
София, 2019

Братислав Иванов

Да научим сами японски език



Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде 

размножавана или предавана по ка къв то и да било начин без изричното 

съгласие на „Изток-Запад“.

© Братислав Иванов, автор, 2019

© Издателство „Изток-Запад“, 2019

ISBN 978-619-01-0524-4 – Мека подвързия

ISBN 978-619-01-0525-1 – Твърда подвързия



Да научим сами 

японскияпонски
език

Б р а т и с л а в  И в а н о вБ р а т и с л а в  И в а н о в

Втора частВтора част





Съдържание

 
Предговор .................................................................................................................... 7

 
Използвани съкращения ......................................................................................... 8

 Двайсет и втори урок ........................................................................... 9

 Двайсет и трети урок .......................................................................... 17

 Двайсет и четвърти урок ..................................................................... 23

 Двайсет и пети урок .............................................................................. 28

 Двайсет и шести урок ........................................................................... 38

 Двайсет и седми урок ........................................................................... 42

 Двайсет и осми урок ............................................................................. 46

 Двайсет и девети урок.......................................................................... 52

 Трийсети урок ........................................................................................... 60

 Трийсет и първи урок ............................................................................. 67

 Трийсет и втори урок ............................................................................. 72

 Трийсет и трети урок .............................................................................. 78

 Трийсет и четвърти урок ....................................................................... 81

 Трийсет и пети урок ................................................................................ 86



6

 Трийсет и шести урок ............................................................................. 93

 Трийсет и седми урок ............................................................................. 96

 Трийсет и осми урок .............................................................................101

 Трийсет и девети урок..........................................................................105

 Четирийсети урок .................................................................................109

 Четирийсет и първи урок ....................................................................113

 
Разпределение на темите по уроци ..................................................................125

 
Текстове за преговор ............................................................................................128

 
Йероглифи за N4 ...................................................................................................136

 
Думи за N4 ...............................................................................................................167



7

ПРЕДГОВОР

Само преди месец излезе от печат първата част на новото допълнено из-
дание на книгата „Да научим сами японски език“. Сега на вниманието на 
читателите предлагаме с издателство „Изток-Запад“ и нейната втора част.

С изключение на последните две теми второто издание на книгата също 
е основано главно на методическото ръководство „Kyokasho o Tsukuro  – 
Grammar Notes/Activities“, издадено от Института за японски език към 
Японската фондация (Th e Japan Foundation).

Във втората част на книгата са включени и текстове, разработени съв-
местно от автора и бившите преподавателки по японски език в 18 СУ „У. 
Гладстон“ Kyoko Kawai Hamura и Kumiko Mitsui. Значителна част от мате-
риала е редактирана от Rie Muto (Kudo) – също бивша преподавателка по 
японски език в училището. От тях и от останалите японски доброволци на-
учих много за японския език и японската култура. Използвам възможността 
да им изкажа сърдечната си благодарност.

Граматическият материал във втората част на книгата е съобразен с из-
искванията за ниво N4 на изпита за владеене на японски език (JLPT). Зна-
чителна част от текстовете са в диалогична форма, която дава възможност 
по-добре да се почувства звученето на живата японска реч.

След основната част на книгата са включени шестнайсет кратки текста 
за преговор и частично надграждане на преминатия материал.

Като приложения към втората част са дадени двеста нови йероглифа и 
лексикалният минимум за изпитно ниво N4. Така общият брой на йерогли-
фите, включени в двете части на книгата, става триста и десет. Всеки йеро-
глиф е даден с основните си четения и значения, като е показана и последо-
вателността, в която се изписват съставящите го черти.

В първата част на книгата са включени упражнения от типа на работна 
тетрадка, които ще помогнат за правилното изписване на буквите от двете 
азбуки – хирагана и катакана.

За по-голяма прегледност образуването на основните граматически 
форми в двете части на книгата е представено в таблици, а към обясненията 
на някои по-специфични проблеми са добавени и илюстрации.

При транскрибирането на примерите е използвана частично т.нар. ком-
пютърна латиница, при която буквите се въвеждат по начина, по който се 
въвеждат и йероглифите от стандартна клавиатура. Така се избягва използ-
ването на диакритични знаци, като например вместо ō се изписва ou.

Книгата е предназначена за всички, които правят първите си стъпки в 
овладяването на японския език, но ще бъде полезна и за тези, които вече са 
го изучавали, но искат да си припомнят забравеното.

Братислав Иванов
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

N съществително, местоимение или числително
Ntime съществително (наречие) за време
conj съюз
adv наречие
prefix представка
suf  наставка
V1 непреходен глагол от първо спрежение
V1, o преходен глагол от първо спрежение
V2 непреходен глагол от второ спрежение
V2, o преходен глагол от второ спрежение
V-ru речникова форма на глагола

pre-masu форма (глаголът без наставката -masu)
V-nai проста отрицателна форма на глагола
V-ta проста форма за минало време и перфект
V-te te-форма
v-suru глагол, образуван от име с помощта на suru
Ai i-прилагателно
Ai- основа на i-прилагателните
Ai-ku ku-форма на i-прилагателните
Ai-i определителна и сказуемна форма на Ai
Ai-kere условна основа на Ai
Ai-katta ta-форма на Ai
Ai-kute te-форма на Ai
An na-прилагателно
An- основа на An
An-na определителна форма на An
An-da сказуемна форма на An
An-ni обстоятелствена форма на An
An-de te-форма на An
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Двайсет и втори урок

Ключови форми и изрази

N N
Vdic

Глаголите agemasu и kuremasu
С глаголите agemasu и kuremasu продължаваме темата за глаголите от гру-
пата давам/получавам (yarimorai doushi).

Най-напред ще съпоставим agemasu и kuremasu. И двата глагола са от 
групата „давам“, но се различават съществено от гледна точка на ориентаци-
ята на глаголното действие – кой дава (субектът на глаголното действие) и 
на кого дава (обекта на глаголното действие).

За да разберем разликата между тези два глагола, а и между останалите 
глаголи от групата yarimorai doushi, ще разгледаме два социолингвистични 
критерия в японския език.

Първият критерий е представен от категориите uchi/soto.
Най-общо казано, с термина uchi се означава вътрешният кръг на гово-

рещия, неговата група на отъждествяване. Границите на групата са дина-
мични, като нейно ядро в различните комуникативни ситуации са семей-
ството, близките приятели, колегите по месторабота.

В центъра на групата е говорещият, който по-нататък ще означаваме с 
личното местоимение за първо лице watashi аз, а всички извън групата се 
отнасят към soto.

Тясно свързан с uchi/soto е вторият социолингвистичен критерий, пред-
ставен от категориите meue/meshita по-високопоставен/по-нископоставен.

Чрез критерия meue/meshita говорещият определя мястото на своя съ-
беседник и на лицето, за което се говори, в социалната йерархия.

Към meue (meue no hito) се отнасят началниците и колегите с по-голям 
професионален опит, а при равни други условия – по-възрастните.

За лицата, които имат еднакъв социален статус с говорещия, обикновено 
се използва терминът taitousha.

В комуникативните ситуации, които ще разгледаме по-долу, участват го-
ворещият, означен като watashi аз, неговата по-голяма сестра (ane), която 
принадлежи към групата (uchi), и Kimura san, който е извън групата (soto). 

Тук е необходимо да уточним, че без ясен контекст не можем да кажем 
дали Kimura san е мъж или жена.



10

Преди да продължим, ще дадем японските дефиниции на глаголите 
agemasu и kuremasu.

Agemasu. Watashi ga meue matawa taitousha ni ataemasu. Давам нещо на 
по-високопоставен или на равен.

Kuremasu. Meshita matawa taitousha ga watashi ni ataemasu. По-нископос-
тавен или равен ми дава нещо.

Ориентацията на глаголното действие при agemasu и kuremasu е пред-
ставена схематично на следващите две фигури.

watashi

uchi soto

Kimura sanane agemasu

Ориентация на глаголното действие при agemasu

watashi

uchi soto

Kimura sanane kuremasu

Ориентация на глаголното действие при kuremasu
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Както е показано на фигурите, ориентацията на глаголното действие при 
agemasu и kuremasu е противоположна.

При agemasu вършител на действието е говорещият или лице от негова-
та група, като възможните случаи са:

 • действието се извършва от говорещия и е ориентирано към лице от 
неговата група;

 • действието се извършва от говорещия и е ориентирано към лице извън 
групата;

 • действието се извършва от лице, принадлежащо към групата, и е ори-
ентирано към лице извън нея.

При kuremasu вършител на действието може да бъде както лице от гру-
пата, но без говорещия, така и лице извън групата. Тук също са възможни 
три случая:

 • действието се извършва от лице, непринадлежащо към групата, и е 
ориентирано към говорещия;

 • действието се извършва от лице, непринадлежащо към групата, и е 
ориентирано към лице от групата, различно от говорещия;

 • действието се извършва от лице, принадлежащо към групата, и е ори-
ентирано към говорещия.

Обърнете внимание, че глаголът kuremasu не се използва, ако действи-
ето не е ориентирано към говорещия или към лице от неговата група.

Глаголът yarimasu има сравнително ограничена употреба и се използва, 
когато някой (обикновено говорещият) дава нещо на дете.

Когато вършител на действието е говорещият, местоимението за първо 
лице обикновено се изпуска.

Типови изречения
1. 

Аз подарих книга на Кимура сан.
2. 

Кимура сан ми подари книга.
3. 

Аз подарих книга на по-голямата си сестра.
4. 

Кака ми подари книга.
5. 

По-голямата ми сестра подари книга на Кимура сан.



12

6. 
Кимура сан подари книга на по-голямата ми сестра.

В примерите от (1) до (6) са показани основните случаи, в които се 
употребяват глаголите agemasu и kuremasu.
7. 

Ane wa kodomo ni chokoreeto o yarimashita.
Кака даде на детето (си) шоколад.

7a. 
Ane wa kodomo ni chokoreeto o kuremashita.
Кака даде на детето (ми) шоколад.

В (7) кака дава шоколад на собственото си дете и затова се използва 
глаголът yarimasu. Koгато обаче тя (или някой друг) дава нещо на моето 
дете, се използва глаголът kuremasu.

Обърнете внимание и на следните два примера с глагола yarimasu.

Преди малко нахраних котката.

Поливай цветята всяка сутрин.

Когато говорещият дава нещо на по-високопоставено лице, той използва 
глагола sashiageru. Този глагол не се употребява в рамките на групата.

uchi
soto

Глаголът sashiageru
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Когато по-високопоставено лице дава нещо на човек от групата, се из-
ползва глаголът kudasaru. Този глагол не се употребява в рамките на групата.

uchi
soto

Глаголът kudasaru

Когато някой от групата получава нещо от по-високопоставено лице, се 
използва глаголът itadaku. Този глагол не се употребява вътре в групата.

uchi
soto

Глаголът itadaku
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Приложение
Приложението е второстепенна част на речта от групата на определения-
та. За разлика от българския език, където то се прилага безпредложно към 
следващото съществително, в японски език приложението се въвежда с 
израза toiu (8, 9). Заглавията на книги и имената на географски обекти се 
ограждат с кавички.
8. 

Чел ли си повестта „Сърце“?
9. 

На рецепцията е дошъл човек на име Кимура.

Vdic koto ga arimasu
С формата Vdic koto ga arimasu (ka) се пита или съобщава за действие, което 
не се извършва постоянно, а само понякога, от време на време (10,12).

10. 

– Използваш ли понякога такси?
– Да, използвам.
– Не, не използвам.

11. 
В неделя понякога се храним на двора.

12. 
Furansu e itta koto ga arimasu ka.
– Ходил ли си във Франция?

 
Hai, arimasu.
– Да, ходил съм.

 
Hai, nando (nannkai) mo arimasu
– Да, няколко пъти.

 
Iie, ikkai ichido mo arimasen
– Не, нито веднъж.

В японски език има две наставки със значение път, пъти. Това са  do 
и  kai. Казва се например ichido mo nai нито веднъж или Ichido itte mitai 
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Ще ми се да отида веднъж. Когато говорим за честота на някакво действие, 
обикновено използваме  kai, тъй като  do има и други значения.

Текст

Думи към текста
април
гимназия
постъпвам в учебно заведение
тогава
родители
ръчен часовник
получавам
след това, после
баба
училище
нося със себе си (напр. чанта)
чанта
лек
удобен
пети май
ден на детето
по-малък брат, по-малкият ми брат
хвърчило, ветропоказател с форма на шаран
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играчка
издигам
мама
рожден ден
сам, лично
плета
бял
шал
това
много
радвам се
кака
красив
камък
брошка
правя
торта
пека
всички
ям
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Двайсет и трети урок

Ключови форми и изрази
 (форми за потенциален залог)

V-te shimaimasu
А/V-sugimasu

N ga suru

Граматика

Форми за възможност (потенциален залог)

V-masu pre-masu Vdic Vpt

І спрежение

ІІ спрежение

ІІІ спрежение

Образуване на формите за възможност

Глаголите от първо спрежение образуват форми за възможност (потен-
циален залог) чрез замяна на гласната [i] от последната сричка на pre-masu 
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формата с гласната [e] и добавянето на наставката masu за образуване на 
учтива форма или на наставката ru за образуване на обикновена форма.

Глаголите от второ спрежение образуват форми за възможност чрез 
прибавяне към pre-masu формата на rareru/raremasu.

В разговорната реч се употребяват форми за възможност на глаголите от 
второ спрежение и на глагола kuru чрез отпадане на сричката [ra] от форма-
тива rareru – т.нар. явление ra nuki kotoba. 

Така например вместо taberareru се казва tabereru, а вместо korareru  – 
koreru.

Въпреки че не са включени в нормативната граматика, тези форми са 
широко разпространени.

Формата за възможност на глагола suru е dekiru, а на kuru – korareru.
Всички глаголи във форма за потенциален залог се изменят като глаголи 

от второ спрежение.
От глаголите за възможност следва да бъдат разграничени глаголите, из-

разяващи сами по себе си т.нар. спонтанно възникнало състояние. Такива са 
kikoeru чува се, mieru вижда се и някои други.

Глаголите  (  (  и някои други не об-
разуват форми за възможност. Например глаголът  разбирам сам по 
себе си изразява възможност.

По правило неволевите глаголи (вж. шестнайсети урок) не образуват 
форми за възможност. Такъв например е глаголът  гасне.
1. 

Мицуи сан може да свири на китара.
2. 

Мицуи сан може да свири на китара.

В седемнайсети урок беше показано как се изразява възможност за 
осъществяване на глаголното действие чрез присъединяване на koto ga 
dekiru към речниковата форма на съответния глагол, както тук е в (1).

Друг начин за изразяване на такава възможност е използването на по-
тенциалната форма на съответния глагол (2).

При използването на потенциални форми частицата  може да се запа-
зи, но по-често се заменя с , както е в (2).

Запазването на е сравнително ново явление, като засега са допустими 
и двете частици, но все още преобладава преминаването на  в .

Спонтанен залог (jihatsu)
От формите за потенциален залог mirareru мога да видя и kikeru мога да чуя 
трябва да се различават глаголите mieru вижда се и kikoeru чува се. С mieru 
и kikoeru  се означават неконтролирани от говорещия обективни състоя-
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ния, при които е възможно той да възприеме слухово или зрително някакъв 
обект, явление и т.н. Тези състояния се наричат спонтанен залог.

Обектът, който се вижда или чува, по правило се маркира с частицата ga 
(3–5).
3. 

Kyou wa Fujisan ga mieru.
Днес се вижда Фуджисан.

4. 
Mado kara umi ga miemasu.
През прозореца се вижда морето.

5. 
Kuruma no oto ga kikoemasu.
Чува се шум от коли.

В по-широк смисъл спонтанен залог имаме и при възникването на някак-
во душевно състояние, внезапно прозрение, хрумване, натрапващ се извод, 
а също и при ситуации, характеризиращи протичането на някакъв процес.

Изрази с N ga suru
Глаголът suru влиза като съставна част в редица словосъчетания, описващи 
сетивни възприятия:

oto ga shimasu чува се звук
koe ga shimasu чува се говор
nioi ga shimasu усеща се мирис

От този тип са и изразите, предаващи физическо състояние:
memai ga shimasu вие ми се свят
hakike ga shimasu гади ми се
samuke ga shimasu втриса ме

V-te shimau
Едно от значенията на форма V-te shimatta/shimaimashita е за окончателно 
приключване на глаголно действие (6).

Другото значение е разочарование или съжаление за нещо, което вече е 
станало нежелан факт (7). Във второто си значение тази форма се употребя-
ва с неволеви глаголи като wasureru забравям, otosu губя и т.н.
6. A:

– Приключи ли вече с домашното?
B: 
– Още не.
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7. 
– Какво има?

B: 
– Забравил съм си домашното.

Форми за прекомерност с глагола sugiru
Присъединяването на sugiru към основата на прилагателните (8) и към pre-
masu формата на глаголите (9) предава значение за прекомерна изразеност 
на признака или на прекаляване с действието.

Основа на прилагателните е частта от тях, която остава, след като пре-
махнем съответно окончанията [i] или [na].
8. 

Днес вятърът е твърде силен и хвърчилото не се издига добре.

9. 
– Какво има? Не си ли си доспал?

B: 
– Да, вчера прекалих с игрите до късно през нощта.

Текст
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Думи към текста

труден, ужасен
ден, един ден
миналата седмица
не много добър
добър, хубав
вечер
по-голямата ми сестра
филм
много (за количество)
гледам
много (за степен)
интересен
но, обаче
късно
лягам си
сутрин
ставам, будя се
винаги, обикновено
качвам се на, пътувам с
вървя пеша
училище
първият час
занятие
закъснявам
срамувам се, срам ме е
следобед
физкултура
час
плуване
бързам
бански
забравям
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обичам, харесвам
плувам
горещ
връщам се
огладнявам
баба
давам, подарявам
правя
мама
ядосвам се, сърдя се
заради това
извинявам се
затова, поради тази причина
вечеря
вкусен
храна
остава (нещо в излишък)
баща ми
старателно, усърдно
рано
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Двайсет и четвърти урок

Ключови форми и изрази

Граматика

Подчинено условно-временно изречение с tara
Подчиненото условно изречение (joukensetsu) разкрива условие, при което 
се осъществява или би могло да се осъществи действието в главното изре-
чение. Връзката с главното изречение се реализира чрез условни форми на 
сказуемото.

Съществуват няколко условни форми, като най-разпространени са след-
ните четири:

 • условни форми със съюза to;
 • условни форми с форматива ba;
 • условни форми с форматива tara;
 • условни форми със съюза nara.

Тук ще разгледаме условните форми с tara. Строго казано, tara е форма 
на старояпонския спомагателен глагол tari със значение за перфект. За опро-
стяване на описанието обаче обикновено се казва, че формите с tara се обра-
зуват чрез присъединяване на ra към ta-формите на предикатите.

V-ta+ra V-nakatta+ra
Ai-katta+ra Ai-ku nakatta+ra
An-datta+ra An de wa nakatta+ra
N datta+ra N de wa nakatta+ra

Образуване на формите с tara

При въвеждането на подчинени условни изречения с to и ba съществуват 
ограничения за изказване на волята на говорещия в главното изречение. В 
случая с tara такива ограничения няма.

Друга разлика е, че условните изречения с to и донякъде тези с ba изра-
зяват постоянна и устойчива връзка между подчиненото и главното изрече-
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ние, докато при условие, изразено с tara, тази връзка има конкретен харак-
тер и се отнася само за даден случай. Характерът на връзката зависи и от 
времето на сказуемото в главното изречение.

Ако сказуемото на главното изречение е в неминало време, tara може да 
изразява както условно-временна (1, 2), така условна връзка (3).
1. 

Uchi ni kaettara, kono hon o yomimasu.
Като се прибера вкъщи, ще чета тази книга.

2. 
Goji ni nattara, kaerimasu.
Като стане пет, си тръгвам.

3. 
Ame ga futtara, omatsuri wa chuushi desu.
Ако вали, празникът ще бъде отменен.

Ако сказуемото на главното изречение е в неминало време, условната 
форма изразява изненада, нещо неочаквано igai/odoroki (4).
4. 

Toshokan e hon o kaeshi ni ittara, yasumi deshita
Отидох да върна книга в библиотеката, а то се оказа почивен ден.

Важна особеност на условните изречения с tara e, че в главното изрече-
ние може да бъде изразена волята на говорещия (5, 6).
5. 

Amari takaku nakattara, sunikaa ga kaitai desu.
Искам да си купя маратонки, ако не са много скъпи.

6. 
Eki ni tsuitara, denwa shite kudasai.
Като стигнеш на гарата, обади се по телефона.

Подчинено изречение за отстъпка с -te mo
Подчиненото изречение за отстъпка jouhosetsu) разкрива обстоятелство, 
което не може да е пречка за действието в главното изречение.

Формата te mo се образува чрез присъединяване на mo към te-формата 
на глаголите, прилагателните и копулата на съставното именно сказуемо:

 • V-te mo;
 • Ai-kute mo;
 • An-de mo;
 • N de mo.
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На български изреченията за отстъпка се превеждат с дори да, въпреки 
че, макар че и т.н.

Ако сказуемото на главното изречение е в неминало време -te mo обик-
новено се превежда на български с дори да. Често се използва заедно с наре-
чията moshi, man’ichi, tatoe (7, 8).
7. 

Ame ga futte mo ikimasu.
Дори да вали, ще отида.

8. 
Tatoe ame ga futte mo hanabi taikai wa chuushi shimasen.
Дори да вали, фестивалът на фойерверките  няма да се отменя.

Ако сказуемото на главното изречение е в минало време, формите -te mo 
обикновено се превеждат с въпреки че (9).
9. 

Ichijikan matte mo Tanaka san wa kimasen deshita.
Въпреки че чаках един час, Танака  не дойде.

Изразът ikura V-te mo означава колкото и да (10).
10. 

Ikura matte mo Tanaka san wa kimasen deshita.
Колкото и да чаках, Танака не дойде.

Изразите to omoimasu и to iimasu
Тук ще разгледаме функцията на съюза  за въвеждане на подчинени до-
пълнителни изречения с глаголите  (iu) казвам и  (omou) мисля.
11. 

Този храм се казва Кийомидзу дера.
12. 

Мисля, че японският е труден.

С  се въвеждат също пряката и косвената (полупряката) реч, като 
косвената реч е под формата на подчинено допълнителна изречение.
13. 

Днес ще отсъствам – каза Танака.
14. 

Танака каза, че днес ще отсъства.

В (13) имаме пряка, а в (14) – косвена реч. Съюзът  по правило се 
употребява след обикновени (прости) форма на глаголите и прилагателните.
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15. 
По телефона се обади човек на име Ямада/обади се някой си Ямада.

16. 
Ямада сан се обади по телефона.

Изразът , с който се въвежда приложението всъщност произлиза 
от , но в този случай се записва само с хирагана. Приложението в  (15) 
се използва, тъй като говорещият не познава Ямада. Ако го познаваше, той 
ще да каже просто „Yamada san kara denwa ga arimashita yo“ (16).

Текст
Разговарят Такеши (Т) и Ирена (И)
Т: 

И: 
Т: 
И: 

Т: 
И: 
Т: 

И: 
Т: 

Думи към текста

следващият, идният
неделя
футбол
мач
и аз
излизам (напр. на терена)
тъй като
ако
време
ако имаш
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ела да гледаш
разбира се, естествено
дъжд
ако вали
дори да вали
вчера
прогноза за времето
когато гледах
казаха
добре би било да не вали
така е наистина
партньор, съперник
тим, отбор
какъв
знаеш ли
приятел, приятели
много ( за степен)
силен
успех!
какъвто и да е отборът
надявам се на победа
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Двайсет и пети урок

Ключови форми и изрази
 (ba форма)

Граматика

Условни форми с форматива -ba (ba-форми)

V-masu pre-masu V-ba

І спрежение

ІІ спрежение

ІІІ спрежение

Образуване ba-форма при глаголите

При глаголите от първо спрежение ba формата се образува чрез замяна 
на гласната i в последната сричка на pre-masu формата с [e + ba].
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При глаголите от второ спрежение към pre-masu формата на съответния 
глагол се прибавя reba.

V-ba формата на kuru (kimasu) е kureba, на suru (shimasu) – sureba, като 
aisuru (aishimasu) има две ba форми – aisureba и aiseba.

Най-общо казано, ba формите имат две основни функции: 1) изразяват 
условно-временна връзка и 2) изразят условна връзка.

В първото си значение ba формата може да се използва вместо формата 
с to и се превежда с когато.

Shigatsu ni nareba, sakura ga saku.
Когато дойде април, цъфти сакурата.

Във второто си значение ba формата се превежда с ако.

Kuruma de ikeba, maniau deshou.
Ако тръгнем с кола, вероятно ще успеем.
Условни форми от прилагателните и от копулата се образуват, както е 

показано на следващата таблица:

Ai-kere+ba (samukereba) Ai-ku nakere+ba (samuku nakereba)
An nara (shizuka nara) An de nakere+ba (shizuka de nakereba)
N nara (ame nara*) N de nakere+ba (ame de nakereba)

Условни форми от прилагателните и копулата

*Условният съюз nara произлиза от старояпонска копула.

Условни форми с nara/naraba
Условните форми със съюза nara се образуват, както е показано в таблицата 
по-долу:

V Vdic (no) nara V-nai (no) nara
Ai Ai (no) nara Ai-ku (no) nara
An An nara An ja nai (no) nara
N N N nara N ja nai (no) nara

Образуване на условни форми със съюза nara

С формите, образувани с nara, се изказва хипотетично условие, което 
често представлява реплика на говорещия към събеседника. Превеждат се 
със сложните съюзи в случай че и ако ще и т.н.
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A: 
Gogo kara ame ga furu sou desu.
– Казаха, че следобед ще вали.

B: 
Ame ga furu nara kasa o motte ikou.
– В такъв случай ще си взема чадър.

Nihon e iku nara, kono hon o katte kite kudasai.
Ако ще ходиш в Япония, купи тази книга.

Samui nara mado o shimete kudasai.
Ако ти е студено, затвори прозореца.

Разликата между tara и nara често се илюстрира със следните примери:

Untensuru nara osake o nomu na.
Ако ще караш, недей да пиеш!

Osake o nondara unten o suru na.
Аko си пил, недей да караш!

Спрежение на форматива nai
В таблицата по-долу са показани само основните форми на nai.

основна форма nai = nu (n)
ku-форма naku = zu

te-форми
nakute
naide = zuni

ta-форма nakatta
tara-форма nakattara
ba-форма nakereba = neba

Спрежение на форматива nai

Както се вижда, nai има две te форми – nakute и naide. С глаголите се сре-
щат и двете форми, но с прилагателните се използва само nakute. 

В седемнайсети урок вече стана дума, че naide се разглежда като отрица-
телно деепричастие и на български се превежда с без да.

С nakute обикновено се изразява причина:
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Hima ga nakute ikemasen.
Нямам свободно време и не мога да отида.

Ryouri ga oishikunakute, hanbun nokoshita.
Храната не беше вкусна и половината си остана.

В сложните съставни изречения V-naide и V-zu ni се употребяват със зна-
чение без да и в повечето случаи са взаимозаменяеми. Формата V-zu ni е по-
характерна за писмения стил.

Mado o shimenaide nemashita.
Легнах си, без да затворя прозореца.

Mado o shimezuni nemashita.
Легнах си, без да затворя прозореца.

Aisatsu o shinaide heya ni haitte kimashita.
Влезе в стаята, без да поздрави.

Aisatsu o sezu ni heya ni haitte kimashita.
Влезе в стаята, без да поздрави.

Ако V-naide изразява и причина, не се заменя с V-zu ni.

Ame ga furanaide, sakumotsu ga karesou ni narimashita.
Нямаше дъжд и посевите започнаха да съхнат.

Формата V-nakute обикновено изразява причина и може да се разглежда 
като отрицателно съответствие на V-te:

Нямах пари и не можах да си купя книгата.

Формата naku може да бъде употребена като незаключително сказуемо:

Jiko touji, kaijou wa nami ga naku, shizuka datta.
По време на инцидента нямаше вълни и морето бе спокойно.

Като незаключително сказуемо се употребява и V-zu:
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Hiroshi wa goukaku sezu, Takeshi wa goukaku shita.
Хироши не се класира, но Такеши успя.

Формите nu (n), zu, zuni и neba са старояпонски, но се срещат често и в 
съвременния език. С глагола suru те образуват форми sezuni, seneba и т.н.

Формативът nai има няколко условни форми:
 • nakereba;
 • nakattara
 • nakute wa;
 • nai to.

 Всички споменати условни форми се употребяват както в сложни със-
тавни изречения, така и за образуването на граматически форми.

Yasuku nakereba kawanai.
Ако не е евтино, няма да го купя.

Benkyou shinakereba daigaku ni wa hairenai.
Ако не учиш, няма да можеш да влезеш в университет.

Kono chizu ga nakattara michi ni mayotte ita ka mo shirenai.
Ако я нямаше тази карта, може би щяхме да се изгубим.

Yatte minakute wa wakaranai.
Ако не се опиташ, няма да разбереш.

Okane ga nai to komaru
Лошо е да нямаш пари.

Наложително наклонение
Чрез формите за наложително наклонение се изразява необходимост да 
бъде извършено действието.

Най-разпространеният начин за образуване на форми за наложител-
но наклонение е чрез присъединяване към pre-nai формата на изразите 
nakrereba narimasen/ikemasen или на nakute wa narimasen/ikemasen:

 • V-nakereba naranai/narimasen;
 • V-nakute wa naranai/narimasen;
 • V-nakereba ikenai/ikemasen;
 • V-nakute wa ikenai/ikemasen.


