomiast zdanie w całości zanegowane takiej treści nie implikuje, choć jej nie 
wyklucza: 

 
a. Zanegowany jest składnik zdania (podmiot, dopełnienie, okolicznik, przydawka), zatem prawdziwe 

staje się zdanie po zastąpieniu zanegowanego składnika innym, który w części przykładów poniżej jest 
explicite wyrażony po spójniku אלא 'lecz': 

 
אלא יכולת הזיהוי הנכון, לא הכוחות האירוטיים השתבשו בי  'nie siły erotyczne uległy we mnie zaburzeniu, lecz 

możność właściwego rozpoznania' ( 151השיבה , יהושע ) 
) 'nie jedzenie mnie interesuje [lecz rozmowa]' לא האוכל מעניין אותי 136רחוב , קשטייןא ) 
) 'nie oni go obchodzą, lecz gospodarstwo' לא הם נוגעים לו אלא המשק 258הוא , שמיר ) 

אלא מעצמי, לא ממנו אני מפחד  'nie jego się boję, lecz siebie samego' ( 357פתאום , שביט ) 
אלא על הכינרת[...] היא לא על עצמה כתבה   'ona nie o sobie pisała [...] lecz o jeziorze Genezaret' ( 216עשהאל , מגד ) 

איזה כוח עליון[...] לא איש את רעהו אלא [...] מאשימים   'obwiniając [...] nie siebie na wzajem, lecz [...] jakąś siłę 
wyższą' ( 274מנוחה , עוז ) 

) 'jakby nie do niego było skierowane wołanie' כאילו לא אליו כוונה הקריאה 332עת , באר ) 
) 'miało ono miejsce nie dzień wcześniej, lecz przed rokiem' זו התרחשה לא לפני יום אלא לפני שנה 65הכלה , יהושע ) 
) 'to jest właściwość nie materii, lecz ducha' זאת תכונה לא של חומר אלא של רוח 222השיבה , יהושע ) 

 
b. Zanegowane jest całe zdanie, i tylko z kontekstu wynika, czy prawdziwe staje się zdanie po zastą-

pieniu jednego ze składników (dopełnienia, okolicznika) innym: 
 
 • Prawdziwe jest zdanie z innym składnikiem: 

) 'nie widział drzew, lecz stanowiska bojowe' לא ראה את העצים אלא את המוצבים 11קללת  ,טבת ), tj. 'widział nie 
drzewa, lecz stanowiska bojowe'. 

אלא במרכז הארץ[...] אותם רשלנות וביזבוז לא התרחשו באיזה מחנה   'to niedbalstwo i marnotrawstwo nie zdarzyły 
się w jakimś obozowisku [...] lecz w centrum kraju' ( 14מכתבים , לויטס ) 

אלא במזומנים בלבד, מחאותמעולם לא שילמה בה  'nigdy nie płaciła czekiem, tylko wyłącznie gotówką' ( 204פויגלמן , מגד ) 
 
 • Nie wiadomo, czy prawdziwe jest zdanie z innym składnikiem: 

) 'nikt u nas nigdy nie widział bakterii' אף אחד אצלנו מעולם לא ראה חיידק 22סיפור , עוז ), z czego nie wynika, że 
widziano inne rzeczy niż bakterie. 

) 'tego miejsca, w którym nic wspaniałego się nie dzieje' של המקום הזה ששום דבר נפלא לא קורה בו אגדות , לוז
61), z czego nie wynika, że coś wspaniałego dzieje się gdzie indziej. 
 
Z przykładów tu podanych wynika, że w obu językach zanegowany składnik zdania może być zaim-

kiem osobowym. W języku hebrajskim zaimek taki może być zarazem anaforą odnoszącą się do poprzed-
nika, tj. w języku hebrajskim składnik zdania względnego zawierający zaimek odnoszący się do poprzed-
nika może być zanegowany, co jest niemożliwe w języku polskim w przypadku zaimka względnego który 
(również wtedy, gdy anafora ma formę który to + rzeczownik), a możliwe w przypadku spójnika co, bo 
wtedy anafora ma formę zaimka osobowego. Wydaje się, że powodem, dla którego zaimek względny 
który nie może być zanegowany, jest to, że jest on z pochodzenia zaimkiem pytajnym, który też nie może 
być zanegowany, tj. zdanie z zanegowanym podmiotem Nie Marysia to powiedziała, lecz Jan nie ma 
odpowiednika pytajnego *Nie kto to powiedział, lecz Jan? W języku hebrajskim, a w polskim w przypad-
ku spójnika względnego co, do poprzednika odnosi się zaimek osobowy, który oczywiście może być 
zanegowany jako składnik zdania. Jeśli w przekładzie zdania hebrajskiego, w którym zanegowany jest 
składnik zawierający zaimek odnoszący się do poprzednika, użyć zaimka który, to konieczne jest zane-
gowanie całego zdania, co nadaje zdaniu szersze lub inne znaczenie niż ma zdanie z zanegowanym 
składnikiem bądź też czyni je bezsensownym. Zanegowany składnik może być podmiotem zdania 
względnego, dopełnieniem lub składnikiem okolicznika. Jeśli zanegowany składnik jest podmiotem 
zdania względnego, to w zdaniu względnym pojawia się zaimek odnoszący się do poprzednika, jako 
podmiot czasownika w formie teraźniejszej, przeszłej lub przyszłej, zarówno w języku hebrajskim, jak 
i w polskim przekładzie ze spójnikiem co: 
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שלא הוא כתב את המסמך, של אדם  'człowieka, co nie on sporządził ten dokument [lecz ktoś inny]' ( בן , תמיר
413) – użycie zaimka względnego który powoduje, że konieczne jest zanegowanie całego zdania 
względnego: 'człowieka, który nie sporządził tego dokumentu'. Z przekładu takiego nie wynika, czy 
ktokolwiek inny sporządził dokument, a taka jest implikacja zdania hebrajskiego i przekładu ze spój-
nikiem co. 

נקרא דבר שלא אותו חיפש ולא לשמו עבד" מציאה"  'gratką zwie się rzecz, co nie jej szukał i nie dla niej się tru-
dził' ( 230שלבי ההשגה  ) – z przekładu tego, tak jak ze zdania hebrajskiego, wynika, że ktoś szukał cze-
goś innego i trudził się dla czegoś innego, a takiej implikacji nie ma przekład 'gratką zwie się rzecz, 
której nie szukał i dla której się nie trudził'. 

אלא את חייבת ללכת אליהם[...] כמו כל הדברים שלא הם באים אליך   'jak wszystkie te rzeczy, co nie one przychodzą 
do ciebie [...] lecz ty musisz iść do nich' ( 29תחת , שמיר ) lub zanegowane całe zdanie względne, prak-
tycznie równoznaczne ze zdaniem, którego tylko jeden składnik jest zanegowany, dzięki kontekstowi 
następującemu: 'wszystkie te rzeczy, które nie przychodzą do ciebie, lecz ty musisz iść do nich'. 

אלא את יצירת חייו הוא מטיל על הבריות, יוצר את חייו[...] שלא הוא עצמו , קבצן הוא כל אדם  'żebrak to każdy człowiek, co 
nie on sam tworzy swe życie, lecz tworzenie swego życia przerzuca on na innych ludzi' ( 716, 1כתבים , דרוינוב ) 

אפות לחם שלא עליו לבדו יחיה האדםלא ילמדו לעולם ל  'nigdy nie nauczą się piec chleba, co nie nim samym żyje 
człowiek' ( 15לב , קאלו )  

 on jest zrobiony z materiału, co nie z niego jest zrobione' הוא עשוי מחומר שלא ממנו עשויות כל קורותינו כאן
wszystko, co nas spotyka tutaj' ( 289החוט , לתרמןא ) – użycie zaimka który wymaga zanegowania całego 
zdania: 'z materiału, z którego wszystko nie jest zrobione', które staje się niezrozumiałe z powodu za-
imka upowszechniającego w zdaniu zanegowanym. 

אל מעיינות התרבות הגרמנית ,שלא בה גדל מילדותו, הצמיד את לשונו העיקרית  'połączył swój podstawowy język, co 
nie w nim wyrastał od dziecka, ze źródłami kultury niemieckiej' ( 132, 1986, 33–31, כיוונים ) – wariant 
z zaimkiem który i negacją całego zdania jest niezrozumiały: 'połączył swój podstawowy język, w któ-
rym nie wyrastał od dziecka'. 
 
 Jeśli tylko jeden ze składników zdania względnego jest zanegowany, ale nie zawiera on anafory od-

noszącej się do poprzednika, przekład z zaimkiem który jest możliwy: ישנן שיחות שלא המלים חשובות בהן 'są 
rozmowy, w których nie słowa są ważne [lecz gesty]' ( 141רחוב , אקשטיין ). 

 
6. Koordynacja anafory odnoszącej się do poprzednika 
 
W języku hebrajskim składnik zdania zawierający anaforę odnoszącą się do poprzednika może być 

skoordynowany z innymi składnikami zdania względnego pełniącymi tę samą funkcję składniową, po-
nieważ anafora ta ma formę zaimka osobowego, a ten, zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim, bez 
żadnych ograniczeń może być koordynowany z innymi grupami nominalnymi. W języku polskim zdają 
się istnieć pewne ograniczenia w koordynacji składnika zdania zawierającego zaimek względny który, np. 
nie jest akceptowalne zdanie To jest ten człowiek, który i moja żona pracują razem, mimo że bez zarzutu 
jest zdanie Ten człowiek i moja żona pracują razem. Ograniczenie możliwości koordynacji zaimka 
względnego który wynika prawdopodobnie z tego, że jest on z pochodzenia zaimkiem pytajnym, który 
także (ani w polskim, ani w hebrajskim) nie może być skoordynowany z wyrażeniem niepytajnym141F

142, 
i np. nie można zapytać o składnik Jaś zdania Jaś i Małgosia idą przez las, tj. chyba niemożliwe jest 
pytanie Kto i Małgosia idą przez las?, i analogicznie w hebrajskim niemożliwe jest pytanie  מי ודויד גרים
?פה  'kto i Dawid tu mieszkają?'. W obu językach zaimki pytajne mogą być skoordynowane tylko z innymi 

zaimkami pytajnymi (Bobrowski 2005: 380): מי יודע מה ואת מי הוא עלול למצוא שם 'któż wie, co i kogo on 
tam może zastać' ( 35מגדלורים , קציר ), ale mimo to w języku polskim zaimek względny który nie może być 
skoordynowany z zaimkiem pytajnym: *To jest człowiek, którego i kogo zaprosiłeś?. Tłumacząc hebraj-
skie zdania względne, w których anafora odnosząca się do poprzednika jest skoordynowana, można 
posłużyć się spójnikiem co, bo w jego przypadku anafora ma formę zaimka osobowego, który oczywiście 
może być skoordynowany: To jest ten człowiek, co on i moja żona pracują razem142F

143, można też posłużyć 

                                                 
142 Bobrowski (2005: 373–375) podaje przykłady zdań z całą pewnością nieakceptowalnych: *Co dziewczyna czyta 
i książki?, *Na kim chłopiec się zawiódł i na rodzinie?, jednak można by się zastanawiać nad akceptowalnością zdań 
z całym szeregiem przeniesionym na początek: Co i książki czyta dziewczyna?, Na kim i na rodzinie chłopiec się zawiódł?, 
które wydają się mniej dziwaczne niż te ze składnikami szeregu rozdzielonym przez inne składniki zdania.  
143 A. Bondaruk (1995: 41) to jedyna znana mi autorka, która zauważyła, że spójnik względny co umożliwia koor-
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się anaforą w postaci rzeczownika określonego zaimkiem który to, bo ta także może być koordynowana: 
To jest ten człowiek, który to człowiek i moja żona pracują razem. Oczywiście zawsze można wyrazić 
treść hebrajskiego zdania w formie niekontrowersyjnej zmieniając jego strukturę gramatyczną: To jest ten 
człowiek, który pracuje z moją żoną. Jednak porównywanie tego zdania ze zdaniem  זה האיש שהוא ואשתי
דעובדים יח  nie powie nam nic o różnicach między hebrajskim a polskim zdaniem względnym. 

 
6.1. Gdy anafora odnosząca się do poprzednika jest składnikiem podmiotu szeregowego zdania 

względnego, w hebrajskim zdaniu względnym pojawia się leksem zaimkowy odnoszący się do poprzed-
nika (Azar 1995: 215; Shlonsky 1992: 450). Standardowy przekład anafory odnoszącej się do poprzedni-
ka, tj. sam zaimek który, nie jest w tym wypadku możliwy, bo zaimka tego nie można skoordynować 
z rzeczownikiem, i stąd nieakceptowalność podanego niżej wariantu (d) (por. Hayon 1973: 48–49, 55–
56). Możliwy jest przekład ze spójnikiem względnym co, bo w jego wypadku anafora odnosząca się do 
poprzednika to zaimek osobowy, a ten może być skoordynowany z rzeczownikiem, i stąd akceptowalność 
wariantu (a). Wydaje się, że z rzeczownikiem może być też skoordynowana anafora w postaci wyrażenia 
który to + rzeczownik, stąd akceptowalny wariant (b). 

 
a. Drugi składnik szeregu, którego pierwszym składnikiem jest zaimek osobowy odnoszący się do po-

przednika, to rzeczownik lub zaimek: 
 

שהיא וצזאר היו אולי היחידים שאהב, באזני רוחמה  (a) 'wobec Ruchamy, co ona i Cezar byli może jedynymi, 
których kochał', (b) 'wobec Ruchamy, która to Ruchama i Cezar byli może jedynymi, których kochał' 
( 238זכרון , שבתאי ), nie (d) 'wobec Ruchamy, która (sama) i Cezar byli może jedynymi, których kochał'. 

שהוא ואחרים השמיצו לא אחת את וייסגלס, ראובן אדלר  (a) 'Reuwen Adler, co on i inni ludzie nieraz oczerniali 
Wajsglasa'; (b) 'Reuwen Adler, który to Adler i inni ludzie nieraz oczerniali Wajsglasa' ( בומרנג , דרוקר
360), nie (d) 'Reuwen Adler, który (sam) i inni ludzie nieraz oczerniali Wajsglasa'. 

שהוא ואחרים הועסקו על ידי האירופים, משם שבט זה  (a) 'od nazwy tego plemienia, co ono i inne [plemiona] były 
zatrudniane przez Europejczyków'; (b) 'od nazwy tego plemienia, które to plemię i inne plemiona były 
zatrudniane przez Europejczyków' ( 66היבשת , אבני סגרה ), nie (d) 'od nazwy tego plemienia, które (sa-
mo) i inne plemiona były zatrudniane przez Europejczyków'. 
 
Drugi składnik szeregu może być zanegowany: שהוא ולא היא , של תרבות שאינה הולמת את המוסר המשיחי

 cywilizacji, która nie odpowiada etyce mesjańskiej, co to ona, a nie tamta, jest' (a) הריהו דרך־החיים הנכונה
właściwym sposobem życia'; (b) 'cywilizacji, która nie odpowiada etyce mesjańskiej, która to etyka, a nie 
tamta cywilizacja, jest właściwym sposobem życia' ( 574סולם , שבתי ) – z powodu negacji drugiego skład-
nika szeregu (która powoduje, że orzeczenie zdania względnego jest pojedyncze) możliwy jest też prze-
kład z zaimkiem który i wtrąceniem: 'cywilizacji, która nie odpowiada etyce mesjańskiej, która (a nie 
tamta) jest właściwym sposobem życia'. 

 
b. Drugi składnik szeregu, którego pierwszym składnikiem jest zaimek osobowy odnoszący się do po-

przednika, także zawiera anaforę odnoszącą się do poprzednika (w postaci zaimka dzierżawczego), 
i możliwy jest jeszcze trzeci wariant przekładu, (c), w którym w obu składnikach szeregu pojawia się 
zaimek który, a to dlatego, że w zdaniu hebrajskim anafory odnoszące się do poprzednika pojawiają się 
w skoordynowanych składnikach zdania względnego. Wariant (c) to określenie rzeczownika szeregiem 
zdań względnych, co w języku polskim jest możliwe (np. To jest Marysia, którą lubię, i której ufam), 
przy czym w wariancie (c) zdania te mają wspólne orzeczenie: 

 
בעניין ספרו של ירמיה[...] שהוא ובנו היו פעילים , ][...של גמריהו   (a) 'Gemariasza [...], co on i jego syn działali [...] 

w sprawie księgi Jeremiasza'; (b) 'Gemariasza, który to Gemariasz i jego syn działali'; (c) 'Gemariasza, 
który sam i którego syn działali' ( שתי, גוייטיין ), chyba nie (d) 'Gemariasza, który (sam) i jego syn działali'. 

תיאר[...] שהוא ואנשיו היו אמונים על עיצוב , יוסי קופרווסר  (a) 'Josi Kuperwaser, co on i jego ludzie byli odpowiedzial-
ni za kształtowanie [...] opisał; (b) 'Josi Kuperwaser, który to Kuperwaser i jego ludzie byli odpowiedzialni 
[...] opisał'; (c) 'Josi Kuperwaser, który sam i którego ludzie byli odpowiedzialni [...] opisał' ( שבויים , שלח
95), chyba nie (d) 'Josi Kuperwaser, który (sam) i jego ludzie byli odpowiedzialni [...] opisał'. 

שהיא ובניה נתגיירו, ון ארם נהרייםמדינה בצפ  (a) 'państwo w północnej Mezopotamii, co ono i jego mieszkańcy 

                                                                                                                                                             
dynację anafory odnoszącej się do poprzednika i podała taki przykład: To są ci ludzie, co oni i ich synowie umieją 
łowić ryby. 
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przeszli na judaizm' (b) 'państwo w północnej Mezopotamii, które to państwo i jego mieszkańcy prze-
szli na judaizm'; (c) 'państwo w północnej Mezopotamii, które samo i którego mieszkańcy przeszli na 
judaizm' ( 283משנה , לוי ), chyba nie (d) 'państwo, które (samo) i jego mieszkańcy przeszli na judaizm'. 

ידועים אף מתעודות אחרות[...] את אלעזר בר חטה שהוא ואחרים מבני משפחתו   (a) 'Eleazara [...] co on i inni człon-
kowie jego rodziny [...] znani są także z innych źródeł'; (b) 'Eleazara, który to Eleazar i inni członko-
wie jego rodziny znani są także z innych źródeł'; (c) 'Eleazara, który sam i którego rodziny inni człon-
kowie znani są także z innych źródeł' ( 227יהודים ויהדות  ), chyba nie (d) 'Eleazara, który (sam) i inni 
członkowie jego rodziny znani są z innych źródeł'. 
 
Jeśli składniki szeregu występują w odwrotnej kolejności, tj. bezpośrednio po spójniku względnym 

następuje składnik, w którym anafora odnosząca się do poprzednika jest przydawką, nie ma żadnych 
przeszkód w skoordynowaniu tego składnika z rzeczownikiem czy zaimkiem, tj. możliwy jest wariant (d): 

שבעלה והיא היו מקבלים משייקה שוורץ את העצם(אני שומע את הגב׳ גפנקו   (d) 'słyszę panią G. (której mąż i ona 
sama dostawali od Szajki Szwarca kość […]' ( 20משטפנשטי , עברון נכברג ). 

Jeśli w zdaniu hebrajskim anafora odnosząca się do poprzednika jest mnoga, można ominąć obowią-
zujący w języku polskim zakaz koordynowania zaimka względnego z rzeczownikiem poprzez wtrącenie 
zawierające drugi składnik szeregu. Takie wtrącenie jest niemożliwe w zdaniach powyżej, bo zakłócałoby 
zgodę podmiotu z orzeczeniem co do liczby: 'Reuwen Adler, który (i inni ludzie) nieraz oczerniał Wajs-
glasa'. Natomiast w tłumaczeniu zdania ון הג׳׳א ומגן דוד אדום שהם ואחרים שייכים לתולדות בארגונים אחרים כג
) השירות הרפואי 150כל העם , הורוויץ ) wtrącenie włączone do zdania nie wpływa na formę i tak mnogiego 
orzeczenia, i dzięki temu jest możliwy przekład z zaimkiem który, co daje wariant (e) 'w innych organiza-
cjach, takich jak Obrona Cywilna i Czerwona Gwiazda Dawida, które (i inne organizacje) należą do 
historii służby zdrowia'. Możliwy jest też oczywiście wariant (b): 'Obrona Cywilna i Czerwona Gwiazda 
Dawida, które to formacje i inne instytucje należą do historii służby zdrowia'. 

Gdy zdanie względne mówi o czynności wykonywanej we współdziałaniu, niemożliwy jest wariant 
(c), ale za to możliwa staje się parafraza (e), w której anafora jest podmiotem, natomiast odpowiednik 
drugiego składnika podmiotu szeregowego jest składnikiem okolicznika komitatywnego: 

 
-historia o Eliku, co on i jego kolega postanowili rozpra' (a) מעשה באליק שהוא וחברו גמרו להפרע ממושחת אחד

wić się z pewnym podlecem'; (b) 'o Eliku, który to Elik i jego kolega postanowili', nie (c) 'o Eliku, któ-
ry sam i którego kolega postanowili', bo mowa o wspólnie podjętej decyzji, ale za to (e) 'historia 
o Eliku, który razem ze swym kolegą postanowił', i taka parafraza możliwa też jest w języku hebraj-
skim: שיחד עם יואל הקשיבה, צפורה  'Cypora, która razem z Joelem słuchała' ( 228זכרון , שבתאי ) 

שהוא ואשתו היו חוזרים על גלי האשפה, מעשה ביהודי סמרטוטר  (a) 'historia o Żydzie gałganiarzu, co on i jego żona 
chodzili po stertach śmieci'; (b) 'o Żydzie gałganiarzu, który to Żyd i jego żona chodzili' ( , 1918העברי 

8 ,13 ), nie (c) 'o Żydzie gałganiarzu, który sam i którego żona chodzili', bo z kontekstu wynika, że 
małżeństwo wykonywało tę czynność razem. Możliwy więc przekład z okolicznikiem komitatywnym: 
(e) 'o Żydzie, który z żoną chodził'. 
 
W wariancie (e) powyżej wyrażenie z przyimkiem z jest okolicznikiem (a nie składnikiem podmiotu sze-

regowego), bo orzeczenie jest pojedyncze i możliwy jest także szyk 'o Żydzie, który chodził z żoną'. Jednak 
w obu językach także składniki podmiotu szeregowego mogą być połączone przyimkiem 'z', a o tym, że jest 
to podmiot szeregowy a nie okolicznik komitatywny, świadczy orzeczenie mnogie, mimo że pierwszy 
składnik szeregu jest pojedynczy, oraz niemożliwość szyku 'i on łapią mnie z dwoma pozostałymi':  והוא עם

תופסים בי, השנים האחרים  'i on z dwoma pozostałymi łapią mnie' ( 196עשהאל , מגד ). W obu językach przyimek 
'z', w przeciwieństwie do spójnika 'i', pozwala na niewyrażenie jednego ze składników podmiotu szerego-
wego leksemem zaimkowym:  נשאנו את המים[...] יחד עם הדוקטור ביהם  'razem z doktorem Bihemem [...] nosili-
śmy wodę' ( 22מכל ..., ברנר ), tj. 'ja i doktor Bihem nosiliśmy', i możliwa jest parafraza z leksemem zaimko-
wym: אני יחד עם הדוקטור נשאנו 'ja razem z doktorem nosiliśmy'. W zdaniu  ודרך בחול שיחד עם מראה השמים [...]
 'i deptał po piasku, który razem z widokiem nieba [...] budził w nim poczucie szczęścia' עוררו בו התרגשות
( 195זכרון , שבתאי ) poprzednik to חול 'piasek'. Anafora odnosząca się do poprzednika to implikowany przez 
formę עוררו 'budziły' zaimek 'one', odnoszący się do szeregu 'piasek razem z widokiem nieba'. Choć prze-
kład zdania niewzględnego )יחד עם מראה השמים עוררו) הוא  jest łatwy: 'on [tj. 'piasek'] razem z widokiem nieba 
budziły', nie można w tym zdaniu zaimka on zastąpić zaimkiem względnym który: 'piasek, który razem z 
widokiem nieba budziły', bo zaimek względny nie może być składnikiem szeregu, a mnogie orzeczenie 
budziły wskazuje, że jest to szereg. Należy zatem w polskim przekładzie zmienić liczbę orzeczenia zdania 
względnego na pojedynczą, co powoduje, że wyrażenie razem z widokiem nieba staje się okolicznikiem 
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komitatywnym, ale nie zmienia to praktycznie znaczenia zdania. Rzeczownik określony zaimkiem który to 
pozwala na zachowanie mnogiego orzeczenia, tj. na skoordynowanie anafory z drugim ze składników 
szeregu: 'i deptał po piasku, który to piasek razem z widokiem nieba [...] budziły w nim poczucie szczęścia'. 

 
6.2. Jeśli poprzednik jest składnikiem szeregowego dopełnienia bliższego zdania względnego, to 

w zdaniu względnym musi pojawić się zaimek osobowy odnoszący się do poprzednika (por. Borer 1984: 
226; Doron 2011: 299), co nie jest konieczne, gdy poprzednik stanowi dopełnienie bliższe zdania 
względnego ograniczającego. W polskim przekładzie w zasadzie także, jak w punkcie 6.1, niemożliwy 
jest przekład z zaimkiem który, jednak ponieważ dopełnienie, odmiennie niż podmiot, nie narzuca swej 
liczby orzeczeniu zdania względnego, można zauważyć, że w języku polskim omija się zakaz koordyno-
wania zaimka względnego z rzeczownikiem poprzez wtrącenie interpunkcyjnie wyodrębnione ze zdania, 
nie będące jego częścią, które nie zakłóca budowy zdania właśnie dlatego, że nie ma potrzeby uzgadnia-
nia orzeczenia zdania względnego z dopełnieniem. Możliwy jest więc w szerszym zakresie niż w punkcie 
6.1 wariant (e), także wtedy, gdy poprzednik jest w liczbie pojedynczej: 

 
שאותה ואת ההיסטוריה של הארץ היו חייבות ללמוד, בנוסף לליטאית  (a) 'oprócz litewskiego, co jego i historii kraju 

musiały się uczyć'; (b) 'oprócz litewskiego, którego to litewskiego i historii kraju musiały się uczyć'; 
(e) 'oprócz litewskiego, którego (i historii kraju) musiały się uczyć' ( 181תאומי , אליאב ) 

שאותו ואת יוני רכטר החשיב כממשיכי דרכו, עם מתי כספי  (a) 'z Matim Kaspim, co jego i Joniego Rechtera uważał 
za swych kontynuatorów'; (b) 'z Matim Kaspim, którego to Kaspiego i Joniego Rechtera uważał za 
swych kontynuatorów'; (e) 'którego (i Joniego Rechtera) uważał za swych kontynuatorów/za swego 
kontynuatora' ( המאה, ענר ) – akurat to zdanie względne zawiera formę, która musi być zgodna z szeregiem 
zawierającym anaforę bądź z jednym ze składników szeregu, stąd dwa akceptowalne warianty polskie. 

שלא אותו ולא את חברי ממשלתו אי אפשר היה לחשוד, גורמיקין  (a) 'Goriemykin, co ani jego, ani członków jego 
rządu nie można było podejrzewać'; (b) 'Goriemykin, którego to Goriemykina ani członków jego rzą-
du nie można było podejrzewać'; (c) 'Goriemykin, którego samego ani którego rządu członków nie 
można było podejrzewać'; (e) 'Goriemykin, którego (ani członków jego rządu) nie można było po-
dejrzewać' ( 8, 13העבר  ) 

אשר אותם ואת לשונם לא ידעו, אל הרוסים  (a) 'do Rosjan, co ani ich, ani ich języka nie znali'; (b) 'do Rosjan, 
których to Rosjan ani ich języka nie znali'; (c) 'do Rosjan, których samych ani których języka nie zna-
li'; (e) 'do Rosjan, których (ani ich języka) nie znali' ( 505, 1924, 22התקופה  ) 

שאותו ואת התנהגותו הוא אינו מעריך, ם עקריואפרי  (a) 'i Efraim Akri, co ani jego, ani jego zachowania on nie 
ceni'; (b) 'Efraim Akri, którego to Akriego ani jego zachowania on nie ceni'; (c) 'Efraim Akri, którego 
samego ani którego zachowania on nie ceni'; (e) 'Efraim Akri, którego (ani jego zachowania) on nie 
ceni' ( 110בחוג , בנימיני ) 
 
6.3. Także w przypadku skoordynowanego dopełnienia dalszego czy okolicznika możliwe jest tłuma-

czenie z pomocą wtrącenia, bo składniki te nie wymagają uzgodnienia co do liczby z innymi składnikami 
zdania względnego: 

 
שעליו ועל מעשיו אפשר היה לכתוב ספר שלם, אותו דרוקר  (e) 'ten sam Druker, o którym (i o jego postępkach) 

można by napisać całą książkę' ( 226מאפר , קורץ ) 
שממנו ומן הברית החדשה שאב את כל השכלתו, ך"התעמק בתנ  (e) 'zagłębił się w Starym Testamencie, z którego 

(i z Nowego Testamentu) czerpał całe swe wykształcenie' ( 133בבואות , גרשוני ) 
היו תלויים עליהם ועל הדלת הרחבה[...] שצילומים [...] על פני הקירות   (e) 'po ścianach, na których (i na szerokich 

drzwiach) były zawieszone zdjęcia' ( 8זכרון , שבתאי ) 
 
W tekstach polskich spotyka się zdania z wtrąceniem interpunkcyjnie wyodrębnionym: o dramacie 

i teatrze barokowym, o którym – i o analogiach czeskich – wspomniałem tylko przy utworach sowiźrzal-
skich143F

144, lub z wtrąceniem interpunkcyjnie nie wyodrębnionym: Osjana, o którym i o pieśniach dawnych 
ludów ciekawie pisał144F

145, jednak ten ostatni przykład nie jest dowodem, że w języku polskim możliwa jest 
koordynacja zaimka względnego z rzeczownikiem, bo gdyby tak było, możliwa byłaby także koordynacja 
zaimka względnego z rzeczownikiem w podmiocie szeregowym. 

 

                                                 
144 Prace z literatury polskiej i czeskiej na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie. Red. J. Pelc, A. 
Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1992, s. 20. 
145 Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 516. 
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Mimo że zaimek względny który nie może być skoordynowany z innym wyrażeniem nominalnym za 
pomocą spójnika i, możliwe jest połączenie go spójnikiem a z innym składnikiem wyrażenia przyimko-
wego pomiędzy ... a: 

 
) 'z ludźmi, pomiędzy którymi a tobą nie ma żadnego związku' עם אנשים שאין בינך לבינם שום קשר 155שלוש , ווזנר ) 

שבינה לארווין הרעילו את חייה של זינה[...] אשר יחסי האהבה הגלויים , לחמדה  'do Chemdy, między którą a Erwinem 
jawne relacje miłosne zatruwały życie Ziny' ( 71זכרון , שבתאי )  

 
W obu omówionych powyżej przypadkach, tj. negacji i koordynacji anafory, wariant polski ze spójni-

kiem co wymaga użycia dłuższej formy zaimka osobowego, o ile taka istnieje (por. rozdz. 2, 1.3.d–e): 
człowiek, co nie jego widziałem, lecz jego żonę; człowiek, co jego i ciebie widziałem razem na ulicy145F

146. 
 
7. Szyk zdania względnego wobec poprzednika 
 
Zdanie główne i względne mogą mieć wspólnych kilka składników nominalnych, ale poprzednikiem 

zdania względnego jest zwykle ten z nich, po którym bezpośrednio następuje spójnik względny ( -ש , co) 
lub anafora odnosząca się do składnika zdania poprzedzającego, pełniąca także funkcję spójnika (który 
i inne polskie zaimki z pochodzenia pytajne, zaimek osobowy w hebrajskim zdaniu asyndetycznym): 

 
שתמיד היא להוטה אליו, היא מושכת את העיתון  'ona bierze gazetę, za którą zawsze szaleje' ( 359הכלה , יהושע ), nie 

'gazetę bierze ona, która za nią szaleje', bo tak należałoby tłumaczyć zdanie o tym samym składzie, ale 
o innym szyku: שתמיד להוטה אליו, יאאת העיתון מושכת ה . 

כמובנת מאליה היא מחשיבה שאותה, מסכימה כמובן להצעה[...] השופטת   'sędzina [...] oczywiście zgadza się na 
propozycję, którą uważa za samą przez się zrozumiałą' )124הכלה , יהושע( , nie 'na propozycję zgadza się 
sędzina, która uważa ją za samą przez się zrozumiałą', bo to jest przekład zdania o innym szyku:  להצעה
  .מסכימה השופטת שמחשיבה אותה כמובנת מאליה

) 'on patrzy na drzwi, przez które przed chwilą wyszedł jego syn' הוא מסתכל בדלת בעדה יצא זה עתה בנו , הפנר
93כולל  ), nie 'on, którego syn wyszedł przed chwilą przez te drzwi, patrzy na nie', bo to jest przekład 

zdania שבנו יצא בעד הדלת מסתכל עליה ,הוא . 
 

Zatem w obu językach szyk optymalny to taki, w którym zdanie względne następuje bezpośrednio po 
poprzedniku. W obu językach zdarzają się jednak odstępstwa od tego szyku. 

 
7.1. Regułą jest zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim, że zdanie względne następuje po innych 

przydawkach poprzednika146F

147: 
 
a. Zdanie względne następuje po przydawce poprzednika w formie dopełniacza – por. rozdz. 4, 4.1.  
 
b. Zdanie względne następuje po przydawce w formie wyrażenia przyimkowego: 
 
• Przydawka lokatywna odnosząca się do miejsca lub do czasu, określająca rzeczownik konkretny. 

Ponieważ wyrażenie lokatywne może być nie tylko przydawką, ale też okolicznikiem, jednym z kryte-
riów odróżniania przydawki przyimkowej od okolicznika jest właśnie następowanie po wyrażeniu przy-
imkowym zdania względnego określającego rzeczownik znajdujący się przed wyrażeniem przyimkowym: 

 
) 'w pokoiku koło kuchni, do którego wyrzuca się śmieci' בחדרון ליד המטבח שזורקים בו זבל 243רחוב , אקשטיין ) 

שקירותיו כוסו תמונות גדולות, הסיע אותנו למישרד של סבא ברחוב הרצל  'zawiózł nas do biura dziadka na ulicy 
Hercla, którego ściany były pokryte wielkimi obrazami' ( 14סוגרים , קציר ) 

                                                 
146 Wbrew opinii Szczegielniaka (2005b), który twierdzi, że forma krótsza jest jedynie dopuszczalna, gdy zdanie 
względne jest niezłożone, a forma dłuższa jest dopuszczalna, gdy zdanie względne jest złożone, i anafora pojawia 
się w jego zdaniu podrzędnym. Szczegielniak podaje takie przykłady: nie Ja widzę chłopca, co jego ty lubisz, lecz 
tylko Ja widzę chłopca, co go ty lubisz, choć można się zdaniem Szczegielniaka wyrazić tak: Ja widzę chłopca, co 
Jurek wie, że ty jego lubisz. Moim zdaniem złożoność zdania względnego nie ma żadnego wpływu na wybór formy 
zaimka anaforycznego, o którym decydują te same czynniki co w zdaniu pojedynczym, z wyjątkiem szyku inicjal-
nego, który w zdaniu względnym nie wymusza dłuższej formy zaimka osobowego. 
147 Kryterium to pozwala stwierdzić, że niektóre wyrazy, które zdaniem gramatyków (np. Glinert 2004: 110) nie 
mogą być przydawkami, w istocie są nimi: שמגען הקל ביותר עורר בה תיעוב, את ידיו הנקיות תמיד  'jego zawsze czystych 
rąk, których najlżejszy dotyk budził w niej odrazę' ( 83זכרון , שבתאי ) – więc תמיד to przydawka przymiotnika 'czysty'. 
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צחק, בטוח האם הוא המוכר מפעם שהוא לא היה, האיש בקיוסק  'człowiek w kiosku, co do którego [bohater] nie był 
pewien, czy jest on tym sprzedawcą, co kiedyś, roześmiał się' ( 43מגדלורים , קציר ) 

יתייחסו בכבוד, אשר קיבלו חינוך אנגלי, הפקידים בדואר המרכזי  'urzędnicy na Poczcie Głównej, którzy otrzymali 
angielskie wychowanie, odniosą się z szacunkiem' ( 20נוצות , באר ) 

שאין לו שלוה, כמנוע העצום בבטן האניה  'jak olbrzymi silnik w trzewiach okrętu, który to silnik nie zna odpo-
czynku' ( 11אבן , שחם ) – anafora w formie rzeczownika jest konieczna w przekładzie z tego powodu, że 
w razie substantywnego użycia zaimka który za poprzednik można by mylnie uznać 'okręt'. 

) 'każdy człowiek na świecie, który zechce w nim mieszkać' כל אדם בעולם שירצה לגור בה 111נוכחים , גרוסמן ) 
שבים להתחילשחו, לא כמו לוליינים אחדים אצלנו  'nie jak niektórzy akrobaci u nas, którzy zamierzają zacząć' 

( 48עד , שמיר ) 
שאלוף הפיקוד עוצר לידו, אני מרגיש כמו טירון מצטיין במיסדר הסיום  'czuję się jak wyróżniający się rekrut na apelu, 

przy którym to rekrucie zatrzymuje się generał' ( 95זייפנו , עמית רון פדר ) 
 
• Przydawka lokatywna określająca rzeczownik odczasownikowy: 
 

שהיו שרשרת אין־סופית של טעויות, החיים בעולם הזה  'życie na tym świecie, które było niekończącym się łańcu-
chem pomyłek' ( 275זכרון , שבתאי ) 

שהיה סודי, לטקס בבית הנשיא  'na uroczystość w domu prezydenta, która była tajna' ( 30מגדלורים , קציר ) 
-przed naszą wspólną wizytą w przychodni okuli' לפני ביקורנו המשותף במרפאת־העיניים שחל ביום הרה־עולם

stycznej, która odbyła się w owym historycznym dniu' ( 19יום , שחר ) 
 
• Przydawka rzeczownika odczasownikowego, wyrażająca jego pacjensa: 
 

שניפתרו, ביחסיו עם תהילה ועם אליעזרה  'na jego stosunkach z Tehilą i z Eliezerą, które się unormowały' 
( 254זכרון , שבתאי ) 

שמסקנותיה היו זהות, פירסם האנגלי עבודת מחקר באותו נושא עצמו  'ten Anglik ogłosił pracę naukową na ten sam 
temat, której wyniki były identyczne' ( 102זכרון , שבתאי ) 
 
• Przydawka z przyimkiem עם o znaczeniu 'części charakterystycznej', i jej antonim, tj. przydawka 

z przyimkiem בלי 'bez': 
 

יןשעבד בבני, הוא היה בחור עליז ויפה תואר עם שרירים חזקים וקול ערב  'on był wesołym i urodziwym chłopcem, 
o silnych muskułach i przyjemnym głosie, który pracował w branży budowlanej' ( 95זכרון , שבתאי ) 

שהיתה רק למעטים, בחולצה ירוקה עם סמלים על הכיסים  'w zielonej koszuli z naszywkami na kieszeniach, jaką 
mieli tylko nieliczni' ( 14סוגרים , קציר ) 

שחזר עליה שוב ושוב, נעימת געגועים בלי מלים  'tęskną melodię bez słów, którą powtarzał raz po raz' ( 25סוגרים , קציר ) 
 
Tak samo tłumaczy się na polski zdania hebrajskie, w których poprzednik ma przydawkę przymiotną 

określoną przez rzeczownik w dopełniaczu morfologicznym: שתמיד מצטלמת עם , אני רואה ילדה קצוצת שיער
 'widzę dziewczynę z obciętymi włosami, która zawsze fotografuje się w czapce z daszkiem' כובע מצחייה
( 135זייפנו , רון פדר עמית ). 

 
• Przydawka z przyimkiem מן o znaczeniu 'materiału/pochodzenia': 
 

דיקט שהיו תלויים על הקירמהסתכלתי בשני הטבחים   'patrzyłam na dwóch kucharzy z dykty, którzy byli powie-
szeni na ścianie' ( 16סוגרים , קציר ) 

שישב במשרד" הפועל העברי"הגימנזיסט מ  'gimnazjalista z Robotnika hebrajskiego, który siedział w biurze' 
( 22אבן , שחם ) 

) 'feniksa z legendy, który spalał się w ogniu' לעוף החול מן האגדה שנשרף באש 12יום , שחם ) 
הניקרה־שנקרא כפר הנופש ראש, ההבראה האלה־לבקר באחד מבתי  'odwiedzić jedno z tych sanatoriów, które nazy-

wało się Uzdrowisko Rosz Hanikra' ( 15סוגרים , קציר ) 
 
Rzadko zdarza się kontrprzykład, tj. przydawka przyimkowa następująca po zdaniu względnym, i wy-

daje się, że jest to też możliwe w polskim przekładzie, jeśli zdaniu względnemu nada się za pomocą 
interpunkcji, czyli nawiasów lub myślnika, charakter wtrącenia: מחקרים שלא נשלמו בענייני קבלה 'badania 
(które nie zostały ukończone) nad kabałą' ( 17מחברות , מגד וני׳קומץ של סיפורים שנתיישנו על אום ג ;(  'garść 
opowieści – które się zestarzały – o Umm Dżuni' ( 45תאומים , האזרחי ). 
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Przymiotnik lub imiesłów będący przydawką poprzednika bądź użyty substantywnie może być okre-
ślony przez wyrażenie przyimkowe (w zdaniach poniżej העשירות ביותר בעולם 'najbogatsze na świecie', 
 podporządkowani najnowszym modom'), i wtedy w języku hebrajskim' המשועבדים לאופנות החדישות ביותר
zdanie względne następuje po przydawce imiesłowowej lub przymiotnej (i po jej przydawce przyimko-
wej), w polskim przekładzie przydawka poprzednika (wraz z określającym ją wyrażeniem przyimkowym) 
może znajdować się przed poprzednikiem lub po nim, i w tym ostatnim przypadku zdanie względne 
następuje po przydawce przymiotnej określonej przez wyrażenie przyimkowe: 

 
שהיו עתידות להתגלות, בארות הנפט העשירות ביותר בעולם  'najbogatsze na świecie złoża nafty, które miały zostać 

odkryte' ( 31זכרון , שבתאי ) 
שהיא גדולה בשנים גם בהיקףפנה אל הגדולה בהן   'zwrócił się do najstarszej z nich, która przewyższała inne 

wiekiem oraz obwodem' ( 36הוא , שמיר ) 
  ,u młodych ludzi' בצעירים המשועבדים לאופנות החדישות ביותר שלא זכו מעודם לחיות בסתר מלכותו של השולטן

podporządkowanych najnowszym modom, którzy nigdy nie mieli okazji żyć pod władzą sułtana' ( יום , שחר
22) 
 
Ponieważ przydawki w formie wyrażenia przyimkowego zawierają rzeczownik, także ten rzeczownik 

może być określony przez zdanie względne, i wtedy na to, który z rzeczowników grupy nominalnej jest 
poprzednikiem, wskazuje w języku hebrajskim forma zaimka osobowego odnoszącego się do poprzedni-
ka, a w języku polskim forma zaimka który, o ile rzeczowniki różnią się liczbą lub rodzajem: 

 
שעלתה מהדשאים, באוויר הצלול הספוג צינה[...] צעדו   'szli [...] w przejrzystym powietrzu, przenikniętym chło-

dem, który bił od trawników' ( 201זכרון , שבתאי ) 
[...]שהיתה מונחת בתוך תיבת , על אחת מהן  'na jednym z nich, który był umieszczony w pudełku' ( 10לינה , גור ) 

) 'dla kogoś z członków jej rodziny, którzy tam zostali' למישהו מבני־המשפחה שלה שנשארו שם 26סוגרים , קציר ) 
חנויות[...] שרובן היו , לכל אחת מן הגלריות  'do każdej z galerii, których większość to były sklepy' ( 69מגדלורים , קציר ) 

 
Gdy rzeczowniki nie różnią się rodzajem ani liczbą, w zdaniu hebrajskim toleruje się współcześnie 

dwuznaczność, której można zapobiec w przekładzie za pomocą anafory w formie rzeczownika określo-
nego zaimkiem który to: 

 
) 'jak błysk z innego świata, który (to świat) był uważany za martwy' כניצנוץ מעולם אחר שנחשב כמת 12יום , שחם ) 

"הפועל העברי"ואיננו ל" האחדות"שיחה על הנוער בגליציה שאיננו לנתגלגלה   'toczyła się rozmowa o młodzieży 
w Galicji, która (to młodzież) ani nie należy do Zjednoczenia, ani nie należy do Robotnika hebraj-
skiego' ( 41אבן , שחם ) – tu zdanie hebrajskie nie jest dwuznaczne, bo rzeczownik נוער 'młodzież' jest ro-
dzaju męskiego, a rzeczownik גליציה jest rodzaju żeńskiego, jako nazwa kraju. 
 
c. Zdanie względne następuje po przydawce w formie zdania względnego. Zdania względne nie są 

skoordynowane, tj. nie łączy ich spójnik ו-  'i', czyli nie jest to szereg zdań względnych. W polskim prze-
kładzie w drugim zdaniu anafora ma formę rzeczownika określonego zaimkiem który to: 

 
שהבנות ציירוה, סיסמה שחיבר  'hasło, które wymyślił, które (to hasło) namalowały dziewczyny' ( 16כי , שמיר ) 

שממנו היה מעתיק את צורת האותיות, הספר שנקלע לידו אותה שעהר לפי שע  'zgodnie z kartą tytułową książki, która 
wpadła mu w ręce w owej chwili, z której (to książki) kopiował kształt liter' ( 213אנשי , בר יוסף ) 

ימהדשהוטו ק, הסתירו אותם הכובעים שחבשו  'zasłaniały je kapelusze, które nosili, które (to kapelusze) były 
zsunięte do przodu' ( 84רחוב , אקשטיין ) 
 
Pierwsze ze zdań względnych może być asyndetyczne: אותו פגש גולדמן כעבור כשבועיים , ורק אדם אחד

ידע לספר[...] ששירת בפלוגת תובלה , בחתונתו של צליק  'i tylko jeden człowiek, którego Goldman spotkał dwa 
tygodnie później na ślubie Calika, który to człowiek służył w kompanii transportowej [...] umiał opo-
wiedzieć' ( 268זכרון , שבתאי ). 

 
d. Zdanie względne następuje po przydawce w formie bezokolicznika לפעול, która określa rzeczownik 

abstrakcyjny odczasownikowy, czemu w polskim przekładzie może odpowiadać przydawka dopełnia-
czowa lub zdanie podrzędne ze spójnikiem aby i orzeczeniem bezokolicznikowym. Z powodu dużej 
odległości anafory od poprzednika wskazane jest w polskim przekładzie użycie w funkcji anafory rze-
czownika określonego zaimkiem który to: נסיונות שונים לכבוש את רשות־הדיבור שפרצו מכמה כיוונים 'różne 
próby zdobycia prawa/różne usiłowania, aby zdobyć prawo do wypowiedzenia się, które (to próby)/które 
(to usiłowania) podjęto z kilku stron' ( 54הוא , שמיר ). 
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7.2. W obu językach w stylu neutralnym, jeśli poprzednik jest zaimkiem pytajnym מה 'co?' lub מי 'kto?' 
(będącym składnikiem zdania pytajnego lub pytajnozależnego), to zdanie względne nie następuje bezpo-
średnio po poprzedniku, lecz po wszystkich innych składnikach zdania nadrzędnego. Przypuszczam, że 
w języku polskim powodem tego odsunięcia zdania względnego od poprzednika jest fakt, że jeśli po-
przednik to zaimek pytajny co? lub kto?, anafora doń się odnosząca jest z nim homonimiczna, więc 
nietypowy szyk ma na celu uniknięcie ciągów typu 'co, co ci tak ciąży, chodzi ci po głowie?'147F

148. Z kolei 
w języku hebrajskim powodem odsunięcia zdania względnego od poprzednika מה?  może być homonimia 
ciągów zawierających zaimek pytajny i nieokreślony מה ש-  'coś/to, co' lub 'co, co [...]?', której zapobiega 
oddalenie zdania względnego od pytajnego poprzednika: 

 
a. Zdanie pytajne jest samodzielne, i w języku hebrajskim szyk standardowy, czyli ze zdaniem względnym 

bezpośrednio po poprzedniku, mógłby spowodować uznanie pytania za pytanie o rozstrzygnięcie, zawierające 
zaimek מה 'coś' określony przez zdanie względne, z elipsą fakultatywnej partykuły 'czy?': 

 
?שאנחנו לא יודעים[...] מה יוכל הוא להגיד לנו   'cóż takiego może on nam powiedzieć [...] czego my nie wiemy?' 

( 340השיבה , יהושע ), rzadziej chyba 'cóż takiego, czego my nie wiemy, on może nam powiedzieć?'. 
Zdanie hebrajskie o szyku מה שאנחנו לא יודעים הוא יוכל להגיד לנו?  mogłoby być tak zrozumiane: 'czy on 
może nam powiedzieć to, czego my nie wiemy?'. 

?ומה מתרוצץ לך בראש שכל־כך מכביד עלייך  'i co ci chodzi po głowie, co ci tak ciąży' ( 303אהבה , ברגמן ), nie 'co, 
co ci tak ciąży, chodzi ci po głowie?'. Zdanie מה שכל כך מכביד עלייך מתרוצץ לך בראש?  mogłoby znaczyć 
'czy to, co ci tak ciąży, chodzi ci po głowie?' 

?שמצדיק את כל האופרציה, ומה יש ברקונסיטו  'i co jest w Rakonsito, co usprawiedliwia całą tę operację?' ( , נבו
23ארבעה  ), wariant מה שמצדיק את כל האופרציה יש ברקונסיטו?  'co, co usprawiedliwia całą tę operację, jest 

w Rakonsito', mógłby być tak zrozumiany: 'czy to, co usprawiedliwia całą tę operację, jest w Rakon- 
sito?'. 

?מה יש בך שאין בי  'co jest w tobie, czego nie ma we mnie?' ( 130זייפנו , רון פדר עמית ), gdy מה שאין בי יש בך?  to 
raczej 'czy jest w tobie to, czego nie ma we mnie?'. 

?שאני לא אוכל, מה בחור זה יכול לעשות  'co ten chłopak potrafi zrobić, czego ja nie potrafię?' ( 51עלילות , בורלא ), 
chyba rzadziej 'co, czego ja nie potrafię zrobić, ten chłopak potrafi?', a zdanie  מה שאני לא אוכל לעשות
?בחור זה יכול  to raczej 'czy to, czego ja nie potrafię zrobić, ten chłopak potrafi?'. 

?מה את שאת לא  'czym jesteś [z pozoru], czym [naprawdę] nie jesteś/czym, czym nie jesteś, jesteś?' ( קסטל
16היכן , בלום ) – przekład ten, gramatycznie poprawny, w tym składzie leksykalnym jest niezrozumiały 

wskutek homonimii zaimka pytajnego i względnego. Jest to pytanie zadane osobie, która mówi, że sta-
le próbuje być tym, czym nie jest naprawdę. Praktycznym rozwiązaniem przekładowym byłaby para-
fraza 'co jest tą rzeczą, którą z pozoru jesteś, a naprawdę nią nie jesteś?'. Zdanie לא את מה שאת?  znaczy-
łoby raczej 'czy to, czym nie jesteś, jest tobą?'. 
 
b. Zdanie jest pytajnozależne, i w języku hebrajskim parafraza ze zdaniem względnym bezpośrednio 

po poprzedniku nie mogłaby być błędnie uznana za pytanie o rozstrzygnięcie, jako że w zdaniu pytajno-
zależnym obligatoryjna jest partykuła 'czy?'. Mimo to zdanie względne jest oddalone od pytajnego po-
przednika, zapewne pod wpływem szyku pytań samodzielnych. W języku polskim nietypowy szyk ma ten 
sam powód, co w przypadku pytań samodzielnych: 

 
מה יש בו שנראה לה יותר שווה מילדיםי מושג אין ל  'nie mam pojęcia, co jest w nim, co jej się wydaje więcej 

warte niż dzieci' ( 140חיי , שלו ), nie 'nie mam pojęcia, co, co jej się wydaje więcej warte niż dzieci, jest 
w nim'. 

מה יש בו שיוכל להועילבדקתי   'sprawdziłem co w nim jest, co mogłoby pomóc' ( 364השיבה , יהושע ), nie 'spra-
wdziłem co, co mogłoby pomóc, jest w nim'. 

מה יש בגופה של זו שדוחה אותו[...] לברר   'ustalić [...] co jest w ciele tej kobiety, co go odstręcza' ( 110סוכן , שחר ), nie 
'co, co go odstręcza, jest w ciele tej kobiety' 

שנמחק מעיני, תהיתי מה הוא רואה שם  'zastanawiałam się, co on tam widzi, co mnie znika z oczu' ( 20היכן , קסטל בלום ), 
nie 'co, co mnie znika z oczu, on tam widzi'. 

                                                 
148 Świdziński (1992: 242) podaje zdanie o szyku typowym, tj. ze zdaniem względnym bezpośrednio po poprzedni-
ku: Nie wiadomo, co, czego ona nie ma, kupić, wg mnie przeważa jednak szyk Nie wiadomo, co kupić, czego ona 
nie ma. W żadnym ze znanych mi opracowań polonistycznych nie wspomniano o tym, że jeśli poprzednikiem jest 
zaimek pytajny, to zdanie względne wcale nie następuje bezpośrednio po poprzedniku. 
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שכך הרתיח את בעלה, מה עוללה האשה המסכנה[...] שמעה   'usłyszało [...] co zrobiła ta biedna kobieta, co tak 
rozzłościło jej męża' ( 126במו , שמיר ), nie 'co, co tak rozzłościło jej męża, zrobiła ta biedna kobieta'. 
 
W hebrajskim zdaniu względnym określającym zaimek pytajny możliwy jest rodzajnik w funkcji spójnika 

względnego, i wtedy także zdanie względne następuje po wszystkich składnikach zdania nadrzędnego: 
 

העלול להתחדש בימים כאלה, מה ראוי לדבר בו נכבדותשערו בדמיונכם   'wyobraźcie sobie, co jest godne tego, by 
o tym opowiadać wspaniałe rzeczy, co może wydarzyć się w takich czasach' ( 162אגדות , לוז ) 

?מה יש בו המעורר עליו את שנאת הבריות  'cóż takiego jest w nim, co budzi do niego ludzką nienawiść?' ( 266כחרס , לפיד ) 
 
Zdania powyższe są na pewno względne, mimo podobieństwa formalnego i znaczeniowego wersji he-

brajskiej do zdań okolicznikowych skutku typu מה זה קרה לי פתאום שאני נרגשת כל־כך 'cóż to mi się stało, że 
jestem taka poruszona' ( 198סוכן , שחר ), a to z powodu elipsy anafory odnoszącej się do poprzednika (np. 
w zdaniu  שאנחנו לא יודעים[...] מה יוכל הוא להגיד לנו? ), która zdarza się tylko w zdaniach względnych, nigdy 
w zdaniach okolicznikowych skutku. 

 
7.3. Wydaje się, że również w przypadku poprzednika w formie zaimka nieokreślonego מישהו 'ktoś', 

 nikt' oddalenie zdania względnego od poprzednika nie jest w obu' אף אחד coś', lub zanegowanego' משהו
językach cechą stylu książkowego, lecz neutralnego: 

 
 nikogo nie było wśród nich, kto by wiedział cokolwiek' אחד לא היה בהם שידע משהו על יהודי ארץ־ישראל

o Żydach izraelskich' ( 264עד , שמיר ) 
) 'jest ktoś ze mną, kto mi odpowiada' יש מישהו אתי שעונה לי 112רחוב , אקשטיין )  

שבידח אותה, השמיע משהו כלפי האשה  'powiedział coś do kobiety, co ją rozśmieszyło' ( 31מסע , מגד ) 
 
W powyższych zdaniach hebrajskich poprzednikiem jest zaimek nieokreślony, nie zaś forma nominal-

na znajdująca się bezpośrednio przed spójnikiem względnym (בהם 'wśród nich', אתי 'ze mną', כלפי האשה 
'do kobiety'), choć także do niej odnosząca się anafora pojawia się w zdaniu względnym. Jednak zdania 
'jest ktoś ze mną, któremu on odpowiada', 'wobec kobiety, którą to rozśmieszyło', brzmiałyby raczej tak: 

שהוא עונה לי, יש משיהו אתי  oraz שהוא בידח אותה, השמיע משהו כלפי האשה . 
 
 
W odróżnieniu od poprzedników będących zaimkami pytajnymi, w obu językach częściej jednak zda-

nie względne, którego poprzednik to zaimek nieokreślony lub zanegowany następuje bezpośrednio po 
poprzedniku: ימות יום אחד מישהו שאולי אפשר היה למנוע את מותו 'pewnego dnia umrze ktoś, kogo/czyjej śmier-
ci można było zapobiec' ( 105לדעת , עוז ). 

 
Z przykładów podanych w rozdz. 2, 9.1.2 (Tego zastrzelą, kto wróci) wynika, że w języku polskim 

również zaimek wskazujący, do którego odnosi się zaimek względny kto, dopuszcza oddalenie zdania 
względnego od poprzednika. Można więc podsumować to stwierdzeniem, że w języku polskim oddalenie 
zdania względnego od poprzednika jest możliwe i nienacechowane stylistycznie, gdy anafora odnosząca 
się do poprzednika to zaimek względny inny niż który.  

 
7.4. Rzadko zdarza się w języku hebrajskim, że między zdaniem względnym a jego poprzednikiem 

(którym nie jest zaimek pytajny, nieokreślony lub zanegowany) znajdują się inne składniki zdania głów-
nego. Jest to cecha stylu książkowego 148F

149. Jest to też możliwe w języku polskim, z tym, że w języku pol-
skim w przypadku zaimka względnego który wymaganego przez poprzednik rzeczownikowy jest to cecha 
stylu nie tyle książkowego, co archaizującego, por. zdania z tekstów polskich: Nie powiadam, żeby ten 
więcej od pana odnosić miał, który więcej pieniędzy przyniesie149F

150; Piotr wojewoda brzeski wieku mego 
był, który zostawił z Orszulą Lwowską [...] syny150F

151; wojennego rzemiosła najlepiej ten się nauczy, który od 

                                                 
149 Hayon (1973: 228–229) wyklucza taką możliwość, Perec (1967: 149–150) dopuszcza ją. Wiele przykładów zdań 
względnych oddalonych od poprzednika rozpoznali w Biblii Holmstedt (2002: 301 nn), za którym cytuję Rdz 24, 
15, i Gottstein (1949), który podaje też paralele w innych językach semickich, przypisując takim zdaniom funkcję 
dopowiedzenia czy powrotu do tematu wcześniej poruszonego w tekście. Azar (1995: 221–222) zauważył, że 
w Misznie możliwe są zdania względne oddalone od poprzednika pod warunkiem, że poprzednik jest podmiotem 
zdania głównego. Z moich przykładów wynika, że zasada ta nie obowiązuje we współczesnym hebrajskim. 
150 „Biblioteka Pisarzów Polskich” 20–27 (1892), s. 127. 
151 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858, s. 615. 
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knechta zaczyna152. W języku polskim w stylu neutralnym taki szyk się nie zdarza, jest uznawany za błąd 
językowy153, i polscy tłumacze zmieniają go na taki, w którym poprzednik znajduje się bezpośrednio 
przed zaimkiem względnym (por. niżej Rdz 24, 15). W podanych niżej przekładach zachowuję szyk 
zdania hebrajskiego, jednak z tego powodu nie są one pragmatycznie ekwiwalentne, bo brzmią bardzo 
archaicznie, gdy zdania hebrajskie brzmią książkowo. 

 
a. Między poprzednikiem a zdaniem względnym znajduje się grupa orzeczenia zdania głównego. 
    
• Anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania względnego. Jest regułą, że bezpo-

średnio po spójniku względnym pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika, czy to jako leksem 
zaimkowy, czy to jako cecha finitywnej formy orzeczenia, i dopiero po niej następują dalsze składniki 
zdania względnego: 

 
מיובשפרח רקפת נתן לי שהיה   'kwiat cyklamenu dał mi, który był zasuszony' ( 181מנוחה , עוז ) 

שנים רבות זובשעמד ע, בית ישן היה להם לאבותי בעיר הגלילית הסמוכה  'stary dom moi przodkowie mieli w pobli-
skim galilejskim mieście, który stał opuszczony' ( 24סיפורו , קפליוק ) 

שהוא יפה לחולים, מין קהוה יש עמי באכסניתי  'taką kawę mam u siebie w zajeździe, która dobrze działa na cho-
rych' ( 71עלילות , בורלא ) 

בהמונים שחוללה ערבובייה ורוגזה, ירת בהלה וחשדות שררה בעיירה השקטה והציוריתאוו  'atmosfera strachu i podejrzeń pano-
wała w spokojnym i malowniczym miasteczku, która powodowała zamieszanie i swary' ( 58סיפורו , קפליוק ) 

שמת לפני שלוש שנים, בן בכור היה לו  'syna pierworodnego miał, który umarł 3 lata temu' ( 70עלילות , בורלא ) 
) 'czysty głos ma, który jest stworzony do wydawania rozkazów' קול צלול לו שנועד למתן פקודות 28הקרב , בן אהרן ) 

שחילקו את האור לחמישה פסים, ארבעה סורגים היו שם  'cztery kraty były tam, które dzieliły światło na pięć pa-
sów' ( 38סרטן , קריץ ) 

) '[...] jeszcze jedna dusza jest we mnie, która mówi mi' עוד נשמה אחת יש בי שאומרת לי 95נינגל , שחר ) 
) 'jakieś zjawisko zajdzie, które otworzy mu oczy' איזו שהיא תופעה תתרחש שתפקח את עיניו 55סוכן , שחר ) 

שדרשו טיפול, היו ושרידי חלומות  'resztki marzeń były, które wymagały pielęgnacji' ( 12בימי , וילקנסקי ) 
שלא אוהב ים, משה שואל  'Mojżesz pyta, który nie lubi morza' ( 123ארבעה , נבו ) 

 
Pomiędzy poprzednikiem (w przykładach poniżej זית 'drzewo oliwne', קו 'rys') a zdaniem względnym 

mogą znajdować się inne rzeczowniki zgodne z poprzednikiem co do rodzaju i liczby (tu גן 'ogród', אב 
'ojciec'), zatem szyk taki dopuszczalny jest także wtedy, gdy powoduje dwuznaczność. W polskim prze-
kładzie wskazana jest anafora w postaci rzeczownika określonego zaimkiem który to, jeśli także polskie 
rzeczowniki nie różnią się rodzajem gramatycznym: 

 
 jedno drzewo oliwne Henrieta znalazła w ogrodzie, które nie' זית אחד מצאה הנריאטה בגן שלא היה עושה פירות

owocowało' ( 83שירה , עגנון ) 
שהיה קו קשה ונמרץ, ני האבקו רוחני לא נעדר מפ  'rysu uduchowienia nie brakowało na twarzy ojca, który (to rys) 

był rysem twardym i energicznym' ( 147אגדות , לוז ) – tu powtórzony w grupie orzecznika rzeczownik קו 
ma zapobiec uznaniu rzeczownika 'ojciec' za poprzednik ('rysu uduchowienia nie brakowało na twarzy 
ojca, który był twardy i energiczny'), bo analogiczny do użytego w polskim przekładzie środek ujedno-
znacznienia anafory, możliwy w hebrajskim biblijnym, we współczesnym hebrajskim jest niespotykany. 
 
Gdy zdanie względne nie następuje bezpośrednio po poprzedniku, dwuznaczność jest spowodowana 

nie tylko możliwością odniesienia anafory do kilku zgodnych co do liczby czy rodzaju rzeczowników 
poprzedzających zdanie względne, ale też może wynikać z wystąpienia w zdaniu względnym anafor odno-
szących się faktycznie do kilku różnych rzeczowników pojawiających się w kontekście poprzedzającym: 

 
ששובר את לבי, רק מבט עין הוא נתן בי  'tylko spojrzenie na mnie rzucił, które mnie zasmuca' ( 14עלילות , בורלא ) 

– ponieważ poprzednikiem może być zaimek osobowy będący sufiksem przyimka (tu בי 'na mnie'), jak 
w zdaniu שהייתי יד ימינו, אפילו בי  'nawet mnie, która byłam jego prawicą' ( 324הכלה , יהושע ), można by 

                                                 
152 Cytuję za Żakiewicz (2003: 508), która nie skomentowała szyku anafory wobec poprzednika w tym zdaniu. 
153 Por. SPP 958; Kochański 1989: 216. Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1981: 464–465 (też Senderska 
2013: 57–60 i więcej przykładów s. 79, 110, 114, 127, 132–133, 145, 150) wskazują na zanik tego typu zdań 
w nowszej polszczyźnie, a ich częstość w dobie staro- i średniopolskiej tłumaczą wpływem składni łacińskiej. Moim 
zdaniem w okresie nowopolskim zdania takie pojawiały się nie pod wpływem składni łacińskiej, lecz pod wpływem 
składni staropolskiej, tj. były sposobem archaizowania tekstu. 
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uznać za poprzednik zaimek znajdujący się bezpośrednio przed spójnikiem ('tylko spojrzenie rzucił na 
mnie, którego serce ono złamało'), ale wtedy pojawiły się zaimek osobowy jako podmiot שובר, który 
nie pojawia się właśnie dlatego, że anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania 
względnego. 

לקול רננות[...] מים באזניו שהיו דו, קולות גדולים היו פורצים מעומק חזהו  'z jego piersi donośne głosy dobywały się, 
które w jego uszach brzmiały jak okrzyki radości' ( 31עלילות , בורלא ) – w zdaniu względnym pojawia 
się zaimek 'jego', który ma to samo odniesienie co zaimek 'jego', będący składnikiem zdania główne-
go, a pojawiający się bezpośrednio przed spójnikiem względnym. Mimo to nie można zaimka 'jego' 
uznać za poprzednik ('donośne głosy dobywały się z piersi jego, w którego uszach brzmiały one jak 
okrzyki radości'), a to dlatego, że we współczesnym hebrajskim zaimek dzierżawczy tylko wyjątkowo 
bywa określany przez zdanie względne. 
 
W powyższych zdaniach anafora odnosząca się do poprzednika pojawia się na samym początku zda-

nia względnego, i na tej podstawie można też zinterpretować zdanie וונו נגד פוקס אישית שכונה הרבה דברים כ
 wiele wypowiedzi było skierowanych przeciwko Fuksowi osobiście, który był w nich' בהן ׳עורב חובב׳
zwany amatorem' ( 70אחים , שביט ) jako określające rzeczownik Fuks. Między potencjalnymi poprzednika-
mi ('Fuks', 'wiele wypowiedzi') a zdaniem względnym znajduje się okolicznik אישית, zatem jest to przy-
kład zdania, którego szyk wobec poprzednika nie sygnalizuje jednoznacznie, który ze składników zdania 
głównego jest poprzednikiem. Mimo to za poprzednik należy uznać rzeczownik 'Fuks', bo to anafora 
odnosząca się do tego rzeczownika znajduje się na początku zdania względnego (jako cecha orzeczenia 
-był zwany'), i odrzucić należy interpretację 'przeciwko Fuksowi skierowanych było wiele wypowie' כונה
dzi, w których był on nazwany amatorem'. 

 
• Anafora odnosząca się do poprzednika jest składnikiem wyrażenia przyimkowego, i wtedy jest regu-

łą, że wyrażenie to znajduje się na początku zdania względnego. Szyk taki nie jest zasadą w przypadku 
zdań względnych spójnikowych następujących bezpośrednio po poprzedniku, tj. takich, w których szyk 
zdania względnego wobec poprzednika jednoznacznie wskazuje, który ze składników zdania głównego 
jest poprzednikiem: 

השוויון" יתחולל"שבהם , תאריכים שונים נזרקים לחלל  'różne daty są rzucane w przestrzeń, pod którymi nastanie 
równość' ( 155נוכחים , גרוסמן ) 

אלא זולתו, שבו לא הוא יהיה האומר אותה, יום יבוא  'dzień nadejdzie, w którym to nie on będzie je wypowiadał, 
lecz bliźni' ( 129ריחו , תמוז ) 

שבו ירגיש את עצמו כעובר ברחם אמו, רק חדר מרווח ומסודר רצה  'tylko duży i urządzony pokój chciał mieć, 
w którym by się czuł jak płód w łonie matki' ( 37בדרך , בר יוסף ) 

שהעיניים שלו בורקות, את יוני המאושר אני רואה  'szczęśliwego Joniego widzę, któremu oczy błyszczą' ( 314חיי , שלו ) – 
oczywiście tu anafora nie może być przesunięta jeszcze bliżej spójnika, bo zaimek dzierżawczy jako przy-
dawka nie może być w języku hebrajskim preponowany. 
 
Wyjątkowo zdarza się, że anafora nie jest przesunięta na początek zdania względnego:  סעיף קטן היה בעסקה

) 'mały paragraf był w umowie, na który ona nie mogła się zgodzić' שלא יכלה להסכים לו 354חסות , מיכאל ). 
 
• Anafora odnosząca się do poprzednika jest dopełnieniem syntetycznym, i akurat w tym przykładzie 

nie jest ona przesunięta (razem z orzeczeniem) na początek zdania względnego: שהים , בחבית מצאנו אותך
) 'w beczce znaleźliśmy cię, którą wyrzuciło morze' פלטה 11במו ידיו , שמיר ). 

 
b. Między poprzednikiem a zdaniem względnym znajduje się podmiot zdania głównego (i ewentualnie 

łącznik lub okolicznik), którego orzecznikiem jest poprzednik. W tym przypadku mniej wyraźna jest 
w języku hebrajskim tendencja, by anaforę odnoszącą się do poprzednika przesuwać na sam początek 
zdania względnego. W polskim przekładzie między poprzednikiem a zaimkiem względnym znajduje się 
łącznik być: 

 
• Bezpośrednio po spójniku względnym następuje anafora odnosząca się do poprzednika: 
 

) 'Anglikiem jestem, który odda całe swe mienie' איש אנגלי אנוכי אשר ייתן את כל הון ביתו 41פנתר , עוז ) 
שאין לו אור משלו, אני כאן ירח חיוורמין   'czymś w rodzaju bladego księżyca jestem tu, który nie ma własnego 

światła' ( 218חיי , שלו ) 
היוצאים בעונתם, כעופות נודדים אני  'jak ptaki wędrowne jestem, które odlatują w określonym czasie' ( 127אגדות , לוז ) 

שעליהם העולם עומד, ל׳׳ו הרשעים היינו  'tymi 36 podlecami byliśmy, dzięki którym świat istnieje' ( 168מנוחה , עוז ) 
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• Anafora znajduje się w głębi zdania względnego: 
 

) 'jakby władcą on był, którego agresji należy się strzec' כאילו איש־שררה הוא שיש להיזהר מפגיעתו הרעה 55חסות , מיכאל ) 
) 'słabością ludzką to jest, od której się jeszcze nie uwolniłem' חולשה אנושית היא שעוד לא נשתחררתי ממנה 71אנשי , בן עזר ) 
 niski budynek to był, w którego murach często panowała' בניין נמוך היה זה שאפלולית שרויה תדיר בין כתליו

ciemność' ( 70במו ידיו , שמיר ) 
 
c. Między poprzednikiem a zdaniem względnym znajduje się okolicznik zdania głównego. Ponieważ 

wyrażenia przyimkowe mogą być także przydawkami (po których następują zdania względne określające 
wyraz przez nie określany), należy zwrócić uwagę, że w zdaniach poniżej wyrażenia przyimkowe są 
okolicznikami z powodów znaczeniowych, np. przyimek kierunkowy וכהמת  'z niej' nie może być przy-
dawką rzeczownika 'gniew', lecz jedynie okolicznikiem określającym czasownik 'buchnąć': 

 
שהפריעו לי, עברו מכוניות ברחוב  'przejeżdżały samochody ulicą, które mi przeszkadzały' ( 116על עצים , מגד ) 

כתוב בו לקחת בבוקר את המכונאיהשאירו לי פתק תחת הדלת שלי שהיה   'zostawiono mi kartkę pod drzwiami, na 
której było napisane wziąć rano mechanika' ( 92מנוחה , עוז ) 

שהיה בלתי־מובן לי, פרץ רוגז עז מתוכה  'buchnął wielki gniew z niej, który był dla mnie niezrozumiały' ( 224פויגלמן , מגד ) 
שנאלצה לעבוד, אמו בביתנשאר עם   'został z matką w domu, która musiała pracować' ( 53 טורא, דוידון ) 

 
Gdy okolicznik znajdujący się pomiędzy poprzednikiem a zdaniem względnym zawiera rzeczowniki, 

które z powodu gramatycznej zgodności z poprzednikiem można by mylnie uznać za poprzednik, 
w języku hebrajskim powtarza się rzeczownik będący poprzednikiem (bez rodzajnika i bez przyimka 
wynikającego z jego funkcji w zdaniu głównym), co możliwe jest także w języku polskim, w którym 
alternatywą częściej spotykaną jest użycie anafory odnoszącej się do poprzednika w formie rzeczownika 
określonego zaimkiem który to: 

 
שנאה שהיתה כבושה זמן־מה, תהום של שנאה נפערה ביניהם  'otchłań nienawiści otworzyła się między nimi, która 

(to nienawiść) była stłumiona przez pewien czas/otchłań nienawiści otworzyła się między nimi, nie-
nawiści, która była stłumiona przez pewien czas' ( 132זכרון , שבתאי ), w wariancie  תהום של שנאה נפערה

שהיתה כבושה זמן־מה, ביניהם  można by przynajmniej gramatycznie odnieść anaforę do 'otchłani', i ta sama 
dwuznaczność występuje w polskim przekładzie z anaforą który: 'otchłań nienawiści otworzyła się 
między nimi, która była stłumiona'. 

סדין שנראה מתוח מאוד, מכוסה בסדין עד למעלה מראשו  'przykryty prześcieradłem powyżej głowy, które (to 
prześcieradło) wydawało się bardzo napięte/przykryty prześcieradłem powyżej głowy, prześcieradłem, 
które wydawało się bardzo napięte/( 33ישראל , מגד ), w wariancie שנראה מתוח , מכוסה בסדין עד למעלה מראשו
 można by mylnie odnieść anaforę do 'głowy': 'przykryty prześcieradłem powyżej głowy, która מאוד
wydawała się bardzo napięta'. 
 
Podsumowując, w obu językach jest regułą, że zdanie względne określające zaimki pytajne 'kto?', 'co?' 

następuje nie bezpośrednio po poprzedniku, lecz po wszystkich innych składnikach zdania nadrzędnego. 
Również zdanie względne określające zaimki 'ktoś', 'coś' może w obu językach w stylu neutralnym nastę-
pować nie bezpośrednio po poprzedniku. W przypadku innych poprzedników wstawienie między po-
przednik a zdanie względne składników zdania głównego jest w języku hebrajskim częstsze niż w pol-
skim, i w hebrajskim jest to cecha stylu książkowego, gdy w polskim jest to archaizm składniowy, dziś 
chyba nie spotykany poza stylizacjami. 

 
8. Czas gramatyczny w zdaniu względnym 
 
W języku polskim czas gramatyczny w zdaniu względnym wynika zawsze z odniesienia do chwili 

mówienia. W języku hebrajskim może on wynikać z odniesienia do chwili mówienia (w stylu neutral-
nym) lub do chwili, którą opisuje zdanie główne (w stylu książkowym). 

 
8.1. W zdaniu głównym czas przeszły, zdanie względne opisuje stan jednoczesny z tym opisanym 

w zdaniu głównym. 
 
a. W języku hebrajskim w zdaniu względnym pojawia się czas teraźniejszy, tj. wynikający z odniesie-

nia do momentu opisanego w zdaniu głównym, a nie do chwili mówienia. Jest to właściwość stylu książ-
kowego (Glinert 2004: 133). W polskim zdaniu względnym niemożliwy jest czas teraźniejszy, bo jego 
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użycie oznaczałoby, że stan opisany w zdaniu względnym trwa do chwili mówienia, co wyklucza znacze-
nie zdania. 

 
• Zdanie względne ma orzeczenie w formie czasownika:   
 

השקיפה, חושת החג שאינה חדלהבת  'z odświętnym uczuciem, które nie ustawało, patrzyła' ( 48סוף , שבתאי ) 
) 'wyciągnął książkę, której okładka szeleściła' חלץ ספר שעטיפתו מרשרשת 81הוא , שמיר ) 

־דרושהבין אמא שאומרת דרושה ובין היוצא לדרך שאומר אינה, אשר עליה ניטש הריב הגדול  'o którą wybuchła wielka 
kłótnia, pomiędzy mamą, która mówiła Jest potrzebna, a pomiędzy ruszającym w drogę, który mówił 
Nie jest potrzebna' ( 32כי , שמיר ) 

שאינו נגעל מאכילת בשר וחלב, גבירץ בחן את שפתיו הרעבתניות של הסדרן  'Gwirc obserwował żarłoczne wargi 
ochroniarza, który nie brzydził się jeść razem mięsa i produktów mlecznych' ( 98עת , באר ) 

שעיניה השחורות בורקות, שאלה אחת מהן  'zapytała jedna z nich, której czarne oczy błyszczały' ( 284כחרס , לפיד ) 
) 'wychodził i wracał krokiem, którego niemal nie było słychać' יצא וחזר בצעדים שאינם נשמעים כמעט 58הגולים , בארון ) 
) 'ale jednym uchem dalej słuchałam tego, co się działo' אבל באוזן אחת המשכתי להקשיב למה שקורה 231ארבעה , נבו ) 

 
• Zdanie względne ma orzecznik w formie przymiotnika, imiesłowu biernego, rzeczownika: 
 

שחורותראו עיניים שאינן   'widzieli oczy, które nie były czarne' ( 62מתום , ברטוב ) 
הן נפרטו שפתיה שמלאות  'rozchyliły się jej wargi, które były pełne' ( 12, 1דלתות , הזז ) 

) 'powiedziała do chłopaka, który miał smutne oczy' אמרה לבחור שעיניו עגומות 16אבן , שחם ) 
) 'i stanął naprzeciwko Aharona, który był cały sparaliżowany' ונעמד מול אהרון שכולו משותק 124ספר , גרוסמן ) 

חלפו[...] שכביסה תלויה עליהן [...] הגדרות   'ogrodzenia [...] na których było zawieszone pranie [...] przeszły' ( 163קשת  ) 
ו מרוב שתייה שאינו מורגל בהומחמת שהתכוכף התהפכו מעי  'a ponieważ się schylił, przewróciły mu się wnętrzno-

ści z powodu nadmiernego picia, do którego nie był przyzwyczajony' ( 247קשת  ) 
שרצפתה תמיסה שנתיבשה, עמדתי על שפת הבריכה הריקה  'stałem na brzegu pustego basenu, którego dno to był 

roztwór, który wysechł' ( 67אנשי , בן עזר )  
 
• Zdanie względne ma orzecznik w formie wyrażenia przyimkowego, i anafora odnosząca się do po-

przednika nie jest jego podmiotem: הורים זקנים שמזודה קטנה עמהם היו משוחחים על בנם 'starzy rodzice, którzy 
mieli przy sobie małą walizkę, rozmawiali o swoim synu' ( 48שני , דיין ). 

 
• Zdanie względne ma orzecznik w formie wyrażenia przyimkowego, i anafora odnosząca się do po-

przednika jest jego podmiotem. Jest to najpowszechniej spotykana w stylu książkowym odmiana zdania 
względnego w czasie teraźniejszym, odnoszącego się do momentu przeszłego, i została ona omówiona 
dokładnie w rozdz. 4, 3.1.1.1.c. 

 
• Zdanie względne jest egzystencjalne: 
 

מחפשות בקר שאיננו[...] רק האנפיות הלבנות המשיכו לחוג   'tylko białe czaple dalej krążyły [...] szukając bydła, 
którego nie było' ( 17נביא , הראבן ) 

) 'podniosłem wzrok ku niebu, na którym nie było Księżyca' נשאתי עיני אל השמים שאין ירח בהם 130האיש , בן נר ) 
 
b. W języku hebrajskim w zdaniu względnym pojawia się czas przeszły, tj. wynikający z odniesienia 

do chwili mówienia. Jest to w języku hebrajskim właściwość stylu neutralnego: 
 
• Zdanie względne ma orzeczenie w formie czasownika:  
 

שעמדה בצד, הצביע על פניה  'pokazał na Fanię, która stała z boku' ( 10לינה , גור ) 
מים שליחכו את שולי האין־סוףמוקף גמלים דומ[...] הבחינו במאהל   'zauważyli obozowisko namiotów [...] otoczone 

nieruchomymi wielbłądami, które skubały brzeg bezkresu' ( 149הכלה , יהושע ) 
 
• Zdanie względne ma orzecznik w formie przymiotnika, imiesłowu biernego, łącznikiem jest czasow-

nik היה. 
 

שפניה מוארים היו, תבונן מפינתו ברותה  'ze swojego kąta przypatrywał się Rut, której twarz była oświetlona' 
( 15 השער, מלץ ) 

שרזות היו, היא רק אחזה את ידו באצבעותיה  'ona tylko złapała go za rękę palcami, które były cienkie' ( 51קשת  ) 
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• Zdanie względne ma orzecznik w formie wyrażenia przyimkowego, a anafora odnosząca się do po-
przednika jest jego podmiotem. Łącznik to czasownik היה: 

 
ואת היית צריכה לראות את האור שהיה על הפנים שלה  'powinnaś była widzieć blask, który był na jej twarzy' 

( 137ספר , גרוסמן ) 
ת הבטנים שהיו בפיוגמר ללעוס א  'skończył gryźć orzeszki ziemne, które miał w ustach' ( 165קשת  ) 

 
8.2. Zdania w wariancie שעמדה בצד, הצביע על פניה  'pokazał na Fanię, która stała z boku' ( 10לינה , גור ) są 

w hebrajskim homonimiczne ze zdaniami, w których zdanie względne odnosi się do momentu wcześniejszego 
niż zdanie główne w czasie przeszłym. W języku polskim w zdaniach mówiących o stanach jednoczesnych 
(powyżej) pojawia się czasownik niedokonany, a w zdaniach poniżej, mówiących o stanach niejednoczesnych, 
czasownik dokonany: 

 
) 'jeden z nich naprawiał oponę, która pękła po drodze' אחד מהם תיקן צמיג שהתפוצץ בדרך 43מיכאל , עוז ), 

zdanie która pękała oznaczałoby czynności równoczesne. 
) 'myślała o cenie, którą zapłaciła' היא חשבה על המחיר ששילמה 259חיי , שלו ), gdyby z kontekstu wynikała 

równoczesność, czasownik שילמה należałoby tłumaczyć: płaciła. 
) 'i postawiła na owalnym stole ciasto, które upiekła' והעמידה על השולחן האליפטי את העוגה שאפתה 48קשת  ) 

 
Także w przypadku jednoczesności zdarzeń przyszłych możliwe jest w hebrajskim, w stylu książko-

wym, użycie czasu teraźniejszego w zdaniu względnym, natomiast w stylu neutralnym (i w przekładzie 
polskim) pojawia się czas przyszły wynikający z odniesienia do chwili mówienia: 

 
• styl książkowy: בהםשצמחים אנושיים נחים , תמלא כל הארץ בתי־חולים  'cała ziemia zapełni się szpitalami, 

w których będą spoczywały ludzkie rośliny' ( 211נוצות , באר ) 
 
• styl neutralny: איכנס אל חדר־עבודתו שיהיה מרוהט בסגנון חמור 'wejdę do jego gabinetu, który będzie ume-

blowany w surowym stylu' ( 40מיכאל , עוז ) 
 
W polskim przekładzie nie jest możliwe oddanie rejestru stylistycznego zdania hebrajskiego samym cza-

sem gramatycznym zdania względnego. Warto też zauważyć, że wariant właściwy hebrajskiemu stylowi 
neutralnemu okazuje się formalnie bliższy zdaniu polskiemu niż hebrajski wariant książkowy. 

 
9. Szczególne funkcje hebrajskiego zdania względnego 
 
9.1. Zdanie względne sygnalizujące podział zdania na datum i novum 
 
W obu językach grupa orzeczenia zwykle wyraża novum, natomiast podmiot zwykle wyraża datum. 

Gdy jest na odwrót, tj. gdy grupa orzeczenia wyraża datum, w języku hebrajskim w stylu książkowym 
i neutralnym sygnalizuje się to nadając zdaniu czasownikowemu formę zdania nominalnego, którego 
jednym ze składników jest poprzednik zdania względnego, a drugim podmiot zdania wyjściowego (Perec 
1967: 160–161; Goldenberg, Imperfectly; Bar 2006; Spector 2012; Halevy [w druku a])153F

154. W języku 
polskim także można w ten sposób zaznaczyć, że podmiot wyraża novum, tj. zamiast Dawid przyszedł 
można wyrazić się następująco: Dawid był tym, który przyszedł, jednak częściej czyni się to poprzedzając 
podmiot zaimkiem to: To Dawid przyszedł. Grupa orzeczenia wyraża datum, jeśli jej treść została wyra-
żona w kontekście poprzedzającym lub można się jej domyślić na podstawie kontekstu: 

 
והם הם שנתנו לך את הצידוק המתאים[...] לך רק את הצידוק אתה חיפשת   'ty szukałeś sobie tylko usprawiedliwienia 

[...] i to oni ci dali odpowiednie usprawiedliwienie' ( 123האיש , בן נר ) 
הוא שלקחו מאתנו לעולמים, הים שהביאו אלינו[...] יורד מהגבעה ומתרחק [...] ראינו אותו   'widzieliśmy go [...] jak 

schodził ze wzgórza i się oddalał [...] To [właśnie] morze, które go do nas sprowadziło, zabrało go od 
nas na zawsze' ( 25ישראל , מגד ) 

הוא היה זה שהודיע לה על מותו של ארווין, ודיבר אתה, על־יד חמדה, בש צעד מאחור  '[na pogrzebie Erwina] Besz szedł 
z tyłu, koło Chemdy, i rozmawiał z nią, to on zawiadomił ją o śmierci Erwina' ( 239זכרון , שבתאי ) 
 

                                                 
154 Dokładnie tak samo sygnalizuje się, że podmiot wyraża novum, w języku arabskim, por. Górska 2000: 164–165; 
Górska 2010: 101.105 i jej tłumaczenia: To właśnie pcha ludzi; to właśnie mnie ośmieliło. 
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Podmiot wyrażający novum może być skontrastowany z inną grupą nominalną, jeśli za pierwszym wy-
rażeniem treści grupy orzeczenia wskazano także na wykonawcę czynności, innego niż pojawiający się 
dalej podmiot wyrażający novum: 

 
תחילה חשבתי שהטיסה הקרובה להודו מושכת אותה, אבל לבסוף התברר לי שדווקא שליחותו של הרופא [...] היא שמעוררת בה 

-początkowo myślałem, że bliski lot do Indii ją zaciekawia, ale na końcu stało się dla mnie ja' התרגשות
sne, że akurat to misja lekarza [...] wprawia ją w poruszenie' ( 36השיבה , יהושע ) 

 Lazar patrzył na mnie. Mogłem się od' לזר התבונן בי. יכולתי להתנגד מייד, אבל רציתי שהוא אשר יתבע חדר נוסף
razu sprzeciwić [zamieszkaniu w jednym pokoju], ale chciałem, aby to on [a nie ja] zażądał dodatko-
wego pokoju' ( 64השיבה , יהושע ) 

 
Hebrajskie zdanie względne służące zasygnalizowaniu, że podmiot zdania wyraża novum, ma kilka 

wariantów stylistycznych. 
 
9.1.1. Warianty właściwe stylowi książkowemu 
 
a. דויד הוא שסיפר 'Dawid był tym, który opowiedział' – przekład stylistycznie ekwiwalentny brzmiałby 

'to Dawid opowiedział'. Zaimek הוא jest łącznikiem, i jeśli novum wyraża rzeczownik, łącznik nie może 
być pominięty, natomiast gdy novum wyraża zaimek osobowy, można łącznik pominąć, jak w zdaniu 
poniżej הם שפחדו ממנו (Bar 2006: 340):  

 
הנער הוא שצחק[...] שמעתי צחוק מוזר   'słyszałem dziwny śmiech [...] to ten chłopak się śmiał' ( 165האיש , בן נר ) 

צווחההיא ש[...] נכדתו [...] קול נפץ וצווחת ילדה קטעו את דבריו   'odgłos tłukącego się szkła i krzyk jakiejś dziew-
czynki przerwały jego słowa [...] to jego wnuczka [...] krzyczała' ( 230פויגלמן , מגד ) 

האנשים הם שהטילו עליו מורא גדול[...] אך לא מחיות הבר פחד   'ale nie dzikich zwierząt się bał [...] to ludzie na-
pełniali go wielkim strachem' ( 14מאה , שלו ) 

אלא הם שפחדו ממנו[...] לא התיירא מן השודדים   'nie on bał się rozbójników [...] lecz to oni jego się bali' ( 141מגדלורים , קציר ) 
Gdy orzeczenie zdania względnego to imiesłów czynny, w zdaniu względnym nie pojawia się leksem 

zaimkowy odnoszący się do poprzednika: האדמה היא שמכתיבה לנו איפה לחיות 'to ziemia [a nie matka] dyktuje 
nam, gdzie żyć' ( 53נוכחים , גרוסמן ). 

Poprzednik zdania względnego może być zanegowany, i wtedy novum wyraża zanegowany podmiot 
zdania nominalnego, tj. z kontekstu można by mylnie wnioskować, że prawdziwe jest zdanie czasowni-
kowe z niezanegowanym podmiotem, gdy jest ono prawdziwe z podmiotem o innej referencji: 

 
לא מרדוך הוא שטילפן[...] נשמע צלצול הטלפון   'rozległ się dzwonek telefonu [...] to nie Mardoch dzwonił' 

( 347חסות , מיכאל ) – zdanie pada w sytuacji, gdy można by sądzić, że prawdziwe jest zdanie מרדוך טילפן 
'dzwonił Mardoch'. 

אלא אפי, לא אזני הן שגילו את נוכחותה[...] ידעתי בבירור כי אמה של דורה נמצאת בחדר   'wiedziałem na pewno, że 
matka Dory znajduje się w pokoju [...] to nie moje uszy odkryły jej obecność, lecz mój nos' ( 113פרשת , רז ) 
 
W stylu archaizującym bywa powtarzany zaimek osobowy będący łącznikiem lub podmiotem: 
 

היא היא שראתה בעוניי, חמותי הדסה[...] לולי באה לי הצלה ממקום אחר   'gdyby ratunek dla mnie nie nadszedł skąd-
inąd [...] to moja teściowa Hadasa wejrzała na moją udrękę' ( 34חדוה , מגד ) 

והם הם שנתנו לך את הצידוק המתאים[...] אתה חיפשת לך רק את הצידוק   'ty szukałeś sobie tylko usprawiedliwienia 
[...] i to właśnie oni ci dali odpowiednie usprawiedliwienie' ( 123האיש , בן נר ) 
 
Jeśli orzeczenie zdania względnego to imiesłów czynny, zamiast spójnika ש-  można użyć rodzajnika: 

 jakby to podłoga w dole ruszała się i kręciła [a nie ludzie na niej' כאילו הרצפה שלמטה היא־היא הנעה והסובבת
stojący]' ( 29ילדי , שמיר ). Jeśli zdanie jest współrzędnie złożone, można pominąć rodzajnik z drugim imie-
słowem, tak jak rodzajnik w funkcji spójnika względnego:  ומתגנב[...] תיאו הוא המדלג  'to Teo skacze [...] 
i skrada się' ( 127קירות , שחם ). 

Gdy datum wyraża grupa orzeczenia zdania, którego podmiot to zaimek pytajny, w polskim przekła-
dzie także pojawia się zdanie względne, bo nie można zaimka pytajnego określić preponowanym zaim-
kiem to (To ty tam byłeś, ale nie To kto tam był?). Możliwy jest jak się zdaje wariant z zaimkiem to 
postponowanym (Kto to go strzegł? itd.), którego funkcją jest właśnie sygnalizowanie, że grupa orzecze-
nia zdania pytajnego wyraża datum, tj. na poniższe pytania niemożliwa byłaby odpowiedź Nic/Nikt: 
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מהו שהקפיצה. ראתה עצמה בקפיצתה על רגליה  'zobaczyła samą siebie, podskakującą na nogach. Co było tym, co 
ją skłoniło do skakania?/Co to ją skłoniło do skakania?' ( 99תחת , שמיר ). 

) 'nie wiedział, kim jest ta, która go wykupiła/kto to go wykupił' הוא לא ידע מי היא שפדתהו 126שמות , ראובני ) 
– tu przekład na zdanie względne pozwala eksplicytnie wyrazić żeńskość podmiotu, która domyślna 
jest w wariancie z zaimkiem to, gdyż polski zaimek kto nie może być żeński (por. rozdz. 4, 2.2.2). 

?מי הוא אשר שמר עליה. שרדה רק תמונה זו[...] מכל התמונות   'ze wszystkich obrazów [...] ocalał tylko ten. Kim 
był ten, kto go strzegł/Kto to go strzegł?' ( 75סיפורו , קפליוק ). 

סבלנות־מה הוא שגורם לי להיות חסר  'co jest tym, co sprawia, że nie mam cierpliwości/co to sprawia, że nie 
mam cierpliwości' ( 35נינגל , שחר ) 
 
Gdy novum wyraża zaimek 1. lub 2. osoby, w języku hebrajskim orzeczenie zdania względnego prze-

ważnie jest zgodne z zaimkiem wyrażającym novum, a nie z poprzednikiem (zaimkiem 3. osoby) 154F

155. Jeśli 
w polskim przekładzie użyć zdania względnego, to jego orzeczenie jest w 3. osobie: 

 
) 'to ja go prześladowałam [a nie on mnie]/ja byłam tą, która prześladowała go' אני היא שרדפתי אחריו 82יום , מגד ) 
) '[...] przecież to ty spowodowałeś [...]/ty jesteś tym, który spowodował' הלא אתה הוא שגרמת 279כל ספורי , ראובני ) 

לחן העגול הזההלוא את היא שדפקת על השו  'przecież to ty uderzyłaś w ten okrągły stolik/ty byłaś tą, która 
uderzyła w okrągły stolik' ( 440סטודנטית , קריץ ) 
 
Rzadziej orzeczenie zdania względnego jest zgodne z poprzednikiem (przykład podany za Goldenber-

giem, Imperfectly 117):  שהכין אותךאני הוא  'to ja ciebie przygotowałem' ( 180קופסה , עוז ). 
 
b. דויד היה זה שסיפר/ דויד הוא זה שסיפר 'to Dawid opowiedział' – zaimek זה jest orzecznikiem zdania no-

minalnego, a zarazem poprzednikiem względnego: 
 

) 'to Ben Dor [a nie jego rozmówca] przerwał milczenie' בן־דור היה זה שהפר את הדומייה 44כדור , שביט ) 
) 'to ta dziewczyna pierwsza się do mnie odezwała [a nie ja do niej]' הנערה היתה זו שפנתה אלי ראשונה 36חטאי , יהלום ) 

היא זו אשר מחזיקה אותי[...] אבל רק קרבתך אלי [...] הוא משרה עלינו מעוצמתו   'udziela się nam jego siła [...] ale to 
tylko twoja bliskość mnie trzyma' ( 21אחרי , צמח ) 
 
Gdy novum wyraża zaimek 1. lub 2. osoby, orzeczenie zdania względnego może być: 
 
• w 3. osobie, tj. zgodne z poprzednikiem, jak w polskim przekładzie na zdanie względne: 
 

אותם שהזמיןזה אני   'to ja ich wezwałem/ja jestem tym, który ich wezwał' ( 95נוף , קנז ) 
) 'jeśli to ja [a nie ona] zacząłem' אם אני הוא זה שהתחיל 185השיבה , יהושע ) 

זה שלקחאני הייתי   'to ja wziąłem/to ja byłem tym, który wziął' ( 50 המחצבה, בן עזר ) 
בה עירומהאני הייתי זו שהסתוב  'to ja chodziłam nago/to ja byłam tą, która chodziła nago' ( 24טיפש , אבירם ) 

 
W zdaniu אני זה שהזמין poprzednikiem zdania względnego jest zaimek זה, na co wskazuje forma 3. oso-

by orzeczenia zdania względnego. Zdanie to ma taką samą składnię, jak poniższe zdania, w których 
zdanie względne jest określeniem orzecznika rzeczownikowego (por. Perec 1967: 114–115): 

 
) 'jesteś mężczyzną, który przeszedł operację zmiany płci' את גבר שעבר ניתוח שינוי מין 169ארבעה , נבו ) 
) 'ty jesteś tym człowiekiem, który znalazł skóry' אתה האיש שמצא את העורות 176כחרס , לפיד ) 
 '.ja jestem pierwszym chrześcijaninem, który wrócił do miejscowości G' אני הוא הנוצרי הראשון שחזר לגזר

( 130כחרס , לפיד ) 
 

• zgodne z zaimkiem wyrażającym novum, a będącym podmiotem zdania głównego (Bar 2006: 347). 
W polskim przekładzie na zdanie względne orzeczenie zdania względnego jest w 3. osobie: 

 
אלא אני הוא זה שגליתי ממקום יצירה, לא את גלית ממקום תורה  'to nie ty zostałaś wygnana z miejsca, gdzie studiuje 

się Torę, ale ja jestem tym, który został wygnany z miejsca, gdzie się tworzy' ( 222עשהאל , מגד ) 
 to ja byłam tą osobą, która wypowiedziała parę słów uznania dla' אני הייתי זאת שהשמעתי כמה דברי הערכה לך

ciebie/to ja wypowiedziałam [...]' ( 207עשהאל , מגד ) 
 to my jesteśmy tymi, którzy zaprowadzili w ich królestwie' אנחנו הננו אלה שהשלטנו בממלכה שלהם את החוק

prawo/to my zaprowadziliśmy prawo' ( 160חדוה , מגד ) 

                                                 
155 O sytuacji w języku arabskim w tego typu zdaniach por. Gromacka 1990:20–21. 
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W zdaniu אני הוא זה שלא יכול למצוא לעצמי שקט, יותר מחגית  'bardziej niż Hagit, to ja jestem tym, który nie 

może znaleźć sobie spokoju' ( 56הכלה , יהושע ) orzeczenie jest w czasie teraźniejszym i samo w sobie nie 
wyraża kategorii osoby, jednak o tym, że podmiotem zdania względnego jest zaimek 'ja', świadczy za-
imek zwrotny w 1. osobie לעצמי. 

 
Taką samą składnię jak zdanie אני הייתי זאת שהשמעתי mają w języku hebrajskim zdania, w których 

orzecznik zdania głównego (będący zarazem poprzednikiem zdania względnego) to rzeczownik lub 
zaimek inny niż זה (por. Perec 1967: 110). W polskim przekładzie orzeczenie zdania względnego zawsze 
jest w 3. osobie, tj. zgodne z poprzednikiem, a nie z podmiotem zdania głównego: 

 
 BT: Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną? (Sdz 13, 11) ,האתה האיש אשר דברת אל האשה
 BT: Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama (Neh 9, 7) ,אתה הוא יהוה האלהים אשר בחרת באברהם

אותם הם שנשחק לפניכם...] [אנו   'my [...] jesteśmy tymi ludźmi, którzy będą dla was grać' ( 173סיפורים , הזז ) 
) 'to właśnie ty byłeś w jej łonie/jesteś tym, który był w jej łonie' אתה הוא מי שהיית בבטנה 155חבלים , באר ) 
) 'ja nie jestem typkiem, który by was zamęczał opisami' אני לא הטיפוס שאלאה אתכם בתיאורים 12טיפש , אבירם ) 
 ja jestem tą idiotką, która żyła przez te wszystkie lata z kimś' אני היא הכלבה שחייתי כל השנים עם אחד כמוך

takim, jak ty' ( 219גוף , קשוע ) 
) 'ty jesteś jedynym z nas, który pójdzie do oddziałów zbrojnych' אתה היחידי מכולנו שתלך לקרבי 26התגנבות , קנז ) 
 

Jeśli novum wyraża zaimek osobowy będący podmiotem, to w obu językach (z tym, że w języku hebraj-
skim nie w czasie teraźniejszym) alterantywnym sposobem zasygnalizowania, że grupa orzeczenia wyraża 
datum jest leksem zaimkowy będący podmiotem (por. rozdz. 2, 3.1.1.f). Natomiast jeśli podmiot rzeczowni-
kowy wyraża novum, to samo jego pojawienie się nie sygnalizuje, że to on wyraża novum i wtedy konieczne 
jest w języku hebrajskim posłużenie się opisaną tu konstrukcją względną, a w języku polskim konieczny jest 
zaimek to przed podmiotem. 
 

9.1.2. Warianty właściwe stylowi neutralnemu 
 
a. היה זה דויד שסיפר/זה דויד שסיפר/היה זה הוא שסיפר/זה היה הוא שסיפר /זה הוא שסיפר  'to on/Dawid opowiedział':  
 

ה אותוזה הוא בכלל שגיל  'w ogóle to właśnie on [a nie ja, czy ktoś inny] odkrył ją' ( 198הכלה , יהושע ) 
) 'to właśnie on wybrał dla mnie wiersz na początek książki' וזה היה הוא שבחר למעני את שיר הפתיחה בספר 151אשה , גפן ) 
) 'czyż to właśnie nie ona ci powiedziała' זאת לא היא שאמרה לך 120הכלה , יהושע ) 

היתה זו שושי שהלכה לחפש את ברל –אלא להיפך , לא היה זה ברל שפיתה את שושי  'to nie Berel uwiódł Szoszi, lecz na 
odwrót, to Szoszi poszła szukać Berela' ( 134נינגל , שחר ) 

) 'to właśnie lotnictwo [a nie rolnictwo] tak mnie pociągało' זה הטיס שכה משך אותי 28הנידונים , שני ) 
המחצבה"שהכניס את הניגון אל [...] היה זה תנחום [...] החלו נשמעים ניגונים חסידיים   'dały się słyszeć śpiewy cha-

sydzkie [...] Tanchum był tym, który wprowadził śpiew do Kamieniołomu [...]' ( 83חרב , בר יוסף ) 
א תמר שעוררה בו זיקוף מציקשוב היתה זו אנט ול  'znów to Aneta, a nie Tamara, przyprawiała go o dręczącą 

erekcję' ( 50הפוטוגרף , בר יוסף ) 
) 'to niedowiarstwo Dimy go obraziło' היה זה חוסר־האימון של דימה שפגע בו 18פולחן , צלקה ) 

היה זה מקס שקם. לא יכולנו לקום  'nie mogliśmy wstać. Tym, który wstał, był za to Maks' ( 93הסיפור  ) 
) 'gdy rzygali, to przeważnie Uzi był tym, który rzygał' כשהיו מקיאים זה בדרך־כלל היה עוזי שהקיא 76געגועי , קרת ) 

זה לא מישהו אחר שיהיה[...] אנחנו נהיה שם   'my tam będziemy [...] to nie ktoś inny będzie' ( 90הזמן  ,גרוסמן ) 
 

Jeśli zaimek osobowy wyrażający novum jest w 1. lub 2. osobie, to w zdaniu względnym orzeczenie 
(lub zaimek odnoszący się do poprzednika) jest najczęściej zgodne z tym zaimkiem, co określa się mia-
nem atrakcji gramatycznej (Goldenberg, Imperfectly 17): 

 
) 'to właśnie ja rozgłosiłem' זה אני שפירסמתי 95תמיד , גרבוז ) 
) 'a może to ja [a nie ty] otwarłam przed nim wszystkie drzwi' אולי זאת הייתי אני שפתחתי לפניו את כל הדלתות 192מנוחה , עוז ) 
) 'to ty zniknąłeś [a nie ja]' זה אתה שנעלמת 224הכלה , יהושע ) 

לא את שרצחתזו   'to nie ty zabiłaś' ( 30רצח , שם אור ) 
 
Rzadziej orzeczenie zdania względnego jest w 3. osobie, tj. jest zgodne z zaimkiem זה לא הייתי אני :זה ,

) 'tym, kto zadał to nasuwające się pytanie, nie byłem ja' ששאל את השאלה המתבקשת 208תמיד , גרבוז ). 
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W stylu starannym zaimek זה jest co do liczby i rodzaju zgodny z rzeczownikiem wyrażającym novum (przy-
kłady podałem wyżej). W stylu niedbałym zaimek זה jest nieodmienny (por. Bar 2006: 346; Spector 2011: 7): 

 
) 'to Samaher [a nie ja] musi teraz zrobić magisterium' זה עכשיו סמאהר שצריכה לגמור את המוסמכות שלה 463הכלה , יהושע ) 
) 'to Żydzi zawsze płacą' תמיד זה יהודים שמשלמים 220כורסת , גפן ) 
) 'to życie uczyniło ją taką' זה החיים שעשו אותה כזאת 101שיני , גפן ) 

 
Jeśli zdanie względne ma orzeczenie w formie imiesłowu czynnego, to nie pojawia się w nim zaimek 

osobowy w funkcji podmiotu, choć jest on możliwy w zdaniach względnych o innej funkcji, tj. nie służą-
cych do zaznaczania podziału na datum i novum: 

 
שכועס עליה, לא אני, זה אתה  'to ty, a nie ja, gniewasz się na nią' ( 75הכלה , יהושע ) 

) 'to piwo [a nie ty] przemawia' זה הבירה שמדברת 77געגועי , קרת ) 
זה רק החיים שרוצחים אותו, האדם נולד טוב  'człowiek rodzi się dobry, to życie go niszczy' ( 32רחוק , גפן ) 

) 'to właśnie ja [nie kto inny] odwożę cię do niej' זה אני שמחזיר אותך אליה 474הכלה , יהושע ) 
 
Jeżeli datum wyraża grupa orzeczenia zdania, którego podmiot to zaimek pytajny, niemożliwy jest 

szyk zaimka זה właściwy wariantowi neutralnemu (typu זה אתה שנעלמת), a w polskim przekładzie niemoż-
liwy jest zaimek to przed zaimkiem pytajnym, tj. w obu językach זה/to następuje po zaimku pytajnym: 

 
?מי זה שעשה לך את זה  'któż to ci zrobił to?' ( 64סערות , פטישי ) – grupa orzeczenia w tym sensie wyraża da-

tum, że pytający widzi stan, w jakim znajduje się pytany, więc niemożliwa byłaby odpowiedź: 'nikt mi 
nic nie zrobił'. 

?מי זה שבא אליה בלילות. שתי צלליות  'dwie sylwetki. Kto to do niej przychodzi w nocy?' ( 152ספיבק , אלפר ) – tu 
także mówiący widzi, że ktoś przychodzi, więc nie miałaby sensu odpowiedź 'nikt'. 

?שדחה אותה אל מים, מי היה זה  'kto to wepchnął ją do wody?' ( 271רומן , ברדיצ׳בסקי ) – z kontekstu wynika, że 
osoba ta została wepchnięta do wody, więc nie miałaby sensu odpowiedź 'nikt'. 

 
 
W zdaniach podanych wyżej składnik wyrażający novum ma formę wynikającą z jego funkcji w zda-

niu nadrzędnym (którego jest podmiotem bądź orzecznikiem, co trudno rozstrzygnąć, a co w języku 
hebrajskim i tak nie wpływa na formę grupy nominalnej), która jest identyczna z formą wymaganą przez 
funkcję anafory doń się odnoszącej, będącej składnikiem (tu podmiotem) zdania podrzędnego, tj. po 
spójniku ש- . W tym wypadku warianty właściwe stylowi książkowemu różnią się od wariantów właści-
wych stylowi neutralnemu szykiem, tj. w wariancie neutralnym zaimek זה znajduje się przed składnikiem 
wyrażającym novum, a w wariancie książkowym zaimek ten znajduje się po składniku wyrażającym 
novum. Poważniejsza różnica między wariantem neutralnym a książkowym pojawia się, gdy składnik 
wyrażający novum jest czym innym niż podmiotem w zdaniu po spójniku ש- : 

 
• W wariancie neutralnym przed spójnikiem ש-  pojawia się składnik wyrażający novum w takiej for-

mie, jakiej wymaga jego funkcja w zdaniu następującym po spójniku ש- , i jest on zawsze poprzedzony 
nieodmiennym zaimkiem זה. W zdaniu po spójniku ש-  nie pojawia się anafora odnosząca się do składnika 
wyrażającego novum właśnie dlatego, że przed spójnikiem pojawia się ten składnik w formie, z której 
wynika, jaka jest jego funkcja w zdaniu po ש-  (por. Bar 2006: 348; Spector 2011: 8, nr 22). W tego typu 
zdaniach nie występuje spójnik אשר (Spector 2011: 10), bo jest on ograniczony do stylu książkowego: 

 
 – Składnik wyrażający novum ma formę wyrażenia przyimkowego: 
 

) 'to ciebie Niemcy powinni byli wrzucić do pieca' זה אותך שהגרמנים היו צריכים לזרוק לתנור 88, 122–117גשר  ) 
) 'to ciebie ona przeklina' זה אותך שהיא מקללת 122נישואים , רשף ) 

זה עליך שצוחקים[...] ? את לא קולטת. הם צוחקים עלייך  '– Oni się z ciebie śmieją. Nie rozumiesz? – To z ciebie 
oni się śmieją' ( 216תאטרון , אוריין ) 

) 'to właśnie specjalnie dla niej śpiewam teraz' וזה במיוחד בשבילה שאני שרה עכשיו 92נוף , קנז ) 
 to właśnie od Beli Mumik usłyszał po raz pierwszy' זה היה מבלה שמומיק שמע בפעם הראשונה על החיה הנאצית

o nazistowskiej bestii' ( 20מומיק , גרוסמן ) 
שהיא לא יכלה יותר לעזור לו זה לא בגלל היין  'to nie z powodu wina [lecz z innego powodu] ona nie mogła mu 

więcej pomagać' ( 405חדר , שמעוני ) 
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– Składnik wyrażający novum ma formę przysłówka:  שכדאי להיכנס למדינת היהודים עכשיוזה  'to właśnie 
teraz należy wejść na teren państwa żydowskiego' ( 514הכלה , יהושע ). 

 
Powyższe zdania hebrajskie trudno uznać za względne, jako że zdanie złożone zawierające zdanie 

względne pozostaje zdaniem gramatycznym, choć nie zawsze sensownym, po usunięciu zdania względ-
nego, natomiast ciąg זה אותך nie jest zdaniem.   

 
• W stylu książkowym zdaniom typu זה אותך שהיא מקללת odpowiadają znaczeniowo zdania nominalne, 

których podmiotem jest grupa nominalna wyrażająca novum zdania podrzędnego, a mająca formę wyni-
kającą jedynie z jej funkcji w zdaniu przed ש- , a nie z jej funkcji w zdaniu po ש- , i wtedy w zdaniu po ש-  
może pojawić się anafora odnosząca się tej grupy nominalnej, zgodnie z zasadami dotyczącymi anafory 
odnoszącej się do poprzednika zdania względnego. W odróżnieniu od wariantu neutralnego typu  זה אותך
-ש w wariancie książkowym zdanie po שהיא מקללת  jest zdaniem względnym, i po jego usunięciu zdanie 
główne pozostaje gramatyczne, choć staje się bezsensowne z powodu pominięcia zdania względnego 
ograniczającego: 

 
 to z powodu czarnej skóry Murzynów porównany jest do' עורם השחור של הכושים הוא שבגללו משול להם ישראל

nich Izrael' ( 521ספר עמוס , יסו ) 
היא שרעד חשמלי עובר בכל גופה, ולא רחלי, היא  'to całe jej ciało, a nie Racheli, przenika dreszcz elektryczny' 

( 121קירות , שחם ) 
) 'jakby to nie przez niego będę mieć teraz niebieski ślad' כאילו שזה לא הוא שבגללו יהיה לי עכשיו סימן כחול 27געגועים  ,סיגן ) 

אני הייתי זה שמגינים עליו[...] אני הייתי זה שלא מספרים לו   'to mnie nie opowiadano [...] to mnie broniono' ( 73קיטש , חובב ) 
) 'to właśnie mnie zdarzył się ten wypadek' זה אני שהיה לי המקרה 46נוף , קנז ) 

ים עליואיך בכל ההצגות המצחיקות התימני הוא זה שצוחק  'jakże to na wszystkich śmiesznych przedstawieniach to 
Jemeńczyk jest tym, z kogo się śmieją/to z Jemeńczyka się śmieją' ( 71ללא , זרמתי עצטה ) 
 
Jeśli grupa nominalna wyrażająca novum jest gramatycznie nieokreślona i jest dopełnieniem bliższym 

zdania po spójniku względnym, wariant neutralny upodabnia się do wariantu książkowego, bo w warian-
cie neutralnym brak jest przyimka את przed spójnikiem ש-  (jako że grupa nominalna jest gramatycznie 
nieokreślona), a w wariancie książkowym może brakować w zdaniu względnym anafory odnoszącej się 
do poprzednika (jeśli zdanie jest ograniczające): 

 
• wariant książkowy: מהו שאתה יכול לעשות[...] מה שיש לעשות ...  אעשה  'zrobię ... co należy [...] cóż jest 

tym, co możesz zrobić?' ( 26סיפור , תמוז ) 
 
• wariant neutralny: אלא גבולות, א גזר־דין שהיא מחפשתזה ל  'to nie wyroku ona pragnie, lecz szanowania 

granic' ( 163הכלה , יהושע ) 
 
Podane tu polskie przekłady nie oddają różnicy stylistycznej między hebrajskimi wariantami książko-

wym i neutralnym, bo w języku polskim zdanie Jemeńczyk jest tym, z którego się śmieją nie jest książko-
wym wariantem zdania To z Jemeńczyka się śmieją, tj. oba warianty mogą wystąpić zarówno w stylu 
neutralnym, jak i w stylu książkowym. Wariant częstszy w języku polskim, tj. To z Jemeńczyka się śmie-
ją, jest bliższy formalnie hebrajskiemu wariantowi właściwemu stylowi neutralnemu, tak więc hebrajski 
styl neutralny okazuje się frazeologicznie i składniowo bliższy polszczyźnie, niż styl książkowy kontynu-
ujący schematy składniowe właściwe hebrajszczyźnie biblijnej. 

 
9.1.3. Wariant właściwy stylowi niedbałemu 
 
W zdaniach omówionych powyżej konstrukcje względne służą wskazaniu na ten składnik zdania wyjścio-

wego pojedynczego, który wyraża novum lub jest skontrastowany. Przeważnie składnik ten jest podmiotem 
zdania wyjściowego. W wariancie neutralnym przed składnikiem wyrażającym novum pojawia się zaimek זה. 
Taką samą funkcję sygnalizowania, że następny składnik (podmiot) to novum, ma nieodmienny zaimek זה w 
zdaniach poniższych, nie zawierających spójnika względnego ש- . Zdania te są formalnie najbliższe przekła-
dom polskim z zaimkiem to, jednak należą one w języku hebrajskim do stylu niedbałego (Goldenberg, Imper-
fectly 117; Bar 2006: 340), gdy polskie przekłady z zaimkiem to są stylistycznie neutralne155F

156. Jeśli podmiot to 

                                                 
156 Goldenberg (Imperfectly 117–118) przytacza podobne konstrukcje, tj. bez spójnika względnego, występujące 
w języku aramejskim i rosyjskim, nie wypowiadając się na temat źródła tej innowacji w hebrajskim. 
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zaimek osobowy, a zdanie jest w czasie przeszłym lub przyszłym, podmiot ma formę leksemu zaimkowego, 
właśnie dlatego, że wyraża novum, i to samo obserwujemy w polskim przekładzie: 

 
זה את בישלת אותו[...] האוכל מצוין היום   'jedzenie jest dziś wspaniałe [...] to ty je ugotowałaś' ( 153שורשי , אלמוג ) 
כנראה זה אני צעקתי[...] מישהו צועק לידי   'ktoś krzyczy koło mnie [...] widocznie to ja krzyczałem' ( 324רחוב , אקשטיין ) 

) 'to oni [a nie my] wyzwolili te ziemie dla nas' זה הם שיחררו את האדמות בשבילנו 54נוכחים , גרוסמן ) 
זה הראש שלך מלא מלח[...] האוכל שלך מלא מלח היום   '– Twoje jedzenie jest dziś przesolone [...] – To twoja 

głowa jest przesolona' ( 9המחצבה , בן עזר ) 
זה הוא התחיל[...] תשתקו כבר   '– Cicho bądźcie [...] – To on zaczął [a nie ja]' ( 65נקניקיות , שחם )  

פארה באוזניךזה אמא הת  'to mama się chwaliła przed tobą' ( 23מתום , ברטוב ) 
) 'to my przynieśliśmy to ze sobą' זה אנחנו הבאנו את זה איתנו 106מומיק , גרוסמן ) 
) 'to ty [ją] spaliłeś [, a nie ja]' זה אתה שרפת 60התגנבות , קנז ) 
) 'to ty [a nie ja] zaczęłaś z tymi imionami' זה את התחלת עם השמות האלה 13חיי , שלו ) 

זה אני קראתי לו. זה אני אשמה  'to ja jestem winna. To ja go wezwałam [a nie kto inny]' ( 84שורשי , אלמוג ) 
זה החלום, זה לא אני בחרתי  'to nie ja wybrałam, to [wybrał] sen' ( 349ארבעה , נבו ) 
זה הבירה, זה לא אתה מדבר  'to nie ty mówisz, to piwo' ( 77געגועי , קרת ) 

זה אני אומרת, זה לא היא אמרה  'to nie ona powiedziała, to ja mówię' ( 53מישהו , גרוסמן )  
 
Podmiotem zdania, którego grupa orzeczenia wyraża datum, może być też zaimek pytajny, i wtedy 

w obu językach zaimki זה/to są postponowane: 
 

) 'popatrz, kto to dzwoni do drzwi' תראי מי זה מצלצל בדלת 36בואי , נאור ) – pytanie zadane w sytuacji, gdy słychać 
dzwonek, dlatego niemożliwa byłaby odpowiedź 'nikt', możliwa na pytanie מי מצלצל?  'kto dzwoni?'. 

?מי זה מדבר  'kto to mówi?' ( 173ות שמ, ראובני ) – pyta osoba, która słyszy wypowiedź, dziwi się, że ktoś 
mówi, ale oczekuje odpowiedzi, więc nie jest to pytanie retoryczne. 

?מי זה התהלך פה  'któż to chodził tutaj?' ( 131שמות , ראובני ) – pyta osoba, która słyszała kroki, i oczekuje 
odpowiedzi. 

ה גזר אותךמי ז  'kto to cię wyciął [ze zdjęcia]?' ( 32עשהאל , מגד ) – pytający widzi stan zdjęcia, więc niemoż-
liwa byłaby odpowiedź 'nikt'. 

) '?co to cię do nas sprowadza' מה זה מביאך אלינו 158חדוה , מגד ) 
 
Jeżeli pytanie takie jest retoryczne, tj. mówiący nie oczekuje na nie odpowiedzi, możliwa jest parafra-

za ze spójnikiem ש- , właściwa stylowi niedbałemu, tj. neutralnemu מה זה עלה על דעתך?  'cóż to ci przyszło 
do głowy?' ( 72עד , שמיר ), odpowiada w stylu niedbałym, ze zmianą intonacji z pytajnej na wykrzykniko-
wą:  שעולה על דעתךמה!  'cóż to ci przychodzi do głowy!' ( 190חרב , בר יוסף -i któż to mó' מי שמדבר ,(
wi?!/akurat ty nie powinnaś tak mówić' ( 159הכלה , יהושע ). 

 
Rzadko zaimek wskazujący przed składnikiem zdania wyrażającym novum jest dostosowany rodzajem 

i liczbą do tego składnika: 
 

) 'może to wiatr tańczy dokoła' אולי זו הרוח רוקדת מסביב 144רחוב , אקשטיין ) 
) 'myślałem, że to twoja siostra gra' חשבתי שזאת אחותך מנגנת 25הינמת , שמיר )  
) 'to tylko Rimona wraca' זאת רק רימונה חוזרת 213מנוחה , עוז ) 
 

Nieodmienny zaimek זה, a także polski zaimek to, mogą znajdować się nie tylko przed podmiotem, ale 
też przed innymi częściami zdania wyrażającymi novum:  תצטרכו לעשות הסכם של שלום לא עם היפניםזה  'to nie 
z Japończykami [lecz z nami] będziecie musieli zawrzeć porozumienie pokojowe' ( 78הזמן , גרוסמן ). Jeśli 
novum wyraża inny składnik zdania niż podmiot, to zaznaczyć, że to właśnie on wyraża novum można za 
pomocą pytania ze spójnikiem upodrzędniającym ש-  po grupie zawierającej zaimek pytajny. Zaimek 
pytajny odnosi się wtedy do novum wyrażonego dalej odpowiedzią na to pytanie, natomiast pozostałe 
składniki zdania pytajnego wyrażają datum (por. Glinert 2004: 369.423). Nie są to zdania względne, bo 
po spójniku ש-  nie pojawia się zaimek odnoszący się do poprzednika, tj. gdyby zdanie przełożone poniżej 
jako czego ja się boję było względne, brzmiałoby tak: מה שאני מפחדת ממנו, ponadto przyimki (poniżej מן, 
מי, מה wskazują, że zaimki (על ,את  są częścią zdania następującego po spójniku ש- , gdy poprzednik nie jest 
częścią zdania względnego (jest nią anafora do poprzednika się odnosząca). Nieodmienny zaimek זה 
pojawia się przed częścią wyrażającą novum, a będącą odpowiedzią na poprzedzające pytanie. W języku 
polskim występują podobne zdania głównie z zaimkiem pytajnym co?, por. majątku mi także nie braknie. 
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Czego mi brak, to łaski mego najjaśniejszego króla157. Wydaje się, że zdanie Czego mi brak to nie jest 
zdanie względne z elipsą poprzednika, bo wtedy rzeczownik po zaimku to byłby w mianowniku: To, 
czego mi brak, to (jest) łaska, choć zdanie to miałoby to samo znaczenie, co zdanie ze zdaniem podrzęd-
nym pytajnozależnym. Taki sposób sygnalizowania, który składnik zdania wyraża novum, w języku 
hebrajskim należy do stylu neutralnego czy niedbałego, natomiast w języku polskim jest on właściwy 
także stylowi książkowemu: 

 
) 'czego ja się boję, to tego, że się [w coś] wplącze' ממה שאני מפחדת זה שיסתבך 54רצח , שם אור ) 

זה את הגברים, את מי שצריך לסגור בלילה  'kogo w nocy należy zamykać, to mężczyzn [a nie kobiety]' ( 63רחוק , גפן ) 
ל יותםזה ע, על מי שהיא מתכננת להתלבש במרץ  'kim ona planuje się zająć energicznie, to Jotamem' ( 60רצח , שם אור ) 

 
Natomiast zdania podane niżej rozpoczynają się od zdania względnego, nie pytajnozależnego, tj. za-

imek מה jest poprzednikiem, co objawia się w tym, że w zdaniu po ש-  może pojawić się anafora do niego 
się odnosząca (ממנו), nie jest natomiast ten zaimek częścią zdania po ש- , i stąd nie ma przyimków, które 
by się pojawiły z zaimkami pytajnymi będącymi częścią zdania po ש- . Drugi składnik zdania nominalne-
go nie jest tu odpowiedzią na pytanie, z którym homonimiczne byłoby zdanie względne, dlatego nie ma 
on formy זה ממוות 'to śmierci', lecz הוא מוות 'to śmierć', i w polskim przekładzie katafora poprzedzająca 
zdanie ma formę to, że, nie tego, że jak w zdaniu powyżej. Łącznik, w przeciwieństwie do podanych 
wyżej zdań pytajnozależnych, jest odmienny i zgodny z drugim składnikiem zdania nominalnego. 
W języku hebrajskim jest to właściwa stylowi książkowemu parafraza zdań pytajnozależnych typu  ממה
 :שאני מפחדת זה שיסתבך

 
 

?ע הוא באמת מוותהאם מה שאני פוחד ממנו כרג  'czy to, czego się teraz boję, to naprawdę jest śmierć?'157F

158 
לנצח –ולא בגלל התוכנית  –הצליח למרות התוכנית " אבוד"ש, מה שאני התפעלתי ממנו במאמר היה  'to, czemu ja się 

dziwiłem w artykule, to było to, że przegrany zdołał pomimo programu – a nie dzięki programowi – 
zwyciężyć'158 F

159 
 
Zdania te można sparafrazować w obu językach na zdania pytajnozależne, przy czym w języku hebrajskim, 

odmiennie niż w polskim, oznacza to obniżenie stylu: ממה שאני פוחד זה ממוות 'czego się boję, to śmierci';  ממה
הצליח לנצח" אבוד"ש שהתפעלתי זה  'czemu się dziwiłem, to temu, że przegrany zdołał zwyciężyć'. 

Jeśli zaimek מה lub מי jest podmiotem lub dopełnieniem bliższym zdania po ש- , brak najwyraźniejszej 
różnicy między zdaniem pytajnozależnym a względnym pełniącym omawianą tu funkcję, bo zaimek ten nie 
ma żadnego przyimka, który wskazywałby na jego funkcję w zdaniu pytajnym (a zatem także wskazywałby, 
że zdanie jest pytajne), ani też w zdaniu po ש-  nie pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika zdania 
względnego, a wskazująca, że zdanie jest względne. Wtedy kryterium może być forma łącznika. Jeśli jest nim 
czasownik היה lub zaimek osobowy, to zdanie należy do stylu starannego i jest względne: 

 
 tym, co mnie martwi, jest pytanie, czy' מה שמטריד אותי היא השאלה האם זה מכובד עכשיו לדחות את הדו־קרב

wypada teraz przełożyć pojedynek' ( 21פולחן , צלקה ) 
 tą, która w końcu się do mnie odezwała, była pewna bardzo otyła' מי שפנתה אלי לבסוף היתה בחורה שמנה מאוד

dziewczyna' ( 26שאהבה , הראבן ) 
 

Potwierdzeniem hipotezy, że łącznik היה oznacza, że zdanie początkowe jest względne, jest zdanie  כל
) 'wszystko (to), co wiedział, to było, że jego syn jest chory' מה שידע היה שבנו חולה 255זכרון , שבתאי ) z tym 
łącznikiem, które zawiera zdanie na pewno względne, a nie pytajnozależne, bo zaimek מה 'coś' może być 
określony przez כל, natomiast zaimek מה 'co?' nie. W stylu neutralnym czy niedbałym parafraza tych zdań 
w formie zdania pytajnozależnego brzmiałaby tak: 

 
 'co mnie martwi, to pytanie' מה שמטריד אותי זה השאלה
 'kto się do mnie odezwał, to dziewczyna' מי שפנתה אלי זה בחורה
 'co wiedział, to to, że jego syn jest chory' מה שידע זה שבנו חולה
 

 

                                                 
157 P. Chmielowski, Obraz literatury polskiej. Warszawa 1898, s. 249. 
158 http://www.awake.co.il/index/archives/453. 
159 http://www.levhadvarim.com. 
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Jeśli łącznik to nieodmienny zaimek זה, zdanie można uznać za pytajnozależne bądź względne: 
 

זה אנחנו, מה שמעניין אותי. העולם לא מעניין אותי  'świat mnie nie interesuje. Co mnie interesuje, to my' ( 29זכרון , שבתאי ) 
 co ja próbuję powiedzieć, to, że poczucie łaski nie tłumi' מה שאני מנסה להגיד זה שחסד איננו מרחיק את הפחד

strachu' ( 97שאהבה , הראבן ). 
 

Gdy zaimek מה jest drugim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej, której pierwszy składnik to rze-
czownik כל, zdanie na pewno jest względne, bo zaimek pytajny מה 'co?' nie może być składnikiem takiej 
konstrukcji:  להיות אתךזה כל מה שאני רוצה [...] תעשי מה שאת רוצה  '– Rób, co chcesz [...] Wszystko, czego 
chcę, to być z tobą' ( 81זכרון , שבתאי ). 

 
Dygresja 1: Relatywizacja podmiotu zdania To on przyszedł 
 
Zaimek to przed podmiotem sygnalizuje, że podmiot wyraża novum (lub, inaczej mówiąc, grupa orze-

czenia wyraża datum). Przekład zdań niewzględnych, których podmiot zaimkowy wyraża novum, nie 
nastręcza trudności: 

 
) 'to on wydaje pozwolenia i zakazy u nas' הוא המתיר ואוסר במקומנו 27מאושרים , בן גוריון ) 
) 'to ja dzwonię' אני המטלפן 29הנידונים , שני ) 
 jakby to ona [a nie ja] była dorosła i pełna zrozumienia, a ja [a nie' כאילו היא הגדולה והמבינה ואני הקטן והקשה

ona] młody i uparty' ( 170כורסת , גפן ) 
?אולי הוא העקר[...] עקרה היא   '– Ona jest bezpłodna [...] – A może to on jest bezpłodny?' ( 7חופן , מיכאל ) 

 
W języku hebrajskim zdania homonimiczne z powyższymi mogą być względne, z podmiotem zaimko-

wym będącym anaforą odnoszącą się do poprzednika. Wariant (a), ze spójnikiem względnym, pozwala 
zdanie względne tłumaczyć tak samo, jak powyższe zdania niewzględne. Nie jest możliwy przekład 
z zaimkiem względnym który o takim samym szyku zaimka to, jak w zdaniu niewzględnym, bo nieakcep-
towalne jest zdanie Weszła Marysia, to która dzwoniła przed chwilą, mimo że bez zarzutu jest zdanie To 
Marysia dzwoniła przed chwilą. Zaimek to może być jednak postponowaną przydawką zaimka względnego 
i wydaje się, że jego funkcja jest wtedy taka sama jak w zdaniach typu To Marysia dzwoniła, tj. sygnalizuje 
on, że grupa orzeczenia zdania względnego wyraża datum, por. dobre jest dla wszystkich, a złe dla tego, 
który go szuka [...] od przysłowia niejakiego Katona cenzora rzymskiego, który to właśnie utrzymywał, że złe 
jest tylko dla tego, który onego szuka159F

160 – ponieważ grupa orzeczenia, a dokładniej zdanie dopełnieniowe złe 
jest tylko dla tego, który onego szuka wyraża datum, zdanie niewzględne miałoby taki szyk: To właśnie 
Katon utrzymywał, że [...], natomiast relatywizacja rzeczownika Katon daje wariant (b): 

 
הם הקובעים את התפתחותו של הגוף־ההויה שהם־החיים ובנשמת־במקור  'w źródło życia i w duszę istnienia, (a) co to 

właśnie one decydują o rozwoju ciała', (b) 'które to właśnie decydują o rozwoju ciała' ( 27נינגל , שחר ) 
שהוא הוא היהודיות, כחוט ריח לא נתפס אבל קיים  'jak nieuchwytna, ale istniejąca smuga zapachu, (a) co to wła-

śnie ona jest żydowskością', (b) 'która to właśnie jest żydowskością' ( 53סוף , שבתאי ) 
טשמכאן ואילך הוא השול, של הירח  'księżyca, (a) co od tej chwili to właśnie on włada', (b) 'który to właśnie 

włada od tej chwili' ( 278זכרון , שבתאי ) 
הוא פליטמינסקי־שאולי הוא, איש זה  'ten człowiek, (a) co może to właśnie on jest owym Flitmińskim', (b) 'który 

to właśnie jest owym Flitmińskim' ( 56ילדי , שמיר ) 
 
W przekładzie zdania להרוס את מה שהיית סבור שהוא־הוא עצם ההויה 'zburzyć to, co myślałeś, że to właśnie 

ono/to jest istotą bytu' ( 143הוא , שמיר ) pojawia się trudność już wcześniej omówiona, tj. zdanie względne 
złożone. Ponieważ nie wiąże się ona z problemem tu omawianym, można zdanie hebrajskie uprościć tak: 

הוא עצם ההויה־להרוס את מה שהוא . Poprzednik należy przetłumaczyć na zaimek to lub coś. Poprzednik taki 
wymaga anafory w formie zaimka względnego co. Trudno orzec, czy zaimek względny co, na wzór 
zaimka względnego który, może być określony postponowanym zaimkiem to: 'zburzyć coś, co to właśnie 
jest istotą bytu'.  

 
Podsumowując, w języku hebrajskim żadnym problemem nie jest zasygnalizowanie, że podmiot zda-

nia względnego, będący zarazem anaforą odnoszącą się do poprzednika, wyraża novum, a to dlatego, że 
można to uczynić dokładnie w taki sam sposób, jak w zdaniu niewzględnym, dzięki temu, że hebrajskie 

                                                 
160 Cervantes'a Don Kiszot z Manszy. Przekład W. Zakrzewskiego. Warszawa 1855, s. 40–41. 
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zdanie względne jest homonimiczne ze zdaniem niewzględnym. W polskim zdaniu z zaimkiem względ-
nym, które nie jest homonimiczne ze zdaniem niewzględnym z powodu formy i szyku anafory, należy 
inaczej niż w zdaniu niewzględnym zasygnalizować, że podmiot wyraża novum, mianowicie tak samo, 
jak w polskim zdaniu pytajnym (Kto to dzwoni?), z którym homonimiczne jest zdanie względne.  

 
Dygresja 2: Zaimek זה w pytaniach wyrażających zdziwienie 
 
Zdanie względne użyte substantywnie jako podmiot (datum) zdania nominalnego, którego orzecznik 

(novum) to zaimek pytajny przysłowny, pojawia się w pytaniach (por. Goldenberg, Imperfectly 118–119) 
nie o rozstrzygnięcie, i nie zawsze retorycznych (tj. niekiedy mówiący oczekuje odpowiedzi, bo nie jest 
ona oczywista albo jej nie zna, choć też jej nie oczekuje, bo wie, że nikt nie jest w stanie jej udzielić), 
wyrażających zdziwienie. Pojawiający się w takim zdaniu nieodmienny zaimek זה jest prawdopodobnie 
z pochodzenia spójnikiem/zaimkiem względnym (Huehnergard, Pat-El 2006), zatem historycznie jest to 
zdanie względne syndetyczne. Zaimek ten w opisanej funkcji pojawia się zarówno w stylu książkowym 
jak i neutralnym. Wydaje się, że w polskim przekładzie można oddać funkcję zaimka זה zaimkiem to160F

161 
następującym po zaimku pytajnym: 

 
 NP: Po cóż to wyszedłem z łona matki (Jer 20, 18) ,למה זה מרחם יצאתי

לאמריקה [...]לאן זה תסע ביום אלף   '– Dokąd to pojedziesz w niedzielę? [...] – Do Ameryki' ( 257מנוחה , עוז ) 
) '?gdzieżeś to się włóczył przez cały dzień' איפה זה הסתובבת כל היום 24כל ספורי , ראובני ) 
) '?od kiedy to palisz' ממתי זה התחלת לעשן 22הנידונים , שני ) 

פלהתפלאתי איך זה הוא לא נו  'zdumiewałem się, jakże to on nie upada' ( 103רחוב , אקשטיין ) 
 on nie jest w stanie zrozumieć, jak to zdrowe ciało nagle' הוא לא מסוגל להבין איך זה גוף בריא נעשה פתאום חולה

staje się chore' ( 267זכרון , שבתאי ) 
 

W zdaniach powyższych zdanie po zaimku זה wyraża datum, tj. np. na pytanie 'od kiedy to palisz?' 
niemożliwa byłaby odpowiedź 'nie palę', ponieważ pytający natknął się na papierosy w kieszeni pytane-
go. Jest to więc wariant omówionych wcześniej zdań typu מי זה מצלצל בדלת. 

 
 
9.2. Zdanie względne w konstrukcjach superlatywnych 
 
Jeśli przymiotnik wyraża największą lub najmniejszą intensywność cechy, może mu towarzyszyć wy-

rażenie określające grupę, z którą desygnat rzeczownika określonego przez ten przymiotnik porównano 
pod względem intensywności cechy.  

 
9.2.1. Jeśli grupę wyraża sam rzeczownik, polski odpowiednik tego rzeczownika jest określony przy-

miotnikiem w stopniu najwyższym (najdroższe twe ubranie) lub tworzy przydawkę przyimkową substan-
tywnie użytego przymiotnika w stopniu najwyższym (najdroższe z twoich ubrań). 

 
a. W języku hebrajskim grupę wyraża przydawka przyimkowa przymiotnika: מה עוללתי ליקר במלבושיך 

'co zrobiłam najdroższemu twemu ubraniu/najdroższemu z twoich ubrań' ( 53חסות , מיכאל ). Gdy grupę 
wyraża zaimek osobowy, w przekładzie niemożliwy jest wariant z zaimkiem określonym przez przymiot-
nik w stopniu najwyższym, na wzór 'najdroższe twe ubranie':  

 
) 'Jiftach był najwyższy z nich' יפתח היה הגבוה בהם 42אגדות , לוז ) 
) 'byłeś najweselszy wśród nas wszystkich' היית העליז בין כולנו 65דוידון  ) 

הכי מבוגר בינינו[...] היה  פרויקה  'Frojka był [...] najstarszy z nas' ( 9, 1948, בן יהודה ) 
 
b. W języku hebrajskim grupę wyraża zdanie względne, którego poprzednik (do którego odnosząca się 

anafora jest podmiotem zdania względnego) to przymiotnik użyty substantywnie. Zdanie jest ogranicza-
jące, nie pojawia się w nim zaimek odnoszący się do poprzednika, i jest ono zawsze w czasie teraźniej-
szym, choć może odnosić się do dowolnego momentu w czasie. W języku polskim pojawia się nie zdanie 
względne, lecz przydawka przyimkowa przymiotnika w stopniu najwyższym lub rzeczownik określony 
przez przymiotnik w stopniu najwyższym, jak w przekładzie zdań typu מה עוללתי ליקר במלבושיך: 

                                                 
161 Goldenberg (Imperfectly 120) podaje paralelne zdanie rosyjskie: Что это сталось с ним? 
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הקטן שבעריצים נפל למדרגת  'osiągnął poziom najnędzniejszego z tyranów/najnędzniejszego tyrana' ( 67פור הסי ) 
היו הקרובים שבידידי הוריו[...] הוריו של עמוס   'rodzice Amosa [...] byli najbliższymi z przyjaciół jego rodzi-

ców/najbliższymi przyjaciółmi jego rodziców' ( 36לב , שחם ) 
המעולה שבקבוצות העמק, נבחרתה של מצודת־רם  'reprezentacja kibucu Mecudat Ram, najlepsza z drużyn Doli-

ny/najlepsza drużyna Doliny' ( 112מקום , עוז ) 
) Izrael jest najmądrzejszym narodem/najmądrzejszym z narodów' ישראל עם חכם שבאומות 141עת , באר ) 
) 'mimo że jest najagresywniejszym psem/najagresywniejszym z psów' למרות היותו עז שבכלבים 183יום , מגד ) 
 w niej mieszkali najbiedniejsi robotnicy portowi/najbiedniejsi' בה התגוררו העניים ביותר שבין פועלי הנמל

z robotników portowych' ( 46במו , שמיר ) 
 
Gdy 'grupę' wyraża zaimek osobowy mnogi lub rzeczownik pojedynczy, w polskim przekładzie przy-

miotnik określony jest przez wyrażenie przyimkowe: 
 

אחד הקטנים שבהם[...] היה   'był jednym z najmniejszych wśród nich' ( 57נינגל , שחר ) 
) 'najbardziej zniszczone wśród nich' את המקולקלים שביניהם 211אנשי , בר יוסף ) 
) 'najczynniejszy ze wszystkich był Hercel' הפעיל שבכולם היה הרצל 76תרנגול , עמיר ) 
) 'najbardziej uczony wśród nich powiedział' הלמדן שביניהם השמיע 59עת , באר ) 
) 'najśmielsi z gromady nazbierali kamieni' המחוצפים שבחבורה ליקטו אבנים 19סיפורו , קפליוק ) 
 

Powyższe zdania względne należą do typu החלון שכנגדי 'okno, które jest/było/będzie naprzeciwko 
mnie', omówionego w rozdz. 4, 3.1.1.1.c. Z tego powodu, jeśli poprzednik jest określony szeregiem zdań 
względnych, z których pierwsze wyraża grupę w konstrukcji superlatywnej, drugie ze zdań nie jest połą-
czone z pierwszym spójnikiem 'i':  

 
שפסע לפני, הצעיר שבהם  'najmłodszy z nich, który kroczył przede mną' ( 214נינגל , שחר ) 

שהוריהם עזבו את הקיבוץ, צעירים שבנכבדים  'najmłodsi z dostojników, których rodzice opuścili kibuc' ( 163קירות , שחם ) 
) 'do słabszego z nich, do którego dołączyli' לחלש שביניהם שאליו התקבצו 120נינגל , שחר ) – w polskim prze-

kładzie przymiotnik jest w stopniu wyższym, bo zaimek ביניהם odnosi się do dwóch osób, i wtedy 
w języku polskim wymagany jest stopień wyższy, gdy w języku hebrajskim pojawia się stopnień naj-
wyższy, jak w przypadku grup liczących więcej niż dwa elementy. 
 
Dla stylu archaizującego znamienna jest konstrukcja superlatywna, która składa się z rzeczownika lub przy-

miotnika oznaczającego cechę stopniowalną, określonego zdaniem względnym, którego orzecznik to wyrażenie 
przyimkowe z tym samym rzeczownikiem lub przymiotnikiem, który jest poprzednikiem, ale w liczbie mnogiej. 
Konstrukcja taka wyraża największe natężenie cechy bez wskazywania grupy stanowiącej tło porównania.  
W polskim przekładzie pragmatycznie wiernym (choć nie oddającym archaicznego stylu oryginału) brak kon-
strukcji względnej, za to pojawia się przymiotnik w stopniu najwyższym lub jego ekwiwalent: 

 
יהי קבצן שבקבצנים[...] יהי אכזר שבאכזרים   'choćby był największym okrutnikiem [...] choćby był ostatnim 

z żebraków/najbiedniejszym żebrakiem' ( 78שמות , ראובני ) 
) 'najlżejsze oznaki gniewu' אותות קלים שבקלים של רוגז 169קירות , שחם ) 

ד משובח שבמשובחים׳׳אפילו אתה מג  'nawet, jeśli jesteś najwspanialszym dowódcą pułku' ( 30בעקבות  ) 
 

Stylistycznie neutralny hebrajski wariant zdań o tym samym znaczeniu jest formalnie bliższy polskie-
mu przekładowi, tj. składa się z rzeczownika i przymiotnika w stopniu najwyższym: אני הפתי הכי גדול בעולם 
'jestem największym naiwniakiem na świecie' ( 191חרב , בר יוסף ). Przy okazji zwracam uwagę na trzeci, 
właściwy stylowi neutralnemu i niedbałemu wariant hebrajski, nie zawierający przymiotnika, w którym 
rzeczownik jest określony partykułą stopnia najwyższego. W polskim przekładzie konieczne jest uzupeł-
nienie o przymiotnik największy: 
 
) 'byłem największym mistrzem' אני הייתי הכי אלוף 156געגועי , קרת ) 

הכי עבד נרצע של העורך[...] עיתונאי הוא   'dziennikarz to [...] największy niewolnik redaktora' ( 9רצח , שם אור ) 
) 'to jest dla niego największa przyjemność' זה אצלו הכי תענוג 130פעמון , הזז ) 
 

9.2.2. Jeśli brak w słowniku rzeczownika, który mógłby definiować grupę, to zarówno w zdaniu he-
brajskim, jak i polskim grupę wyraża zdanie względne ograniczające, którego poprzednik to rzeczownik 
określony przez przymiotnik w stopniu najwyższym. W wersji polskiej pojawia się zaimek względny jaki, 
nie który. W zdaniu hebrajskim anafora ma zwykłą formę zaimka osobowego, o ile się pojawia: 
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a. Anafora odnosząca się do poprzednika jest dopełnieniem zdania względnego. Ponieważ zdanie jest 
ograniczające, jeśli anafora jest dopełnieniem bliższym, nie pojawia się ona w formie leksemu zaimkowego: 

 
שפגשתי בימי חיי[...] אתה האיש הנפלא   'jesteś najwspanialszym człowiekiem [...] jakiego w życiu spotkałam' 

( 141בגיאות , בורלא ) 
) 'to jest najlepsza literatura, jaką znam' זאת הסיפרות הכי טובה שאני מכיר 183זכרון , שבתאי ) 

החברים הטובים ביותר שאדם יכול לאחל לעצמו, תודה לרותי ולדיוויד ברוזה  'dziękuję Ruti i Davidowi Broza, najlep-
szym przyjaciołom, jakich można sobie życzyć' ( 12רחוק , גפן ) 

ת הגדולות ביותר שידעה המדינהאנו עומדים כיום בפני אחת הסכנות הקיומיו  'jedno z największych zagrożeń byto-
wych, jakie przeżył kraj' ( 190חיידק , גנזבורג ) 

) 'w najtrudniejszych słowach, jakie znał' במלים הכי מסובכות שידע 117ספר , גרוסמן ) 
) 'najdroższy prezent, jaki jej kiedykolwiek kupił' את המתנה היקרה ביותר שקנה לה אי פעם 145גוף , קשוע ) 
 'to była jedna z najlepszych [książek], jakie czytałem do tej pory' הוא היה אחד הטובים ביותר שקראתי עד אז

( 177גוף , קשוע ) 
 najstraszniejsza scena, jakiej w życiu był świadkiem, miała' החיזיון הנורא ביותר שהיה עד לו בימי חייו אירע

miejsce' ( 281נוצות , באר ) 
) 'ona była najpiękniejszą suką, jaką można w ogóle zobaczyć' היא היתה הכלבה הכי יפה שראית בחיים שלך 327ארבעה , נבו ) 
 pudełko tekturowe z największą' קופסת קרטון עם הכמות הגדולה ביותר של בסקוויטים שראיתי עד כה על שולחן אחד

ilością biszkoptów, jaką widziałem dotąd na jednym stole' ( 64כורסת , גפן ) 
) 'ma najpiękniejszy głos, jaki kiedykolwiek słyszałaś' יש לו את הקול הכי יפה ששמעת בחיים שלך 155 חדר, שמעוני ) 

 
b. Anafora odnosząca się do poprzednika jest podmiotem zdania względnego, w którym nie pojawia się za-

imek anaforyczny odnoszący się do poprzednika, bo zdanie jest ograniczające (rozdz. 4, 3.1.1.2.b.7): 
 

 ten kierowca był jednym z najszpetniejszych, jacy mnie' נהג זה הוא אחד מהמכוערים ביותר שנזדמנו לי בימי חלדי
spotkali w życiu' ( 53דוידון  ) 

-Niwa była najbardziej niesforną dziewczynką, jaka została stwo' ניבה היתה הילדה הכי לא ממושמעת שנבראה
rzona' ( 133זייפנו , רון פדר עמית ) 

-jestem najbardziej obłąkanym człowiekiem, jaki się kiedykolwiek na' אני הבנאדם הכי משוגע שנולד אי־פעם
rodził' ( 76אהבה , ברגמן ) 

 'we mnie istnieje największa zawiłość, jaka może istnieć' בתוכי מתקיימת התסבוכת הכי גדולה שיכולה להיות
( 222אהבה , ברגמן ) 

) 'to jest najlepszy mikser, jaki istnieje' זה המיקסר הכי טוב שיש 34תמיד , גרבוז ) 
 

9.3. Substantywne użycie zdania względnego 
 
Hebrajskie zdanie względne ze spójnikiem אשר/-ש  lub z rodzajnikiem w funkcji spójnika względnego 

może być użyte substantywnie, tj. z pominięciem poprzednika (Perec 1967: 141–142). Domyślny po-
przednik to zaimek nieokreślony (מי ,מה lub synonimy, por. Hayon 1973: 169), rzadziej rzeczownik מקום 
lub rzeczownik użyty w kontekście. Substantywne użycie zdania względnego jest w języku hebrajskim 
właściwością stylu książkowego i dlatego częsty jest w takim wypadku spójnik אשר (Hayon 1973: 183; 
Zewi 2013: 361). Ponieważ zdanie takie jest zawsze ograniczające, jeśli anafora odnosząca się do po-
przednika jest dopełnieniem bliższym, nie pojawia się w formie zaimka. 

 
9.3.1. Anafora odnosząca się do domyślnego poprzednika jest podmiotem zdania względnego. 
 
a. Pominięty zaimek מה 'to/coś'  
 
• W polskim przekładzie także możliwa jest elipsa poprzednika to/coś, bo jest on w mianowniku (jako 

podmiot) lub w bezprzyimkowym bierniku. O ile jednak pominięcie poprzednika jest w języku hebraj-
skim cechą stylu książkowego, o tyle w języku polskim nie ma różnicy w rejestrze stylistycznym pomię-
dzy zdaniami z poprzednikiem i bez niego: 

 
ריתקו והסעירו עד מאוד[...] אשר נתחולל שם   '(to/coś,) co się tam wydarzyło [...] przykuło jego uwagę i bardzo 

go wzburzyło' ( 7עושה , קרישק ) 
ר יהיה לכול יהיה גם לךאש  '(to/coś,) co spotka wszystkich, spotka także ciebie' ( 53עד , ראובני ) 

הרוח־אשר יצא מפי לא ייאמר בקור  '(to,) co wyjdzie z mych ust, nie zostanie powiedziane z zimną krwią' ( 128נינגל , שחר ) 
קחאל האדמה יחזור אשר ממנה לּו  'do ziemi wróci (to/coś), co zostało z niej wzięte' ( 98קשת  ) 
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) 'przynieść (to/coś), co zostało zamówione' להביא את אשר הוזמן 25הנידונים , שני ) 
) 'człowiek robi (to/coś), co jest ponad jego siły' אדם עושה את שלמעלה מכוחו 47האיש , בן נר ) 

כך־להסביר את אשר אירע אחר  'wyjaśnić to, co się potem wydarzyło' ( 41התגנבות , קנז ) – tu akurat lepszy jest 
przekład bez gramatycznie możliwej elipsy poprzednika, bo z tego powodu, że czasownik wyjaśnić 
może mieć zdanie dopełnieniowe pytajnozależne, przekład 'wyjaśnić, co się potem zdarzyło' znaczy-
łby raczej 'odpowiedzieć na pytanie Co się potem zdarzyło?', a z kontekstu wynika, że zdanie znaczy 
'podać wyjaśnienie późniejszych, znanych już zdarzeń'. 

 
Gdy substantywnie użyte zdanie względne jest orzecznikiem, wydaje się, że także w polskim przekła-

dzie możliwa jest elipsa poprzednika, pod warunkiem, że pominięty poprzednik byłby w mianowniku:  זה
) 'to jest (to), co się stało' אשר קרה 243זכרון , שבתאי ). Nie można w polskim przekładzie pominąć orzeczni-
ka w narzędniku:  להיות את אשר בי[...] רוצה  'chcę być tym, co jest we mnie' ( 552ימי , יזהר ). 

 
• W polskim przekładzie niemożliwa jest elipsa zaimka to/coś, bo jest on w innym przypadku niż mia-

nownik, lub bezprzyimkowy biernik, albo jest składnikiem wyrażenia przyimkowego: 
 

) 'stał się obojętny na to, co przyjdzie' הוא נעשה אדיש לאשר יבוא 110שמות , ראובני ) 
על אשר חלף[...] עצבות־עולם   'wieczny smutek [...] z powodu tego/czegoś, co przeminęło' ( 47בגיאות , בורלא ) 

) 'opowiedz mi coś z tego, co przydarzyło się tobie' ספר נא לי מאשר קרה לך 15בלי , בורלא ) 
ל שמחכה לוקשור הוא א  'związany jest z tym/czymś, co go czeka' ( 7בית , קמחי ) 

) 'wraca do tego/czegoś, co jest przed nim' חוזר אל אשר לפניו 132הוא , שמיר ) 
 
W zdaniach bliskoznacznych w stylu neutralnym pojawia się poprzednik מה lub synonim: 
 

) 'to jest to, co się dzieje' זה מה שקורה 148ילדי , שמיר ) 
) 'nie ponosisz winy za to, co się stało' אתה לא אשם במה שקרה 170כורסת , גפן ) 
) 'zawsze tracę tylko to, co jest mi drogie' אני תמיד מאבד רק מה שיקר לי 193כורסת , גפן ) 
) 'bym opowiedział coś, co się zdarzyło' שאספר דבר שקרה 15בלי  ,בורלא ) 
) 'prosić o przebaczenie za coś, co nadal w tobie żyje' לבקש סליחה על דבר שהוא עדיין חי בתוכך 244הכלה , יהושע ) 

כל שעמד לנגד עיניו[...] היה מצייר   'rysował [...] wszystko, co stało mu przed oczyma' ( 59בעל , בורלא ) 
 
b. Pominięty zaimek מי 'ktoś' 
 
Substantywnie użyte zdanie względne może mieć domyślny poprzednik pojedynczy lub mnogi, co się 

uwidacznia, gdy w zdaniu względnym pojawia się anafora doń się odnosząca, czyli głównie wtedy, gdy 
anafora ta jest podmiotem (jak w zdaniu 'ten, kto złamał ten rozkaz'), albo też gdy domyślny poprzednik 
jest podmiotem zdania głównego (jak w zdaniu 'dziwił mu się ten, który siedział na ośle'). 

 
• Pominięty jest zaimek מי w liczbie pojedynczej, w rodzaju męskim. W polskim przekładzie pojawia 

się zespół względny ten, kto lub w stylu archaizującym ten, który, a jeśli zdanie główne jest zaprzeczone, 
to nikt, kto. W języku polskim możliwa jest elipsa poprzednika (ten,) kto, ale tylko w znaczeniu 'ktoko-
lwiek, kto'. Nie ma jednak w języku polskim różnicy w rejestrze stylistycznym pomiędzy wariantami ten, 
kto i kto, zatem elipsa nie może być sposobem oddania w przekładzie książkowości zdania hebrajskiego, 
w którym brak poprzednika. Elipsa (ten,) który zdarza się w stylu archaizującym161 F

162. Elipsa jest możliwa 
w języku polskim, gdy zaimek ten jest w mianowniku (Oberlan 1978: 56): 

 
 BT: ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził (Rdz 15, 4) ,אשר יצא ממעיך הוא יירשך
 BT: ten, kto czyha na moje życie, czyha też na twoje (1 Sm 22, 23) ,אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך

אינו עובד –אינו אוכל ש  '(ten), kto nie je, nie pracuje' ( 63דודיה , אוליצקי ) 
) 'nie ma już nikogo, kto by jej mówił, co robić' אין עוד שיאמר לה מה תעשה 8שערי , שרירא ) 
) 'dziwił się mu (ten,) który/ten, kto siedział na ośle' התמיה עליו שעל החמור 160סיפורים , הזז ) 

נחטף –אשר עבר על פקודה זו   '(ten,) kto/(ten,) który złamał ten rozkaz, był porywany' ( 19מתופת , צרי ) 
 
 
 

                                                 
162 Senderska (2013: 62, 149) zwraca uwagę  na archaiczność zdania Którzy pytają, nie błądzą we współczesnej 
polszczyźnie, i podaje podobny przykład z poezji Miłosza (za Kucałą 2003: 148). O powszechności tego typu zdań 
w dawnej polszczyźnie por. Kucała 2003. 
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W stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się poprzednik מי: 
 

) 'zapytał ten, kto/ten, który siedział koło niego' שאל מי שישב לידו 12ראל יש, מגד ) 
מצא בתוכו צפרנים[...] מי שאכל אותו   '(ten,) kto ją jadł [...] znajdował w niej paznokcie' ( 98עת , באר ) 

 
• Pominięty jest zaimek מי w liczbie pojedynczej, w rodzaju żeńskim. W polskim przekładzie pojawia 

się zespół względny ta, która, bo zespół względny ten, kto nie może wyrażać żeńskości:  שכמותך יכולה
) 'ta, która jest taka jak ty, może przywiązać' לקשור 210בגיאות , בורלא ) lub zamiast zdania względnego 
możliwa w polskim przekładzie przydawka niezdaniowa: 'taka jak ty może przywiązać'. 

 
• Pominięty jest zaimek מי w liczbie mnogiej, w polskim przekładzie pojawia się zaimek względny 

który, nie kto, bo tylko zaimek który może przybrać formę liczby mnogiej. Z powodu ograniczającego 
charakteru zdania względnego możliwy jest też spójnik co, i wtedy mnogie orzeczenie zdania względne-
go wyraża liczbę mnogą anafory, a tym samym poprzednika: 

 
) 'znajdą się (tacy), co/którzy powiedzą' יימצאו שיאמרו 104חבלים , באר ) 
) 'byli (tacy), co/którzy przypisywali to temu, że był on kibucnikiem' היו שיחסו זאת להיותו בן קיבוץ 26התגנבות , קנז ) 
) 'byli wśród nas (tacy), co/którzy brali stronę' היו מאתנו שצידדו 130מקרה , מגד )  

והמבינים זרים, שאינם מבינים שייכים למשפחה  '(ci,) którzy nie rozumieją, należą do rodziny, a rozumiejący są 
obcy' ( 40אנשי , בן עזר ) 

) 'co/którzy są jak on, nie poddają się ,(tacy)' שכמותו אינם מרימים ידים 278עד , שמיר ) lub zamiast zdania 
względnego przydawka: 'tacy jak on nie poddają się'. 

מחזרים אחרי כלות[...] שכמותך   '(tacy), którzy są jak ty, [...] zalecają się do dziewczyn' ( 36עלילות , בורלא ) lub 
'tacy jak ty zalecają się do dziewczyn'. 
 
W języku polskim elipsa poprzednika także podnosi w zdaniach powyższych rejestr stylistyczny, gdyż 

jest cechą polszczyzny archaicznej. Jednak zdania hebrajskie tu przytoczone są przykładem stylu książ-
kowego, a nie archaizującego, zatem elipsa poprzednika w przekładzie nie jest optymalnym ekwiwalen-
tem pragmatycznym. 

 
Jeśli zaimek ten/taki jest w innym przypadku niż mianownik, jego elipsa jest niemożliwa, tj. w prze-

kładzie należy uzupełnić zdanie o poprzednik: 
 

יונתתיה לאשר ישר בעינ  'dam ją temu, kto jest w moich oczach godny' (Jer 27, 5) 
) 'wrócił do tego, który go posłał' הוא שב אל אשר שלחו 77במו ידיו , שמיר ) 
?מה בין יהודי לשאינו יהודי  'jaka jest różnica między Żydem, a tym, kto nie jest Żydem?' ( 7אבן , שחם ) 

) 'daje odwagę mówienia tym, którzy nie są [gadułami]' נותנת פתחון־פה לשאינם 200הוא , שמיר ) 
 ,jar zamienia się w groźny strumień, który porywa tych' נהפך הואדי לזרם מסוכן הגורף בנתיבו את שאינם חוששים

co nie są ostrożni' ( 19שני , דיין ) 
) 'w obecności tych, którzy nie są sprzymierzeńcami' בנוכחות שאינם בני־ברית 61נוכחים , גרוסמן ) 
 
Gdy domyślny poprzednik nie jest podmiotem zdania głównego, a w zdaniu względnym nie pojawia się ana-
fora doń się odnosząca, tylko sens zdania pozwala domyślić się, czy poprzednik jest pojedynczy, czy też 
mnogi, i stosownie do tego tłumaczyć: 
 
) 'tylko wobec takich, (którzy są) jak ona, albo takich, którzy są lepsi od niej' רק כלפי שכמותה או שטובים ממנה 91ילדי , שמיר ) 
) 'był w rękach jego i takich, co/którzy są jak on' היה בידיו ובידי שכמותו 27סיפורו , קפליוק ) 
) 'żyć w odosobnieniu z (kimś) takim, jak on' להתבודד עם שכמותו 208קירות , שחם ) 
) 'wychwalać jego i takich, jak on' לרומם אותו ואת שכמותו 207קירות , שחם ) 

הקבע הוא מקום יאה לשכמותו־צבא  'armia zawodowa to właściwe miejsce dla takich/takiego, jak on' ( 23הקרב , בן אהרן ) 
 

W stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się poprzednik, tj. zaimek מי lub zaimek 
wskazujący użyty substantywnie: 

 
) 'są tacy, którzy mówią' יש מי שאומרים 380סטודנטית , קציר ) 
) 'byli tacy, którzy woleli' היו כאלה שהעדיפו 9שרים מאו, בן גוריון ) 

עלו בו[...] , מי ששכבו שם  'ci, co tam leżeli [...] weszli w niego' ( 217חדר , שמעוני ) 
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9.3.2. Anafora odnosząca się do domyślnego poprzednika מה 'coś' jest dopełnieniem, składnikiem oko-
licznika, orzecznikiem zdania względnego. W polskim przekładzie pojawia się zespół względny to, co. 
Elipsa zaimka to możliwa jest tylko wtedy, gdy jest on w mianowniku lub w bezprzyimkowym bierniku, 
i wtedy polskie zdanie względne jest homonimiczne ze zdaniem pytajnozależnym. Zdania poniżej są 
ograniczające, poprzednik jest ich dopełnieniem bliższym, dlatego w języku hebrajskim nie pojawia się 
w nich zaimek odnoszący się do poprzednika, z wyjątkiem zdania לה את אשר למענו התקשרתי בלי שאמרתי , 
w którym zaimek odnoszący się do poprzednika jest składnikiem okolicznika w zdaniu względnym 
i dlatego pojawia się w formie anafory162F

163: 
 

 .BT: Złe było w oczach Pana to, co on uczynił (Rdz 38, 10) ,וירע בעיני יהוה אשר עשה
) 'robić zawsze (to), co chcą' לעשות תמיד את אשר ירצו 12בכפיפה , כהנא כרמון ) 
) 'zbiera (to), co posiał M., jego kolega' קוצר את אשר זרע מנדיל חברו 59, 1סיפורי , שנהר ) 
) 'zrobi mi (to), co zrobiła mi Emilia' תעולל לי את שעוללה לי אמילי 41אליקום , תמוז ) 
) 'przyjmę (to), na co mnie skaże' אשר יגזור עלי אקבל 66עלילות , בורלא ) 

את אשר לא ראו מעודם[...] ראו   'zobaczyli (to/coś), czego nigdy [wcześniej] nie widzieli' ( 24בעל , בורלא ) 
) 'zbierajcie (to), coście posiali' קצרו אשר זרעתם 92עד , ראובני ) 
) 'i powiedzcie (to), co wam każę mówić' ואמרו את שאומר לכם לומר 95הסיפור  ) 

 
Gdy zaimek to jest w innym przypadku niż mianownik lub bezprzyimkowy biernik, jego elipsa jest 

niemożliwa: 
 

 w jednym brakuje tego, co rozwinął drugi' (Rosén 1955: 64)' באחד חסר אשר פיתח השני
) 'był poruszony tym, co usłyszał' היה נפעם מאשר שמע 44בגיאות , בורלא ) 
) 'gdy sobie przypominał coś z tego, co widział' מדי זכרו דבר מאשר ראה 16עלילות , בורלא ) 
) 'tego, co dodała, nie można było usłyszeć' את שהוסיפה לא ניתן לשמוע 15הינומת , שמיר )  
) 'i nie dokończyłem tego, co chciałem powiedzieć' ולא סיימתי את שביקשתי לומר 199סוכן , שחר ) 
) 'nie żałował tego, co zrobił' לא התחרט על שעשה 93הפוטוגרף , בר יוסף )  

לה את אשר למענו התקשרתי בלי שאמרתי  'a ja nie powiedziałam jej tego, w czego sprawie zadzwoniłam' ( 33המינה , בלום-קסטל )  
) 'strasznie chcę być tym, czym jestem w sercu' נורא רוצה להיות את אשר אני בלבבי 228ימי , יזהר ) 

לפני עשר או עשרים שנה את אשר הנני היום הנני הייתי בעצמי  'oto sam byłem 10 czy 20 lat temu tym, czym jestem 
teraz' ( 77ספר , באראש ) 

ולו כשמץ מאשר חשף[...] אם יגלה   'jeśli zdradzi [...] nawet trochę z tego, co ujawnił' ( 59מלאכים , בן נר ) 
 
W zdaniach bliskoznacznych w stylu neutralnym pojawia się poprzednik: 
 

) 'przeczytają to, co ja piszę' יקראו את מה שאני כותבת 177כולל , הפנר ) 
) 'wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy' בוא נחזור אל מה שדיברנו עליו 30זה , ברטוב ) 
) 'zyskał to, czego nie zyskał nigdy wcześniej' הוא זכה למה שלא זכה לו מעודו 132חרב , בר יוסף ) 
) 'odmawiacie być tym, czym jesteście' מסרבות להיות מה שאתן 182פתאום , שביט ) 
  

9.3.3. Anafora odnosząca się do domyślnego poprzednika מי to dopełnienie lub przydawka składnika 
zdania względnego. W polskim przekładzie niemożliwa jest elipsa poprzednika: 

 
) 'każdy związek tworzą ci, których poglądy są bliskie' כל איגוד מחברים שדעתם קרובה זה לזה 407תמול , עגנון ) 

יקנטר –את אשר יאהב   'temu, kogo kocha, docina' ( 23במו ידיו , שמיר ) 
ביד אשר אתה יגור מפניהם[...] ונתתיך  , BT: Wydam cię [...] w ręce tych, przed którymi odczuwasz lęk (Jr 22, 

25) – we współczesnym hebrajskim rzadko substantywnie użyte zdanie względne jest drugim składni-
kiem konstrukcji dopełniaczowej (Perec 1967: 123–124), por. wyżej ובידי שכמותו 'w rękach takich, któ-
rzy są jak on'. 
 
9.3.4. Domyślny poprzednik to rzeczownik użyty w kontekście, a anafora doń się odnosząca jest przy-

dawką składnika zdania względnego. W polskim przekładzie poprzednik w postaci zaimka wskazującego 
pojawia się:  בכוכבבארון מלא ספרים ורבים בתוכו שכריכתם מעוטרת  'szafą pełną książek, w której pełno jest 
takich, których okładka jest ozdobiona gwiazdą' ( 6תחת , שמיר ), nie 'pełno jest, których okładka jest ozdo-
biona'. W języku hebrajskim pojawia się poprzednik w stylu neutralnym:  היו לה מחזרים נלהבים וביניהם גם

                                                 
163 Perec (1967: 142–143) brak zaimka odnoszącego się do poprzednika uważa za cechę zdań względnych substan-
tywnych w ogóle. 
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 miała ona zapalonych zalotników, a wśród nich także takich, których gwiazda' כאלה שכוכבם כבר החל לדרוך
już zaczęła błyszczeć' ( 206סיפור , עוז ). 

 
9.3.5. Domyślny poprzednik to rzeczownik מקום 'miejsce', i zarówno poprzednik, jak i anafora (która 

nie pojawia się w formie zaimka) są okolicznikami miejsca, dlatego w polskim przekładzie poprzedni-
kiem może być zaimek tam: 

 
) 'szły tam, dokąd je prowadzono' הלכו באשר הוליכום 186עד , ראובני ) 
) 'pójdzie tam, dokąd pójdzie/pójdzie dokądkolwiek' ילך באשר ילך 390עד , ראובני ) 
) 'szedłem tam, dokąd niosły mnie nogi' הלכתי לאשר ישאוני רגלי 479התגנבות , קנז ) 
) 'podeptał piach tam, gdzie stał' דרך על החול באשר עמד 292עד , ראובני ) 
) 'lepiej, aby zostali tam, gdzie są' מוטב שיישארו באשר הינם 22מלאכים , בן נר )  

 
W stylu neutralnym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się rzeczownik מקום, w stylu mniej staran-

nym homonimy zaimka pytajnego (por. rozdz. 4, 2.3). 
 
Podsumowując, w języku hebrajskim częściej niż w polskim zdanie względne bywa używane substan-

tywnie. W języku hebrajskim substantywne użycie zdania względnego zdarza się tylko w stylu książko-
wym. W języku polskim substantywne użycie zaimka względnego kto lub co zdarza się zarówno w stylu 
neutralnym, jak i książkowym, natomiast substantywne użycie zaimka względnego który jest ograniczone 
do stylu archaizującego.  

 
9.4. Dopełnienie wewnętrzne jako poprzednik zdania względnego 
 
Jeśli w zdaniu pojawia się rzeczownik odczasownikowy, a zarazem zachodzi potrzeba wyrażenia tych 

znaczeń, które wyraża forma finitywna, lecz nie rzeczownik odczasownikowy (tj. głównie predykacji), to 
w języku hebrajskim można rzeczownik odczasownikowy określić zdaniem względnym, którego orze-
czenie to czasownik, od którego pochodzi określany rzeczownik. Jest to cecha stylu książkowego. 
W hebrajskim zdaniu względnym najczęściej brak jest zaimka odnoszącego się do poprzednika (Perec 
1967: 89; Rubinstein 1971: 67), jednak na podstawie porównania ze zdaniami niewzględnymi z dopełnie-
niem bliższym wewnętrznym163F

164 typu: כיצד ינקום באבו־נימר את ניקמת דמם של חבריו 'jak zemści się na Abu 
Nimerze za krew swoich towarzyszy' ( 39מצוד , דיין  gotów jestem' ואני מוכן לצעוד לקראתו את הצעד הראשון ;(
zrobić pierwszy krok do niego' ( 102אגדות , לוז ) przyjmuje się, że także w zdaniach podanych niżej po-
przednik jest dopełnieniem bliższym (wewnętrznym) zdania względnego, choć w zdaniu tym nie pojawia 
się anafora do niego się odnosząca. Interpretację tę potwierdza właściwa stylowi starannemu inwersja 
orzeczenia i podmiotu rzeczownikowego (por. Borer 1984: 226–228), a także wyjątkowo pojawiająca się 
w zdaniu względnym anafora, np. wtedy, gdy poprzednik nie oznacza samej czynności, lecz rzecz z nią 
związaną: להקריב אותו קורבן שהוא הקריבו 'złożyć tę samą ofiarę, którą on złożył' ( 81עד , ראובני ), lub gdy 
anafora jest składnikiem zdania podrzędnego wchodzącego w skład zdania względnego: את חיוכו הנתעב ,
) 'jego obrzydliwego uśmiechu, który sądziłem, że posyła' ששיערתי כי הוא מחייכו 187התגנבות , קנז ). 

 
9.4.1. W polskim przekładzie można jako orzeczenia zdania względnego użyć czasownika znaczenio-

wo ogólniejszego niż hebrajski czasownik. Hebrajskie zdanie względne ma taką składnię, jakiej wymaga 
czasownik, od którego pochodzi rzeczownik odczasownikowy będący poprzednikiem, natomiast w zda-
niu polskim składnię zdania względnego narzuca czasownik o znaczeniu ogólniejszym (np. oskarżać 
kogo > rzucać na kogo oskarżenia; żądać od kogo > postawić komu żądanie). 

 
a. W hebrajskim zdaniu względnym brak inwersji podmiotu i orzeczenia, bo podmiot to zaimek oso-

bowy bądź cecha finitywnej formy orzeczenia: 
 

יבוק שחיבקה את אויבההיה בח[...] הפלא   'coś niezwykłego [...] było w uścisku, jakim obdarzyła swego wroga' 
( 79נינגל , שחר ) 

) 'z powodu oskarżeń, które na nią rzucam על ההאשמה שאני מאשים אותה 71נינגל , שחר ) 
) 'z powodu poparcia, którego ona mi udziela' בשל התמיכה שהיא תומכת בי 140חבלים , באר ) 
) 'pełne żalu z powodu tego żądania, które jej postawiła' מלא חרטה על התביעה שתבעה ממנה 117שמות , ראובני ) 

                                                 
164 Termin dopełnienie wewnętrzne utworzyłem na wzór hebrajskiego מושא פנימי, o którego funkcjach por. Cadka 
1981: 140–143. Podobnego terminu używa Górska (2000: 305–310). 
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שהרווחת אז מציור, הרווח היחיד  'jedyny zarobek, jaki miałeś wtedy z malarstwa' ( 448 חדר, שמעוני ) 
) 'wśród spotkań, które miałem z Lederem' בפגישות שנפגשתי עם לדר 214נוצות , באר ) 
) 'krzyk z powodu rany, którą on sam odniósł w sercu' צעקה על פצע שהוא עצמו נפצע בלבו 81התגנבות , קנז ) 
) 'obraza, którą poczuł z powodu odmowy doktora' והעלבון שנעלב מסירובו של הד״ר 212נוצות , באר ) 

ושליםכל נסיעה שנסעו ליר  'każda podróż, którą odbywano do Jerozolimy' ( 28מאושרים , בן גוריון ) 
 
b. W hebrajskim zdaniu względnym następuje inwersja podmiotu rzeczownikowego i orzeczenia, 

świadcząca o tym, że poprzednik jest dopełnieniem bliższym zdania względnego: 
 

כבוד מעלתו המישנה־לנציב ר שביקרמאותו ביקו  'od owej wizyty, którą złożył jego ekscelencja zastępca namie-
stnika' ( 18סיפורו , קפליוק ) 

) 'całą zemstę, którą wujek wywarł na naturze' את כל הנקמה שנקם הדוד בטבע 125ספר , גרוסמן ) 
) 'razy, które Aharon zadał Samuelowi' את המכות שהיכה אהרון את שמואל 158זכרון , שבתאי ) 
) 'coś z uwielbienia, jakie żywi ktoś [...] dla Alberta' משהו מן ההערצה שמעריץ אדם את שמו של אלברט 73נינגל , שחר ) 

 
Wariantem dopełnienia bliższego wewnętrznego jest w języku hebrajskim wewnętrzny okolicznik na-

rzędzia (z przyimkiem ב- ) mający tę samą funkcję co dopełnienie wewnętrzne, tj. używa się go po to, aby 
w zdaniu mógł się pojawić rzeczownik, który można określić przydawkami mającymi w polskim prze-
kładzie odpowiednik znaczeniowy w formie okolicznika 164F

בקפיצות של ילדה קטנהקפצה אחרי  :165  'skakała za 
mną skokami małej dziewczynki/skakała za mną jak mała dziewczynka' ( 15לא , עמיחי ). Także wewnętrzny 
okolicznik narzędzia może być poprzednikiem zdania względnego, i wtedy w zdaniu względnym pojawia 
się zaimek odnoszący się do poprzednika, z przyimkiem ב- : 

 
בזכות השבחים שנשתבחה בהם באזני כל המסובים   'z powodu pochwał, które otrzymała wobec wszystkich gości' 

( 65דודיה , אוליצקי ) 
שלא חובק בשכמותו מעולם, שלא לחמוק מן החיבוק הזה  'nie uniknąć tego uścisku, któremu podobnego nigdy nie 

zaznał' ( 164ריחו , תמוז ) 
 nie unikał także tych przyjemności, którym' לא הדיר עצמו גם מאותם תענוגות ששאר בריות כמוהו מתענגים בהם

oddaje się reszta ludzi jemu podobnych' ( 22שערי , שרירא ) 
 
Jeśli polski czasownik o znaczeniu ogólniejszym nie jest związany frazeologicznie z rzeczownikiem 

będącym poprzednikiem w takim sensie, w jakim np. złożyć wizytę to związek frazeologiczny, a zmuszać 
do biegu to nie jest związek frazeologiczny, bo można też zmuszać do jedzenia, zmuszać do nauki, należy 
w polskim przekładzie dopełnienia i okoliczniki ściślej związane znaczeniowo z czasownikiem (czyli np. 
okoliczniki miejsca w zdaniu z czasownikiem ruchu) przenieść ze zdania względnego do grupy nominal-
nej będącej poprzednikiem, tj. uczynić z nich przydawki rzeczownika odczasownikowego: 

 
 skończy z tym głupim łażeniem od straganu do' יגמור עם הטלטול האוילי הזה שהוא מיטלטל לשוא מדוכן לדוכן

straganu, któremu się oddaje na próżno' ( 72ילדי , שמיר ), nie 'z tym głupim łażeniem, któremu się odda-
je na próżno od straganu do straganu'. 

את הריצה שירוץ כל היום ממוסד רשמי אחד למוסד רשמי שני[...] אר לו תי  'wyobrażał sobie [...] to bieganie przez 
cały dzień od jednej publicznej instytucji do drugiej, do którego będzie zmuszony' ( 84עד , ראובני ) 

) 'to zejście z drogi, którego dopuszcza się bliźni' אותה גלישה שגולש הזולת מן המסלול 15אנשי , בן עזר ), nie 'to 
zejście, którego dopuszcza się z drogi bliźni'. 

) 'to znęcanie się nad dziewczynami, którego się dopuszczali' התעללות זו שהתעללו בבנות 43במו ידיו , שמיר ), 
nie 'to znęcanie się, którego się dopuszczali nad dziewczynami', chyba że zmienić przyimek na wobec, 
niemożliwy jako dopełnienie czasownika znęcać się: 'to znęcanie się, którego dopuszczali się wobec 
dziewczyn'. 

) 'ta duma ze swego dziecka, którą ona odczuwa' גאוה זו שהיא מתגאה בעוללה 36ו במו ידי, שמיר ), nie 'ta duma, 
którą ona odczuwa ze swego dziecka'. 

העבירה בה רעדה[...] עצם הנגיעה שנגע בה הצדיק   'samo dotknięcie jej, którym zaszczycił ją cadyk, wprawiło ją 
w drżenie' ( 301רחוב , אקשטיין ) 

 'z powodu wyrzucenia cię z lekcji angielskiego, do którego doszło' משום סילוק שסילקוך משיעור האנגלית
( 34במו ידיו , שמיר ), nie 'z powodu wyrzucenia cię, do którego doszło z lekcji angielskiego'. 

                                                 
165 Wbrew przypuszczeniu M. Tomala (2008: 49) narzędnik wewnętrzny występuje w Biblii:  אלה הם האלהים המכים
 .to są ci bogowie, którzy porazili Egipcjan wszelakimi plagami na pustyni' (1 Sm 4, 8)' את־מצרים בכל־מכה במדבר
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) 'ten nagły zwrot do tyłu, który wykonał' את הפנייה הפתאומית שפנה לאחוריו 84אליקום , תמוז ), nie 'ten nagły 
zwrot, który wykonał do tyłu'. 

 nie zauważyła śmiesznego połączenia Pięcioksięgu' לא הבחינה בזיווג המשעשע שזיווגה אמא את החומש עם ביאליק
z Bialikiem, którego dokonała mama' ( 80חבלים , באר ), nie 'śmiesznego połączenia Pięcioksięgu, które-
go dokonała mama z Bialikiem' 

ה שיריצוני אל חדר־האוכלובריצ  'i o biegu do stołówki, do którego mnie zmuszą' ( 68פרשת , רז ), nie 'i o biegu, 
do którego mnie zmuszą do stołówki'. 

 'za pomocą tego wygięcia się w krześle do tyłu, które wykonał' בעזרתה של התמתחות זו שהתמתח לאחור בכסאו
( 68ילדי , שמיר ), nie 'tego wygięcia się, które wykonał w krześle do tyłu'. 

 'zmęczyła ją ta bieganina dokoła niej, której oddawał się Nachum' נלאתה מן ההתרוצצות שהתרוצץ נחום סביבה
( 286עת , באר ), nie 'ta bieganina, której Nachum oddawał się dokoła niej'. 

נה להמשכה של ארץ־הפלאות לא היצילה אותהנכונות שהיתה נכו  'gotowość do dalszego ciągu Krainy czarów, którą 
to gotowością się cechowała, nie uratowała jej' ( 94תחת , שמיר ), nie 'gotowość, którą się cechowała do 
dalszego ciągu [...], nie uratowała jej'. 
 
Gdy okolicznik (tu 'w sekrecie') jest znaczeniowo luźno związany z orzeczeniem, może pozostać 

w zdaniu względnym, jako określenie czasownika o znaczeniu ogólnym: על היסורים שמתיסרת בתו בצנעה 
'o udrękach, które jego córka przeżywa w sekrecie' ( 104ילדי , שמיר ). 

 
Jeśli w polskim przekładzie przydawką rzeczownika odczasownikowego ma być zdanie podrzędne 

z orzeczeniem bezokolicznikowym (jako przekład hebrajskiego bezokolicznika), możliwe są dwa warian-
ty szyku, z tym, że nawet w przypadku umieszczenia zdania podrzędnego po zdaniu względnym zostanie 
ono zinterpretowane jako przydawka rzeczownika odczasownikowego, a nie jako składnik zdania 
względnego: תאווה להיות ממכףהאותה תאוה מוזרה ש  'to dziwne pragnienie, aby być dowódcą grupy, które 
odczuwał' ( 98במו ידיו , שמיר ), lub 'to dziwne pragnienie, które odczuwał, aby być dowódcą grupy'. 

 
9.4.2. W polskim przekładzie można użyć zdania względnego z zespołem względnym tak, jak, bo rze-

czownik odczasownikowy jest dopełnieniem wewnętrznym dwóch zdań: zdania głównego oraz zdania 
względnego, którego ten rzeczownik jest także poprzednikiem: 

 
 'tuliłem go tak, jak on mnie tulił, gdy się jeszcze bałem' אני מחבק אותו את החיבוק שהיה מחבק אותי כשעוד פחדתי

( 17געגועי , קרת ) 
) 'ten człowiek płakał tak, jak wiedziałem, że będzie płakał' האיש בכה את הבכיות שידעתי שיבכה 17געגועי , קרת ) 

 
W języku hebrajskim dopełnienie bliższe wewnętrzne jest cechą stylu książkowego, i w stylu neutral-

nym zamiast niego pojawia się orzeczenie o znaczeniu ogólnym ('robić', 'dać', 'podjąć' w zdaniach poni-
żej), z dopełnieniem w formie rzeczownika odczasownikowego. Jest to neutralny stylistycznie wariant 
zarówno zdań pojedynczych jak i względnych z dopełnieniem wewnętrznym:  

 
שעשה, ניתוחים אלה  'te analizy, których dokonał' ( 39לב , שחם ) 

 piękny gest, który wykonali wszyscy pod adresem arabskiego' את המחווה הנאה שעשו כולם לחתונה הערבית
wesela' ( 15הכלה , יהושע ) 

) 'podczas tych wszystkich zbytecznych spacerów, które odbyłeś' בכל הטיולים המיותרים שעשית 65הכלה , יהושע ) 
) 'wszystkie błędy, które popełniła' כל המשגים שעשתה 71מישהו , גרוסמן ) 

שנתתי לקיים הבטחה  'aby spełnić obietnicę, którą dałem' ( 10מקרה , מגד ) 
) 'decyzja, którą trudno mi było podjąć' החלטה שהיה לי קשה לקבל 152התגנבות , קנז ) 

 
Podane tu przekłady polskie nie oddają różnicy stylistycznej między hebrajskim wariantem książko-

wym a neutralnym, bo pojawiające się sporadycznie w tekstach polskich (głównie w tłumaczeniach 
Biblii) dopełnienie wewnętrzne nie jest cechą polszczyzny książkowej, lecz dziwactwem językowym 
i kalką z języka hebrajskiego. Zauważmy, że hebrajski wariant neutralny jest bliższy leksykalnie zdaniom 
polskim niż hebrajski wariant książkowy. 

 
 
 
 
 
 



4. Zaimek względny 
 

~ 471 ~ 

9.5. Zaimki homonimiczne z pytajnymi w zdaniach okolicznikowych przyzwolenia  
mających formę zdań względnych 
 
Zaimek nieokreślony כמה ש-  lub כל כמה ש-  pojawia się w zdaniach okolicznikowych przyzwolenia, 

w stylu neutralnym. W polskim przekładzie pojawia się spójnik mimo że, a w zdaniu spójnikiem tym 
wprowadzonym pojawia się intensyfikator: 

 
) 'mimo że bardzo chciałam odejść stamtąd, one się nie ruszały' כמה שרציתי להסתלק משם הן לא זזו 135יי ח, שלו ) 

יש בה דברים צעירים כמו אצל נערה, כמה שהיא נראית זקנה  'mimo że ona wygląda bardzo staro, są w niej młode 
cechy, jak u dziewczyny' ( 48מישהו , גרוסמן ) 

 mimo że bardzo się dręczył swą bezsilnością, nie' כל כמה שנתיסר בשל קוצר ידו לא היה יכול לחבר שיר של ממש
umiał napisać prawdziwego wiersza' ( 52ריחו , תמוז ) 
 
W stylu książkowym zamiast zaimka nieokreślonego כמה pojawiają się spójniki כל ש- -ככל ש , : 
 

לא אוכל לזכור, ככל אשר ארצה  'chociaż bardzo chcę, nie potrafię przypomnieć sobie' ( 11האיש , בן נר ) 
לא נשמע לה[...] לדבר אל לבו [...] ה כל שביקש  'mimo że bardzo starała się [...] go przekonać [...] nie posłuchał 

jej' ( 66בגיאות , בורלא ) 
 
W języku hebrajskim dla stylu niedbałego charakterystyczne są zdania okolicznikowe przyzwolenia 

z zaimkami nieokreślonymi homonimicznymi z pytajnymi (także innymi niż כמה ש- ), w których pojawia 
się nie zmieniająca znaczenia zdania negacja165F

166, jak w polskich zdaniach ile bym nie pracował, nic z tego 
nie mam; Kogo nie spytasz, powie ci to samo, które także należą do stylu niedbałego166F

167: 
 

 mimo że ciągle mu zwracam na to uwagę/ile bym mu' כמה שאני לא מעירה לו על זה הוא ממשיך להגיד ברוך השם
nie zwracała uwagi, on dalej mówi Chwała Bogu' ( 26ארבעה , נבו ) 

הוא נשאר בשלו[...] כל כמה שלא השתדלתי לרכך את לבו   'mimo że bardzo starałem się go udobruchać/ile bym się 
nie starał go udobruchać [...] on uparł się przy swoim' ( 10מחברות , מגד ) 

 dokądkolwiek pójdziesz/dokąd byś nie poszedł, musisz' לאיפה שאתה לא הולך אתה צריך להיזהר לא לחטוף יריקה
uważać, żeby nie zostać oplutym' ( 401חדר , שמעוני ) 

יילך אחריך מחשב לאן שלא תלך  'dokądkolwiek pójdziesz/dokąd nie pójdziesz, pójdzie za tobą komputer' ( 20בקשר , גפן ) 
הסיפור הזה הוא שלך –מה שלא יהיה   'cokolwiek się stanie/co by się nie stało, ta opowieść jest twoja' ( 10כורסת , גפן ) 

לבסוף המלך ייפו, מה שאני לא אעשה עכשיו  'cokolwiek teraz zrobię/co bym nie zrobił, w końcu zbiją mi króla' 
( 337ארבעה , נבו ) 

אינו טוב –מה שלא עושים בשבילכם   'cokolwiek by się dla was robiło/czego by się dla was nie zrobiło, zawsze 
źle' ( 18המחצבה , בן עזר ) 

 
יין זו שמכתיבההיא עד, איך ומאיפה שאתה לא מסתכל על זה  'jakkolwiek i skądkolwiek na to spojrzeć/jak i skąd byś 

na to nie popatrzył, to on nadal dyktuje' ( 10רחוק , גפן ) 
 
Z podanych wyżej dwóch wariantów przekładu pierwszy byłby zakwalifikowany przez SPP jako języ-

kowo poprawny, natomiast stylistycznie adekwatny jest drugi. W języku hebrajskim w stylu starannym 
w zdaniach bliskoznacznych brak negacji i wtedy w polskim przekładzie pragmatycznie wierny jest 
wariant właściwy stylowi starannemu: 

 
) 'chociaż długo szukałem, nic nie znalazłem' כמה שחיפשתי כלום לא מצאתי 366הכלה , יהושע ) 

יגרמו לך מלי יסורים, באיזו צורה שאגע בהן  'w jakikolwiek sposób ich dotknę, moje słowa sprawią ci udrękę' 
( 148מגדלורים , קציר ) 

) 'jakkolwiek byś z nim rozmawiał, on cię zrozumie' איך שתדבר אתו הוא יבין אותך 96נוכחים , גרוסמן ) 
 

                                                 
166 Rosén (1955: 63–64) twierdzi, że wariant z negatorem jest właściwy językowi pisanemu (zatem stylowi starannemu), 
jednak nie potwierdzają tego moje przykłady, rację ma więc Glinert (2004: 368) zaliczając je do stylu niedbałego. 
167 SPP 394 kwalifikuje zdania typu Gdzie się nie ruszyć – tłumy jako niepoprawne i radzi zastępować je zdaniami 
z zaimkami z formantem -kolwiek (Gdziekolwiek iść – tłumy). Oczywiście taka kwalifikacja przez opracowanie 
poprawnościowe nie oznacza, że wyrażenie nie powinno być używane w przekładzie stylistycznie wiernym, bo 
przecież oryginał też może być kwalifikowany jako niepoprawny językowo czy stylistycznie niestaranny, jak 
właśnie omawiane tu zdania hebrajskie z negacją.   
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9.6. Zaimki homonimiczne z pytajnymi w zdaniach typu idem per idem 
 
Charakterystyczne dla hebrajskiej frazeologii jest zdanie względne powtarzające treść zdania główne-

go, zwane idem per idem (Piela 2008: 121–124 i literatura tamże). W zdaniu takim poprzednik to współ-
cześnie zazwyczaj zaimek nieokreślony homonimiczny z pytajnym, choć zdarza się wariant archaizujący 
z poprzednikiem niehomonimicznym z zaimkiem pytajnym lub bez poprzednika, tj. ze zdaniem względ-
nym użytym substantywnie. W zdaniu względnym nie pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika 
nawet wtedy, gdy byłaby dopełnieniem dalszym czy okolicznikiem (np. הוא ביקש ממי שביקש, nie  הוא ביקש
 a to dlatego, że funkcji składniowej tej anafory łatwo się domyślić na podstawie zdania ,(ממי שביקש ממנו
nadrzędnego, leksykalnie identycznego ze zdaniem względnym, gdyż anafora pełni w zdaniu względnym 
tę samą funkcję co poprzednik w zdaniu głównym (por. rozdz. 4, 3.1.3) . Zdania typu idem per idem 
występują również w języku polskim, jednak nie wyrażają w nim wszystkich znaczeń możliwych do 
wyrażenia w ten sposób w języku hebrajskim. Hebrajskie zdania typu idem per idem mają następujące 
znaczenia: 

 
1. To, do czego odnosi się zaimek nieokreślony będący poprzednikiem, może być dowolne, bo jest 

nieważne, jako że nie ma wpływu na to, o czym mowa w zdaniu sąsiednim, połączonym spójnikowo lub 
bezspójnikowo ze zdaniem idem per idem. W polskim przekładzie niemożliwe jest zdanie typu idem per 
idem, a dowolność wyrażają zaimki z formantem -kolwiek w stylu starannym, zdania zanegowane typu 
kogo byś nie spytał, każdy mówi to samo w stylu niedbałym. W języku hebrajskim zdanie typu idem per 
idem o tym znaczeniu jest spotykane zarówno w stylu książkowym, jak i neutralnym czy niedbałym: 

 
םאך מעט יוציאו מש –יכניסו בהם כמה שיכניסו   'ilekolwiek by do nich włożono/ile by do nich nie włożono, mało 

się z nich wyjmie' ( 120עד , ראובני ) 
יעלה כמה שיעלה. שזה יהיה ערב משוגע  'niech to będzie szalony wieczór. Ilekolwiek by kosztował/Ile by nie 

kosztował' ( 216המורה , באר ) 
מיד היה מפסיק דבריו –עובר אורח בעלמא , ויהי המתקרב מי שיהיה –ם מתקרבים די היה לו לחוש צעדי אד  'wystarczyło, że 

posłyszał kroki zbliżającego się człowieka – kimkolwiek zbliżający się był/kim by nie był zbliżający 
się, choćby zwykłym przechodniem – natychmiast przestawał mówić' ( 126עד , ראובני ) 

צריכים להביט תמיד בעין יפה, יהא מי שיהיה ויהא איך שיהיה, על כל יהודי  'na każdego Żyda, kimkolwiek jest/kim by 
nie był i jakikolwiek jest, należy patrzeć życzliwie' ( 208חבלים , באר ) 

אינם יכולים לעמוד בראש מדינה, ל שיהיוויהיו הגונים ואנשי המעלה ככ[...] לא מתמטיקאים , לא פיסיקאים  'ani fizycy, ani 
matematycy, jakkolwiek byliby przyzwoici/jacy by nie byli przyzwoici i wybitni, nie mogą stać na 
czele państwa' ( 176נוצות , באר ) 

יאמרו מה שיאמרו, יש נוי  'jest [tu] piękno, cokolwiek by mówili [złego o tym miejscu]/czego by nie mówili' 
( 70אבן , שחם ) 
 
W stylu archaizującym zdarza się jako poprzednik rzeczownik כל zamiast homonimu zaimka pytajne-

go: דרוש ממני כל אשר תדרוש ואמלא 'zażądaj ode mnie czegokolwiek, a spełnię [twą prośbę]' ( 28בעל , בורלא ), 
bądź też zdanie względne użyte substantywnie, tj. z pominięciem poprzednika:  יהיה אשר  –[...] לא ילך אליה
!יהיה  'nie pójdzie do niej […], cokolwiek by się działo' ( 63עד , ראובני !אחת היא –פנה לאשר תפנה  ;(  'gdzie-

kolwiek się zwrócisz, wszędzie to samo' ( 119 עד, ראובני ) – podany polski przekład jest pragmatycznie 
wierny, bo zaimki z formantem -kolwiek należą dziś do stylu książkowego. 

 
2. To, do czego odnosi się zaimek nieokreślony będący poprzednikiem, może być dowolne, bo ktoś 

wyraził zgodę na tę dowolność. W polskim przekładzie pojawia się zdanie idem per idem, lecz zmodyfi-
kowane, bo orzeczeniem zdania względnego jest czasownik chcieć, którego domyślnym i obligatoryjnie 
pomijanym dopełnieniem jest bezokolicznik czasownika będącego orzeczeniem zdania nadrzędnego, 
natomiast anaforą odnoszącą się do także pomijanego poprzednika jest zaimek z -kolwiek (w stylu książ-
kowym) lub zaimek względny homonimiczny z pytajnym (w stylu neutralnym). Zdanie idem per idem 
w tym znaczeniu jest w języku hebrajskim spotykane we wszelkich odmianach stylistycznych: 

 
שיטעם מה שיטעםהיא עוברת עם המגש מאיש אל איש   'przechodzi od jednego do drugiego z tacą, aby każdy 

skosztował, cokolwiek/co chce' ( 155בגיאות , בורלא ), tj. 'aby każdy skosztował, cokolwiek chce skosz-
tować/to, co chce skosztować'. 

) 'postanowisz, cokolwiek/co zechcesz' תחליט מה שתחליט 60מתום , ברטוב ), tj. 'postanowisz to, co zechcesz 
postanowić' 
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מה שתכתבי[...] ? אבל מה לכתוב  'Ale co napisać? [...] – Napisz, cokolwiek/co chcesz' ( 119הכלה , יהושע ), tj. 
'napisz to, co chcesz napisać'. 

) 'jeśli tato da mi pieniędzy, ilekolwiek zechce/tyle, ile zechce' אם יתן לי כסף כמה שיתן 39בעל , בורלא ) 
אבוא מתי שאבוא[...] תשתדל לא לבוא מאוחר   '– Postaraj się przyjść nie za późno [...] Przyjdę, kiedykol-

wiek/kiedy będę chciał' ( 141לב , שחם ), tj. 'przyjdę wtedy, kiedy będę chciał przyjść'. 
 

W stylu archaizującym zamiast poprzednika homonimicznego z zaimkiem pytajnym מי lub מה możli-
we jest zdanie względne użyte substantywnie: יהיה אשר יהיה 'niech się dzieje, co chce' ( 202שמות , ראובני ). 

 
3. To, do czego odnosi się zaimek będący poprzednikiem, nie może być zmienione czy cofnięte, tj. musi 

być zaakceptowane. Zdanie idem per idem o tym znaczeniu jest w języku hebrajskim spotykane we wszelkich 
odmianach stylistycznych. W polskim przekładzie także pojawia się konstrukcja idem per idem z zaimkiem 
względnym, który może mieć funkcję kataforyczną w przypadku szyku co się stało, to się stało: 

 
קרה –מה שקרה   'co się stało, to się stało/stało się, co się stało' ( 52נוף , קנז ) 

) 'co było, to było/było, co było' מה שהיה היה 47ארבעה , נבו ) 
) 'jestem, czym jestem i już nie będę inny' הנני מה שהנני וכבר לא אהיה אחר 184מקרה , מגד ) 

 
4. To, do czego odnosi się zaimek będący poprzednikiem, jest niewiadome mówiącemu lub też mó-

wiący uznał, że jest to nieistotne i niewarte precyzowania (por. Cadka 1997: 364). Znaczenie to wyrażają 
przeważnie zdania z zaimkami מי ש- -מה ש , . Zdania idem per idem o tym znaczeniu są w języku hebraj-
skim ograniczone do stylu książkowego. W polskim przekładzie niemożliwa jest konstrukcja idem per 
idem, treść niewiadomą wyraża zaimek nieokreślony, z tym, że przekład taki nie oddaje książkowości 
oryginału: 

 
מי שהפסיקו הפסיקֹו  'przerwał mu ktoś' ( 83חרב , בר יוסף ) 

) 'tu i ówdzie niektórzy chrapali/ktoś chrapał' פה־ושם נחר מי שנחר 111תרנגול , עמיר ) 
) 'ktoś wszedł' ניכנס מי שניכנס 11סטודנטית , קריץ ) 
) 'zobaczył go ktoś' ראהו מי שראהו 146חרב , בר יוסף ) 
) 'poprosił kogoś o wysłanie' הוא ביקש ממי שביקש לשלוח 91פרשת , רז ) 
) 'i przerwał coś' וניתק מה שניתק 223חרב , בר יוסף ) 
) 'kupili coś' קנו מה שקנו 102כחרס , לפיד ) 
) 'napisał coś' כתב מה שכתב 123שמות , ראובני ) 
) 'tuczył ją czymś' פיטמה במה שפיטמה 17בעל , בורלא ) 
) 'i o czymś dumał' והרהר במה שהרהר 87הפוטוגרף , בר יוסף ) 
) 'coś podejrzewała' חשדה במה שחשדה 165אנשי , בר יוסף ) 

מה שנמכר להאבסת בהמות נמכר, מה שלקח הצבא לקח  'coś wzięło wojsko, coś zostało sprzedane na paszę dla 
zwierząt' ( 96ילדי , שמיר ) 

) 'wielbiciele czegoś tam' שוחרי מה שהם שוחרים 58המינה , בלום-קסטל ) 
 
Znaczenie to rzadko mają zdania względne z innymi zaimkami nieokreślonymi homonimicznymi 

z pytajnymi: נסע לאן שנסע 'pojechał dokądś' ( 78כחרס , לפיד  pozostanie jeszcze przez' ישהה עוד כמה שישהה ;(
pewien czas' ( 58בעל , בורלא ). Częściej w tej sytuacji poprzednikiem zdania względnego typu idem per 
idem jest wyraz o znaczeniu ogólnym, nie będący homonimem zaimka pytajnego. Możliwe jest też sub-
stantywne użycie zdania względnego, z pominięciem poprzednika o znaczeniu tak ogólnym, jak zaimek. 
Jest to właściwość stylu archaizującego, i parafraza taka możliwa jest również w przypadku zdań z po-
przednikami מי ,מה: 

 
) 'wydał im jakieś polecenie' הורה להם את אשר הורה 55בעל , בורלא ), w stylu książkowym byłoby  הורה להם מה

 .הורה להם משהו w stylu neutralnym ,שהורה
) 'jakoś powstała' נתהווה כדרך שנתהווה 270הסיפור  ) 
) 'ukrył gdzieś to, co dostał' טמן את מה שקיבל במקום שטמן 394התגנבות , קנז ) 

שקראקרא במקום   'przeczytał gdzieś' ( 97חרב , בר יוסף ) 
) 'poczłapał dokądś' דשדש למקום שדשדש 299כחרס , לפיד ) 
) 'chodził gdzieś' הלך באשר הלך 37בעל , בורלא ) 
) 'a ja otworzyłem je [= czasopismo] na jakiejś stronie' ואני פתחתי אותו באשר פתחתי 130נינגל , שחר ) 
) 'pójdzie dokądś' ילך לאשר ילך 262כל ספורי , ראובני ) 
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W zdaniach bliskoznacznych nie pojawia się konstrukcja idem per idem, lecz: 
 
• treść niewiadomą czy nieistotną wyrażają zaimki nieokreślone, i jest to sposób wyrażania tego zna-

czenia właściwy w języku hebrajskim stylowi neutralnemu, w języku polskim wszelkim odmianom 
stylistycznym: 

 
) 'ktoś coś krzyknął' מישהו צעק משהו 152אגדות , לוז ) 
) 'wyciągnął coś z kieszeni' משך משהו מכיסו 32מסע , מגד ) 
) 'gdzieś ją wcisnęłam' דחפתי אותה איפשהו 75מאגדות , שמיר ) 
?את ממהרת לאנשהו  'spieszysz się dokądś?' ( 343ארבעה , נבו ) 

) 'jakoś się żyje' חיים איך שהוא 309חדוה , מגד ) 
) 'i powrócić po pewnym czasie' ולחזור אחרי כמה זמן 178ארבעה , נבו ) 

 
• podmiot to substantywnie użyty imiesłów tego samego czasownika, który jest orzeczeniem, co 

odpowiada znaczeniowo zdaniu idem per idem, w którym zaimek nieokreślony מי jest podmiotem (jak 
 ktoś wszedł'). Jest to sposób wyrażenia treści niewiadomej lub nieistotnej właściwy stylowi' ניכנס מי שניכנס
książkowemu (por. Pwt 22, 8): 

 
) 'nawet jeśliby się ktoś śmiał' גם אם יצחקו הצוחקים 36מתום , ברטוב ), tj. w stylu książkowym אם יצחק מי שיצחק 

lub w stylu neutralnym אם יצחק מישהו. 
) 'ktoś mu powiedział' אמר לו האומר 178, 1סיפורי , שנהר ), tj. אמר לו מי שאמר lub אמר לו מישהו. 
) 'ktoś przynosi dwa, trzy egzemplarze' מביא המביא שניים־שלושה גיליונות 112מקום , עוז ), tj. מביא מי שמביא lub 

 .מביא מישהו
) 'mówią niektórzy' אומרים האומרים 58מתום , ברטוב ), tj. אומרים מי שאומרים lub אומרים bez zaimka מישהם, bo 

tak wyraża się w stylu neutralnym agensa nieokreślonego. 
 
5. To, do czego odnosi się zaimek nieokreślony będący poprzednikiem, jest łatwe do odgadnięcia, 

a ponadto jest objęte taboo językowym, i dlatego nie jest wyrażone precyzyjniej. W polskim przekładzie 
także możliwe jest zdanie idem per idem z zaimkiem względnym (który jednak nie może być kataforą, jak 
w p. 3). Zdanie idem per idem w tym znaczeniu jest spotykane we wszelkich odmianach stylistycznych 
języka hebrajskiego: 

 
) 'zabrała to, co zabrała [karetka pogotowia]' פינה מה שפינה 19עושה , קרישק ), tj. 'zwłoki dziecka'. 

אומצאו מה שמצ  'znaleźli to, co znaleźli' ( 223שמות , ראובני ), tj. 'resztki rozszarpanych zwłok'. 
שהערבים עשו בו מה שעשו, זה גופה שלה  'to jest jej własne ciało, z którym Arabowie zrobili to, co zrobili 

[= zgwałcili i zbezcześcili]' ( 186חרב , בר יוסף ) 
שהגיעוהגרמנים הגיעו לאן   'Niemcy doszli do tego, do czego doszli' ( 21שאהבה , הראבן ) 

 
Możliwa jest parafraza typu idem per idem z poprzednikiem nie będącym homonimem zaimka pytaj-

nego: סיימהתנסתיימה המערכה הראשונה במקום שנ  'scena pierwsza skończyła się na tym, na czym się skończyła' 
( 275עת , באר ) – o filmie pornograficznym. 

 
6. To, do czego odnosi się zaimek będący poprzednikiem, jest wiadome adresatowi z odległego kon-

tekstu poprzedzającego, dlatego nie ma potrzeby wyrażania tego z większą dokładnością, a zarazem 
użycie zaimków anaforycznych wskazujących (np. שם ,זאת ,זה) byłoby trudne z powodu dużej odległości 
od miejsca poprzedniej wzmianki. Zdania typu idem per idem o tym znaczeniu występują we wszelkich 
odmianach stylistycznych języka hebrajskiego. W polskim przekładzie także możliwe jest zdanie typu 
idem per idem: 

 
) 'nie bez powodu on pracuje tam, gdzie pracuje' לא לחינם הוא עובד היכן שהוא עובד 17נוצות , באר ), nie  הוא עובד

 .pracuje tam', bo 'miejsce pracy' jest wymienione w odległym kontekście poprzedzającym' שם
ואחרי שהם עברו לאן שעברו[...] העיר  ברחו לפרברי  'uciekli na przedmieścia [...] po tym, jak się przeprowadzili 

tam, dokąd się przeprowadzili' ( 51רחוק , גפן ), nie עברו לשם 'tam się przeprowadzili'. 
) 'z jej powodu doszło do tego, do czego doszło' בגללה הגיעו הדברים למה שהגיעו 90ילדי , שמיר ) 
) 'doprowadził do tego, że jego syn osiągnął to, co osiągnął' וגרם לו שיגיע לאן שהגיע 58נוצות , באר )  
) 'zdarzyło jej się to, co się jej zdarzyło' קרה לה מה שקרה 45הפוטוגרף , בר יוסף ) 
) 'zobaczył to, co zobaczył' ראה מה שראה 30טוגרף הפו, בר יוסף ) 
) 'zrobiłem to, co zrobiłem, nie dla określonego człowieka' לא למען איש מסוים עשיתי מה שעשיתי 156חסות , מיכאל ) 
) 'szepcze nad nimi to, co szepcze' היא מלחשת עליהן מה שהיא מלחשת 256חרב , בר יוסף ) 
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) 'skoro oni zrobili to, co zrobili' אם הם עשו מה שעשו 256חרב , בר יוסף ) 
) 'widział to, co widział' ראה מה שראה 221שמות , ראובני ) 

 
W stylu archaizującym brak poprzednika w formie homonimu zaimka pytajnego, tj. zdanie względne 

jest użyte substantywnie: 
 

) 'powiedziałem to, co powiedziałem' הערתי את אשר הערתי 30נינגל , שחר ), w stylu neutralnym byłoby הערתי מה שהערתי. 
) 'robi on to, co robi, z własnej, nieprzymuszonej woli' עושה הוא את אשר הוא עושה מתוך רצונו החפשי שלו , שחר

21נינגל  ), tj. הוא עושה מה שהוא עושה. 
) 'tylko Dori stał dalej tam, gdzie stał' רק דורי באשר עמד עוד עמד 24ילדי , שמיר ), tj. עוד עמד איפה שעמד. 

 
Podsumowując, te wszystkie znaczenia, które w neutralnej stylistycznie odmianie języka hebrajskiego można 

wyrazić konstrukcją idem per idem, zwykle można też wyrazić w ten sposób w języku polskim. Wyjątkiem jest 
tu znaczenie 'dowolności wynikającej z niewywierania żadnego wpływu', bo można je wyrazić w języku hebraj-
skim konstrukcją idem per idem także w stylu neutralnym, choć nie wyraża się go tak w języku polskim. Prócz 
tego w języku hebrajskim w stylu książkowym pojawia się konstrukcja idem per idem w znaczeniach, których 
nie wyraża się w ten sposób w języku polskim. Widać zatem, że neutralna stylistycznie odmiana języka hebraj-
skiego jest bliższa frazeologicznie polszczyźnie niż hebrajszczyzna książkowa.  

 
9.7. Homonimiczność i synonimiczność hebrajskiego zdania względnego  
ze zdaniem pytajnozależnym 
 
9.7.1. Zdanie pytajnozależne dopełnieniowe 
 
Zauważono, że w języku polskim zdania pytajnozależne bywają homonimiczne ze zdaniami względ-

nymi. Powodem tego jest homonimiczność zaimków pytajnych i względnych (por. Świdziński 1995: 85) 
połączona z możliwością elipsy poprzednika. Zdania pytajnozależne nie mogą być poprzedzone przez 
zaimek wskazujący lub nieokreślony, do którego odnosiłby się pojawiający się w zdaniu pytajnozależnym 
zaimek homonimiczny z pytajnym, a zdania względne mogą, ale nie muszą (por. Jodłowski 1977: 184–
185). Zdania Wiem, co mówisz; Wiem, gdzie mieszkasz; Domyślam się, o kim mówisz to zdania pytajnoza-
leżne i dlatego niemożliwe jest uzupełnienie ich o zaimek: *Wiem to/coś, co mówisz; *Wiem tam/gdzieś, 
gdzie mieszkasz; *Domyślam się kogoś, o kim mówisz. Natomiast zdania Kupuję to, co jest; Jestem tam, 
gdzie ty jesteś; Domyślam się tego/czegoś, czego i ty się domyślasz to zdania względne, w których możli-
wa jest elipsa poprzednika powodująca ich homonimiczność ze zdaniem pytajnozależnym: Kupuję, co 
jest; Jestem, gdzie ciebie nie ma; Jem, co jedzą wszyscy (por. Malejka 2001). Elipsa poprzednika nie jest 
możliwa, gdy jest on składnikiem wyrażenia przyimkowego, tj. zdania Siedzę na tym, co mi dałeś nie da 
się tak sparafrazować: Siedzę, co mi dałeś. Elipsa jest też niemożliwa, gdy poprzednik jest w innym 
przypadku niż mianownik, bezprzyimkowy dopełniacz lub biernik, np. zdanie Piszę tym, co wczoraj 
kupiłem nie ma wariantu Piszę, co wczoraj kupiłem. Elipsa zaimków odnoszących się do osób wydaje się 
znacznie rzadsza, choć możliwa, i zdanie Kocham tego, kogo ty nienawidzisz ma rzadki wariant Kocham, 
kogo ty nienawidzisz. Nie ma w języku polskim różnicy w zakresie rejestru stylistycznego pomiędzy 
wariantem zdania względnego homonimicznym ze zdaniem pytajnozależnym (Zabrałem, co było moje), 
a wariantem niehomonimicznym wskutek pojawienia się poprzednika (Zabrałem coś, co było moje), tj. 
oba warianty mogą wystąpić zarówno w stylu książkowym, jak i neutralnym czy niedbałym.   

W języku hebrajskim homonimiczność zdań względnych i pytajnozależnych także jest możliwa, choć 
nie wynika ona z homonimiczności zaimków pytajnych i zaimków anaforycznych odnoszących się do 
poprzednika, bo ta w hebrajskim nie występuje. Homonimiczność hebrajskiego zdania względnego 
z pytajnozależnym wynika z homonimiczności zaimków pytajnych (np. מי 'kto?') i zaimków nieokreślo-
nych będących poprzednikami zdania względnego (np. מי 'ktoś'), połączonej z istniejącą w stylu niedba-
łym możliwością pojawienia się w zdaniu pytajnozależnym o uzupełnienie spójnika upodrzędniającego 
-ש  oraz z możliwością niepojawienia się w zdaniu względnym zaimka anaforycznego odnoszącego się do 

poprzednika, jeśli zaimek ten byłby podmiotem lub dopełnieniem bliższym. Z tych powodów zdanie  אראה
) 'pokażę ci (to), co ci kupiłem' לך מה שקניתי לך 78הסיפור  ) może być interpretowane zarówno jako zdanie 
względne, w którym nie pojawia się anafora odnosząca się do poprzednika, bo zdanie to jest ograniczają-
ce, a anafora byłaby dopełnieniem bliższym, lub jako pytajnozależne w wariancie niedbałym. Jedno-
znaczną formę gramatyczną miałyby parafrazy: względna z anaforą אראה לך מה שקניתיו לך 'pokażę ci to, co 
ci kupiłem' oraz pytajnozależna bez spójnika אראה לך מה קניתי לך 'pokażę ci, co ci kupiłem'. Spójnik ש-  
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pojawia się w zdaniu pytajnozależnym tylko w stylu niedbałym, zatem inaczej niż w języku polskim, 
w języku hebrajskim zdanie względne może być homonimiczne ze zdaniem pytajnozależnym tylko 
w stylu niedbałym.  

Poniżej podaję hebrajskie zdania pytajnozależne ze spójnikiem ש- , właściwe stylowi mniej staranne-
mu, i ich parafrazy właściwe stylowi książkowemu. Wariant ze spójnikiem ש-  jest homonimiczny ze 
zdaniem względnym. W zdaniu pytajnozależnym w żadnym razie nie mógłby pojawić się zaimek anafo-
ryczny odnoszący się do zaimka pytajnego znajdującego się przed spójnikiem ש- , jednak zaimek ten 
przeważnie nie pojawia się także w homonimicznych zdaniach względnych, jako że zdania te są zawsze 
ograniczające, co powoduje, że jeśli np. anafora byłaby dopełnieniem bliższym, nie pojawiłaby się 
w formie zaimka osobowego. 

 
a. Zdanie pytajnozależne nie może być uznane omyłkowo za względne, bo wtedy zaimek מה byłby skład-

nikiem zdania nadrzędnego i musiałby mieć przyimek wymagany przez orzeczenie zdania nadrzędnego: 
 

) 'ja po prostu nie mogę uwierzyć, co wy potraficie zrobić' אני פשוט לא מאמין מה שאתם יכולים לעשות , יהושע
435הכלה  ) – w zdaniu względnym byłoby מאמין במה שאתם יכולים לעשות 'wierzę w to, co wy potraficie 

zrobić'. W stylu starannym pojawia się zdanie pytajnozależne bez spójnika ש- לא היית מאמין מה הבחורה  :
) 'nie uwierzyłbyś, co ta dziewczyna potrafi zrobić' הזאת יודעת לעשות 45תוריד , רז ) 

?את שמה לב מה שאת עושה  'czy zwracasz uwagę, co robisz?' ( 76המינה , םבלו-קסטל ) – w zdaniu względnym 
byłoby שמה לב למה שאת עושה 'zwracasz uwagę na to, co robisz?', w stylu starannym brak spójnika ש- : 
) 'nie zwróciłam uwagi, co ludzie jedzą' לא שמתי לב מה האנשים אוכלים 108המינה , קסטל בלום ) 

!תסתכל מה שקורה מסביב  'popatrz, co się dzieje dokoła!' ( 155עשהאל , מגד ) – w zdaniu względnym byłoby 
 patrz, dokąd' תסתכל לאן אתה הולך :popatrz na to, co się dzieje', w stylu starannym' תסתכל על מה שקורה
idziesz' ( 342ארבעה , נבו ) 

?יש לך מושג מה ששולמן עומד להציע  'masz pojęcie, co Szulman ma zamiar zaproponować?' ( 28ישראל , מגד ) – 
w zdaniu względnym byłoby יש לך מושג על מה ששולמן עומד להציע 'masz pojęcie o tym, co Szulman ma 
zamiar zaproponować'. 
 
b. Zdanie pytajnozależne nie może być omyłkowo uznane za względne, bo orzeczenie zdania główne-

go nie dopuszcza dopełnienia osobowego: הוא יאמר לכם בבירור מי שנותר בחיים וכדאי לחפשו ומי שנהרג 'on jasno 
wam powie, kto pozostał przy życiu i warto go szukać, a kto został zabity' ( 94הסיפור  ), nie zdanie względ-
ne 'powie tego, kto pozostał'. W stylu starannym brak spójnika ש-  powiedziałem jej, kim' אמרתי לה מי אני :
jestem' ( 224החי , מגד ). 

 
c. Zdanie pytajnozależne nie może być omyłkowo uznane za względne, bo znaczeniowo nie odpowiadało-

by ono danemu kontekstowi lub byłoby zupełnie bezsensowne, choć składnik zdania pytajnozależnego zawie-
rający zaimek pytajny ma formę gramatyczną, którą miałby, gdyby był składnikiem zdania nadrzędnego: 

 
) 'na pewno wiesz, o czym mówię' אתה ודאי יודע על מה שאני מדברת 134חבלים , באר ), nie zdanie względne 

'wiesz o tym, co ja mówię/wiesz o mojej wypowiedzi', bo z kontekstu wynika znaczenie 'znasz odpo-
wiedź na pytanie O czym ja mówię?'. W stylu starannym brak spójnika ש-  on' הוא יודע על מה הוא מדבר :
wie, o czym mówi' ( 152אז , שמר ) 

) 'ja nawet jeszcze nie wiem, co chcę studiować' אני עוד לא יודע אפילו מה שאני רוצה ללמוד 77התגנבות , קנז ), nie 
'nie znam tego, co chcę studiować'. 

איך שזה עובד הדבר הזה[...] תפס   'zrozumiał, jak to działa' ( 422חדר , שמעוני ), nie zdanie względne 'zrozumiał 
tak, jak to działa'. W stylu starannym brak spójnika ש-  מוחי לא תפס איך אפשר להתרחץ במים חמים כל כך :
'mój mózg nie rozumiał, jak można kąpać się w tak gorącej wodzie' ( 289מפריח , עמיר ) 

) 'patrzyłem, jak on pije' הסתכלתי איך שהוא שותה 19אני , רימובסקי ), nie zdanie względne 'patrzyłem tak, jak on pije'. 
הועמק[...] כמה שמרכיב הפחד אתה תופס   'rozumiesz, jak bardzo element strachu [...] pogłębił się' ( נוכחים , גרוסמן

134), nie zdanie względne 'rozumiesz tyle, ile element strachu pogłębił się'. 
) 'popatrz, jaką brudną masz twarz' תסתכל כמה שהפנים שלך מלוכלכים 36מקום , עוז ), nie 'patrz tyle, ile jest 

brudna twoja twarz'. 
מרגיש עד כמה שאצלנו הכל ריק[...] אתה   'czujesz, do jakiego stopnia wszystko jest u nas puste' ( נוכחים , גרוסמן

18), nie 'do tego stopnia czujesz, do jakiego u nas jest wszystko puste'. 
ני־אדם משתניםתראה באיזו מהירות שב  'popatrz, z jakąż szybkością ludzie się zmieniają' ( 105זכרון , שבתאי ), nie 

'popatrz z taką prędkością, z jaką ludzie się zmieniają'. 
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Zaimki pytajne מדוע ,למה 'dlaczego?' nie mają w języku hebrajskim homonimów niepytajnych, które 
by można określić zdaniem względnym, zatem zdanie pytajnozależne שאל אותו מדוע שלא יטלפן 'zapytał go, 
dlaczego nie zadzwoni' ( 181זכרון , שבתאי ) nie jest homonimiczne z żadnym zdaniem względnym. 
W języku polskim wyjątkowo zdarza się zaimek względny dlaczego: czemu od pewnego czasu myśleć 
lubisz i pisać o osobach już nieżyjących? – Zapewne dlatego, dlaczego lubię się bawić z zwierzętami167F

168. 
 
W obu językach zdanie względne nie tylko bywa homonimiczne ze zdaniem pytajnozależnym, ale też 

niekiedy bywa z nim praktycznie równoznaczne. Poniżej podaję kryteria pozwalające odróżnić hebrajskie 
zdanie względne od pytajnozależnego w wariancie właściwym stylowi niedbałemu, wraz z przypadkami 
praktycznej synonimii tych dwóch typów zdań (por. Hayon 1973: 156–161). 

 
A. Kryteria formalne pozwalające odróżnić hebrajskie zdanie względne od pytajnozależnego 
 
1. Jeśli zaimek מה będący podmiotem zdania podrzędnego jest poprzedzony przyimkiem את, to zdanie 

podrzędne na pewno jest względne, a to dlatego, że przyimek ten wskazuje, że zaimek מה jest składni-
kiem (dopełnieniem) zdania nadrzędnego, gdy zaimek pytajny rozpoczynający zdanie pytajnozależne jest 
składnikiem tylko zdania podrzędnego.  

 
1.a. Jeśli orzeczenie zdania nadrzędnego to czasownik, który może mieć dopełnienie w formie zdania 

pytajnozależnego, w pewnych kontekstach możliwa jest parafraza w formie zdania pytajnozależnego: 
 

) 'jeszcze nie rozumiał tego, co się stało' טרם תפש את מה שהתרחש 20עץ , ביתן ) – z kontekstu wynika, że znaczy to 
'nie umiał odpowiedzieć sobie na pytanie Co się stało?', zatem praktycznie to samo znaczenie można by 
wyrazić zdaniem pytajnozależnym, por. אני בעצמי לא תופש מה קרה 'ja sam nie rozumiem, co się stało' ( , סגל

116התנחלות  ), i w stylu niedbałym możliwy jest wariant gramatycznie dwuznaczny, tj. bez przyimka את, ale 
ze spójnikiem ש- ?אתה תופש מה שקורה פה :  'rozumiesz (to), co się tu dzieje?' ( 112מיליזילדה , גירונדי ). 

) 'rozpoznałam to, co miał w ustach' זיהיתי את מה שהיה לו בפה 8טיפש , אבירם ), ponieważ czasownik זיהה 
dopuszcza zdanie pytajnozależne: פרצוף הקטןקשה לזהות של מי ה  'trudno jest rozpoznać, czyja jest ta mała  
twarz' ( 341הכלה , יהושע ), a kontekst wskazuje na znaczenie 'umiałem odpowiedzieć na pytanie Co miał 
w ustach?', możliwa jest parafraza ze zdaniem pytajnozależnym, i zdanie bez את jest gramatycznie 
dwuznaczne:  מה שנעדר[...] מזהים [...] אנחנו  'rozpoznajemy (to), czego brakuje' ( 20שדה , הרשב ). 

) 'jak opisać to, co nas spotkało' כיצד לתאר את מה שעבר עלינו 77ראש , דן ), por. czasownik תיאר ze zdaniem 
pytajnozależnym: כמה הדרך ארוכה, היה מתאר לה  'opisałby jej, jak długa jest droga' ( 58סטודנטית , קריץ ), 
i w razie braku את zdanie jest gramatycznie dwuznaczne: מתאר מה שנתהווה 'opisuje (to), co się stało' 
( 139הרומנים , ברשאי ) 
 
Jednak są konteksty, w których wariant ze zdaniem pytajnozależnym miałby inne znaczenie: 
 

) 'nie wie aż do dziś tego, co mnie stało się wiadome' אינה יודעת עד היום את מה שנודע לי 85עד , שמיר ), tj. 'nie 
posiada wiedzy, którą ja posiadam', gdy zdanie pytajnozależne אינה יודעת מה נוע לי znaczyłoby 'nie zna 
odpowiedzi na pytanie Co mnie stało się wiadome?'. 

 
לגלות בעצמו את מה שעדיין שייך לויוכל   'zdoła samodzielnie odkryć to, co nadal doń należy' ( 372הכלה , יהושע ), 

z kontekstu wynika znaczenie 'znaleźć znaną sobie rzecz, doń należącą', gdy zdanie לגלות מה שייך לו 
'odkryć, co doń należy' znaczyłoby 'poznać odpowiedź na pytanie Co doń należy?'. 

) 'po dwóch dniach pamięta się tylko to, co się powiodło' אחרי יומיים זוכרים רק את מה שהצליח 70זכרון , שבתאי ) 
– mowa o tym, że pamięta się przedsięwzięcie, które się powiodło, a nie o tym, że pamięta się odpo-
wiedź na pytanie Co się powiodło?, dlatego zdanie pytajnozależne זוכרים מה הצליח 'pamięta się, co się 
powiodło' miałoby inne znaczenie niż zdanie względne. 
 
1.b. Jeśli orzeczenie zdania głównego to czasownik, który nie może mieć dopełnienia w formie zdania 

pytajnozależnego, to parafraza ze zdaniem pytajnym jest niemożliwa: המלים עלולות להמית את מה שעובר עלי 
'słowa mogą uśmiercić to, co mnie spotyka' ( 18עשהאל , מגד ). 

 
2. Jeśli zaimek מה będący dopełnieniem zdania podrzędnego jest poprzedzony przyimkiem את, to zda-

nie podrzędne prawie na pewno jest względne, tj. מה jest zaimkiem nieokreślonym 'to/coś', a nie pytajnym 

                                                 
168 „Biblioteka Warszawska” 1854, t. 1, s. 324. 



4. Zaimek względny 
 

~ 478 ~ 

'co?', bo zaimek pytajny מה 'co?' jako dopełnienie bliższe występuje niemal zawsze bez przyimka מה  :את
?הוא מנסה להסתיר  'co on próbuje ukryć?' ( 21ומר ח, גפן ), a przyimek את pojawia się przed zaimkiem מה 'co?' 

tylko w szczególnych okolicznościach: את מה הוא הצליח לעשות לי 'co on zdołał mi zrobić?' ( 76טיפש , אבירם ) 
– tu z powodu paraleli z poprzedzającym zdaniem: הצליח לעשות לך את זה 'zdołał ci to zrobić'; את מה? קראת?  
'– Czytałaś? – Co?' ( 116פרספונה , מגד ) – pytanie מה?  'co?' mogłoby być zrozumiane w sensie 'co mówisz?'.  

 
2.a. Jeśli orzeczenie zdania nadrzędnego to czasownik, który może mieć dopełnienie w formie zdania 

pytajnozależnego, w pewnych kontekstach możliwa jest parafraza ze zdaniem pytajnozależnym: 
 

) 'nie słyszysz tego, co do ciebie mówię' אינך שומע את מה שאני אומר לך 308כחרס , לפיד ) – z kontekstu wynika 
znaczenie 'nie znasz treści mojej wypowiedzi/nie umiesz odpowiedzieć na pytanie Co do ciebie mó-
wię?', i w zdaniu bliskoznacznym pytanie zależne: אני שומעת מה את אומרת 'słyszę, co mówisz' ( , הראבן

217שאהבה  ). W stylu niedbałym spójnik ש-  przy braku את powoduje gramatyczną dwuznaczność:  את
?בכלל שומעת מה שאני אומרת לך  'czy ty w ogóle słyszysz (to), co ja mówię do ciebie?' ( 119בקשר , גפן ). 

) 'wyjawi mu to, co zrobiła' את מה שעשתה תגלה לו 160מתום , ברטוב ), tj. 'wyjawi mu swój postępek', i zdanie 
bliskoznaczne jest pytajnozależne: הוא לא גילה מה לחש תמרי 'on nie wyjawił, co szepnął Tamari' ( , ברטוב

119פצעי  ), natomiast wariant właściwy stylowi niedbałemu jest gramatycznie dwuznaczny:  לא [...] נשבע
) 'przysiągł [...] nie ujawniać (tego), co zrobiła z jego ciałem' לגלות מה שעשתה בגופו 67לב , שחם ). 
 
Nie ujednoznacznia gramatycznie zdań מרת לךאת בכלל שומעת מה שאני או?  brak לא לגלות מה שעשתה בגופו ;

anafory odnoszącej się do zaimka מה, która oczywiście nie mogłaby się pojawić w zdaniu pytajnozależ-
nym. Ale również w zdaniu względnym anafora ta nie pojawiłaby się, jako że byłaby dopełnieniem 
bliższym zdania względnego ograniczającego. 

Są konteksty, w których wariant ze zdaniem pytajnozależnym, także możliwy, miałby inne znaczenie: 
 

) 'zrozumieć to, czego ona sama może nie rozumie' להבין את מה שאולי היא בעצמה לא מבינה 76הכלה , יהושע ), nie 
zdanie pytajnozależne היא לא מבינה להבין מה  'zrozumieć, czego ona nie rozumie', bo ono by znaczyło 'zna-
leźć odpowiedź na pytanie Czego ona nie rozumie?'. 

) 'gdybyście tylko wiedzieli to, co ja wiem' אילו רק הייתם יודעים את מה שאני יודע 252גוף , קשוע ), tj. 'gdybyście 
posiadali tę samą wiedzę, którą ja posiadam', nie 'gdybyście umieli odpowiedzieć na pytanie Co ja wiem?'. 

את מה שלא גילה לאיש[...] ביקש לגלות לו   'chciał mu wyjawić [...] to, czego nie wyjawił nikomu' ( סוכן , שחר
62), tj. 'zdradzić tajemnicę, której nikomu innemu nie zdradził', gdy zdanie pytajnozależne  לגלות לו מה
 ?znaczyłoby 'odpowiedzieć mu na pytanie Czego nie wyjawił nikomu לא גילה לאיש
 
2.b. Jeśli orzeczenie zdania nadrzędnego to czasownik, który nie może mieć dopełnienia w formie 

zdania pytajnozależnego, niemożliwa jest parafraza ze zdaniem pytajnym: פלט את מה ששתה 'zwymiotował 
(to), co wypił' ( 329 חדר, שמעוני ) – w języku polskim możliwy jest wariant bez poprzednika: zwymiotował, 
co wypił, i jest to zdanie względne homonimiczne z pytajnozależnym typu dowiedział się, co kupiła. 

 
3. Jeśli zaimek מה jest drugim składnikiem konstrukcji dopełniaczowej, której pierwszym składnikiem 

jest rzeczownik כל, to zdanie na pewno jest względne, bo zaimek pytajny מה 'co?' nie może być składni-
kiem takiej konstrukcji: 

 
) 'byś wiedział wszystko (to), co się stało' שתדע כל מה שקרה 86הוא , שמיר ) – tu możliwa jest parafraza ze 

zdaniem pytajnozależnym z pominięciem znaczenia 'wszystko': שתדע מה קרה 'byś wiedział, co się sta-
ło'. Także polskiego zaimka pytajnego co? nie można określić przymiotnikiem wszystek. 

 'on wie i rozumie wszystko (to), co powinien wiedzieć i rozumieć' הוא יודע ומבין כל מה שהוא צריך לדעת ולהבין
( 117הכלה , יהושע ) – tu zdanie pytajnozależne (z pominięciem כל) miałoby inne znaczenie: 'zna pytanie 
na odpowiedź Co powinien wiedzieć?'. 

 'on wiedział wszystko (to), czego nie wolno wiedzieć osobie kochającej' הוא ידע כל מה שאסור לאוהב לדעת
( 151לב , שחם ) – zdanie pytajnozależne הוא ידע מה אסור לאוהב לדעת znaczyłoby 'on znał odpowiedź na 
pytanie Czego nie wolno wiedzieć osobie kochającej?'. 
 
4. Jeśli w zdaniu podrzędnym pojawia się zaimek osobowy odnoszący się do zaimka מה, to zdanie na 

pewno jest względne168F

169, jednak taki sposób nadawania zdaniu gramatycznie jednoznacznej formy jest 

                                                 
169 Górska (2000: 195) podaje, że w arabskim zaimek anaforyczny odnoszący się do poprzednika jest wprowadzany 
do zdania właśnie po to, aby zdanie pytajnozależne różniło się formalnie do zdania względnego. W języku hebraj-
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możliwy tylko wtedy, gdy anafora jest dopełnieniem bliższym wyrażonym syntetycznie, dopełnieniem 
dalszym lub składnikiem okolicznika zdania względnego: 

 
) 'mówię jeszcze raz to, co już mówiłem nie raz' הריני חוזר ואומר מה שאמרתיו כבר לא פעם 562שיחות , לייבוביץ ) 
) 'to tylko uzmysłowiło to, czego się bała' זה רק המחיש את מה שפחדה ממנו 45סיוט , זילברמן ) – czasownik המחיש 

dopuszcza dopełnienie w formie zdania pytajnozależnego: וכדי להמחיש כיצד מסתיימת אכילה שכזאת 'i aby 
zademonstrować, jak kończy się takie jedzenie' ( 81תרנגול , עמיר ), można by też pominąć przyimek את, 
ale wersja זה המחיש מה שפחדה ממנו to nadal na pewno zdanie względne, bo w zdaniu pytajnym nie po-
jawiłby się zaimek ממנו odnoszący się do מה 'co?'. 
 
5. Uznanie zdania za względne (zatem uznanie zaimka מה lub מי za składnik zdania nadrzędnego) 

spowodowałoby, że dopełnienie zdania głównego miałoby formę niezgodną z wymogami użytego w nim 
czasownika, zatem zdanie podrzędne jest pytajnozależne: 

 
!תסתכל מה שקורה מסביב  'popatrz, co się dzieje dokoła!' ( 155עשהאל , מגד ), zdanie względne brzmiałoby: 

 .'popatrz na to, co się dzieje' תסתכל על מה שקורה
) 'nie pytaj, co tu się działo' אל תשאל מה שהלך כאן 38מגדלורים , קציר ), zdanie względne brzmiałoby:  אל תשאל

 .'nie pytaj o to, co się działo' על מה שהלך
) 'przypomniałem sobie, co twój Jehuda mawiał' נזכרתי מה שיהודה שלך היה אומר 481הכלה , יהושע ), zdanie 

względne brzmiałoby: נזכרתי במה שיהודה היה אומר 'przypomniałem sobie to, co Jehuda mawiał'. 
על מה שהיא מדברת[...] אני יכול להבין   'mogę zrozumieć [...] o czym ona mówi' ( 242חבלים , באר ), zdanie 

względne:  מדברתאני יכול להבין את מה שהיא  'rozumiem to, co ona mówi'. 
 nie obchodziło ją tak bardzo, z kim ona je, i z kim' לא איכפת היה לה כל־כך עם מי היא אוכלת ועם מי שהיא שוכבת

ona śpi' ( 169זכרון , שבתאי ), zdanie względne brzmiałoby לא איכפת היה לה ממי שהיא שוכבת איתו 'nie obcho-
dził jej ten, z kim spała'. 
 
6. Jeśli w zdaniu podrzędnym brak spójnika ש- , to jest to na pewno zdanie pytajne, choć niekiedy 

praktycznie to samo znaczenie miałoby zdanie względne: 
 

?לא שמעת מה אומרים לך  'nie słyszałeś, co się do ciebie mówi?' ( 170במו , שמיר ), tj. מה שאומרים לך את  'tego, co 
się do ciebie mówi'. 

) 'przeczytał, co powiedzieli aktorzy' קרא מה אמרו שחקנים 45מגדלורים , קציר ), tj. קרא את מה שאמרו. 
בלי לראות בכלל מה אתה כותב, לכתוב בלילה  'pisać w nocy, nie widząc wcale, co się pisze' ( 24ארבעה , נבו ), 

mowa tu o widzeniu napisanego tekstu, zatem praktycznie to samo można by wyrazić zdaniem 
względnym: בלי לראות בכלל את מה שאתה כותב. 

) 'pamiętaj, co rzekł Zorba' זכור מה אמר זורבה 24ארבעה , נבו ), ale ponieważ mowa o pamiętaniu słów Zorby, 
to samo niemal znaczyłoby zdanie względne: זכור את מה שאמר זורבה. 
 
II. Kryteria znaczeniowe pozwalające odróżnić hebrajskie zdanie względne od pytajnozależnego 
 
Dotąd omówiłem formalne kryteria, które pozwalają odróżnić hebrajskie zdanie względne od pytajno-

zależnego. W przypadku zdań podanych poniżej kryteria formalne nie wystarczają, zatem należy posłu-
żyć się kryteriami znaczeniowymi, ustalając, czy zdanie jest względne (i wtedy w polskim przekładzie 
możliwy jest poprzednik), czy też pytajnozależne. 

 
1. Jeśli czasownik będący orzeczeniem zdania głównego może mieć dopełnienie w formie zdania py-

tajnozależnego, i zarazem zaimek מה ma formę wymaganą od dopełnienia zdania nadrzędnego, a zdanie 
względne ma praktycznie to samo znaczenie, co zdanie pytajnozależne, w razie pojawienia się spójnika 
-ש  po zaimku מה nie jest możliwe odróżnienie zdania względnego od pytajnozależnego: 

                                                                                                                                                             
skim rzadko w ten sposób sygnalizuje się, że zdanie jest względne, jako że regułą jest pomijanie zaimka anaforycz-
nego, jeśli poprzednik to zaimek מה 'coś' i jest on dopełnieniem bliższym zdania względnego. Gdyby zdanie arabskie 
li-arā mā faʻalat-hu an-nār (Górska 2000: 196, przykład 603) przełożyć na hebrajski i chcieć nadać mu formę 
jednoznacznie względną, to należałoby to uczynić za pomocą przyimka לראות את מה שעשתה האש :את, nie zaś za 
pomocą zaimka anaforycznego będącego dopełnieniem analitycznym: לראות מה שהאש עשתה אותו, choć można by w 
celu gramatycznego ujednoznacznienia zdania wprowadzić anaforę w formie dopełnienia syntetycznego:  לראות מה
-Zdanie arabskie nr 603 jest na pewno względne, jednak przekład dosłowny podany przez Górską dowo .שהאש עשתו
dzi, że jego treść można by wyrazić zdaniem dopełnieniowym pytajnozależnym. 
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) 'zrekonstruować (to), co mu się stało' לשחזר מה שקרה לו 100סוכן , שחר ), por. zdanie na pewno pytajnoza-
leżne z powodu braku spójnika ש-  zrekonstruował, jak tamten pojechał' הוא שיחזר איך יצא לשדה התעופה :
na lotnisko' ( 149ביבי , ורדי ) oraz zdanie na pewno względne z powodu przyimka לשחזר את מה שקרה :את 
'zrekonstruować to, co się stało' ( 84עד , שמיר ). Wszystkie trzy zdania hebrajskie mają praktycznie to 
samo znaczenie. 

הגיד מה שאנחנו חושביםול  'i mówić (to), co myślimy' ( 107התגנבות , קנז ), por. czasownik הגיד ze zdaniem 
pytajnozależnym: תגידי לי אצל מי את עובדת?  'powiedz mi, u kogo pracujesz?' ( 147המינה , בלום-קסטל ) i z 
dopełnieniem bliższym: תגידי לי את האמת 'powiedz mi prawdę' ( 452סיפור , עוז ), zatem מה można uznać 
zarówno za zaimek pytajny (będący składnikiem zdania podrzędnego), jak i za zaimek nieokreślony 
(będący składnikiem zdania nadrzędnego), i biorąc pod uwagę, że fragment utrzymany jest w stylu ra-
czej potocznym, można zdanie uznać zarówno za względne, jak i za pytajne. Również dwa możliwe 
polskie przekłady, jeden ze zdaniem względnym, drugi z pytajnym, są praktycznie równoznaczne. 

) 'pokażę ci (to), co ci kupiłem' אראה לך מה שקניתי לך 78הסיפור  ), por. zdanie pytajnozależne:  הראה בידיו כיצד
) 'pokazał rękoma, jak wykonuje się ćwiczenia' מבצעים את התרגילים 8נוקמי , נחשון ) oraz dopełnienie bliż-
sze:  את הקיוסק[...] הראה לי  'pokazał mi kiosk' ( 352סיפור , עוז ), i biorąc pod uwagę, że adresat nie wie, co 
mu zostało kupione, odpowiadają kontekstowi obie interpretacje. Gdyby adresat wiedział, co zostało 
kupione, zdanie pytajnozależne nie miałoby sensu.  

) 'zobacz (to), co tu się dzieje' תראה מה שהולך פה 25זכרון , שבתאי ), por. zdanie pytajnozależne:  וממתינים לראות
הם לשולחןאת מי יצרפו אלי  'i czekają, aby zobaczyć, kogo przysadzą im do stołu' ( 379הכלה , יהושע ), i po-

nieważ adresat ma się dowiedzieć, co się dzieje, równoznaczne byłoby zdanie pytajnozależne:  תראה מה
 .'zobacz, co tu się dzieje' הולך פה

) 'słyszałem (to), co powiedziałeś' שמעתי מה שאתה אמרת 106התגנבות , קנז ), por. zdanie pytajnozależne  יכול אני
) 'mogę usłyszeć, o co mnie oskarżają' לשמוע במה מאשימים אותי 9ערום , לב ) oraz dopełnienie bliższe:  שמע
) 'słyszał mą rozmowę' את שיחתי 87פרשת , רז ), zatem zaimek מה może być zarówno składnikiem zdania 
podrzędnego (jako pytajny), jak i zdania nadrzędnego (jako nieokreślony). Styl wypowiedzi jest raczej 
niedbały, a ponieważ mówiący wcześniej nie znał treści słyszanej wypowiedzi, sens mają obie inter-
pretacje zdania, względna i pytajnozależna. W tym samym znaczeniu może pojawić się zdanie na 
pewno pytajnozależne z powodu braku spójnika ש- ?אתה שומע מה אני מדברת אליך :  'słyszysz, co do ciebie 
mówię?' ( 186ימיו , דנקנר ), i zdanie na pewno względne z powodu przyimka אינך שומעת את מה שאני  :את

ומר לךא  'nie słyszysz tego, co do ciebie mówię' ( 284כחרס , לפיד ) 
 
Rzadziej dwuznaczność gramatyczna połączona z synonimią zdania względnego i pytajnozależnego 

zdarza się w przypadku innych niż מה zaimków pytajnych/nieokreślonych: אולי תסתכל לאן שאתה משתין 'mo-
że patrz, gdzie sikasz/patrz tam, gdzie sikasz' ( 73שיני , גפן ) – czasownik הסתכל dopuszcza zdanie pytajno-
zależne: תסתכל לאן אתה הולך 'patrz, gdzie idziesz' ( 342ארבעה , נבו ) oraz dopełnienie w postaci wyrażenia 
lokatywnego kierunkowego: קאני מסתכל אל האופ  'patrzę na horyzont' ( 82עשהאל , מגד ), zatem zdanie  אולי
-לאן ש można uznać za względne (i wtedy תסתכל לאן שאתה משתין  to składnik zdania głównego) lub pytaj-
nozależne (i wtedy לאן ש-  to składnik zdania podrzędnego), i ta sama dwuznaczność i synonimia występu-
je w jego przekładzie polskim bez poprzednika tam. 

 
2. Jeśli czasownik będący orzeczeniem zdania nadrzędnego nie może mieć dopełnienia w formie zda-

nia pytajnozależnego, zdanie na pewno jest względne.  
• W polskim przekładzie możliwe jest pominięcie poprzednika to, bo jest on w bezprzyimkowym bierniku 

lub dopełniaczu, ale i tak jedyna możliwa interpretacja zdania podrzędnego to interpretacja względna: 
 

) 'nie wolno im pragnąć (tego), czego pragną' אינם חופשים לרצות מה שהם רוצים 8מיכאל , עוז ) 
ניתיאני מחזיר מה שק  'zwracam (to), co kupiłem' ( 23חיי , שלו ) 

) 'kupowali (to), co zobaczyli' קנו מה שראו 108מתום , ברטוב ) 
) 'weź (to), co chcesz' תקח מה שאתה רוצה 14חטאי , יהלום ) 
) 'przynieś mi (to), co ty byś zjadła na moim miejscu' הביאי לי מה שאת היית אוכלת במקומי 18חטאי  ,יהלום ) 
) 'spełniłem (to), co ci obiecałem' קיימתי מה שהבטחתי לך 217הכלה , יהושע ) 
 w ciągu dwóch godzin zrobić (to), czego służąca nie' לעשות בשעתיים מה שהעוזרת לא תעשה ביום עבודה שלם

zrobi w ciągu całego dnia pracy' ( 23הכלה , יהושע ) 
 
• W polskim przekładzie niemożliwe jest pominięcie poprzednika to, bo jest on w innym przypadku 

niż biernik lub dopełniacz, lub też jest składnikiem wyrażenia przyimkowego: 
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"מנוחה שלפני־השינה"היא מתמכרת למה שהיא מכנה   'ona oddaje się temu, co ona zwie odpoczynkiem przed snem' 
( 20הכלה , יהושע ) 

) 'zrezygnować z tego, co mu się należy' לוותר על מה שמגיע לו 20הכלה , יהושע ) 
 
3. Jeśli czasownik będący orzeczeniem zdania nadrzędnego może mieć dopełnienie w formie zdania 

pytajnozależnego, ale uznanie zdania za pytajnozależne, a tym samym zaimka מה za składnik zdania 
podrzędnego, spowodowałoby, że zdanie podrzędne straciłoby sens, to zdanie jest na pewno względne: 

 
) 'skończył opowiadać o tym, co robił podczas eksterminacji Żydów' הוא גמר לספר על מה שעשה בשואה , קרת

88געגועי  ), nie מה עשה לספר על  'opowiadać, na czym robił'. 
) 'ona nie zauważy tego, co on zrobił' היא לא תבחין במה שעשה 25הכלה , יהושע ), nie לא תבחין במה עשה 'nie 

zauważy, w czym robił'. 
) 'jeśli oni nie wiedzą o tym, co się dzieje' אם הם לא יודעים על מה שקורה 76אהבה , ברגמן ), nie  לא יודעים על מה

 .'nie wiedzą, na czym się dzieje' קורה
) 'wcale nie czuł tego, co robi' לא חש כלל במה שהוא עושה 27שורשי , אלמוג ), nie לא חש במה הוא עושה 'nie czuł, 

w co robi'. 
) 'dalej spierali się o to, co on powiedział' היו ממשיכים להתווכח על מה שאמר 49שאהבה , ןהראב ), nie  להתווכח על

 .'spierali się, o czym powiedział' מה אמר
 
4. Jeśli czasownik będący orzeczeniem zdania głównego może mieć dopełnienie w formie zdania py-

tajnozależnego, ale tylko zdanie względne ma znaczenie odpowiadające kontekstowi, to zdanie na pewno 
jest względne. W polskim przekładzie niewskazana jest elipsa poprzednika to, bo wskutek tego, że orze-
czenie zdania nadrzędnego dopuszcza dopełnienie w formie zdania pytajnozależnego, brak poprzednika 
byłby bardziej mylący niż w grupie zdań typu אני מחזיר מה שקניתי 'zwracam, co kupiłem': 

 
?כלום יכול להסביר לי מה שאינו יודע בעצמו  'czyż możesz mi wyjaśnić to, czego sam nie wiesz?' ( עלילות , בורלא

48), nie 'udzielić mi odpowiedzi na pytanie Czego sam nie wiesz?' i dlatego mniej udany byłby wariant 
mylący, z elipsą poprzednika: 'czy możesz mi wyjaśnić, czego sam nie wiesz?'. 

עד כמה סטיפנה נעשתה דומה לנעמי[...] מה שגילה לראשונה כשחזר , שוב גילה  'ponownie odkrył to, co odkrył po raz 
pierwszy, gdy wrócił [...] – do jakiego stopnia Stefania stała się podobna do Noomi' ( 246זכרון , שבתאי ), 
nie zdanie pytajnozależne 'odkrył ponownie, co odkrył po raz pierwszy', bo to by znaczyło 'ponownie 
poznał odpowiedź na pytanie Co odkrył po raz pierwszy'. 

) 'i opowiadała tylko to, co wypadało opowiadać' ומספרת רק מה שנאה לספר 86הפוטוגרף , בר יוסף ), zdanie 
pytajne: מספרת מה נאה לספר 'opowiadała, co wypada opowiadać' znaczyłoby 'udzielała odpowiedzi na 
pytanie Co wypada opowiadać?'. 

) 'i nie mów teraz tego, co chcesz powiedzieć' ואל תגיד עכשיו מה שאתה רוצה להגיד 52התגנבות , קנז ) 
) 'przekazuję ci to, co przekazać jest moim obowiązkiem' אני מוסר לך מה שמחובתי למסור 17חדר , בלס ) 
?לה היית מוכן לגלות מה שהעלמת מאיתנו  'jej byłeś gotów wyjawić to, co ukryłeś przed nami?' ( 271הכלה , יהושע ) 

 nie będzie zmuszony widzieć tego, co widział na [w Palestynie]' לא יהיה נאלץ לראות מה שראה באוקראינה
Ukrainie' ( 26אבן , שחם ) 

 to, co jakiś chłopak pojmuje w miesiąc, może on będzie' מה שנער אחד קולט בחודש אפשר יהא קולט הוא בשנה
pojmował w rok' ( 13עלילות , בורלא ) 

) 'on nie czuje tego, co ona czuje' הוא אינו מרגיש מה שהיא מרגישה 54שמות , ראובני ) 
W zdaniach bliskoznacznych pojawia się:  
 
• inny zaimek nieokreślony, niemożliwy, gdy zdanie podrzędne jest pytajne: הבין משהו שאני לא הבנתי 'zro-

zumiał coś, czego ja nie rozumiałam' ( 34שורשי , אלמוג ) 
 
• przyimek את, praktycznie niespotykany w zdaniach pytajnozależnych:  זוהר כבר יודע את מה שסיפרת לי

?ויעכש  'Zohar już wie to, co mi teraz opowiedziałeś?' ( 429פתאום , שביט ), tj. 'czy wie to samo, co ja wiem?', 
nie 'czy zna odpowiedź na pytanie Co mi teraz opowiedziałeś? 

 
5. Tylko zdanie pytajnozależne ma znaczenie odpowiadające kontekstowi, a uznanie zdania za 

względne (czyli zaimka מה lub מי za składnik zdania nadrzędnego) nadałoby orzeczeniu zdania głównego 
znaczenie niezgodne z kontekstem lub uczyniłoby je bezsensownym: 

 
) 'on nie wiedział, z kim ma do czynienia' הוא לא ידע עם מי שיש לו עסק 28יום , שחר ), nie 'nie wiedział z tym, 

kto ma interes', a takie znaczenie miałoby homonimiczne zdanie względne. 
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) 'powiedziałem, co widziałem' אמרתי מה שראיתי 94אנרכיה , דותן ), tj. 'odpowiedziałem na pytanie Co widzia-
łem?', nie 'powiedziałem to, co widziałem'. 

) 'słyszałam, co uczyniono waszemu domowi' שמעתי מה שעשו לביתכן 99בדרך , חורשאית ), tj. 'odpowiedziano 
mi na pytanie Co uczyniono?'. 

) 'ona nie wie, co traci' אין היא יודעת מה שהיא מפסידה 373אבן , שחם ), tj. 'nie zna odpowiedzi na pytanie Co ona 
traci?, nie zaś 'ona nie zna tego, co traci'. 

) 'gdyby wiedziała, co usłyszał w dzieciństwie' אילו ידעה מה ששמע בילדותו 62אבן , שחם ), tj. 'gdyby znała 
odpowiedź na pytanie Co usłyszał w dzieciństwie? 

?מי יודע מה שהייתי חושבת לי  'któż wie, co bym sobie myślała?' ( 62אבן , שחם ), tj. 'kto zna odpowiedź na 
pytanie Co bym sobie myślała?'. 
 
Wskutek łudzącego podobieństwa zdań względnych do zdań pytajnozależnych zdarza się w języku 

hebrajskim, że wbrew spodziewaniu pojawia się zdanie na pewno względne, ale w przekładzie polskim 
możliwe jest tylko zdanie pytajnozależne: הוא כמובן לא ידע את מה שאך זה עברתי 'on oczywiście nie wiedział, 
co przed chwilą przeszedłem' ( 338אני , קהלני ), nie 'nie wiedział tego, co przed chwilą przeszedłem', i wy-
daje się, że zdanie hebrajskie zawiera błąd językowy, powstały być może pod wpływem archaicznego 
wariantu zdania pytajnozależnego typu ידע את אשר עברתי, o którym piszę dalej. 

 
III. Kryteria stylistyczne pozwalające odróżnić hebrajskie zdanie względne od pytajnozależnego 
 
Ponieważ w języku hebrajskim, w stylu neutralnym (tak, jak we wszelkich odmianach stylistycznych 

języka polskiego) czas użyty w zdaniu względnym wynika z odniesienia do chwili mówienia, a w zdaniu 
dopełnieniowym z odniesienia do chwili, do której odnosi się zdanie nadrzędne, poniższe zdania należy 
uznać za pytajnozależne, bo w zdaniach względnych użyto by raczej czasu przeszłego: 

 
) 'ja także nie rozumiałem, co on do mnie mówi' אני גם לא הבנתי מה שהוא אומר לי 136נינגל , רשח ), zdanie 

względne brzmiałoby לא הבנתי את מה שהוא אמר לי 'nie zrozumiałem tego, co do mnie mówił'. 
) 'nie rozumiała, co się do niej mówi' לא קלטה מה שמדברים אליה 121פרספונה , מגד ), zdanie względne brzmia-

łoby: לא קלטה את מה שדיברו 'nie rozumiała tego, co do niej mówiono'. 
) 'i nie rozumiałam, co on robi' ולא הבנתי מה שהוא עושה 37הפוטוגרף , בר יוסף ), zdanie względne brzmiałoby: 

 .'nie rozumiałam tego, co on robił' לא הבנתי את מה שהוא עשה
 
Spójnik ש-  w zdaniu pytajnozależnym jest właściwością stylu niedbałego, zatem w przypadku zdań 

pochodzących z tekstów utrzymanych w stylu książkowym czy archaizującym, pojawienie się ש-  ozna-
cza, że zdanie jest względne, choć to samo praktycznie znaczenie miałoby zdanie pytajnozależne: 

 
מרגיש אינם מביעים מה שאני[...] הדפים   'kartki [...] nie wyrażają (tego), co czuję' ( 19קירות , שחם ), por. zdanie 

pytajnozależne z tym samym czasownikiem: ואני יכולה להביע לך כמה אני רוצה בטובתך 'mogę ci powie-
dzieć, jak bardzo pragnę twego dobra' ( 153אגדות , לוז ) oraz dopełnienie bliższe: הביע את שמחתו 'wyraził swą 
radość' ( 533סיפור , עוז ), zatem tylko kryterium stylu pozwala uznać zdanie hebrajskie raczej za względne. 

) '?czytałeś to, co napisałem' קראת מה שכתבתי 26מחברות , מגד ), tj. 'czy znasz treść tego, co napisałem', zatem 
to samo znaczenie można wyrazić zdaniem pytajnozależnym: קרא מה כתוב להלן 'przeczytał, co jest dalej 
napisane' ( 62בחנותו , עגנון ). 

מה ששמעתי, זכור אני  'pamiętam to, co usłyszałem' ( 41עלילות , בורלא ), por. w tym samym znaczeniu zdanie 
pytajnozależne: מי זוכר מה אמרת 'któż pamięta, co powiedziałeś?' ( 181פצעי , ברטוב ). 

) 'to, co nam zrobiłeś, opowiadamy' מה שעשית בנו אנו מספרים 56עלילות , בורלא ), por. w tym samym znaczeniu 
zdanie pytajnozależne: לספר מה קורה לו 'opowiedzieć, co mu się dzieje' ( 191פתאום , שביט ). 
 
W języku hebrajskim w stylu archaizującym zdarzają się substantywnie użyte zdania względne, z po-

miniętym poprzednikiem 'to/coś' (Holmstedt 2002: 72), którym w polskim przekładzie (a także w hebraj-
skim stylu neutralnym) mogą odpowiadać tylko zdania pytajnozależne, bo zdania względne miałyby inne 
znaczenie lub byłyby bezsensowne. Podane poniżej polskie przekłady nie oddają archaiczności stylu 
zdania oryginalnego, bo oczywiście polskie zdania względne typu 'spodziewali się usłyszeć to, co się 
stało' byłyby bezsensowne, a nie archaizujące: 

 
 BT: dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn (Rdz 9, 24) ,וידע את אשר עשה לו בנו הקטן
) 'jakby wiedziała, co mnie spotkało' כאילו ידעה את אשר עבר עלי 122על גחלים , רג׳ואן ), w stylu neutralnym:  אף

) 'nikt nie wiedział, co on robi' אחד לא ידע מה הוא עושה 66בקשר , גפן ) 
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את אשר עוללתי לו[...] הבנתי   'zrozumiałem, co mu zrobiłem' ( 30נינגל , שחר ), w stylu neutralnym  להבין מה
) 'zrozumieć, co się dzieje' מתרחש 6לחזור , חביב ). 

) 'zrozumiał, co jego ojciec zamierza zrobić' הבין את אשר זומם אביו לעשות 26בעל , בורלא ) 
היכן אשב אני[...] את אשר עלי לומר , מרמזים לי כיצד יהא עלי לנהוג  'dają mi do zrozumienia, jak mam się zacho-

wać, co mam mówić [...] gdzie mam siedzieć' ( 15בכפיפה , כהנא כרמון ), w stylu neutralnym:  הם הספיקו
) 'zdążyli dać mi do zrozumienia, co mam opowiadać' לרמוז לי מה עלי לספר 79פעמיים , גורן ) 

לשמוע את אשר קרהציפו   'spodziewali się usłyszeć, co się stało' ( 21לחזור , חביב ), w stylu neutralnym:  שמע מה
) 'posłuchaj, co tam się dzieje' קורה שם 210פצעי , ברטוב ) 

) 'powiedział jej, co ją spotka' הגיד לה את אשר יקרה אותה 111חבלים , באר ), w stylu neutralnym:  אולי תגיד לי [...]
) 'może mi powiesz [...] co jest w tobie' מה יש בך 447סיפור , עוז ) 
 
Zdania typu וידע את אשר עשה לו בנו הקטן są homonimiczne ze zdaniami, którym w stylu neutralnym 

i w polskim przekładzie odpowiadają zdania względne z poprzednikiem מה 'coś/to': 
 

) 'tego, czego nie ogarniał umysłem, uczył się na pamięć' את אשר לא תפס בבינתו שינן 32עד , ראובני ) 
) 'powiem ci to, czego nigdy nikomu nie powiedziałem' אגיד לך את אשר לא הגדתי לאיש מעודי בגיאות , בורלא

192), nie 'odpowiem ci na pytanie Czego nigdy nikomu nie powiedziałem?', a takie znaczenie miałoby 
zdanie pytajnozależne. W stylu neutralnym zdanie bliskoznaczne to także zdanie względne:  היא תגיד לי
) 'powie mi to, co chciałem usłyszeć' את מה שרציתי לשמוע 197אכולות , זוארץ ) 

) 'jego ojciec wiedział to, czego nie wiedzieli inni' אביו ידע את אשר לא ידעו אחרים 45עלילות , בורלא ), w stylu neu-
tralnym: זוהר כבר יודע את מה שסיפרת לי עכשיו?  'Zohar już wie to, co mi teraz opowiedziałaś?' ( 429פתאום , שביט ) 

) 'opowiedziałem to, co wolno opowiedzieć' סיפרתי אשר ניתן לספר 108בגיאות , בורלא ), nie 'udzieliłem odpo-
wiedzi na pytanie Co wolno opowiedzieć?', i w stylu neutralnym: סיפר את מה שסיפר 'opowiedział to, co 
opowiedział' ( 49כי , גליטמן ) 

רו לךאמרו לי בוודאי את שאמ  'na pewno powiedzieli mi to, co powiedzieli tobie' ( 23לחזור , חביב ), tj. 'to samo 
powiedziano mnie i tobie', nie: 'odpowiedzieli na pytanie Co powiedzieli tobie?', i w stylu neutralnym: 
) 'powiedział to, co powiedział' אמר את מה שאמר 36זכרון , שבתאי ) 
 
9.7.2. Zdanie pytajnozależne podmiotowe 
 
Zdanie podrzędne podmiotowe, jeśli jest pytaniem o uzupełnienie, ma w stylu starannym taką samą 

formę, jak pytanie będące zdaniem samodzielnym, natomiast w stylu niedbałym po składniku zawierają-
cym zaimek pytajny pojawia się spójnik ש- : 

 
) 'nie jest dla mnie ważne, z kim będę mieszkać' לא חשוב לי עם מי אגור 35סטודנטית , קריץ ), por. w stylu nie-

dbałym ולא חשוב כמה שטויות שאני אגיד 'i nie jest ważne, ile głupot powiem' ( 160המינה , בלום-קסטל ). 
ומה כל כך משנה מי נתן לי אות  'jakież to ma znaczenie, kto mi go dał?' ( 219גוף , קשוע ), por.  לא משנה כמה נזקים

) 'nie ma znaczenia, ile szkód sobie na wzajem wyrządzali' שהם היו עושים זה לזה 148כורסת , גפן ). 
הוא נראה לי כל כך שלו[...] מדהים איך בטיול ההוא   'zdumiewające jest, jak podczas tej wycieczki [...] on wydał 

mi się taki spokojny' ( 223ארבעה , נבו ), por. כמה שהוא היה גבוה, מדהים  'zdumiewające jest, jaki on był wysoki' 
( 10טיפש , אבירם כולם עוברים כמעט את אותן הסיטואציות[...] הדהים אותי איך שאנשים מדור א׳  ;(  'zdumiało mnie to, jak 
ludzie z pierwszego pokolenia [...] wszyscy przechodzą prawie te same sytuacje' ( 84המינה , בלום-קסטל ). 
 
Jeśli na początku zdania podmiotowego znajduje się zaimek męski pojedynczy מה, a po nim następuje 

spójnik ש- , zdanie może być pytajnozależne (i wtedy męska forma orzeczenia zdania głównego wynika 
z tego, że jego podmiot to zdanie podrzędne) lub względne (i wtedy męska forma orzeczenia zdania 
głównego wynika z tego, że jego podmiot to zaimek nieokreślony מה). Odróżnić zdanie pytajnozależne od 
względnego niekiedy można na podstawie znaczenia. 

 
a. Orzeczenie zdania nadrzędnego to czasownik lub przymiotnik dopuszczający podmiot w formie 

zdania pytajnozależnego, a znaczeniowo zarówno zdanie względne, jak i zdanie pytajnozależne odpowia-
dają kontekstowi, zatem nie można odróżnić zdania względnego od zdania pytajnego. W języku polskim 
gramatyczną jednoznaczność zapewnia wprowadzenie poprzednika to (bo wtedy zdanie jest względne), 
choć zdanie pytajnozależne miałoby praktycznie to samo znaczenie: 

 
ולא חשוב מה שהם יגיד  'nie jest ważne (to), co oni powiedzą' ( 29תמיד , גרבוז ) 

) 'nie ma znaczenia (to), co mówicie' לא משנה מה שאתם אומרים 5לחזור , חביב ) 
מה שקרה לי בדימונה, מדהים  'zdumiewające jest (to), co mi się zdarzyło w Dimonie' ( 77עשהאל , מגד ) – inter-
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punkcja sugeruje, że jest to zdanie pytajnozależne, bo podmiot מה nie byłby oddzielony przecinkiem 
od orzeczenia מדהים. 
 
b. Orzeczenie zdania głównego to czasownik lub przymiotnik dopuszczający podmiot w formie zdania 

pytajnego, ale znaczeniowo tylko zdanie względne odpowiada kontekstowi, i wtedy niewskazana jest 
w polskim przekładzie elipsa poprzednika to, bo byłaby ona myląca, sugerując, że zdanie podrzędne jest 
pytajnozależne: 

 
) 'akurat to, co powiedziałeś, jest ciekawe' דווקא מעניין מה שאמרת 97 חדר, שמעוני ) – mówiący wie, co adresat 

powiedział, dlatego niemożliwy jest sens 'ciekawe, co powiedziałeś', tj. 'ciekaw byłbym dowiedzieć 
się, co powiedziałeś'. 

) 'nie jest tak ważne to, co chciałem mu powiedzieć' לא חשוב כל־כך מה שרציתי לומר לו 19עשהאל , מגד ), nie 'nie-
ważne, co chciałem mu powiedzieć', bo mowa o wypowiedzi, której treść jest znana, ale uznana za błahą.  

) 'to, co zostało połknięte, zostało zapomniane, jakby tego w ogóle nie było' מה שנבלע נשכח כלא היה , יהושע
20הכלה  ) – bohater nadal zna odpowiedź na pytanie 'co zostało połknięte?', ale nie zaprząta sobie myśli 

rzeczą, którą połknął, dlatego pytanie zależne nie miałoby sensu. 
 
c. Orzeczenie zdania głównego nie dopuszcza podmiotu w formie pytania, zatem zdanie na pewno jest 

względne. W polskim przekładzie możliwa jest elipsa poprzednika to, i nie jest myląca, w przeciwień-
stwie do elipsy w grupie zdań typu 'akurat to, co powiedziałeś, jest ciekawe': 

 
) 'wszystko (to), co widziałaś dokoła siebie, było bardzo złe' כל מה שראית סביבך היה מאוד רע 383אהבה , ברגמן )  

במו עיניך לא מספיק לךמה שאתה רואה   '(to), co widzisz na własne oczy, nie wystarcza ci' ( 34הכלה , יהושע ) 
) 'zdarzyło jej się (to), co zdarza się małym dziewczynkom' קרה לה מה שקורה לבחורות קטנות 213סיפור , עוז ) 

מה שהיא אומרת" אין זה הגיוני"  'nie jest logiczne (to), co ona mówi' ( 88פויגלמן , מגד ) 
 

Jeśli w polskim przekładzie poprzednik to jest w dopełniaczu z powodu negacji, nie jest możliwa jego 
elipsa: מה שהיה כבר איננו 'tego, co było, już nie ma' ( 214סיפור , עוז ). 

 
9.7.3. Zdanie pytajnozależne będące składnikiem wyrażenia przyimkowego 
 
Zarówno w języku polskim, jak i hebrajskim zdanie podrzędne oznajmujące lub pytajne może być 

składnikiem wyrażenia przyimkowego. W języku polskim niemal zawsze pojawia się wtedy zaimek 
kataforyczny to odnoszący się do zdania podrzędnego. W języku hebrajskim zaimki kataforyczne ( , זה, כך

עובדה, דבר, מה  itp.) pojawiają się głównie przed zdaniem oznajmującym (a i to nie zawsze), rzadko przed 
zdaniem pytajnym. 

 
1. Zdanie oznajmujące jako składnik wyrażenia przyimkowego 
 
Ani hebrajskie, ani polskie zdanie oznajmujące jako składnik wyrażenia przyimkowego nie jest ho-

monimiczne ze zdaniem względnym. W obu językach podobne czynniki decydują o tym, czy zdanie 
podrzędne oznajmujące jest poprzedzone zaimkiem kataforycznym z odpowiednim przyimkiem, czy też 
jest połączone ze zdaniem głównym tylko spójnikiem. 

 
a. W obu językach możliwa jest parafraza z pominięciem zaimka kataforycznego (i przyimka), bo za-

imek kataforyczny jest dopełnieniem czasownika, który może mieć dopełnienie w formie zdania pod-
rzędnego oznajmującego: 

 
בר ) 'nie sprzeciwiam się temu, byś znalazła sobie młodego kochanka' אינני מתנגד לזה שתמצאי לך מאהב צעיר

26אוטופיה , יוסף ), por. podobne zdanie bez zaimka kataforycznego: לא התנגדו שישב לידם 'nie sprzeciwiali 
się, by siedział koło nich' ( 13שיני  ,גפן ). 

את מכשיר הרדיו[...] על כך שהנער פתח , סיפרתי רק על הקולות העבריים ששמעתי  'opowiedziałem tylko o wypowie-
dziach po hebrajsku, które słyszałem, o tym, że ten chłopak włączył [...] odbiornik radiowy' ( , בן נר

68האיש  ) – zaimek kataforyczny על כך ש-  'o tym, że' pojawia się pod wpływem paraleli z dopełnieniem 
nominalnym wymagającym przyimka על, i ten sam czynnik decyduje też w języku polskim o użyciu 
katafory to, że. 
 
b. W obu językach niemożliwa jest parafraza z pominięciem zaimka kataforycznego (i przyimka), bo 

zaimek kataforyczny jest dopełnieniem czasownika, który nie może mieć dopełnienia w formie zdania 
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podrzędnego oznajmującego, lub jest składnikiem okolicznika miejsca lub narzędzia, a więc okolicznika, 
który rzadko jest wyrażany zdaniem podrzędnym: 

 
) 'wykorzystywali to, że wiatr odchodził' היו מנצלים את זה שהרוח הלכה 85געגועי , קרת ) 
) 'ciągnęło mnie do tego, że byłaś inna' נמשכתי לזה שהיית אחרת 25מתום , ברטוב ) 
) 'czuł coś obraźliwego w tym, że wszystko jest tak oczywiste' חש משהו מעליב בזה שהכל כה מובן־מאליו 15החיים , מגד ) 
) 'co wyjdzie z tego, że on będzie więcej myślał' מה יצא מזה שהוא יחשוב יותר 170חיי , שלו ) 
) 'to zaczyna się rano, od tego, że ona się budzi' זה מתחיל בבוקר בזה שהיא מתעוררת 311תמיד , גרבוז ) 

 
Niektóre hebrajskie przyimki pozwalają na parafrazę bez zaimka kataforycznego, z zachowaniem 

przyimka, co jest niemożliwe w języku polskim, w którym należy zdanie uzupełnić o kataforę to: 
 

) 'chcą pieniędzy za to, że im robisz zdjęcia' רוצים כסף בעד זה שאתה מצלם אותם 104שיני , גפן ), obok  הוא בעד
גיטקה שלו תתחתן עם ההואש  'on jest za tym, by jego Gitka wyszła za tamtego' ( 20מתום , ברטוב ). 

 'przeklinałem samego siebie za to, że pojechałem najkrótszą drogą' קיללתי את עצמי על זה שנסעתי בדרך הקצרה
( 105געגועי , קרת ), obok חבתי לו טובה על ששימש פה לאמי 'byłem mu winien wdzięczność za to, że służył tu 
mojej matce' ( 15חדר , בלס ). 
 
Rzadkim wyjątkiem jest w języku polskim mimo, i o ile wyraz ten uznać za przyimek, to on również 

może być zachowany mimo pominięcia katafory: למרות מה שלא היה לה ספק בקיומם 'mimo tego, że nie miała 
wątpliwości co do ich istnienia' ( 48סוף , שבתאי ), por. bez katafory, choć z przyimkiem w obu językach: 
) 'mimo że nienawidziłyśmy tego' למרות ששנאנו אותו 201סיפור , עוז ). 

 
2. Zdanie pytajnozależne jako składnik wyrażenia przyimkowego 
 
W języku polskim zdanie pytajnozależne jako składnik wyrażenia przyimkowego lub jako dopełnienie 

bliższe czasownika, który nie dopuszcza dopełnienia w formie zdania pytajnozależnego, zawsze jest 
poprzedzone zaimkiem kataforycznym to. Jeśli czasownik dopuszcza dopełnienie w formie zdania pytaj-
nozależnego, to w obu językach przyimek właściwy dopełnieniu nominalnemu pojawia się, gdy zdanie 
pytajnozależne jest skoordynowane z dopełnieniem nominalnym. W języku hebrajskim zaimek katafo-
ryczny jest rzadki, pojawia się natomiast w zdaniu pytajnym, po składniku zawierającym zaimek pytajny, 
spójnik upodrzędniający ש- . W obu językach możliwa jest homonimiczność tego rodzaju zdania pytajno-
zależnego ze względnym. 

 
a. W języku hebrajskim w wariancie najpowszechniejszym w stylu neutralnym brak zaimka katafo-

rycznego, a po zaimku pytajnym pojawia się spójnik ש- . W tym wariancie hebrajskie zdanie pytajnoza-
leżne jest homonimiczne ze zdaniem względnym. Wariant ten jest możliwy w języku hebrajskim tylko 
w przypadku pytania o uzupełnienie. W polskim przekładzie należy dodać zaimek kataforyczny to. 

 
a.1. Polski przekład zdania złożonego nie jest w zasadzie homonimiczny ze zdaniem względnym, bo 

w zdaniu pytajnym pojawiają się inne zaimki niż kto, co. 
 
• Zdanie pytajnozależne jest dopełnieniem, i w języku polskim niemożliwa jest parafraza bez katafory 

i przyimka, w hebrajskim bez przyimka, bo orzeczenie zdania głównego nie dopuszcza dopełnienia 
w formie zdania pytajnozależnego, którego zaimek pytajny pełniłby zarazem funkcję spójnika łączącego 
zdanie główne z dopełnieniowym: 

 
) 'czepiała się tego, jak ja gotuję' ירדה על איך שאני מבשלת 163ארבעה , נבו ), nie zdanie względne 'czepiała się 

tego tak, jak ja gotuję'. 
ומאיך שהוא אוכל את השאריות מן הצלחות של כולם, מהבטחותיו הריקות[...] נמאס לה   'ona ma dosyć [...] jego czczych 

obietnic, i tego, jak on zjada resztki z talerzy wszystkich innych' ( 42מגדלורים , קציר ) 
 ,nie możesz oddzielić tego' אתה לא יכול להפריד בין איך שפועלת מערכת החינוך לבין מה שעושים אחרי שבוגרים אותה

jak działa system edukacji, od tego, co się robi po przejściu go' ( 143נוכחים , גרוסמן ) – tu drugie ze zdań 
pytajnozależnych w obu wersjach językowych jest homonimiczne ze zdaniem względnym. 
 
• Zdanie pytajnozależne jest dopełnieniem, w obu językach możliwa jest parafraza bez przyimka 

(i w polskim bez katafory), bo orzeczenie zdania głównego dopuszcza dopełnienie w formie zdania 
pytajnozależnego z zaimkiem pytajnym w funkcji spójnika, a przyimek (i w polskim przekładzie katafo-
ra) pojawia się wskutek paralelnego wystąpienia dopełnienia nominalnego z odpowiednim przyimkiem: 



4. Zaimek względny 
 

~ 486 ~ 

ועל איך שהיא ממש ברחה, סיפר לא מעט על רלי  'opowiedział niemało o Reli, i o tym, jak ona po prostu uciekła' 
( 47מישהו , גרוסמן ) 

על איך שאני אחזור. שקעתי במחשבות על הבית  'pogrążyłam się w myślach o domu. O tym, jak wrócę' ( 138המינה , בלום-קסטל ) 
על כמה שכל זה סוחט[...] אני חשבתי על התפוזים   'ja myślałem o pomarańczach [...] o tym, jak bardzo to wszyst-

ko wyczerpuje' ( 37נוכחים , גרוסמן ) 
 
• Zdanie pytajnozależne jest składnikiem okolicznika lub orzecznika mającego formę wyrażenia przy-

imkowego, w języku polskim niemożliwa jest parafraza bez katafory i przyimka, w języku hebrajskim 
niemożliwa jest parafraza bez przyimka: 

 
וגם בגלל איפה שגדלתי, גם בגלל המוצא שלי  'także z powodu mego pochodzenia oraz z powodu tego, gdzie 

dorastałem' ( 23חלקים , בלום קסטל ) 
 i z tego, jak to powiedziała, było jasne, że teraz' ומאיך שהיא אמרה את זה היה ברור שעכשיו זה כבר לא מספיק טוב

to nie jest dostatecznie dobre' ( 324ארבעה , נבו ) 
?שהן רוצות להיפטר ממנו באיך? את מי הן מזכירות לו ככה  'kogo mu one w tym przypominają? W tym, jak chcą 

się go pozbyć?' ( 421חדר , שמעוני ) 
מירון יצא מזה ממש בסדר, יחסית לאיך שזה נראה  'wobec tego, jak to wyglądało, Miron wyszedł z tego całkiem 

w porządku' ( 54געגועי , קרת ) 
?מה רע באיך שאני מדבר  'co złego jest w tym, jak ja mówię' ( 105עה ארב, נבו ) 

 
a.2. Polski przekład zdania pytajnozależnego jest homonimiczny ze zdaniem względnym, bo w zdaniu 

pytajnozależnym pojawia się zaimek co, który można mylnie uznać za zaimek względny odnoszący się 
do katafory to. Również zdanie hebrajskie można omyłkowo wziąć za względne, czemu nie zapobiega 
brak anafory odnoszącej się do poprzednika, bo nawet, gdyby zdanie było względne, nie pojawiłaby się 
ona, jako że poprzednikiem byłby zaimek מה 'coś', a anafora doń się odnosząca byłaby dopełnieniem 
bliższym zdania względnego ograniczającego: 

 
שיתייחסו אלייך בין מה שתעשי לבין איךיש איזה קשר   'jest jakiś związek między tym, co kobieta robi, a tym, jak 

się do niej mężczyźni odnoszą' ( 218חיי , שלו )  
על איך שהציקו לי, מה היא יודעת על מה שאני מרגישה  'cóż ona wie o tym, co ja czuję, o tym, jak mnie dręczono' 

( 103שושרי , אלמוג ) 
 
Zdania מה שאני מרגישה ,מה שתעשי i ich polskie odpowiedniki są to zdania pytajnozależne a nie względ-

ne, na co wskazuje paralelne pojawienie się zdań na pewno pytajnozależnych. 
 
Gdy zaimek pytajny to מי, zdanie polskie może stać się homonimiczne ze względnym, jeśli katafora 

nie jest w mianowniku: נהפכת למלכת הכיתה, אלא בגלל מי שאת, לא רק מפני שהצטיינת בלימודים  'nie tylko dlatego, 
że wyróżniałaś się w nauce, ale z powodu tego, kim byłaś, zostałaś królową klasy' ( 24מתום , ברטוב ) – 
można błędnie uznać, że tego, kim byłaś to dopełniacz wyrażenia ten, kim byłaś (zdanie względne), gdy 
w istocie jest to dopełniacz wyrażenia to, kim byłaś (zdanie pytajnozależne), tj. zaimka kataforycznego 
wraz ze zdaniem pytajnozależnym, do którego zaimek ten odnosi się. 

W zdaniach powyższych zaimek kataforyczny to odnosi się do treści całego zdania pytajnego, np. 
zdanie 'o tym, jak mnie dręczono' można tak sparafrazować: 'o sposobach dręczenia mnie'. Zdania te 
wbrew kontekstowi można zinterpretować jako względne, tj. uznać, że zaimek to odnosi się tylko do 
treści wyrażonej zaimkiem co, tym, kim, i można wtedy sparafrazować je tak: 'między tą rzeczą, którą 
kobieta robi', 'z powodu tej osoby, którą byłaś'169F

170. Zdanie מה יכול לעשות לי [...] ץ אותי באסיה אחרי מה שכבר עק
?המזרח־התיכון  'po tym, co mnie już ukąsiło w Azji [...] cóż może mi zrobić Bliski Wschód?' ( הכלה , יהושע

131), homonimiczne w obu językach z pytajnozależnym, jest natomiast względne, bo zaimek tym odnosi 
się wyłącznie do 'robaka', do którego też odnosi się zaimek anaforyczny co, i możliwa jest parafraza 'po 
tych wszystkich robakach, które mnie pokąsały', której podobna nie jest możliwa w przypadku zdań typu 
'czepiała się tego, jak ja gotuję'. 

 

                                                 
170 Bobrowski (2005: 375–376) analizuje zdania pytajnozależne z zaimkiem kataforycznym: Chłopiec mówi o tym, 
czego dziewczyna nienawidzi i Chłopiec mówi o tym, jakie dziewczyna lubi książki, ale nie zwraca uwagi na homo-
nimiczność pierwszego zdania ze zdaniem względnym (zdanie względne znaczy 'chłopiec mówi o rzeczy, której 
dziewczyna nienawidzi', zdanie z pytaniem podrzędnym znaczy 'chłopiec udziela odpowiedzi na pytanie Czego 
dziewczyna nienawidzi?'). 
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b. W języku hebrajskim w wariancie właściwym stylowi niedbałemu, rzadziej archaizującemu, brak 
jest zaimka kataforycznego, brak spójnika ש-  po zaimku pytajnym, natomiast zachowany jest przyimek. 
W polskim przekładzie należy dodać zaimek kataforyczny to. Podane poniżej tłumaczenie nie oddaje 
niedbałego stylu oryginału. Hebrajskie zdanie pytajnozależne nie jest homonimiczne ze zdaniem względ-
nym z powodu braku spójnika ש- , natomiast polskie zdanie pytajnozależne może być homonimiczne ze 
zdaniem względnym, jeśli zaimek pytajny to co, kto, np. 'bez brania pod uwagę tego, co powiedzą' to 
zdanie pytajnozależne i zaimek to odnosi się do treści całego zdania pytajnego, które może zawierać 
dowolny zaimek pytajny: bez brania pod uwagę tego, kiedy przyjdą/jak się będą czuli, choć formalnie 
zdanie to jest nie do odróżnienia od zdania względnego, w którym to odnosi się wyłącznie do zaimka 
anaforycznego co, i którego możliwa parafraza to 'bez brania pod uwagę słów, które wypowiedzą'. 

 
• Zdanie pytajnozależne jest dopełnieniem grupy werbalnej, która dopuszcza dopełnienie w formie py-

tania, a przyimek zachowany jest z powodu skoordynowania z dopełnieniem nominalnym: 
 

ועל איך מבשיל הפרי[...] סיפרו על גבורת מגיני הקיבוץ   'opowiadali o bohaterstwie obrońców kibucu [...] i o tym, 
jak dojrzewa owoc' ( 226 מנוחה, עוז ). 

על איך העולם מתחלק לשלושה צבעים. סיפרת לי על התיאוריות שלך  'opowiedziałeś mi o swoich teoriach. O tym, 
jak świat dzieli się na trzy kolory' ( 333ארבעה , נבו ). 

 poddać cię krótkiemu kursowi na temat sprawiedliwości i na temat' לתת לך קורס קצר על הצדק ועל למי הבן־אדם שייך
tego, do kogo człowiek należy' ( 281מנוחה , עוז ), por. zdanie pytajnozależne bez przyimka:  לעבור קורס איך הולך
) 'przejść kurs, jak chodzi bogacz/nauczyć się sposobu chodzenia właściwego bogaczom' עשיר 75, 3אשל אברהם  ) 
 
 • Zdanie pytajnozależne jest przydawką dopełniaczową rzeczownika będącego dopełnieniem, który 

wraz z orzeczeniem jest znaczeniowym, analitycznym odpowiednikiem czasownika dopuszczającego 
dopełnienie w formie zdania pytajnozależnego. Również w języku polskim w takim kontekście raczej 
pojawi się zaimek kataforyczny, którego może brakować, jeśli orzeczenie to czasownik, a nie grupa 
werbalna: 

 
) 'pokazała mi naśladowanie tego, jak ja jem' עשתה לי חיקוי של איך אני אוכל 237ארבעה , נבו ), czasowniki חיקה 

'naśladować' dopuszczają zdanie pytajnozależne: מחקה איך הוריה דיברו 'naśladuje, jak jej rodzice rozma-
wiali' ( 1122סיפורי , קריץ )170F

171. 
 nie dają swoim czytelnikom wiernego' לא נותנים לקוראים שלהם את התיאור הנכון של מה זה לחטוף מכות כאלה

opisu tego, co to znaczy oberwać takie razy' ( 39מחפשים , דנקנר ), por. czasowniki תיאר 'opisywać' ze zda-
niem pytajnozależnym: כמה הדרך ארוכה, היה מתאר לה  'opisałby jej, jak długa jest droga' ( 58סטודנטית , קריץ ). 
 
Również w zdaniu מה ירננו, מה יחשבו, ללא שום התחשבות במה יאמרו  'bez brania pod uwagę tego, co powie-

dzą, co pomyślą, co będą plotkować' ( 9יום , מגד ) czynnikiem, który wpłynął na zachowanie przyimka (co 
w języku polskim wiąże się z koniecznością użycia katafory to) właściwego dopełnieniu nominalnemu 
czasownika wydaje się to, że zdanie jest tu przydawką rzeczownika odczasownikowego. Pominięcie 
przyimka (a w wersji polskiej katafory) jest łatwiejsze, gdy zdanie jest określeniem czasownika:  לא
) 'nie brać pod uwagę, jakie to zrobi wrażenie' להתחשב איזה רושם שזה יעשה 406התגנבות , קנז ).  

• Zdanie pytajnozależne jest dopełnieniem czasownika, który dopuszcza dopełnienie w formie zdania py-
tajnozależnego, a przyimek właściwy dopełnieniu nominalnemu zachowany jest bez wyraźnej przyczyny: 

 
) 'i przez cały dzień zastanawiać się nad tym, co będzie jutro' ולחשוב כל היום על מה יהיה מחר 147ארבעה , נבו ), 

to samo znaczenie ma zdanie bez katafory: אני חושב את מי אפשר לשאול עליה 'zastanawiam się, kogo 
można by o nią zapytać' ( 134עשהאל , מגד ). 

) 'nie zwrócił uwagi na to, co robi' לא נתן דעתו על מה הוא עושה 201תחת , שמיר ), por. לא נתן דעתו כמה זמן עבר 'nie 
zwrócił uwagi, ile czasu minęło' ( 143ישו , אריכא ) 
 
• Zdanie pytajnozależne jest składnikiem okolicznika miejsca, i niemożliwa jest parafraza z pominię-

ciem przyimka lokatywnego: או בכיצד מחלחלין המים, תפוח או בשתיל, כל עולמו כולו מצומצם ומקופל בזנבה של פרה  
'cały jego świat ogranicza się do krowiego ogona albo do sadzonki jabłoni, albo do tego, jak wsiąka woda' 
( 66במו ידיו , שמיר ). 

 

                                                 
171 Por. naśladował, jak majestatycznie kroczyła przez salę (W. Korzeniowski, Na marginesie wielkiej wojny. 
Gdańsk 1976, s. 51). 
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• Zdanie pytajnozależne jest składnikiem przydawki przyimkowej rzeczownika:  לאיך לשרוף [...] דוגמה
) 'przykład tego, jak wypalać oczy' עינים 54עד , שמיר ). 

 
Z partykułą pytajną 'czy?' niemożliwa jest w języku hebrajskim parafraza właściwa stylowi niedbałe-

mu, tj. z użyciem spójnika ש-  to jest kwestia tego, czy chcesz kupić jakiś' זה ענין של אם אתה רוצה לקנות פרח :
kwiat' ( 22בקשר , גפן ). 

 
c. W języku hebrajskim w wariancie właściwym stylowi książkowemu pojawia się zaimek katafo-

ryczny, a po zaimku pytajnym brak spójnika ש- , przez co hebrajskie zdanie pytajnozależne nie jest homo-
nimiczne ze zdaniem względnym. Wariant ten formalnie jest najbliższy polskiemu zdaniu pytajnemu 
będącemu składnikiem wyrażenia przyimkowego, jednak nie jest jego stylistycznym ekwiwalentem, bo 
w języku polskim zdania pytajnozależne nie mają odmian stylistycznych właściwych różnym rejestrom 
języka. Wszystkie zdania poniżej można sparafrazować z pominięciem katafory (i przyimka), bo zdania 
pytajnozależne są w nich dopełnieniami czasowników dopuszczających dopełnienie w formie zdania 
pytajnozależnego: 

 
פחדנותכמה יאשימוהו ב, על כך[...] לא נתן דעתו   'nie zwracał uwagi na to, jak bardzo będą go oskarżać o tchó-

rzostwo' ( 180חרב , בר יוסף ) 
כיצד ניתן להעלות אבנים למקום ואיך לגייס אנשים למשימה זו בדברהם שקלו   'zastanawiali się nad tym, jak można 

dostarczyć na miejsce kamieni i jak zwerbować do tego zadania ludzi' ( 119חרב , בר יוסף ) 
מנסה לחבקה[...] הייתי עד לכך איך אחד מעמיתי   'byłem świadkiem tego, jak jeden z moich kolegów [...] próbuje 

ją objąć' ( 183פויגלמן , מגד ) 
) 'on myśli o tym, jak światło spoczywa na jej oczach' הוא חושב על כך איך יושב האור על עיניה 86מבחר , פרידלנדר ) 
 dużo się zastanawiałem nad tym, czy' הרבה הירהרתי בדבר אם מן הראוי הוא להוציא אל האור מה שהאפילה מכסה עליו

należy wyciągać na światło to, co okrywają mroki' ( 13מחברות , מגד ) 
 
9.8. Homonimiczność hebrajskiego zdania względnego z pytaniem retorycznym 
 
W języku hebrajskim w stylu raczej niedbałym, w pytaniu będącym zdaniem samodzielnym możliwy 

jest spójnik ש-  pojawiający się po zaimku pytajnym lub po rzeczowniku określonym przez zaimek pytaj-
ny, jeśli pytanie jest retoryczne i wyraża zdziwienie. Nie ma takie pytanie retoryczne intonacji pytajnej, 
lecz wykrzyknikową i może być ono homonimiczne ze zdaniem względnym, choć odróżnić zdanie 
względne od pytania retorycznego jest łatwo, bo zdanie względne nie jest zdaniem samodzielnym. Ponad-
to w zdaniu względnym może pojawić się anafora odnosząca się do poprzednika, tu do zaimka nieokre-
ślonego, natomiast w zdaniu pytajnym nie pojawia się anafora odnosząca się do zaimka pytajnego, poza 
rzadkimi przypadkami ekstrapozycji tego zaimka. W polskim przekładzie z zaimkami pytajnymi reto-
rycznymi (któż itp.) homonimia ze zdaniem względnym nie występuje, jako że polskie zaimki pytajne 
retoryczne nie występują jako anafory odnoszące się do poprzednika: ten, kto przyszedł, nie ten, któż 
przyszedł. W języku hebrajskim w stylu starannym brak spójnika ש-  w pytaniach retorycznych, i wtedy 
homonimia ze zdaniem względnym nie występuje. Różnicę stylistyczną między wariantem niedbałym 
a starannym pytania retorycznego można w przekładzie polskim oddać używając zaimków retorycznych 
(któż itp.) w przekładzie wariantu bez ש- , a zwykłych zaimków pytajnych (kto itp.) w przekładzie warian-
tu z ש- , jako że formy retoryczne polskich zaimków pytajnych są ograniczone do stylu książkowego. 

 
a. Zdania hebrajskie w wariancie niedbałym jest homonimiczne ze względnym, bo także w zdaniu 

względnym nie pojawiłby się zaimek odnoszący się do poprzednika: 
 

!איזו סטירה שהוא חטף על הלחי הימנית  'jaki pogębek dostał w prawy policzek!' ( 54טיפש , אבירם ), por. w stylu 
książkowym: איזה מטומטם הוא היה 'jakimże głupcem on był!' ( 410חדר , שמעוני ) 

) '!jacy dziecinni jesteście' כמה שאתם תינוקיים 210התגנבות , קנז ), por. w stylu książkowym: וכמה פורה הדמיון 
'jakże płodna jest wyobraźnia' ( 235הכלה , יהושע )  

) '!co ona im narobiła' מה שהיא עשתה להם 55גוף , קשוע ), por. מה עשו לו, אלוהים?  'Boże, cóż oni mu zrobili?' ( 189המחצבה , בן עזר ) 
...מה שהטבע מסוגל לעשות  'czego to natura potrafi dokonać...' ( 61עד , שמיר ) 

!מה שמזעזע אותה  'co to nią wstrząsa!' ( 24קירות , שחם ) 
) '?i kto to mówi' מי שמדבר 159הכלה , יהושע ) 

!יכול להיותמה שחום   'jakie potrafi być gorąco!' ( 41עד , שמיר ) 
) 'jak ten czas leci' איך שהזמן עובר 29הנידונים , שני ), por. w stylu książkowym:  איך אתם יודעים לעשות כסף מכל
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) 'jakże wy potraficie zarobić pieniądze na każdym gównie' חרא 87כורסת , גפן ) 
) '?skąd ma być' מאיפה שתהיה 199 הכלה, יהושע ) 
?מאיפה שיהיה לה  'skąd mogłaby mieć?' ( 406חדר , שמעוני ) 

 
b. Zdanie hebrajskie w wariancie niedbałym nie jest homonimiczne ze względnym, bo w zdaniu 

względnym pojawiłby się zaimek anaforyczny odnoszący się do poprzednika: שים מתעסקיםבמה שאנ  
'czymże to ludzie się zajmują?!' ( 17סוף , שבתאי ), zdanie względne brzmiałoby: במה שאנשים מתעסקים בו 'tym, 
czym ludzie się zajmują'. 

 
Pytanie retoryczne jest też możliwe z zaimkiem pytajnym, który nie ma homonimu nieokreślonego 

będącego poprzednikiem zdania względnego: למה שלא תהיו איתנו?  'dlaczego nie mielibyście być z nami?' 
( 77הכלה , יהושע ). 

Jeśli pytanie jest retoryczne, tj. nie jest oczekiwana odpowiedź na nie, bo jest ona znana, ale nie wyra-
ża ono zdziwienia, nie pojawia się spójnik ש- , np. na oba poniższe pytania retoryczne oczywista odpo-
wiedź to 'nikt', ale mówią one o faktach od dawna znanych mówiącemu, dlatego niemożliwy jest w nich 
spójnik ש- ) 'któż jeszcze, tak jak on, sprawił' מי עוד כמוהו עשה : 67עד , שמיר ?מי יעצור אותם ;(  'któż ich za-
trzyma?' ( 63עד , שמיר ). 

 
10. Podsumowanie 
 
Próby tłumaczenia najbardziej rozpowszechnionego wariantu hebrajskiego zdania względnego, tj. wa-

riantu spójnikowego, na najbardziej rozpowszechniony wariant polski, czyli zdanie z zaimkiem względ-
nym, doprowadziły do stwierdzenia, że w języku polskim istnieją liczne ograniczenia relatywizacji skład-
ników nominalnych za pomocą zaimka względnego, i wynikają one z dwóch właściwości polskich zaim-
ków względnych, mianowicie z tego, że są to z pochodzenia zaimki pytajne, co uniemożliwia ich koordy-
nację i negację, a także z tego, że mają one szyk inicjalny, co utrudnia lub uniemożliwia relatywizację 
składników zdań złożonych lub nieprzestawialnych składników grup nominalnych. Rzadsze w obu języ-
kach warianty zdania względnego, tj. w języku hebrajskim wariant tzw. asyndetyczny, w istocie spójni-
kowy, bo funkcję spójnika pełni w nim anafora odnosząca się do poprzednika, mająca dziś przeważnie 
szyk inicjalny, oraz w języku polskim wariant ze spójnikiem względnym co, różnią się możliwościami 
relatywizacji od wariantów dominujących. Hebrajski wariant asyndetyczny podlega części ograniczeń 
zaobserwowanych w przypadku polskiego wariantu z zaimkiem względnym, gdyż w obu przypadkach 
anafora ma szyk inicjalny, co utrudnia relatywizację składników zdań złożonych. Polski wariant ze spój-
nikiem co jest wolny od ograniczeń relatywizacji, które powodują zaimki względne który itd., i przypo-
mina pod tym względem hebrajski wariant dominujący, tj. ze spójnikiem ש- . Spotykany w języku pol-
skim, ale nie we współczesnym hebrajskim, wariant anafory w formie rzeczownika określonego zaim-
kiem który to wolny jest od części ograniczeń, jakim podlega anafora który, bo anafora rzeczownikowa 
może być koordynowana oraz sama może być poprzednikiem zdania względnego. 
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Zakończenie 

 

Z dokonanej w książce analizy zdań i wyrażeń hebrajskich oraz z ich porównania z możliwymi pol-
skimi tłumaczeniami można wyciągnąć kilka wniosków dotyczących bądź to każdego z porównywanych 
języków z osobna, bądź to istniejących między nimi różnic i podobieństw. Można też wskazać na główne 
problemy w tłumaczeniu z hebrajskiego na polski i na odwrót.  

1. Starszy wariant hebrajskiego zaimka osobowego w funkcji dopełnienia bliższego lub przydawki, 
czyli sufiks (odpowiednio czasownika i rzeczownika) wyszedł z użycia nie tylko z powodu komplikacji, 
jaką powoduje w morfologii, ale także dlatego, że hebrajski sufiks, w przeciwieństwie do formy anali-
tycznej, podlega ograniczeniom w zakresie koordynacji, negacji, określania przydawkami typu 'tyl-
ko/także/nawet', szyku oraz użycia substantywnego, czyli z pominięciem określanego wyrazu (odpowied-
nio czasownika bądź rzeczownika). Dodatkowo, hebrajski sufiks zaimkowy zarówno rzeczownika, jak 
i w mniejszym stopniu czasownika, podlega ograniczeniom łączliwości z pewnymi klasami leksemów. 
Od wad tych wolne są formy analityczne, czyli odpowiednio dopełnienie bliższe analityczne i zaimek 
dzierżawczy analityczny. Hebrajskie formy analityczne zaimka osobowego w funkcji dopełnienia bliż-
szego i przydawki dorównują wydolnością składniową i łączliwością z wszelkimi klasami leksemów 
swoim polskim odpowiednikom funkcjonalnym, które także mają charakter analityczny. Tak więc zmia-
na, która zaszła w hebrajszczyźnie, polegająca na przejściu od form syntetycznych do form analitycznych 
zaimka osobowego jako określenia czasownika lub rzeczownika, może być scharakteryzowana jako udo-
skonalenie systemu językowego, dzięki któremu współczesny hebrajski pozwala łatwo (równie łatwo, jak 
polszczyzna) wyrazić wiele treści, których wyrażenie było trudniejsze w dawniejszej hebrajszczyźnie, 
w której dominowały formy syntetyczne. Inaczej ma się rzecz z zaimkiem osobowym jako składnikiem 
wyrażenia przyimkowego. Otóż w jego przypadku nie nastąpiło w języku hebrajskim przejście od formy 
syntetycznej do formy analitycznej, tj. nadal zaimek osobowy jako składnik wyrażenia przyimkowego 
jest sufiksem przyimka (לי itd.), odmiennie niż polski zaimek osobowy. Spośród wyliczonych wyżej 
ograniczeń, które narzuca syntetyczna forma zaimka osobowego jako dopełnienia lub przydawki, do za-
imka jako składnika wyrażenia przyimkowego stosuje się tylko ograniczenie koordynacji, omówione 
w rozdz. 2, 7. Ograniczenie to nadal występuje w języku hebrajskim, i polega ono na tym, że w celu sko-
ordynowania zaimka jako składnika wyrażenia przyimkowego konieczne jest skoordynowanie wyrażeń 
przyimkowych, tj. powtórzenie przyimka, dokładnie tak samo, jak w celu skoordynowania dopełnienia 
bliższego syntetycznego konieczne jest powtórzenie czasownika. Również w języku polskim koordynacja 
zaimka jako składnika wyrażenia przyimkowego jest utrudniona (choć jest możliwa, odmiennie niż 
w języku hebrajskim), tj. najczęściej powtarza się także przyimek, czyli koordynuje się nie same zaimki, 
lecz całe wyrażenia przyimkowe. Jednak w języku polskim nie wynika to z sufiksalnej natury zaimka 
jako składnika wyrażenia przyimkowego, lecz z faktu, że zaimek osobowy jako składnik wyrażenia przy-
imkowego przybiera specjalną formę (niego, niej, nich), w której nie pojawia się poza wyrażeniami przy-
imkowymi. Pozostałe z wymienionych wcześniej ograniczeń, od których uwolnił się język hebrajski 
dzięki przejściu z formy syntetycznej dopełnienia i przydawki na formę analityczną, tj. ograniczenia moż-
liwości negacji, określenia przydawkami, szyku inicjalnego, nie dotyczą zaimka osobowego jako składni-
ka wyrażenia przyimkowego, bo w obu językach z powodów znaczeniowych nie ma potrzeby (i w związ-
ku z tym możliwości) umieszczania zaimka przed przyimkiem, ani też negowania czy określania przy-
dawką typu 'tylko/także/nawet' samego zaimka, tj. neguje się i określa przydawką całe wyrażenie przyim-
kowe: 

 
ברוסים אם כי, הדבר תלוי בי לא  'nie ode mnie to zależy, lecz od Rosjan' ( 109 השגעון, המאירי ) – negacja w żad-

nym razie nie może odnosić się do przyimka, tj. musi odnosić się do zaimka, i dlatego w języku polskim 
nie ma wariantu 'od nie mnie to zależy'. 
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) 'tylko w niej moje rojenia rozkwitają' רק בו מגיעות הזיותי לתפארתן 294הכלה , יהושע ) – partykuła 'tylko' musi 
odnosić się do zaimka, tj. nie może odnosić się do przyimka, i dlatego nie ma w języku polskim wariantu 
'w tylko niej'. 

 
2. W wielu wypadkach zaobserwowałem, że spośród kilku hebrajskich wariantów stylistycznych naj-

bliższy formalnie polskiemu tłumaczeniu jest wariant właściwy hebrajskiemu stylowi neutralnemu. Jest 
to widoczne np. w przypadku zaimka osobowego jako podmiotu zdania – w stylu archaizującym leksem 
zaimkowy w 3. osobie może nie pojawić się, mimo że zdanie poprzedzające ma inny podmiot, w stylu 
neutralnym oraz w polskim przekładzie leksem zaimkowy pojawia się. Także w przypadku zaimka dzier-
żawczego wyrażającego gramatyczną określoność rzeczownika zdania, które wydają się dosłownym tłu-
maczeniem z polskiego, okazują się wariantem neutralnym zdań hebrajskich, które w wariancie książko-
wym różnią się od zdań polskich tym, że zawierają zaimek dzierżawczy syntetyczny, a nie zawierają ce-
lownika. Podobnie w przypadku zdań względnych typu idem per idem – w języku hebrajskim w stylu 
neutralnym wyrażają one przeważnie te same znaczenia, które można także w języku polskim wyrazić 
zdaniami w rodzaju 'zrobiłem, co zrobiłem', natomiast w stylu archaizującym pojawiają się one w zna-
czeniach, których nie można w analogiczny sposób wyrazić w języku polskim. Wynika z tego, że ten, kto 
tłumaczy dosłownie z polskiego na hebrajski, może w wielu wypadkach osiągnąć ekwiwalencję znacze-
niową i stylistyczną, o ile tekst oryginalny jest utrzymany w stylu neutralnym. Natomiast nie można w ten 
sposób osiągnąć w przekładzie hebrajskim efektu archaizacji czy książkowości. Ten może być natomiast 
niekiedy osiągnięty poprzez dosłowne tłumaczenie z arabskiego literackiego, choć czasem kalki z arab-
skiego (raczej dialektalnego) charakteryzują styl niedbały, a nie książkowy, co zaobserwowałem w przy-
padku ekstrapozycji. Nie zachęcam tu do tłumaczenia dosłownego, lecz unaoczniam w ten sposób różnice 
i podobieństwa między polszczyzną, arabskim literackim oraz hebrajskim w odmianie książkowej i neu-
tralnej. Wyjątkiem od zasady, że hebrajski wariant neutralny jest formalnie bliski zdaniu polskiemu, gdy 
hebrajski wariant książkowy znacznie różni się od polskiego tłumaczenia, jest zdanie względne, bo 
w jego przypadku akurat hebrajski wariant książkowy, czyli tzw. zdanie asyndetyczne, ma szyk analo-
giczny do polskiego zdania z zaimkiem względnym, gdy hebrajski wariant neutralny, tj. zdanie względne 
spójnikowe, ma szyk analogiczny do polskiego zdania ze spójnikiem co, które jest nacechowane styli-
stycznie.  

Zanalizowany materiał pozwolił dostrzec realny problem przekładowy w tłumaczeniu z hebrajskiego 
na polski. Wspominana nieraz w niniejszej pracy obfitość wariantów stylistycznych form i konstrukcji 
gramatycznych, jakie się ma do dyspozycji we współczesnym hebrajskim, powoduje, że trudno jest 
w przekładzie na język polski osiągnąć wierność stylistyczną, bo w tekście hebrajskim wykładnikami 
stylu są przeważnie formy i konstrukcje gramatyczne, gdy w tekście polskim są nimi raczej frazeologi-
zmy i leksemy. To powoduje, że w tekście hebrajskim wykładniki stylu książkowego czy niedbałego 
mają charakter seryjny, pojawiają się z dużą częstością, piszący z łatwością nasyca nimi tekst, gdy 
w języku polskim wykładniki stylu mają charakter jednostkowych frazeologizmów, których nie można 
zbyt często do tekstu wprowadzać z powodów znaczeniowych. Można postawić tezę, że współczesna 
literatura hebrajska przetłumaczona na współczesną polszczyznę uległaby stylistycznemu ujednoliceniu 
i np. przekład prozy Aharona Reuweniego, pisarza klasycyzującego, nieznacznie różniłby się pod wzglę-
dem stylu od przekładu powieści Amosa Oza, preferującego raczej styl neutralny, czy od przekładu opo-
wiadań Etgara Kereta, piszącego prawie tak, jak się mówi. W oryginale różnica między nimi jest bardzo 
wyraźna i widoczna niemal w każdym zdaniu.  

 
3. Spośród wszystkich omówionych w książce konstrukcji i typów zdań najwięcej różnic pomiędzy ję-

zykiem hebrajskim a polskim wykazuje zdanie względne w wariantach najczęstszych w obu językach. 
Mam tu na myśli hebrajskie zdanie względne ze spójnikiem ש-  porównane z polskim zdaniem z zaimkiem 
względnym. Różnice między nimi wynikają z odmiennego w każdym z języków sposobu łączenia rze-
czownika ze zdaniem względnym. Otóż w języku hebrajskim element łączący nie jest składnikiem zdania 
względnego, w języku polskim nim jest, co powoduje, że w języku hebrajskim zdanie względne może nie 
różnić się szykiem od zdania niewzględnego, gdy w języku polskim zdanie względne najczęściej różni się 
szykiem od zdania niewzględnego, jako że ten jego składnik, który przybiera formę zaimka względnego, 
powinien być przesunięty na pozycję inicjalną, bezpośrednio po poprzedniku. Nieprzestawialność pew-
nych składników zdania powoduje, że nie każdy składnik nominalny może być przesunięty na początek 
zdania, i z tego wynika istniejące w języku polskim ograniczenie relatywizacji składnika znajdującego się 
w głębi zdania wyjściowego. Inne ograniczenie, któremu nie podlega zdanie hebrajskie, a podlega zdanie 
polskie z zaimkiem względnym, polega na niemożności zanegowania lub skoordynowania anafory odno-
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szącej się do poprzednika. Obie te operacje są możliwe w języku hebrajskim, a niemożliwe lub utrudnio-
ne w polskim zdaniu z zaimkiem względnym. Wskazanie na istniejące w polszczyźnie ograniczenia rela-
tywizacji za pomocą zaimka względnego to jeden z ciekawszych wyników mojego studium. W znanych 
mi opracowaniach polonistycznych nie stawia się pytania, czy każdy składnik nominalny zdania wyj-
ściowego można zastąpić zaimkiem który, innymi słowy, czy każde zdanie można przekształcić w zdania 
względne (z zaimkiem względnym) określające każdy ze składników nominalnych zdania wyjściowego. 
Z moich obserwacji wynika, że tak nie jest, i jeśli nie można zastąpić danego rzeczownika zaimkiem 
względnym, zawsze gramatycznie możliwy (choć nie zawsze stylistycznie adekwatny) jest przekład ze 
spójnikiem co. Niektóre z zaobserwowanych ograniczeń relatywizacji za pomocą zaimka który, np. zakaz 
koordynacji, można w języku polskim ominąć posługując się anaforą w formie rzeczownika określonego 
zaimkiem który to. Anafora tego typu pozwala też na określanie zdaniem względnym anafory odnoszącej 
się do poprzednika innego zdania względnego, co w dotychczasowym piśmiennictwie polonistycznym 
było uznawane za niemożliwe. Wskazanie na te i inne niezauważone dotąd funkcje anafory w formie 
rzeczownika określonego zaimkiem względnym także uważam za ważny rezultat polonistyczny przed-
stawionych tu analiz. Polskie zdanie względne ze spójnikiem co ma zupełnie inne właściwości składnio-
we, niż zdanie z zaimkiem który, co wynika z faktu, że zaimek osobowy pojawiający się w zdaniu ze 
spójnikiem co w funkcji anafory odnoszącej się do poprzednika nie podlega żadnemu z tych ograniczeń, 
którym podlega zaimek który. Zdanie ze spójnikiem co wydolnością składniową dorównuje hebrajskiemu 
zdaniu względnemu ze spójnikiem ש-  i z tego powodu często pojawia się w moich tłumaczeniach hebraj-
skich zdań względnych o zawiłej składni. Dostrzeżenie tej istotnej, gramatycznej różnicy pomiędzy zda-
niem z zaimkiem który a zdaniem ze spójnikiem co jest jednym z najważniejszych polonistycznych wnio-
sków, jakie płyną z moich analiz. Opisane w książce ograniczenia relatywizacji za pomocą zaimka który 
powodują trudności w tłumaczeniu z hebrajskiego na polski, natomiast nie powodują one żadnych trud-
ności w tłumaczeniu z polskiego na hebrajski, gdyż każde zdanie względne możliwe w języku polskim 
jest też możliwe w języku hebrajskim, natomiast nie każde zdanie względne możliwe w hebrajskim jest 
możliwe w języku polskim, jeśli ograniczyć się do dominującego we współczesnej polszczyźnie warian-
tu, tj. z zaimkiem względnym.  

Pozostałe omówione w książce zdania i wyrażenia hebrajskie zawierające zaimek osobowy w mniej-
szym stopniu niż zdanie względne różnią się właściwościami gramatycznymi i użyciem od polskich 
ekwiwalentów. Prócz wspomnianego już syntetycznego charakteru hebrajskiego zaimka osobowego 
w funkcji dopełnienia, przydawki i składnika wyrażenia przyimkowego, poważniejsze różnice można 
dostrzec pomiędzy polskim zaimkiem dzierżawczym a jego dwoma hebrajskimi odpowiednikami, tj. za-
imkiem dzierżawczym syntetycznym i analitycznym. Zaimek syntetyczny ma wiele funkcji, których nie 
pełni polski zaimek dzierżawczy (ani też hebrajski zaimek analityczny), np. zaimek syntetyczny wyraża 
gramatyczna określoność rzeczownika (i wtedy w polskim przekładzie zaimek dzierżawczy nie pojawia 
się) lub jako określenie form nominalnych odczasownikowych wyraża ich pacjensa i wtedy często jego 
polskim ekwiwalentem znaczeniowym jest zaimek osobowy w odpowiednim przypadku, a nie zaimek 
dzierżawczy. Polski zaimek dzierżawczy ma w 1. i 2. osobie formę przymiotnika, gdy hebrajski zaimek 
dzierżawczy ma w przybliżeniu taką samą formę jak zaimek osobowy będący dopełnieniem czy składni-
kiem wyrażenia przyimkowego. Ta różnica morfologiczna powoduje, że polski zaimek dzierżawczy nie 
może być składnikiem pewnych konstrukcji gramatycznych, których składnikiem może być natomiast 
zarówno polski zaimek osobowy w przypadkach zależnych, jak i hebrajski zaimek dzierżawczy. Przykła-
dem tego jest hebrajski zaimek dzierżawczy jako poprzednik zdania względnego. 

Najmniej różnic dostrzegłem pomiędzy polskimi przypadkowymi formami zaimka osobowego a ich 
hebrajskimi odpowiednikami. Prócz wspomnianego już sufiksalnego charakteru hebrajskiego zaimka jako 
dopełnienia czy składnika wyrażenia przyimkowego, można tu wymienić kilka idiomatycznych użyć 
hebrajskiego zaimka osobowego, np. w funkcji łącznika czy składnika innych zaimków (zaimka wskazu-
jącego ההוא 'tamten', zaimka dzierżawczego emfatycznego ביתי אני 'mój własny dom'). Użycie hebrajskie-
go zaimka osobowego w funkcji podmiotu jest niekiedy uwarunkowane stylistycznie, gdy w języku pol-
skim pojawienie się leksemu zaimkowego obok formy finitywnej orzeczenia zależy od czynników skła-
dniowych i znaczeniowych. Zatem także i w tym przypadku współczesny hebrajski cechuje się większym 
bogactwem wariantów stylistycznych niż polszczyzna, co utrudnia oddanie w przekładzie polskim nie 
tyle znaczenia oryginału hebrajskiego, co jego stylu. 
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.1977הקיבוץ המאוחד . סיפורים. פרשת המלחמה של עודד ירקוני, אברהם רז: פרשת, רז  

.1983תל אביב . העולם המזוהם כפי שסופר לאלה ברקתאימת . אני לובה זיד, שמעון רימובסקי: אני, רימובסקי  
.1977תל אביב . אחים. הקוקיה, יעקב שביט: אחים, שביט  
.1996הקיבוץ המאוחד , בכל פעם שהוא מתאהב, דן שביט: בכל, שביט  
.1998ספרי חמד . כדור בראש, יוסף שביט: כדור, שביט  
.2004רי חמד ספ. רומן. פתאום ראיתי אותו, דן שביט: פתאום, שביט  

.1985הקיבוץ המאוחד . רומאן. זכרון דברים, יעקב שבתאי: זכרון, שבתאי  
.1984הקיבוץ המאוחד . רומאן. יםסוף דבר, יעקב שבתאי: סוף, שבתאי  

.1956מרחביה . רומן. אבן על פי הבאר, נתן שחם: אבן, שחם  
.1996עם עובד  .לב תל־אביב, נתן שחם: לב, שחם  
.1993ספרית פועלים . נקניקיות חמות, ן שחםנת: נקניקיות, שחם  
.1977תל אביב . קירות עץ דקים, נתן שחם: קירות, שחם  
.1971מרחביה . המסע לאור־כשדים, דוד שחר: המסע, שחר  
.1988עם עובד . חלום ליל תמוז, דוד שחר: חלום, שחר  
.1974ספרית פועלים . יום הרוזנת, דוד שחר: יום, שחר  
.1986. ספריה לעם. יום הרפאים, דוד שחר :יום הרפאים, שחר  
.1983תל אביב . נינגל, דוד שחר: נינגל, שחר  
.1979תל אביב . סוכן הוד מלכותו, דוד שחר: סוכן, שחר  
.1995עם עובד . בעיקר על אהבה, מאיר שלו: בעיקר, שלו  
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.כתר. חיי אהבה, צרויה שלו: חיי, שלו  
.2001ביתן  זמורה. מאה חורפים, מיכל שלו: מאה, שלו  
.1991עם עובד . עשו, מאיר שלו: עשו, שלו  
.1988עם עובד . רומן רוסי, מאיר שלו: רומן, שלו  

.1991תל אביב . רומן בלשי. ות/רצח במועדון פנויים, אורה שם אּור: רצח, שם אור  
.1976תל אביב . פרקי סבא לובה. במו לבו, משה שמיר: במו, שמיר  
.1954מרחביה . במו ידיו, משה שמיר: במו ידיו, שמיר  
.1966מרחביה . הגבול, משה שמיר: הגבול, שמיר  
.1966ספרית פועלים . הוא הלך בשדות, משה שמיר: הוא, שמיר  
.1984תל אביב . רומן. הינומת הכלה, משה שמיר: הינומת, שמיר  
.1986עם עובד . ילדי השעשועים, משה שמיר: ילדי, שמיר  
.1959מרחביה . רומאן. ם אתהכי עירו, משה שמיר: כי, שמיר  
.1958מרחביה . סיפור ומחזה. מאגדות לוד, משה שמיר: מאגדות, שמיר  
.1983. עם עובד. מלך בשר ודם, משה שמיר: מלך, שמיר  
1991תל אביב . עד הסוף, משה שמיר: עד, שמיר  
.1975עם עובד . תחת השמש, משה שמיר: תחת, שמיר  

1999תל אביב , חדר, יובל שמעוני: חדר, שמעוני  
.1960ירושלים . 3–1כרכים . מוסד ביאליק. סיפורי יצחק שנהר, יצחק שנהר: סיפורי, שנהר  

".אופק", תל אביב. הנידונים לחסד, יואל שני: הנידונים, שני  
.1960עם עובד . רומן. שערי־עזה, שושנה שרירא: שערי, שרירא  

.1969אביב  תל. ספר ההזיות: אליקום, בנימין תמוז: אליקום, תמוז  
.1965תל אביב . חיי אליקום, בנימין תמוז: חיי, תמוז  
.1964מחברות לספרות . סיפור אנטון הארמני וסיפורים אחרים, בנימין תמוז: סיפור, תמוז  
.תל אביב, הקיבוץ המאוחד. ריחו המר של הגרניום, בנימין תמוז: ריחו, תמוז  
.1978אביב  תל. רקויאם לנעמן, בנימין תמוז: רקויאם, תמוז  
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 .1993משרד הביטחון . מתחים ומאבקים. החברה הישראלית, אביבה אביב: החברה, אביב

 .1966תל אביב . לבטים, משה אהרן אביגל: לבטים, אביגל
 .1952 תל אביב. שירת ביאליק והתנ׳׳ך, אביטל. א. א: שירת, אביטל
 .1994. מפלט לשעה, ישראל אבירם: מפלט, אבירם
.2003כתר . תירגמה חוה רימון. מסעה של אישה. מעבר המכשפים, טאישה אבלאר: מעבר, אבלאר  

.1969תל אביב . בתוככי ירושלים, ארי אבן זהב: בתוככי, אבן זהב  
.2001. שלוש תחנות בחייו של חייל, שייקה אבני: שלוש, אבני  

..1967תל אביב , היבשת השחורה, דן אבני סגרה: היבשת, האבני סגר  
.1992כתר . לנין לא גר פה יותר, אורי אבנרי: לנין, אבנרי  

.2005ספרית מעריב . מעבר לימים, אילנה אדם: מעבר, אדם  
.1989. ערך שבח אדן. קובץ. חינוך לערכי תנועת העבודה: חינוך, אדן  
.1971תל אביב . ערך שבח אדן. קובץ. ם החדשותעל תכניות הלימודי: על תכניות, אדן  
.2002הקיבוץ המאוחד . השיטה של קרלו, איל אדר: השיטה, אדר  

.2006ספריית מעריב . חצי שפה, ארז אהרוני: חצי, אהרוני  
.1984ירושלים . זכרונות מאלכסנדריה: תאה, עדה אהרוני: תאה, אהרוני  

.1986כתר . התזמורת הפילהרמונית הישראלית –ית ילהרמונפה, מיכאל אוהד: הפילהרמונית, אוהד  
.2003. משיחיות וממלכתיות, דוד אוחנה: משיחיות, אוחנה  
.1978ירושלים . זכרונות. דין ודברים, יצחק אולשן: דין, אולשן  

.2005גבעתיים . נצחון ההומור, דינה אור: נצחון, אור  
.2001כתר . רוץ, רוץ ילד, אורי אורלב: רוץ, אורלב  

.2008קשת . גרין קארד, רם אורן: גרין, רןאו  
.1995כתר . מאהב מושלם, אלמוג אטינגר: מאהב, אטינגר  
.ירושלים, ברון ואחרים. ש, אטינגר. ערכו ש[...] ספר יובל ליצחק בער : ספר, אטינגר  

. 2007לדמוקרטיה  המכון הישראלי. ערך עוזי בנזימן. [...] עיתונאים מתבוננים על עצמם. איפה טעינו: איפה טעינו  
.2000. פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ. אל הנגב: אל הנגב  
.1966ירושלים . איש ושיחו, אברהם חיים אלחנני: איש, אלחנני  
.1966. מקורות לתולדות החינוך בישראל ובעמים, אהרן פריץ קלינברגר, מרדכי אליאב: מקורות, אליאב  
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.2005כתר . יהנטל, באהבה, רות אלמוג: באהבה, אלמוג  
.1997כתר . תגיע לירח 21עד גיל , גפי אמיר: עד, אמיר  
.קונסטאנטינה תק׳׳פ. ברית אמת. אמתי אבידע אחיצדק: ברית, אמתי  
. 1998כתר [...] מדריך בצבעים לבעלי־חיים , פנחס אמתי: מדריך, אמתי  

.1993כתר . תירגם עמנואל לוטם. לקראת המוסד, אייזיק אסימוב: לקראת, אסימוב  
.1999כתר . סיפור חיים, אהרן אפלפלד: סיפור, אפלפלד  

.ירושלים. כתב עת לספרות. אפס שתיים: אפס שתיים  
.2010. תחדישיו של יונתן רטוש. המילים המתבקשות, מיכל אפרת: המילים, אפרת  

.1992כתר . דודה אסתר, אריה אקשטיין: דודה, אקשטיין  
.2007כרמל . סופיה מנשה, יוסף טרקל, ערכו בנימין ארבל. ת באספקלריה היסטוריתבני אדם וחיות אחרו: בני אדם, ארבל  
.2001. מסקנות הכנס: האזן החוסן והביטחון הלאומי, עוזי ארד: מאזן, ארד  

.1970חושן , ...האדם לבדו, יצחק אריגור: האדם, אריגור  
.1988האוניברסיטה הפתוחה . חטיבה ג. שהמבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החד, חגי ארליך: מבוא, ארליך  
.2009האוניברסיטה הפתוחה . בקרים מתכנתים, אריאל סגל, גיל ארצי: בקרים, ארצי  

.2004תל אביב . הנסיכה, עלינה ארשטיין: הנסיכה, ארשטיין  
.1998ארגון חיי עד . אשל אברהם על ספר דניאל: אשל אברהם  
.1965. "נר לזכרו. אשר ישעיהו שלמון ז׳׳ל": אשר ישעיהו  

. 1943עם עובד . כתבים נבחרים, בער באראכאוו: כתבים, באראכאוו  
.1990ירושלים . יהושע עמיר וגביאל שטרן[...] תרגמו מגרמנית . 1938–1918חילופי אגרות , מרדכי מארטין בובר: חילופי, בובר  

.2001. העזה עסקית, שלמה בורוכוב: העזה, בורוכוב  
.1979תל אביב . הקדוש והדרקון, ם בלבלןאברה: הקדוש, בלבן  

.1993תל אביב . פלג, יריב בן־אהרון: פלג, בן אהרון  
.2002כתר . דואט בביירות, מישקה בן דוד: דואט, בן דוד  
.2009עם עובד . על גג העולם, אמיר בן דוד: על, בן דוד  

.1947. פנקס הבריאות, ישעיהו בן חיים: פנקס, בן חיים  
. 1985דומינו . מבעד לעבותות, נתיבה בן יהודה: מבעד, בן יהודה  
.1995ירושלים . יומנה של אלמנה. ואמונתך בלילות, ברכה בן משיח: ואמונתך, בן משיח  

.1992כתר . יםטבוקר של שו, יצחק בן־נר: בוקר, בן נר  
.1989כתר . תעתועון, יצחק בן נר: תעתועון, בן נר  

.1987ורה ביתן זמ. ערגה, אהוד בן עזר: ערגה, בן עזר  
.1987מורשת . שערים נעולים, יוסף בן פורת: שערים, בן פורת  
. 2002, 2כרך . עיונים ספרותיים ורומנים מתורגמים ומקוריים. בחוג ספר. יפה בנימיני: בחוג, בנימיני  
.1996. עיקר שכחתי, יוסל ברגנר: עיקר, ברגנר  

. 1997חיפה . מרים –ור רומן גמ, מיכה יוסף ברדיצ׳בסקי: רומן, ברדיצ׳בסקי  
. 1960ירושלים . קובץ לזכר הד׳׳ר מרדכי זאב ברודא. זכרון מרדכי זאב ברודא, מרדכי זאב ברודא: זכרון, ברודא  
.1955תל אביב . אחות קטנה, מכס ברוד: אחות, ברוד  

.1991שוקן . קצה החוט, אביבה ברושי: קצה, ברושי  
.2008תל אביב ". אל תגעו לי בשואה"ל" גולם"מה: ועהיהודי בקולנ, עמר ברטוב: היהודי, ברטוב  

.1992כתר . ונוס, יצחק בר יוסף: ונוס, בר יוסף  
.1963. שלושה שעזבו, יהושע בר יוסף: שלושה, בר יוסף  

.1998הקיבוץ המאוחד . הוא היה גיבור, אדם ברוך: הוא, ברוך  
.1996. אומההמסע אל הנשמה הת. אהבה אלכימית, יואב ברנזון: אהבה, ברנזון  

.1997כתר . רומן למשרתות, אילנה ברנשטיין: רומן, ברנשטיין  
.2011גוונים . אחרי שהאורחים הלכו, לאה ברק: אחרי, ברק  
.2010זמורה ביתן . אל ארץ אחרת מאוד, עדי ברק: אל, ברק  

.1971תל אביב . אל שום מקום, אלה ברקת: אל, ברקת  
.ל אביבת. כתבי אשר ברש, אשר ברש: כתבי, ברש  

.1988. הרומנים של ש׳׳י עגנון, אבינועם ברשאי: הרומנים, ברשאי  
.1982תל אביב . כל ישראל ערבים זה לזה, רחל בת אדם: כל, בת אדם  

.2006כינרת . תנין פיגוע, אסף גברון: תנין, גברון  
.1992ירון גולן . חיי עד. הפושעים ואני, חיה גד: הפושעים, גד  

.1957ירושלים . שתי מסות על ספר ירמיה, דב גוייטייןשלמה : שתי, גוייטיין  
.2005בני ברק . ערכו רחל ואריה אהרוני. יומני לאה גולדברג, לאה גולדברג: יומני, גולדברג  
.ירושלים תשנ׳׳ט. ערך משה מיירניק[...] אסופת מערכות בדעות וחובת הלבבות , חיים יעקב גולדויכט: אסופת, גולדויכט  

.2002כתר ? בא לך להיות אלוהים, גולדן שי: בא, גולדן  
.2004כתר . המפצח, שי גולדן: המפצח, גולדן  
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.2003כתר . ביוגרפיה –אשכול , יוסי גולדשטיין: אשכול, גולדשטיין  
.1974תל אביב . כאלה הם היו, דוב גולדשטיין: כאלה, גולדשטיין  

.1998[...] מוסר על , על חופש מחשבה. קולאז׳, נפתלי גולומב: קולאז׳, גולומב  
.2004גבעול . כיפת תא הטייס, שמעון גולן: כיפת, גולן  
.2004כתר . מצלמים, רצח, בתיה גור: רצח, גור  

.1988כתר , תירגמה שלומית קדם, עמק החטאים, אליזבת ג׳ורג׳: עמק, ג׳ורג׳  
.1965תל אביב . ספר עדות וזכרון. מחוז וילנא, סמורגון, אבא גורדין: סמורגון, גורדין  

.1980[...] פעמיים על ספסל הנאשמים , דוד גורן: פעמיים, גורן  
.1992תל אביב . וירטוטי מיליטרי, חיים גיבורי: וירטוטי, גיבורי  

.1997. הקיבוץ המאוחד. אשה יושבת, רחל גיל: אשה, גיל  
.1998גוונים . לשחק על חלומות, צבי גיל: לשחק, גיל  

. 2002. רומנסה תל אביבית. מיליזילדה היפה, מאיר גירונדי: מיליזילדה, גירונדי  
.1980תל אביב . נובילה). אהבה, מוות, סרטן, אהבה(טאבו , עפרה גלברט: טאבו, גלברט  
.1997תל אביב [...] כי בנפשנו , בני גליטמן: כי, גליטמן  
.1966תל אביב . חודה ישראל, רבקה גלעדי: חודה, גלעדי  
.2003סיון . אירית, דניאל גלרי: אירית, גלרי  
.1968תל אביב ! [...] רוצים להשתגע – לא רוצים לישון, יוסי גמזו: לא, גמזו  

.2005תל אביב . זקנה, זהות, משמעות. סוף הסיפור, טובה גמליאל: סוף, גמליאל  
.1989באר שבע . הספרות העברית ותנועת העבודה, פנקס גנוסר: הספרות, גנוסר  

.1991ירושלים . מדריך להלכות לשון הרע ורכילות. טהרת הלשון, זאב גרינולד: טהרת, גרינולד  
.1975רמת גן . בבואות וחיוכים, גרשוני. ק. ג: בבואות, גרשוני  
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BP: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. T. 1–3, red. ks. M. Peter, ks. M. Wolniewicz, Poznań 1991–92. 
BT: Biblia Tysiąclecia, wyd. 5. 
Budny: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza, tł. Szymon Budny, Nieśwież 1572. 
LK: A. B. Jehoszua, Powrót z Indii, tł. Leszek Kwiatkowski, Poznań 2005. 
NP: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy Przekład, Brytyjskie i Zagraniczne 

Towarzystwo Biblijne 1975. 
NPD: Księga Psalmów. Nowy przekład dynamiczny, Warszawa 2013. 
ŚP: Pismo święte […] Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Częstochowa 2008. 
Yehoyesh: http://yiddish.haifa.ac.il/texts/yehoyesh/tanList.htm 
 
Polskie teksty źródłowe nie wykazane w niniejszym spisie zostały wykorzystane za pośrednictem kor-
pusu google.books, z czego wynika niekiedy nieprecyzyjna lokalizacja cytatu podana w przypisie. 
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	Rozdział 2
	Polski zaimek osobowy i jego hebrajskie odpowiedniki
	b. Zaimek כולם nie jest anaforą, tj. odnosi się do 'wszystkich ludzi', i wtedy w polskim przekładzie pojawia się sam przymiotnik wszyscy: אם את כולם אתה אוהב אינך אוהב איש 'jeśli wszystkich kochasz, to nie kochasz nikogo' (שחם, אבן 14); לא כולם מתרחצי...
	3. Zaimek osobowy jako podmiot
	W języku hebrajskim czasownik w formie czasu przeszłego, przyszłego, rozkaźnika i trybu przypuszczającego, a w języku polskim dodatkowo w formie czasu teraźniejszego wyraża osobę i liczbę podmiotu. Niektóre formy finitywne wyrażają także rodzaj gramat...
	3.1.1. W obu językach podmiot pojawia się w postaci leksemu zaimkowego 1., 2. lub 3. osoby, jeśli jest skontrastowany z innym wyrażeniem nominalnym. Hebrajski i polski zaimek osobowy wyrażający podmiot skontrastowany może znajdować się przed orzeczeni...
	אכלי [...] אכול אתה '– Jedz [...] – Ty jedz' (שמיר, במו 49)
	לך לפייס אותה [...] לך אתה '– Idź ją udobruchać [...] – Ty idź' (שמיר, מאגדות 59)
	למה אינכם משחקים על המגרש!" "לך אתה אל המגרש!" '– Dlaczego nie gracie na boisku? – Ty sam idź na boisko!' (מגד, החיים 51)
	דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך, BT: Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę (Wj 14, 15–16)7F
	יעץ לי לכתוב [...] אבל אני סירבתי 'poradził mi napisać [...] ale ja odmówiłem' (שחר, נינגל 78)
	אילו ידע מה עשה 'gdyby [ojciec] wiedział, co zrobił [syn]' (שחם, אבן 9)
	המתינה שמא תאמר לה דבר 'czekała, że może [tamta] powie jej coś' (שנהר, סיפורי 2, 363)
	אתם לכו וסעו 'wy jedźcie' (תמוז, חיי 129) – do kogoś, kto twierdzi, że nie pora jechać.
	קנה מיניבוס, והוא מסיע אנשים 'kupił busa i wozi ludzi' (יהושע, הכלה 134)
	• Podmiot jest skontrastowany i w polskim przekładzie pojawia się podmiot zaimkowy:
	אין אני מבין לנפשם ואין הם מבינים לנפשי 'ja nie rozumiem ich, a oni mnie nie rozumieją' (בן נר, ארץ 163)
	איני מכיר אותו ואין הוא מכיר אותי 'ja nie znam jego, a on nie zna mnie' (בן נר, ארץ 48)
	אין איש שואל אותך דבר, ואין אתה שואל איש 'nikt cię o nic nie pyta, i ty nikogo nie pytasz' (ראובני, עד 389)
	Ponieważ konstrukcja אין אני פועל nie wyraża wprost kontrastu podmiotów, można go wyrazić poprzez ekstrapozycję zaimka osobowego będącego podmiotem:
	אינני יכול לעבוד, אינני יכול לישון 'nie mogę pracować, nie mogę spać' (מגד, על עצים 61)
	וילי משהו היה מציקו באמת 'Wiliego coś naprawdę dręczyło' (שמיר, הוא 209)
	יהודים, קשה לשנות אותם מדעתם עלינו 'Żydów trudno nakłonić do zmiany zdania o nas' (גרוסמן, נוכחים 56)
	הקוליגה הנכבד שלי הלכה נתעלמה מעיניו, כי נסיובים שייכים לסדר נזיקין 'mój szanowny kolega zapomniał o zasadzie, że surowica może zaszkodzić/uwagi mojego szanownego kolegi uszła zasada, że [...]' (שנהר, סיפורי 1, 43) – w zdaniu bez ekstrapozycji grupa n...
	החיים שלי מחולקים ליום ולילה. לילה פירושו מנוחה 'moje życie dzieli się na dzień i noc. Noc oznacza od-poczynek' (אקשטיין, רחוב 51)
	Zdanie następujące po rzeczowniku ekstraponowanym może zawierać kilka zaimków odnoszących się do niego, i wtedy powstaje podobny problem tłumaczeniowy, jak w przypadku zdania względnego zawierającego kilka anafor odnoszących się do poprzednika (por. r...
	הפלחה – כל קסמה לגבי אליק במכונותיה הנאדרות 'cały urok pracy na roli wiązał się dla Alika z maszynami jej służą-cymi' (שמיר, במו ידיו 71) lub 'z maszynami służącymi uprawie roli wiązał się cały jej urok dla Alika'.
	בחור זה – כוכבו רומז לו 'tego chłopaka gwiazda daje mu znaki' (בורלא, בעל 42) lub 'temu chłopakowi znaki daje jego gwiazda'.
	W przypadku zdań powyższych oba warianty przekładowe wydają się do przyjęcia. Natomiast w zdaniu רק מי שמתחת לגיל שבע עשרה אבא שלה נותן אותה 'tylko dziewczynę, która ma mniej niż 17 lat, jej ojciec oddaje [mężowi]' (גרוסמן, נוכחים 27) lepszy jest wari...
	נימוק זה קשה היה לסותרו 'ten argument trudno było zbić' (אפרת, שכנים 34)
	הללו אין איש מכריחם לצאת 'tych ludzi nikt nie zmusza do wychodzenia' (בר יוסף, אנשי 15)
	היה [...] דוהר [...] על סוסים נטולי־רסן, והוא והם רעמתם פרועה 'cwałował na rozkiełznanych koniach, i jego oraz ich grzywy były wzburzone' (שנהר, סיפורי 1, 31)
	גם אבא וגם אני, אין לנו את הדבר הזה 'ani ja, ani tato nie mamy tej rzeczy' (גרוסמן, נוכחים 31)
	בכינוי שהשמטתו משמעה שחיקת הפרדיקציה 'zaimkiem, pominięcie którego oznacza zatarcie predykacji' (Bar 1995: 21) – szyk postpozycyjny dopełniacza zaimka względnego wynika tu ze znaczenia 'pacjensa'.
	של משדרי־גלים, קצרים וארוכים, גבוהים ונמוכים, שכל אחד מהם יש לו משמעות מסוימת 'nadawanych fal, krótkich i długich, wysokich i niskich, z których każda ma pewne znaczenie' (תמוז, אליקום 69)
	• Ekstrapozycja rzeczownika będącego składnikiem zdania podmiotowego, dopełnieniowego, okolicznikowego, a także zdania dopełnieniowego wtórnie będącego przydawką rzeczownika odczasownikowego (myśl, że [...]). W polskim przekładzie funkcjonalnie odpowi...
	– zdanie podmiotowe:
	כיצד אפשר שקטנים אלה ייצא מהם פעם משהו? 'jak to możliwe, że z tych maluchów kiedyś coś wyjdzie?' (שמיר, במו ידיו 69)
	לא האמין [...] לא הבין כיצד אמונה כזאת יש בה כדי לפתור בעיה כלשהי 'nie wierzył [...] nie rozumiał, jak taka wiara może rozwiązać jakikolwiek problem' (אלמוג, שורשי 79)
	– zdanie okolicznikowe:

	3.ZAIMEK.DZIERZAWCZY.pdf
	1.3. Warianty archaizujące hebrajskiego zaimka dzierżawczego syntetycznego i analitycznego
	Zaimek syntetyczny typu ביתי 'mój dom' to wariant książkowy, zaimek analityczny typu (ה)בית שלי 't.s.' to wariant neutralny. Zdarzają się też warianty archaizujące zaimka dzierżawczego syntetycznego i analitycznego, dla których trudno znaleźć w języku...
	a. Zaimek dzierżawczy syntetyczny 'ich' (głównie w rodzaju męskim) określający rzeczownik mnogi z końcówką ות- w stylu archaizującym może mieć formę taką samą, jak z rzeczownikiem pojedynczym4F : עלילותם 'ich czyny' (שנהר 1, 178); מסילותם 'ich trasy' ...
	לא בכה איש בהיפרדי ממנו 'nikt nie płakał, gdy się z nim żegnałem/podczas mojego z nim pożegnania' (בן נר, האיש 171)
	אהבתה של לינדה אותו 'miłość Lindy do niego/Lindy kochanie go' (שחם, נקניקיות 113)
	שולחי ומקבלי [...] לא שכחו 'posyłający mnie i przyjmujący mnie [...] nie zapomnieli' (בורלא, בגיאות 187)
	היא נושאת חן וחסד בעיני כל רואיה 'ona podoba się wszystkim widzących ją' (פרידלנדר, מבחר 98)
	של יהודים עונדי־תפילין 'Żydów zakładających akcesoria modlitewne' (הרצפלד, אינתא 34)
	ניסח את היחס למציליהם כך 'tak wyraził stosunek do ich wybawców/do ratujących ich' (אפלפלד, פולין 74)
	ראיתי כיצד נסוגה עדת מעני 'widziałem, jak wycofuje się gromada moich dręczycieli/gromada dręczących mnie' (תמוז, אליקום 89)
	להציל עשוק מידי עושקיו 'uratować pokrzywdzonego z rąk jego krzywdzicieli/krzywdzących go' (פרידלנדר, מבחר 54)
	Jeśli hebrajski zaimek dzierżawczy syntetyczny odnosi się do podmiotu zdania, jest tłumaczony na przymiotnik dzierżawczozwrotny swój określający rzeczownik, lub na zaimek osobowy (nie zwrotny) w bierniku lub dopełniaczu określający imiesłów, bo zaimek...
	הודה למארחיו 'podziękował swoim gospodarzom/podziękował goszczącym go' (עוז, מקום 101)
	ראה [...] לשאת לאישה אחת ממעריצותיו 'postanowił pojąć za żonę jedną ze swych wielbicielek/z kobiet go wielbiących' (עוז, מקום 45), może też 'jedną z wielbiących go', choć polski imiesłów użyty substantywnie jest zasadniczo rodzaju męskiego.
	היה [...] מקשיב לשיחו ושבע נחת יחד עם שומעיו 'słuchał swej własnej opowieści i delektował się razem ze swymi słuchaczami/ze słuchającymi go' (בורלא, עלילות 39)
	• W stylu neutralnym pacjens imiesłowu oznaczającego aktualnego wykonawcę jest wyrażony tak samo, jak dopełnienie czasownika, czyli przyimkiem את: בכוונתו של המבצע אותה 'na intencji jej wykonawcy/na intencji wykonującego ją' (כספי, אמצעי 437).
	2. Jeśli hebrajski imiesłów użyty substantywnie oznacza wykonawcę uzualnego czynności, to jego pacjens jest wyrażony zaimkiem dzierżawczym syntetycznym (w stylu książkowym) lub analitycznym (w stylu neutralnym), bądź dopełniaczem we wszystkich wariant...
	יהא המעביד שלנו 'będzie naszym pracodawcą' (בר יוסף, אנשי 133) – nie: będzie zatrudniającym nas z powodu funkcji orzecznikowej, gdy przydawka może być tłumaczona na imiesłów: כיצד מעבידך דודיה נפח עובד 'jak twój pracodawca/zatrudniający cię Dodie Kowa...
	מעבידיהם 'ich pracodawcy' (אפרת, המילים 693)
	כולם נעשים שונאים שלך 'wszyscy stają się twoimi wrogami' (שמיר, הוא 148) – mowa o uczuciu stale żywionym, dlatego możliwy jest czasownik aspektowy 'stawać się', któremu odpowiada czasownik 'zacząć', gdy imiesłów (właściwy stylowi książkowemu) możliwy ...
	Z porównania trzech wyrażeń: נושאיה 'niosący ją', בין המקיפים אותו 'pomiędzy otaczającymi go', המדריך שלך 'twój instruktor' płynie wniosek, że w stylu neutralnym forma, w jakiej wyrażony jest pacjens imiesłowu użytego substantywnie, jest sygnałem, czy...
	הכנופיה של זייפני השטרות 'szajka fałszerzy banknotów' (אקשטיין, רחוב 133) – pacjens rzeczownika זייפן 'fałszerz', morfologicznie różniącego się od imiesłowu מזייף 'fałszujący' w żadnym razie nie może być wyrażony tak jak dopełnienie czasownika. W znac...
	היה אורי המחבר, הבמאי והמפיק של הקומדיה הקטנה 'Uri był twórcą, reżyserem i producentem małej komedii' (עוז, המצב 52) – wszystkie trzy rzeczowniki oznaczają tu uzualnego wykonawcę, dwa z nich w języku hebrajskim morfologicznie nie różnią się od imiesło...
	3. Jeśli hebrajski imiesłów użyty substantywnie oznacza wykonawcę czynności jednorazowej, ale niejednoczesnej z tą wyrażoną orzeczeniem, to jego pacjens w stylu książkowym jest wyrażony zaimkiem dzierżawczym syntetycznym lub dopełniaczem morfologiczny...
	• Pacjensa wyraża zaimek syntetyczny (styl książkowy):
	באת אל המוכן וכולך לעג למכיניו 'przyszłaś na gotowe i szydzisz z tych, którzy to przygotowali' (האזרחי, תאומים 61)
	בא אל מושיענו 'przyszedł do tego, który nas zbawił/do naszego zbawcy' (צלקה, פולחן 23)
	ששולחיהם לא זוהו נכונה '[listy,] których nadawcy nie zostali prawidłowo zidentyfikowani' (שלו, רומן 236), nie 'listy, które wysyłający', bo listy zostały wysłane wcześniej, niż nie zidentyfikowano ich nadawców, a przekład ze zdaniem względnym niemożli...
	• Pacjensa wyraża dopełniacz morfologiczny lub zaimkowo-przyimkowy (styl książkowy):
	• Pacjensa wyraża zaimek analityczny (styl neutralny):
	רוצה לארגן אירוע גדול לכבוד יום־ההולדת השבעים וחמש של המציל שלו 'chce urządzić wielkie przyjęcie z okazji 75 urodzin swego wybawcy/tego, który go uratował' (רון פדר עמית, זייפנו 24)
	נסים לוי הוא הרוצח שלה 'Nisim Lewi jest jej mordercą/jest tym, który ją zamordował' (בן עזר, המחצבה 169)
	אבי, שהיה מחנכי הרוחני 'mego ojca, który był moim duchowym wychowawcą' (צרי, מתופת 11)
	מחזריה 'jej zalotnicy' (שם אור, רצח 61), choć חיזר אחרי מישהי 'zalecać się do kogoś'.
	משתתפיו 'jego uczestnicy' (שמיר, במו ידיו 101), choć השתתף במשהו 'uczestniczyć w czymś'.
	את כל המשתתפים שלו 'wszystkich jego [= kongresu] uczestników' (ארד, מאזן 81)
	כמה ממלעיגיה מתקנאים בה 'niektórzy z szydzących z niej zazdroszczą jej' (עוז, מקום 26), choć הלעיג על מישהו, למישהו, במישהו 'szydzić z kogoś'.
	Polski rzeczownik szyderca tylko w stylu archaizującym pozwala na wyrażenie pacjensa tak samo jak wyrażone jest dopełnienie formy finitywnej: szyderca z czegoś, zaimek dzierżawczy czy dopełniacz nie może wyrażać pacjensa rzeczownika szyderca, zatem w ...
	Podsumowując, także w przypadku imiesłowu można zauważyć, że jeśli w zdaniu hebrajskim pojawia się zaimek analityczny, to przeważnie także w polskim przekładzie pojawia się zaimek dzierżawczy, i zaimki te wyrażają pacjensa rzeczownika oznaczającego ni...
	d. Zaimek dzierżawczy wyrażający agensa strony biernej
	W języku hebrajskim dopełniacz morfologiczny (rzadziej zaimkowo-przyimkowy) lub zaimek syntetyczny jako określenie imiesłowu biernego może wyrażać agensa strony biernej, tj. w parafrazie na zdanie z imiesłowem czynnym jako orzeczeniem dopełniacz taki ...
	• Imiesłów bierny jest przydawką lub orzecznikiem. W polskim przekładzie pojawia się imiesłów, lecz niemożliwy jest określający go dopełniacz czy zaimek dzierżawczy wyrażający agensa, i konieczny jest przyimek przez lub w przypadku rzeczowników nieoży...
	ארץ ארורת אלוהים 'ziemia przeklęta przez Boga' (הפנר, כולל 130)
	העם ברוך־האלוהים 'naród pobłogosławiony przez Boga' (המאירי, השגעון 19)
	הוא ננס ברוא־דמיון 'jest karłem stworzonym przez wyobraźnię' (בן נר, מלאכים 9)
	המדובר בעיראק – שנואת מצרים באותם ימים 'mowa o Iraku – znienawidzonym przez Egipt w owym czasie' (ששון, שבע 145)
	קצוותיו צרובי השמש 'jego końce, spalone przez słońce' (גפן, כורסת 82)
	לנוצרים שנואיהם 'znienawidzonym przez siebie chrześcijanom' (גלעדי, חודה 184)
	אתם, שנואיו של הקב׳׳ה 'wy, znienawidzeni przez Boga' (מאק, מדרש 31)
	ואנו היינו קלים ומרחפים כמותו, שטופי רוח ומסוחררי מהירות 'a my byliśmy lekcy i unoszący się jak on, ogarnięci wiatrem i oszołomieni prędkością' (רז, פרשת 13)
	Dopełniacza morfologicznego czy zaimka syntetycznego wyrażającego agensa imiesłowu biernego nie można zastąpić dopełniaczem przyimkowym ani zaimkiem analitycznym, bo wtedy odnosi się on nie do imiesłowu, lecz do określonego przezeń rzeczownika, choć n...
	W języku hebrajskim w stylu neutralnym agensa imiesłowu biernego wyraża nie zaimek dzierżawczy analityczny, lecz przyimek, którego wybór zależy od znaczenia rzeczownika oznaczającego agensa: בציור השנוא עליה 'na obrazie przez nią znienawidzonym' (עוז,...
	• Imiesłów bierny jest użyty substantywnie. W polskim przekładzie agensa wyraża przyimek (bądź bezprzyimkowy narzędnik, gdy agens jest nieożywiony), jeśli przełożyć hebrajski imiesłów na imiesłów, a dopełniacz lub zaimek dzierżawczy, jeśli przełożyć h...
	כצלוי־של־חמה 'jak ktoś spalony przez słońce/spalony słońcem' (שמיר, הוא 15)
	שלוחיו של כוח עליון התייצבו מולם 'posłani przez siłę wyższą/posłańcy siły wyższej stanęli przed nimi' (בן נר, מלאכים 29)
	כתפי ברואיו 'ramiona [istot] stworzonych przez niego/ramiona jego stworzeń' (שמעוני, חדר 498)
	לנצוריה 'pilnowanym przez nią/swoim podopiecznym' (יהושע, הכלה 112)
	Wyrażenia powyższe są homonimiczne z wyrażeniami, w których dopełniacz morfologiczny określający imiesłów bierny nie wyraża agensa, i wtedy możliwy jest w polskim przekładzie dopełniacz: מה שעוללו [...] בנצורי גוש עציון 'to, czego się dopuścili [...] ...
	e. Zaimek dzierżawczy wyrażający miejsce czynności
	W języku hebrajskim dopełniacz morfologiczny lub zaimek syntetyczny określający rzeczownik odczasownikowy abstrakcyjny lub imiesłów użyty substantywnie może wyrażać miejsce, w którym odbywa się czynność wyrażona rzeczownikiem lub imiesłowem. Jest to w...
	• rzeczownik odczasownikowy abstrakcyjny określony przez dopełniacz morfologiczny lub zaimek syntetyczny:
	להקות גדולות של ציפורים 'wielkie stada ptaków' (עוז, סיפור 70), gdy dopełniacz morfologiczny להקות ציפורים גדולות mógłby też znaczyć 'stada wielkich ptaków'.
	Gdy 'grupę' wyraża zaimek osobowy, to pojawia się przyimek מן: הרב קוק הוא אחד מהם 'rabin Kok był jednym z nich' (באר, עת 449). Wariant אחדם 'jeden z nich' jest niemożliwy ze względów frazeologicznych, a nie znaczeniowych25F . Można liczebnik אחד okr...
	לנוצרים שנואיהם 'znienawidzonym przez siebie chrześcijanom' (גלעדי, חודה 184)
	אתם, שנואיו של הקב׳׳ה 'wy, znienawidzeni przez Boga' (מאק, מדרש 31)
	r. Drugi składnik wyraża przyczynę stanu wyrażonego pierwszym składnikiem (będącym rzeczownikiem abstrakcyjnym odczasownikowym lub odprzymiotnikowym) lub powód zaistnienia rzeczy nazwanej pierwszym składnikiem (będącym rzeczownikiem konkretnym). Możli...
	• Pierwszy składnik to rzeczownik konkretny:
	s. Bezokolicznik לפעול odnoszący się do czynności jako takiej, a nie do wskazanego jej wykonania, może być drugim składnikiem dopełniacza morfologicznego, którego pierwszy składnik to imiesłów, i wtedy bezokolicznik jest dopełnieniem imiesłowu. Jest t...
	W stylu neutralnym raczej niedbałym bezokolicznik לפעול odnoszący się do czynności jako takiej może być drugim składnikiem dopełniacza przyimkowego. W polskim przekładzie pojawia się niekiedy dopełniacz rzeczownika odczasownikowego:
	Gdy mowa o wskazanym wykonaniu czynności, to nawet w stylu niedbałym pojawia się nie bezokolicznik, lecz rzeczownik odczasownikowy: באמצע הקריאה שלו 'w trakcie tego jego krzyku' (בן יהודה, 1948, 9).
	W stylu starannym drugim składnikiem jest rzeczownik odczasownikowy lub gerundium, nawet gdy mowa o czynności jako takiej: חלום התחייה התרבותית 'marzenie o odrodzeniu kulturalnym' (עוז, סיפור 77); אותו ריגוש [...] של היות יחד 'ta ekscytacja byciem raz...
	c. Pierwszy składnik oznacza część całości nazwanej drugim składnikiem:
	a. Rzeczownik gramatycznie nieokreślony i nie mający funkcji anaforycznej, bo odnoszący się do nieznanego elementu kategorii, jest podmiotem, dopełnieniem, składnikiem okolicznika. Rzeczownik taki w stylu neutralnym nie ma rodzajnika, jest za to okreś...
	הבטחה אחת שלה היא כן קיימה 'ona owszem spełniła jedną swoją obietnicę/jedną ze swych obietnic' (שחר, נינגל 79)
	גם שני מחזות שלו הועלו 'również dwa jego dramaty zostały wystawione' (שם אור, רצח 154), nie 'dwa z jego dramatów'.
	קראתי מאמר שלו 'czytałem [pewien] jego artykuł' (מגד, החיים 41)
	שעה אחת שלי קחי 'weź jedną moją godzinę/jedną z moich godzin' (שמיר, ילדי 106)
	גילה [...] גם כמה בני־דודים שלו 'odkrył [...] kilku swoich kuzynów/kilku ze swoich kuzynów' (יהושע, מולכו 23)
	W stylu książkowym w zdaniach bliskoznacznych pojawia się rzeczownik gramatycznie (ale nie semantycznie) określony, tj. z przydawką w formie zaimka dzierżawczego syntetycznego37F :
	Jednak w stylu niedbałym zdarza się nieuzasadniony brak rodzajnika, tj. rzeczownik określony przez zaimek analityczny ma funkcję anaforyczną, mimo to brak rodzajnika, choć rzeczownik taki zdradza inne cechy określoności, takie jak przyimek את lub przy...
	אנחנו רק כמה שנים בארץ. דודה שלי ואני. אני קצת יותר, ודודה שלי פחות 'jesteśmy w Izraelu dopiero kilka lat. Moja ciocia i ja. Ja trochę dłużej, moja ciocia trochę krócej' (שרירא, שערי 6)
	– w stylu neutralnym po liczebniku rzeczownik z rodzajnikiem i zaimkiem analitycznym (por. Glinert 2004: 508): אחד האבות שלו 'jeden z jego ojców' (עוז, פנתר 147)
	Oba warianty, archaizujący i neutralny, są tak samo tłumaczone na język polski. Z powodów frazeologicznych nie można w wyrażeniu אחת רגליו zastąpić rzeczownika 'jego nogi' zaimkiem 'one', tj. znaczenie 'jedna z nich' musi być w języku hebrajskim wyraż...
	• grupą nominalną niejednorodną pod względem określoności, bo złożoną z rzeczownika określonego zaimkiem syntetycznym i liczebnikiem 'jeden', z tym, że liczebnik nie ma rodzajnika. Jest to właściwość stylu archaizującego:
	בקמטר שהיה מוצב על דפנו אחת 'w komodzie, która stała oparta na jednym ze swych boków' (שמיר, הוא 36)
	W stylu książkowym wolnym od archaizacji grupa taka jest jednorodna pod względem określoności: רגלו האחת בשביל והשניה באדמה 'jedna jego noga była na ścieżce, a druga na ziemi' (מלץ, השער 124). Wariant jednorodny pod względem określoności jest homonimi...
	b. Rzeczownik gramatycznie nieokreślony, z zaimkiem dzierżawczym analitycznym, jest orzecznikiem zaliczającym do kategorii, a nie utożsamiającym dwa egzemplarze38F . Ze zdania nie wynika znaczenie partytywne:
	ההורים שלנו הם לא בדיוק הורים שלנו 'nasi rodzice nie są dokładnie naszymi rodzicami' (אקשטיין, רחוב 149) – tu rzeczownik będący podmiotem jest gramatycznie określony, a będący orzecznikiem jest gramatycznie nieokreślony.
	לייבקה היה ניגוד מוחלט שלו 'Lejbka był jego zdecydowanym przeciwieństwem' (אקשטיין, רחוב 137)
	אתה נציג שלו 'jesteś jego przedstawicielem' (מגד, פויגלמן 131), nie 'jednym z jego przedstawicieli'.
	זו כתובת שלך? 'to jest twój adres?' (בלס, חדר 9), 'adres zamieszkania', zatem jedyny.
	רק הם עלה זכרם לפני 'tylko ich wspomnienie mnie nawiedziło' (בן נר, האיש 34)
	ולכל גלגול וגלגול יש החן והיופי והכיעור והסיאוב שלו 'każda reinkarnacja ma swój urok, piękno, szpetotę i brud' (בר יוסף, בדרך 43)
	Rzadziej hebrajski zaimek analityczny pojawia się tylko z pierwszym składnikiem szeregu, gdy mówiący jakby miał zamiar poprzestać na pierwszym rzeczowniku, a potem dopowiedział następne, co oddałem w przekładzie za pomocą interpunkcji:
	b. W języku hebrajskim można uniknąć powtarzania rzeczownika dzięki dopełniaczowi przyimkowemu (w stylu neutralnym) lub zaimkowo-przyimkowemu (w stylu książkowym), które pozwalają na elipsę drugiego składnika (Berman 1978: 259): מן ההיקף והעומק של האח...
	3. Określenia przymiotne i imiesłowowe zaimka dzierżawczego
	W języku hebrajskim rzeczownik lub zaimek osobowy pełniące dowolną funkcję składniową (z wyjątkiem zaimka w funkcji łącznika lub składnika innych zaimków) mogą mieć dwa typy określeń w składni zgody: przydawkę, zgodną z określanym wyrazem nie tylko co...
	3.1. Przydawka zaimka dzierżawczego
	3.1.1. Formy przypadkowe polskiego zaimka osobowego określone przydawką
	W języku hebrajskim przydawka w formie przymiotnika, imiesłowu lub rzeczownika w apozycji jest zgodna z określanym rzeczownikiem lub zaimkiem nie tylko co do liczby i rodzaju, ale też co do gramatycznej określoności. Przydawka taka zwykle wyraża cechy...
	אל תלמדו מאיתנו היהודים 'nie uczcie się od nas, Żydów' (יהושע, הכלה 134)
	Jeśli drugi składnik konstrukcji dopełniaczowej to rzeczownik, zarówno w języku polskim, jak i hebrajskim może on być określony przez przymiotnik bądź przez rzeczownik w apozycji:
	פסל משה רבנו 'posąg Mojżesza, naszego nauczyciela' (גפן, בקשר 117)
	Jeśli drugi składnik hebrajskiej konstrukcji dopełniaczowej to zaimek osobowy, także on może być określony przez przydawkę w formie przymiotnika bądź rzeczownika w apozycji. Jak wynika z przykładów podanych poniżej, jeśli hebrajski zaimek osobowy w do...
	W języku polskim unika się określania przymiotnika dzierżawczego odrzeczownikowego (typu ojcowy) przymiotnikiem czy rzeczownikiem w apozycji zgodnym z rzeczownikiem, od którego pochodzi przymiotnik dzierżawczy. Widać to wyraźnie w dawnych przekładach ...
	משלי שלמה, Budny: przypowieści Solomonowe; BG: przypowieści Salomonowe (Prz 25, 1)
	משלי שלמה בן דוד, Budny: przypowieści Solomona syna Dawidowego; BG: przypowieści Salomona, syna Dawidowego (Prz 1, 1)
	Zatem przymiotnika dzierżawczego odrzeczownikowego używano, gdy po 'posiadaczu' nie następowały żadne przydawki charakteryzujące posiadacza, natomiast dopełniacza używano, gdy 'posiadacz' był określony przez rzeczownik w apozycji. We współczesnej pols...
	Ponieważ użycie polskiego przymiotnika dzierżawczego odrzeczownikowego jest współcześnie bardzo ograniczone, praktyczny problem powodują tylko przymiotniki dzierżawcze odzaimkowe mój, swój, czyjś, czyj, niczyj, bo w ich przypadku przejście na dopełnia...
	a. Hebrajski zaimek dzierżawczy 1. lub 2. osoby jest określony przez przymiotnik:
	שוב אין זה רק ענייני שלי, הקטן, אלא בעיה של עוצמה הניתנת לבעלי תככים ברחוב היהודי 'nie jest to już sprawa własna moja, małego, lecz problem siły danej stronom sporu na ulicy żydowskiej/własna moja, małego, sprawa' (מינץ, אגרות 557)
	תפקידי שלי, הקטן שבחבורה, היה למנוע ממנו 'zadaniem moim, najmłodszego w grupie, było powstrzymać go' (דרור, המסתערבים 117)
	ידעתי מהי מידת ההשפעה של מחשבותי שלי הקטן על ההחלטות בדרגים הגבוהים 'wiedziałem, jaka jest skala wpływu myśli moich, małego, na decyzje podejmowane na wysokich szczeblach' (שמשי, סערה 87)
	שמי שלי, הקטן, יימנה עם השמות המכובדים המקשטים את הקובץ 'nazwisko moje, małego, znajdzie się pomiędzy wielkimi nazwiskami ozdabiającymi zbiorek' (מגד, מחברות 140)
	השבושים הן שגיונות שלי הקטן באלפי ישראל 'te błędy są omyłkami moimi, najmniejszego wśród Izraelitów' (קטיף 1963, 2, 227)
	רוחצת אותם ואפילו מסבנת לא פעם גבות שלנו "הגדולים" 'myła je [= małe dzieci], a nawet namydlała od czasu do czasu plecy nasze, dorosłych' (ניר, רק 184) – przekład jest zupełnie niekontrowersyjny, jeśli zaimek dzierżawczy zastąpić celownikiem: 'namydlał...
	הגלויות של הפעוטות הן הנסתרות שלנו, הגדולים 'oczywistości małych dzieci są niewiadomymi nas, dorosłych/niewiadomymi naszymi, dorosłych (שטיינמן, היסוד 22) – przekład jest niekontrowersyjny, jeśli zaimek dzierżawczy zastąpić przyimkiem dla z dopełniacz...
	מזל שלכם, החדשים, שאין אנחנו מקבלים אתכם 'waszym, nowych, szczęściem jest to, że my was nie przyjmu-jemy' (שחם, אבן 38)
	הטעם שלנו, הצעירים, אינו הטעם שלכם 'gust nasz, młodych, nie jest waszym gustem' (טברסקי, תולדות 2, 38)
	כזה הוא טבענו שלנו, הצעירים ההופכים לזקנים 'taka jest natura nasza, młodych zamieniających się w starców' (זך, קווי 26)
	לפי קנה־המידה שלנו, הצעירים 'według naszych, młodych, kryteriów' (לוינגר, יקנעם 142)
	היתה התחושה שלנו, הצעירים וחסרי הניסיון הקרבי, קשה במיוחד 'nasze, młodych i pozbawionych doświadczenia bojowego, odczucia były szczególnie trudne' (שפירא, לבד 81)
	שוביניזמוס של מי גדול יותר – שלנו הצעירים, הציוניים הקיצונים [...] או שלכם 'czyj szowinizm jest większy – nasz, młodych, skrajnych syjonistów [...] czy wasz' (מקלט 1920, 3, 212)
	Zupełnie niekontrowersyjny jest przekład rzeczownika odczasownikowego określonego przez zaimek dzierżawczy wyrażający pacjensa, bo wtedy w polskim przekładzie pojawia się nie przymiotnik dzierżawczy, lecz zaimek w dopełniaczu: אנחנו מאזינים למי שמתכננ...
	b. Hebrajski zaimek dzierżawczy 1. lub 2. osoby jest określony przez rzeczownik w apozycji. Przekład z rzeczownikiem w dopełniaczu określającym przymiotnik dzierżawczy wydaje się nawet łatwiejszy do zaakceptowania niż przymiotnik w dopełniaczu określa...
	Jeśli zaimek dzierżawczy określony przez przymiotnik lub rzeczownik w apozycji odnosi się do podmiotu, to niemożliwy jest standardowy odpowiednik przekładowy takiego zaimka dzierżawczego, czyli zaimek swój, jako że zaimka swój nie można określić przyd...
	אחרי הניצחון שלנו הצעירים [...] הרגשנו 'po naszym, młodych, zwycięstwie [...] czuliśmy' (משפחת אבן 76), nie 'po swoim, młodych, zwycięstwie czuliśmy', choć tak właśnie należałoby tłumaczyć w braku przydawki przymiotnej: 'po swoim zwycięstwie czuliśmy'.
	אם לא ממקורותינו שלנו, היהודים [...] נשאב את ההכרה הזאת ממה שממקובל כבר 'jeśli nie z naszych, Żydów, źródeł [...] czerpmy tę świadomość z tego, co już jest uznane' (שמיר, זרקור 184), nie 'ze swoich, Żydów, źró-deł', choć gdyby nie przydawka, to tak wł...
	c. Hebrajski zaimek dzierżawczy 3. osoby jest określony przez przymiotnik lub rzeczownik w apozycji.
	Polski zaimek dzierżawczy 3. osoby to nie przymiotnik, lecz zaimek osobowy w dopełniaczu, dlatego zupełnie niekontrowersyjny jest przekład zdań, w których hebrajski zaimek dzierżawczy 3. osoby jest określony przez przymiotnik lub rzeczownik w apozycji...
	שמעתי את קול דלת המכונית נפתחת 'słyszałam odgłos otwieranych drzwi samochodowych' (אלמוג, שורשי 70)
	באזניו, יחיד מכולם, [...] שפכה את לבה 'wobec niego, jedynego ze wszystkich/do uszu jego, jedynego ze wszystkich [...] uczyniła szczere wyznanie' (שבתאי, זכרון 224) – przekład do uszu jego jest frazeologicznie wadliwy, ale gramatycznie jest bez zarzutu...
	הצטמצמו עיניו ומלאו משובה, נהנה מן החידוד 'oczy jego, delektującego się żartem, zwęziły się i nabrały figlarnego wyrazu' (באר, עת 19)
	נעצמו עיניו, מייחל שהאשה הערבייה שוב תזיל דמעה 'zamknęły się oczy jego, pragnącego, by Arabka znów uroniła łzę' (יהושע, הכלה 130)
	בנביחתו, מקפץ ונסוג 'w szczekaniu jego, przyskakującego i cofającego się' (שמיר, ילדי 94)
	פלטה הכנרת את גופתו, כפות בחבלים  'jezioro Genezaret wyrzuciło zwłoki jego, związanego sznurami' (קפליוק, סיפורו 32)
	Także zaimek dzierżawczy w formie skontrastowanej może być podmiotem orzecznika okolicznikowego: האבנים [...] הדיפו [...] ריח צמחים זרים [...] ריח עצמה מזיעה 'kamienie [...] wydawały zapach nieznanych roślin [...] zapach jej samej, pocącej się' (שמיר,...
	• Jeśli orzecznik okolicznikowy to imiesłów, najlepiej jest tłumaczyć go na zdanie podrzędne, dzięki czemu unika się określenia przymiotnika dzierżawczego imiesłowem zgodnym z osobą, do której przymiotnik dzierżawczy się odnosi:
	זכר צורתי, מוטל על הארץ ומגלגל את עיניו, עורר בו סלידה 'wspomnienie mej postaci, jak leżałem na ziemi i wywracałem oczami, budziło w nim obrzydzenie' (קנז, התגנבות 11), lepiej niż 'wspomnienie postaci mojej, leżącego na ziemi'.
	אנחנו לא פליטים [...] יש לנו האחוזה 'nie jesteśmy niedobitkami [...] mamy to gospodarstwo' (אלמוג, שורשי 45)
	• 'rzecz posiadana' wyrażona zaimkiem osobowym62F :
	אתה תרצה לבוא אלי, ואני אהיה לך כאן 'będziesz chciał przyjść do mnie, i będziesz tu mnie miał' (עוז, מנוחה 76), nie 'będę twoja', bo zdanie jest utrzymane w stylu neutralnym, w którym to ostatnie znaczenie byłoby wyrażone zaimkiem dzierżawczym anality...
	• 'rzecz posiadana' wyrażona zaimkiem wskazującym użytym substantywnie:
	לקשור לעצמי את הידיים 'związać sobie ręce' (גרוסמן, נוכחים 42)
	העזה כזו, להביט לי בעיניים 'co za śmiałość, patrzeć mi w oczy' (שחם, אבן 39)
	תלה לך מדף על החזה 'powieś sobie na piersi półkę' (שחר, המסע 13)
	בידי הימנית החזקתי את ראשו של קאזאם 'w prawej ręce trzymałem [uciętą] głowę Kazama' (קרת, געגועי 22)
	ביד שנייה הוא מטלטל בלבביות את ידו של זה 'drugą ręką serdecznie potrząsa tamtemu rękę [na powitanie]' (היושע, הכלה 208) – w polskim przekładzie celownik, bo czynność jest gestem.
	היא לקחה את היד שלי ושמה על היד שלו 'wzięła moją rękę i położyła ją na jego ręce' (ידעיה, ואקום 89) – celem nie jest manipulowanie całym ciałem, lecz wyłącznie wymienioną jego częścią, dlatego nie 'wzięła mnie za rękę'.
	ידה מחזיקה את הפיפי שלי והיא מתחילה לשפשף אותו 'jej ręka trzyma mi siusiaka i zaczyna go pocierać' (אקשטיין, רחוב 234) – celownik jest możliwy w polskim przekładzie, bo celem czynności jest dostarczenie doznań zmysłowych w wymienionej części ciała.
	היא דוחפת את היד בגסות 'ona odpycha brutalnie rękę [jej podaną]' (אקשטיין, רחוב 324)
	מישהו עלול לתפוס לך באוזן 'ktoś może cię złapać za ucho [w celu zatrzymania]' (קריץ, סטודנטית 451)
	תפסה לשמחה בידה 'złapała Symchę za rękę [w celu zatrzymania jej]' (שנהר, סיפורי 2, 363)
	תופס לה במותניים שלה 'trzyma ją za biodra [aby ją unieruchomić]' (נבו, ארבעה 231)
	לפתה לו את זרועו 'łapała go za ramię [aby go unieruchomić]' (שמיר, הינומת 78)
	מחזיקה לה עדיין במותניים 'nadal trzymając ją za biodra [w celu zapobieżenia oddaleniu]' (נבו, ארבעה 267)
	שאני אחזיק לו את הרגליים 'abym trzymała go za nogi' (קסטל בלום, היכן 38), o zarzynanej świni, aby ją unieruchomić.
	להחזיק לו אותה 'złapać go za nią [= rękę]' (גרוסמן, מומיק 49), tj. 'w celu prowadzenia'.
	החזקתי לו את היד 'złapałam je [= dziecko] za rękę [w celu okazania uczuć]' (שלו, חיי 278)
	הוא עוד מחזיק לו את היד 'on go jeszcze trzyma za rękę [w celu zatrzymania przy sobie]' (שמיר, תחת 76)
	משכה לי בשערות 'pociągnęła mnie za włosy' (מגד, פרספונה 29), w kontekście parafraza: משכה אותי ב"זנב־הסוס" שלי [...] מן הסלון אל החדר שלי 'zaciągnęła mnie za mój koński ogon z salonu do mojego pokoju'.
	מושך לסבא [...] במעיל 'ciągnie dziadka za płaszcz [w celu nakłonienia do pochylenia się]' (גרוסמן, מומיק 25)
	הוא ניער לי את הכתף 'potrząsnął mnie za ramię [w celu obudzenia mnie]' (זהר, דבק 194)
	מחבקים את המתניים אחד לשני 'trzymają się na wzajem za biodra' (גרוסמן, מומיק 87) – o ludziach razem jadących na jednym koniu, więc 'żeby nie spaść'.
	Rzeczownik oznaczający część ciała może być gramatycznie nieokreślony, gdy oznacza jedną z kilku części ciała o tej samej nazwie: אמי ניסתה למשוך לה רגל 'moja matka próbowała pociągnąć ją za nogę [, aby ją zatrzymać]' (אקשטיין, רחוב 281).
	Celownik jest możliwy w przekładzie polskim, gdy celem czynności nie jest manipulowanie całym ciałem, lecz wywołanie doznań zmysłowych w wymienionej części ciała: היא החזיקה לי את הפיפי ביד 'trzy-mała mi w ręce siusiaka' (אקשטיין, רחוב 187).
	• styl książkowy:
	משוך לו באפו הקטן 'pociągnij go za jego mały nos [aby go obudzić]' (אוליצקי, דודיה 30)
	דגדג לו בצוארו האפור '[człowiek] połaskotał go [= psa] po jego szarej szyi [dla wyrażenia i wzbudzenia uczuć]' (שנהר, סיפורי 3, 14)
	אני פשוט אמשוך לה בצמות הקטנות המעצבנות שלה 'po prostu pociągnę ją za jej małe, denerwujące warkocze [w celu zadania bólu]' (נבו, ארבעה 113)123F
	גירד את חטמו הגדול 'podrapał się po swym wielkim nosie' (קסטל בלום, היכן 42)
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	זה מה שאנחנו עובדים עליו 'to jest coś/to, nad czym pracujemy' (גרוסמן, נוכחים 58)
	מה שהפריע לי יותר מכל [...] הוא הגילוי ההדרגתי 'czymś/tym, co mi przeszkadzało najbardziej [...] było stopniowe odkrywanie' (גרוסמן, נוכחים 204)
	מה שכתבתי שם היה [...] מין טכסיס 'coś/to, co tam napisałem, było [...] rodzajem wybiegu' (גרוסמן, נוכחים 201)
	כל מה שהם זקוקים לו 'wszystko (to), czego oni potrzebują' (גרוסמן, נוכחים 45)
	כולכם משהו לא בסדר אצלכם 'wszyscy macie jakiś feler' (שלו, רומן 308)
	הללו אין איש מכריחם לצאת 'tych ludzi nikt nie zmusza do wychodzenia' (בר יוסף, אנשי 15)
	אין לך מושג איזה מין אשה נפלאה שהיא! 'nie masz pojęcia, jakaż to wspaniała kobieta' (שחר, סוכן 55), por. אין לך מושג איזה צרות צרורות גורמת לי אחותך 'nie masz pojęcia, jakichże kłopotów przyczynia mi twa siostra' (שחר, המסע 121)
	הוא רצה להגיע [...] לכנסיות שעל חוף הכנרת 'chciał dotrzeć [...] do kościołów, które są nad jeziorem Genezaret/do kościołów nad jeziorem Genezaret' (בן עזר, אנשי 50)
	• Zdanie główne w czasie teraźniejszym, zdanie względne opisuje stan równoczesny z sytuacją opisaną w zdaniu głównym. W polskim przekładzie zdania względnego czas teraźniejszy:
	• przyimek כ- z zaimkiem wskazującym bądź zaimkiem 1. lub 3. osoby, ze spójnikiem względnym lub bez niego, jako określenie rzeczownika nie będącego wołaczem:
	מרשעת כזאת 'co za jędza!' (יהושע, הכלה 502)
	פראים שכאלה 'co za dzicy ludzie' (מגד, חדוה 293)
	איך שהעליבה אותי בפני כל הכיתה, מרשעת שכמותה 'jakże mnie obraziła przy całej klasie, ta podła baba' (אלמוג, שורשי 62)
	שוטה שכמותי 'co za głupek ze mnie!' (שחם, אבן 27)
	זקנה טיפשה שכמוני 'co za głupia starucha ze mnie!' (שחר, נינגל 200)
	• przyimek כ- z zaimkiem 2. osoby i ze spójnikiem względnym, jako określenie rzeczownika będącego obraźliwym wołaczem. Z powodu obraźliwego charakteru wyrażenia możliwa jest w języku hebrajskim zapożyczona z arabskiego partykuła wołacza יא. W polskim ...
	העוד לא תדעי לכפותו – פרה שכמותך? 'czy jeszcze nie umiesz go zmusić, ty krowo?' (ראובני, שמות 50)
	יא מרטיב שכמוך 'ty szczylu!' (בן עזר, המחצבה 9)
	ממזר שכמוך, אתה תרביץ לילדים שלי? 'ty bękarcie, ty będziesz bił moje dzieci?' (אקשטיין, רחוב 281)
	ואתה, מטומטם שכמוך, חשבת לבצע עליו מעצר בית 'a ty, ty głupcze, zamyślałeś zastosować wobec niego areszt domowy' (גנזבורג, חיידק 145)
	אכזרית שכמותך! 'ty okrutnico!' (האזרחי, תאומים 37)
	שוטים שכמותכם! 'wy głupcy!' (ראובני, עד 157)
	אני מישהו שאכפת לו, שמוק שכמוך 'ja jestem kimś, komu zależy, ty kutasie' (גנזבורג, חיידק 145)
	תקשורתן חכם שכמוך 'ty przemądrzały specu od komunikacji' (בן נר, מלאכים 43)
	פואט שכמוך! 'ty poeto/ty marzycielu' (בן נר, מלאכים 16)
	Wołacze פואט 'poeto!', תקשורתן חכם 'specjalisto od komunikacji!' nie byłyby eksplicytnie obraźliwe. Rzadko tego typu wołacz wyraża pozytywne uczucia, i wtedy partykuła יא jest niemożliwa: טיפשון שכמוך 'ty głuptasku' (שחר, נינגל 206) – częściej wołacz ...
	Anafora czyj jest niemożliwa w przypadku innych poprzedników: את שאבא שלך קונה חצי העולם 'ty, której tato kupuje pół świata' (שמיר, ילדי 108). Jeśli w zdaniu hebrajskim poprzednik to zaimek מי 'ktoś', a zarazem anafora odnosząca się do niego jest okre...
	מה בין יהודי לשאינו יהודי? 'jaka jest różnica między Żydem, a tym, kto nie jest Żydem?' (שחם, אבן 7)
	הפלא [...] היה בחיבוק שחיבקה את אויבה 'coś niezwykłego [...] było w uścisku, jakim obdarzyła swego wroga' (שחר, נינגל 79)
	הדפים [...] אינם מביעים מה שאני מרגיש 'kartki [...] nie wyrażają (tego), co czuję' (שחם, קירות 19), por. zdanie pytajnozależne z tym samym czasownikiem: ואני יכולה להביע לך כמה אני רוצה בטובתך 'mogę ci powiedzieć, jak bardzo pragnę twego dobra' (לוז, ...
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