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ПРЕДГОВОР
Само преди месец излезе от печат първата част на новото допълнено издание 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 (The Japan Foundation).
Във втората част на книгата са включени и текстове, разработени съвместно от автора и бившите преподавателки по японски език в 18 СУ „У.
Гладстон“ Kyoko Kawai Hamura и Kumiko Mitsui. Значителна част от материала е редактирана от Rie Muto (Kudo) – също бивша преподавателка по
японски език в училището. От тях и от останалите японски доброволци научих 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 изискванията за ниво N4 на изпита за владеене на японски език (JLPT). Значителна 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 йероглифите, включени в двете части на книгата, става триста и десет. Всеки йероглиф е даден с основните си четения и значения, като е показана и последователността, 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. компютърна латиница, при която буквите се въвеждат по начина, по който се
въвеждат и йероглифите от стандартна клавиатура. Така се избягва използването 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
Ntime
conj
adv
prefix
suf
V1
V1, o
V2
V2, o
V-ru
ࡑࠬᒻ
V-nai
V-ta
V-te
v-suru
Ai
AiAi-ku
Ai-i
Ai-kere
Ai-katta
Ai-kute
An
AnAn-na
An-da
An-ni
An-de
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съществително, местоимение или числително
съществително (наречие) за време
съюз
наречие
представка
наставка
непреходен глагол от първо спрежение
преходен глагол от първо спрежение
непреходен глагол от второ спрежение
преходен глагол от второ спрежение
речникова форма на глагола
pre-masu форма (глаголът без наставката -masu)
проста отрицателна форма на глагола
проста форма за минало време и перфект
te-форма
глагол, образуван от име с помощта на suru
i-прилагателно
основа на i-прилагателните
ku-форма на i-прилагателните
определителна и сказуемна форма на Ai
условна основа на Ai
ta-форма на Ai
te-форма на Ai
na-прилагателно
основа на An
определителна форма на An
сказуемна форма на An
обстоятелствена форма на An
te-форма на An

╙㧞㧞⺖ Двайсет и втори урок
Ключови форми и изрази
ߍ߹ߔߔ߹ࠇߊޔ
Nߣ߁N
Vdicߎߣ߇ࠆ
ߥࠎ߆߽߽ߤߜޔ

Глаголите agemasu и kuremasu
С глаголите agemasu и kuremasu продължаваме темата за глаголите от групата 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 ориентацията 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 говорещия, неговата група на отъждествяване. Границите на групата са динамични, като нейно ядро в различните комуникативни ситуации са семейството, 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, представен от категориите meue/meshita по-високопоставен/по-нископоставен.
Чрез критерия meue/meshita говорещият определя мястото на своя събеседник 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 говорещият, 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.
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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-нископоставен или равен ми дава нещо.
Ориентацията на глаголното действие при agemasu и kuremasu е представена схематично на следващите две фигури.

ane

watashi

agemasu

uchi

Kimura san

soto

Ориентация на глаголното действие при agemasu

watashi

ane

uchi

kuremasu

Kimura san

soto

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 неговата 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 ориентирано към лице извън нея.
При kuremasu вършител на действието може да бъде както лице от групата, 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 ориентирано към говорещия.
Обърнете внимание, че глаголът kuremasu не се използва, ако действието 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. ࠊߚߒߪᧁߐࠎߦᧄࠍߍߚޕ
Аз подарих книга на Кимура сан.
2. ᧁߐࠎߪࠊߚߒߦᧄࠍߊࠇߚޕ
Кимура сан ми подари книга.
3. ࠊߚߒߪߨߦᧄࠍߍߚޕ
Аз подарих книга на по-голямата си сестра.
4. ߨߪࠊߚߒߦᧄࠍߊࠇߚޕ
Кака ми подари книга.
5. ߨߪᧁߐࠎߦᧄࠍߍߚޕ
По-голямата ми сестра подари книга на Кимура сан.
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6. ᧁߐࠎߪߨߦᧄࠍߊࠇߚޕ
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. ᆌߪሶଏߦ࠴࡚ࠢ࠻ࠍ߿ࠅ߹ߒߚޕ
Ane wa kodomo ni chokoreeto o yarimashita.
Кака даде на детето (си) шоколад.
7a. ᆌߪሶଏߦ࠴࡚ࠢ࠻ࠍߊࠇ߹ߒߚޕ
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.
ߐߞ߈ߨߎߦ߃ߐࠍ߿ࠅ߹ߒߚޕ
Преди малко нахраних котката.
߹ߐߪߥߦ᳓ࠍ߿ߞߡߊߛߐޕ
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.

soto
uchi
ࡿ

ࡆ
ࡋ࠶

ࡉ

ࢃࡓࡋ

࠶ࡆࡿ
ࡸࡿ

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

ࡃ

ࡔ

ࡉ

ࡿ

ࡃࢀࡿ

soto
uchi

ࢃࡓࡋ

ࡿ

ࢀ

ࡃ

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

࠸ࡓ

ࡔࡃ

ࡶࡽ࠺

soto
uchi

ࢃࡓࡋ

࠺
ࡽ
ࡶ
Глаголът itadaku
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Приложение
Приложението е второстепенна част на речта от групата на определенията. 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. ޕ߆ߔ߹ࠅ߇ߣߎߛࠎࠃࠍߟߖ߁ࠂߒ߁ߣޠࠈߎߎޟ
Чел ли си повестта „Сърце“?
9. ߁ߌߟߌߦᧁߐࠎߣ߁߭ߣ߇߈ߡ߹ߔࠃޕ
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. ߣ߈ߤ߈࠲ࠢࠪࠍߟ߆߁ߎߣ߇ࠅ߹ߔ߆ޕ
 ̖ߪޕߔ߹ࠅޔ
 ̖߃ޕࠎߖ߹ࠅޔ
– Използваш ли понякога такси?
– Да, използвам.
– Не, не използвам.
11. ߦߜࠃ߁߮ߦߪߦࠊߢߒࠂߊߓࠍߔࠆߎߣ߇ࠅ߹ߔޕ
В неделя понякога се храним на двора.
12. ࡈࡦࠬ߳ⴕߞߚߎߣ߇ࠅ߹ߔ߆ޕ
Furansu e itta koto ga arimasu ka.
– Ходил ли си във Франция?
̖ߪޕߔ߹ࠅޔ
Hai, arimasu.
– Да, ходил съм.
̖ߪޔߤ㧔࿁㧕߽ࠅ߹ߔޕ
Hai, nando (nannkai) mo arimasu
– Да, няколко пъти.
̖߃ޕࠎߖ߹ࠅ߽ߤ৻ޔ
Iie, ikkai ichido mo arimasen
– Не, нито веднъж.

В японски език има две наставки със значение път, пъти. Това са ᐲ do
и ࿁ kai. Казва се например ichido mo nai нито веднъж или Ichido itte mitai
14

Ще ми се да отида веднъж. Когато говорим за честота на някакво действие,
обикновено използваме ࿁ kai, тъй като ᐲ do има и други значения.

Текст
ߦޔߪߒߚࠊޓ㜞ᩞߦࠅ߹ߒߚޔ߈ߣߩߘޕਔⷫߦ߁ߢᤨ⸘ࠍ߽ࠄ
߹ߒߚߦࠎߐ߫߅ޔࠄ߆ࠇߘޕቇᩞ߳ᜬߞߡⴕߊ߆߫ࠎࠍ߽ࠄ߹ߒ
ߚޕシߊߡߴࠎࠅߥ߆߫ࠎߢߔޕ
ޓᣣߩሶߤ߽ߩᣣߦޔᒉߪߒ߹ࠄ߽ࠍࠅ߷ߩߎߦࠎߐ߫߅ޔ
ߚޕߚߒ߹ߍࠍ߾ߜ߽߅ߪߒߚࠊޕ
ޓᣣߪ߅ޔᲣߐࠎߩߚࠎ↢ᣣߢߒߚ⥄ޔߪߒߚࠊޕಽߢࠎߛ⊕ࡑ
ࡈࠍ߅ޔᲣߐࠎߦߍ߹ߒߚ߅ޕᲣߐࠎߪߘࠇࠍ߽ࠄߞߡࠃ߽ߡߣޔ
ࠈߎ߮߹ߒߚ߅ޕᆌߐࠎߪࠍ࠴ࡠࡉߢߒߥࠇ߈ޔߞߡ߅ޔᲣߐࠎ
ߦߍ߹ߒߚޕ
߅ޔߪߒߚࠊޔࠄ߆ࠇߘޓᆌߐࠎߣߚࠎ↢ᣣߩࠤࠠࠍ߿ߡߢߥࠎߺޔ
㘩ߴ߹ߒߚޕ

Думи към текста
㧠ߟ߇ߒޓ
㜞ᩞ߁ߎ߁ߎޓ
ࠆࠆߪޓ
ߘߩߣ߈
ਔⷫࠎߒ߁ࠂࠅޓ
⣨ᤨ⸘ߌߤߢ߁ޓ

април
гимназия
постъпвам в учебно заведение
тогава
родители
ръчен часовник

߽ࠄ߁
ߘࠇ߆ࠄ
߅߫ߐࠎ
ቇᩞ߁ߎߞ߇ޓ
ᜬߞߡⴕߊߊߡߞ߽ޓ
߆߫ࠎ
シࠆ߆ޓ
ଢࠅࠎߴޓ
ᣣ߆ߟߟ߇ߏޓ
ሶଏߩᣣ߭ߩ߽ߤߎޓ
ᒉߣ߁ߣ߅ޓ
ߎߩ߷ࠅ

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
15

߅߽ߜ߾
ߍࠆ
߅Უߐࠎࠎߐ߆߅ޓ
⺀↢ᣣ߮߁ࠂߓࠎߚޓ
⥄ಽࠎ߱ߓޓ
✬ޓ
⊕ࠈߒޓ
ࡑࡈ
ߘࠇ
ߣߡ߽
༑߱߱ߎࠈࠃޓ
߅ᆌߐࠎࠎߐ߃ߨ߅ޓ
߈ࠇ
⍹ߒޓ
ࡉࡠ࠴
ࠆ
ࠤࠠ
ߊߊ߿ޓ
ߺࠎߥ
㘩ߴࠆࠆߴߚޓ
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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

╙㧞㧟⺖ Двайсет и трети урок
Ключови форми и изрази
߆ߩ߁ߌ (форми за потенциален залог)
V-te shimaimasu
А/V-sugimasu
ߺ߃ࠆࠆ߃ߎ߈ޔ
ߺࠄࠇࠆࠆߌ߈ޔ
N ga suru

Граматика
Форми за възможност (потенциален залог)

І спрежение

ІІ спрежение

ІІІ спрежение

V-masu
߹ߔ
ᦠ߈߹ߔ
ⴕ߈߹ߔ
㛍߉߹ߔ
ߒ߹ߔ
ᛂߜ߹ߔ
ᱫߦ߹ߔ
ㆇ߮߹ߔ
㗬ߺ߹ߔ
ࠅ߹ߔ
ࠅ߹ߔ
߹ߔ
㘩ߴ߹ߔ
᧪߹ߔ
ߒ߹ߔ
ᗲߒ߹ߔ

pre-masu
ߟ߆
߆߈
߈
ߐࠊ߉
ߪߥߒ
߁ߜ
ߒߦ
ߪߎ߮
ߚߩߺ
ߣࠅ
ࠅ
ߺ
ߚߴ
߈
ߒ
ߒ

Vdic
ߟ߆߁
߆ߊ
ߊ
ߐࠊߋ
ߪߥߔ
߁ߟ
ߒߧ
ߪߎ߱
ߚߩ
ߣࠆ
ࠆ
ߺࠆ
ߚߴࠆ
ߊࠆ
ߔࠆ
ߔࠆ

Vpt
ߟ߆߃ࠆ
߆ߌࠆ
ߌࠆ
ߐࠊߍࠆ
ߪߥߖࠆ
߁ߡࠆ
ߒߨࠆ
ߪߎߴࠆ
ߚߩࠆ
ߣࠇࠆ
ߺࠄࠇࠆ
ߚߴࠄࠇࠆ
ߎࠄࠇࠆ
ߢ߈ࠆ
ߖࠆ

Образуване на формите за възможност
Глаголите от първо спрежение образуват форми за възможност (потенциален 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 форматива 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, изразяващи сами по себе си т.нар. спонтанно възникнало състояние. Такива са
kikoeru чува се, mieru вижда се и някои други.
Глаголите ࠆޔ ࠆ( ࠆⷐޔ⍮ࠆ (ߒࠆ  ࠆ߆ࠊޔи някои други не образуват форми за възможност. Например глаголът ࠊ߆ࠆ разбирам сам по
себе си изразява възможност.
По правило неволевите глаголи (вж. шестнайсети урок) не образуват
форми за възможност. Такъв например е глаголът ߈߃ࠆ гасне.
1. ਃߐࠎߪࠡ࠲ࠍ߭ߊߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ
Мицуи сан може да свири на китара.
2. ਃߐࠎߪࠡ࠲߇ᒢߌ߹ߔޕ
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 потенциалната форма на съответния глагол (2).
При използването на потенциални форми частицата ࠍ може да се запази, но по-често се заменя с ߇, както е в (2).
Запазването на ࠍе сравнително ново явление, като засега са допустими
и двете частици, но все още преобладава преминаването на ࠍ в ߇.
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 състоя18

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. ᣣߪን჻ጊ߇߃ࠆޕ
Kyou wa Fujisan ga mieru.
Днес се вижда Фуджисан.
4. ⓹߆ࠄᶏ߇߃߹ߔޕ
Mado kara umi ga miemasu.
През прозореца се вижда морето.
5. ゞߩ㖸߇⡞ߎ߃߹ߔޕ
Kuruma no oto ga kikoemasu.
Чува се шум от коли.

В по-широк смисъл спонтанен залог имаме и при възникването на някакво 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 употребява с неволеви глаголи като wasureru забравям, otosu губя и т.н.
6. A:ኋ㗴ޕ߆ߚߒ߹߹ߒߡߞ߿߁߽ޔ
– Приключи ли вече с домашното?
B: ߹ߛߢߔޕ
– Още не.
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7. # ߤ߁ߒߚߩ㧫
– Какво има?
B: ߒࠀߊߛࠍࠊߔࠇߜ߾ߞߚࠎߢߔޕ
– Забравил съм си домашното.

Форми за прекомерност с глагола sugiru
Присъединяването на sugiru към основата на прилагателните (8) и към premasu 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 премахнем съответно окончанията [i] или [na].
8. ᣣߪޕࠎߖ߹ࠅ߇ߊ߹߁߇ߎߚޔߡ߉ߔࠃߟ߇ߗ߆ޔ
Днес вятърът е твърде силен и хвърчилото не се издига добре.
9. # ߤ߁ߒߚࠎߢߔ߆ޕ߆ߔߢߊߘ߱ߨޕ
– Какво има? Не си ли си доспал?
B: ߃߃ޕߚߒ߹߉ߔ߮ߘߢ߹ߊߘ߅ࠆࠃޔ߁ߩ߈ޔ
– Да, вчера прекалих с игрите до късно през нощта.

Текст
ߚ߳ࠎߥ৻ᣣ
ޓవㅳߩᦐᣣߪ߹ࠅࠃߊߥ৻ᣣߢߒߚޕ
ޓᣣᦐᣣߩᄛޔᆌߣᤋ↹ߩࡆ࠺ࠝࠍߚߊߐࠎ߹ߒߚ߆ࠈߒ߽߅߽ߡߣޕ
ߞߚߢߔޔ߽ߢޕᤋ↹ࠍߔ߉ߡ߅ߘߊߨߚ߆ࠄᦐޔᣣߩᦺࠇࠄ߈ޔ
߹ߖࠎߢߒߚ߽ߟޕਸ਼ࠆࡃࠬ߇ⴕߞߡߒ߹ߞߚ߆ࠄޔᱠߡቇᩞ߳ⴕ߈
߹ߒߚᤨ৻ޔߡߒߘޕ㑆⋡ߩߓࠀᬺߦ߅ߊࠇߡߒ߹ߞߡߚߞ߆ߒ߆ߕߪޔ
ߢߔޕ
ᦐޓᣣߩඦᓟᤨߩߊߚޔ㑆ߦ᳓߃ࠍߒ߹ߒߚᦺޔ߽ߢޕᕆߢ
ߚ߆ࠄޔ᳓⌕ࠍࠊߔࠇߡߒ߹߹ߒߚߪߒߚࠊޕ᳓߃߇ᄢߔ߈ߢߔ߇ޔ
߅ࠃߋߎߣ߇ߢ߈߹ߖࠎߢߒߚᦐޕᣣߪߣߡ߽ߟ߆ߞߚ߆ࠄ߉ࠃ߅ޔ
ߚ߆ߞߚߢߔޕ
ޓቇᩞ߆ࠄᏫߞߚߣ߈ߩ࡞ࡉ࠹ޕߚߒ߹ߡߔ߇߆ߥ߅߽ߡߣޔߦ
ࠤࠠ߇ߞߚ߆ࠄࠍࠠࠤߩߘߪߒߚࠊޔ㘩ߴߡߒ߹߹ߒߚޔ߽ߢޕ
ߘࠇߪߘ߷ߦߍࠆࡊࡦ࠻ߢߒߚࠍࠠࠤޕߞߚᲣߪ߅ߎࠅ߹ߒ
ߚޕߚߒ߹ࠅ߹߿ߪߒߚࠊޕ
ࠍࠠࠤޓ㘩ߴߔ߉ߡߏ᥅ޔࠄ߆ߛޕߚߒߢࠎߖ߹ߡߔ߇߆ߥ߅ޔ㘵
ࠍߚߊߐࠎߩߎߒߡߒ߹߹ߒߚߪࠇߘޕῳ߇৻↢ߌࠎߞߚᢱℂߢ
ߒߚޕῳߪ߅ߎࠅ߹ߒߚߪߒߚࠊޕῳߦ߽߿߹ࠅ߹ߒߚޕ
ߩߘޓᣣߪᣧߊߨ߹ߒߚ৻ߥࠎ߳ߚޕᣣߢߒߚޕ
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Думи към текста
ߚ߳ࠎ ߥ
৻ᣣߜߦߜޓ
వㅳ߁ࠀߒࠎߖޓ
߹ࠅࠃߊߥ

ᄛࠆࠃޓ
ᆌߨޓ
ᤋ↹߇߃ޓ
ߚߊߐࠎ
ࠆࠆߺޓ
ߣߡ߽
㕙⊕ࠈߒ߽߅ޓ
ߢ߽
ㆃߘ߅ޓ
ኢࠆࠆߨޓ
ᦺߐޓ
߈ࠆࠆ߈߅ޓ
ߟ߽
ਸ਼ࠆࠆߩޓ
ᱠߊߊࠆޓ
ቇᩞ߁ߎߞ߇ޓ
৻ᤨ㑆⋡ࠎ߆ߓߜޓ
ᬺ߁ࠂ߉ࠀߓޓ
ㆃࠇࠆࠆࠇߊ߅ޓ
ᕯߕ߆ߒߒ߆ߕߪޓ
ඦᓟߏߏޓ
⢒ߊߚޓ
ᤨ㑆ࠎ߆ߓޓ
᳓ᵒ߃ߔޓ
ᕆߋߋߘޓ
᳓⌕߉ߕߺޓ
ᔓࠇࠆࠆࠇߔࠊޓ

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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ᄢᅢ߈߈ߔߛޓ
ᵒߋߋࠃ߅ޓ
ᥤߟޓ
Ꮻࠆࠆ߃߆ޓ
߅ߥ߆߇ߔߊ
Უ߷ߘޓ
ߍࠆ
ࠆࠆߊߟޓ
Უߪߪޓ
ᔶࠆࠆߎ߅ޓ
ߘࠇߢ
⻢ࠆࠆ߹߿ޓ
ߛ߆ࠄ
᥅ߏ㘵ࠎߪߏࠎ߫ޓ
߅ߒ
ᢱℂࠅ߁ࠂࠅޓ
ᱷߔߔߎߩޓ
ῳߜߜޓ
৻↢ ࠎߌ߁ࠂߒߞޓ
ᣧ߿ߪޓ
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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

╙㧞⺖ Двайсет и четвърти урок
Ключови форми и изрази
̖ߚࠄ
̖ߡ߽
ߊࠄߤࠎߥߦ̖ߡ߽
ߣ߹ߔߔ߹߽߅ߣޔ

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 изречение. Връзката с главното изречение се реализира чрез условни форми на
сказуемото.
Съществуват няколко условни форми, като най-разпространени са следните 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 опростяване на описанието обаче обикновено се казва, че формите с tara се образуват чрез присъединяване на ra към ta-формите на предикатите.
V-ta+ra
Ai-katta+ra
An-datta+ra
N datta+ra

V-nakatta+ra
Ai-ku nakatta+ra
An de wa nakatta+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 изразяват постоянна и устойчива връзка между подчиненото и главното изрече23

ние, докато при условие, изразено с tara, тази връзка има конкретен характер 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. ኅߦᏫߞߚࠄޕߔ߹ߺ⺒ࠍᧄߩߎޔ
Uchi ni kaettara, kono hon o yomimasu.
Като се прибера вкъщи, ще чета тази книга.
2. ᤨߦߥߞߚࠄޕߔ߹ࠅ߃߆ޔ
Goji ni nattara, kaerimasu.
Като стане пет, си тръгвам.
3. 㔎߇㒠ߞߚࠄߪࠅߟ߹߅ޔਛᱛߢߔޕ
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. ߣߒࠂ߆ࠎ߳ᧄࠍߒߦⴕߞߚࠄޔભߺߢߒߚޕ
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 изречение може да бъде изразена волята на говорещия (5, 6).
5. ߹ࠅ㜞ߊߥ߆ߞߚࠄޕߔߢߚ⾈߇ࠞ࠾ࠬޔ
Amari takaku nakattara, sunikaa ga kaitai desu.
Искам да си купя маратонки, ако не са много скъпи.
6. 㚞ߦ⌕ߚࠄޔ㔚ߒߡߊߛߐޕ
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 обикновено се превежда на български с дори да. Често се използва заедно с наречията moshi, man’ichi, tatoe (7, 8).
7. 㔎߇㒠ߞߡ߽ⴕ߈߹ߔޕ
Ame ga futte mo ikimasu.
Дори да вали, ще отида.
8. ߚߣ߃㔎߇㒠ߞߡ߽⧎ޔἫߚ߆ߪਛᱛߒ߹ߖࠎޕ
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. 㧝ᤨ㑆߹ߞߡ߽↰ਛߐࠎߪ᧪߹ߖࠎߢߒߚޕ
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. ߊࠄᓙߞߡ߽↰ਛߐࠎߪ᧪߹ߖࠎߢߒߚޕ
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 ߣ за въвеждане на подчинени допълнителни изречения с глаголите ⸒߁ (iu) казвам и ᕁ߁ (omou) мисля.
11. ߎߩ߅ߡࠄߪޔᷡ᳓ኹߣ߹ߔޕ
Този храм се казва Кийомидзу дера.
12. ᣣᧄ⺆ߪߕ߆ߒߣᕁ߹ߔޕ
Мисля, че японският е труден.

С ߣ⸒߁ се въвеждат също пряката и косвената (полупряката) реч, като
косвената реч е под формата на подчинено допълнителна изречение.
13. ↰ਛߐࠎߪޕߚߒ߹⸒ߣޠߔ߹ߺߔ߿ߪ߁ࠂ߈ޟ
Днес ще отсъствам – каза Танака.
14. ↰ਛߐࠎߪ߈ࠂ߁ߪ߿ߔߣ⸒߹ߒߚޕ
Танака каза, че днес ще отсъства.

В (13) имаме пряка, а в (14) – косвена реч. Съюзът ߣ по правило се
употребява след обикновени (прости) форма на глаголите и прилагателните.
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15. ጊ↰ߐࠎߣ߁ੱ߆ࠄߢࠎࠊ߇ࠅ߹ߒߚࠃޕ
По телефона се обади човек на име Ямада/обади се някой си Ямада.
16. ጊ↰ߐࠎ߆ࠄߢࠎࠊ߇ࠅ߹ߒߚࠃޕ
Ямада сан се обади по телефона.

Изразът ߣ߁, с който се въвежда приложението всъщност произлиза
от ߣ⸒߁, 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: ᐲߩᣣᦐᣣߦࠨ࠶ࠞߩ⹜ว߇ࠆࠎߢߔ߽ࠎߊࡦࠕ߽ߊ߷ޕ
ࡍ࠲࡞ߊࠎ߽ࠆߩߢᤨߒ߽ޔ㑆߇ߞߚࠄޕߐߛߊߡ᧪ߦޔ
И: ߽ߜࠈࠎޕ㔎߇㒠ߞߚࠄ⹜วߪࠅ߹ߖࠎ߆ޕ
Т: ߃ޔ㔎߇㒠ߞߡ߽ࠅ߹ߔޕ
И: ߘ߁ߢߔ߆ޕᤓᣣ ᄤ᳇੍ႎࠍߚࠄޔᣣᦐᣣߪ 㔎ߛߣ⸒ߞߡߚߩ
ߢ̖ޕ㒠ࠄߥߣߢߔߨޕ
Т: ߘ߁ߢߔߨޕ
И: ⋧ᚻߩ࠴ࡓߪߤࠎߥ࠴ࡓ߆⍮ߞߡ߹ߔ߆ޕ
Т: ߪߩࠎߊࡦࠕޔ㆐߇ࠆ࠴ࡓߢߔ߽ߡߣޔ߇ࠎߊࡦࠕޕᒝ
࠴ࡓߛߣ⸒ߞߡ߹ߒߚޕ
И: ߘ߁ߢߔ߆ޕߨߐߛߊߡߞ߫ࠎ߇ޕ
Т: ߪޔ߽ߢࡓ࠴ߥࠎߤޔൎߜߚߣᕁ߹ߔޕ

Думи към текста
ᐲߩߎࠎߤߩ
ᣣᦐᣣߦߜࠃ߁߮
ࠨ࠶ࠞ
⹜วߒ
߷ߊ߽
ࠆߢࠆ
ߩߢ
߽ߒ
ᤨ㑆ߓ߆ࠎ
ߞߚࠄ
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следващият, идният
неделя
футбол
мач
и аз
излизам (напр. на терена)
тъй като
ако
време
ако имаш

ߦ᧪ߡߊߛߐߐߛߊߡ߈ߦߺޓ
߽ߜࠈࠎ
㔎
㒠ߞߚࠄࠄߚߞ߰ޓ
㒠ߞߡ߽߽ߡߞ߰ޓ
ᤓᣣ߈ߩ߁
ᄤ᳇੍ႎߡࠎ߈ࠃ߶߁
ߚࠄߺߚࠄ
⸒ߞߡߚ
㒠ࠄߥ ߰ࠄߥ ߣߢߔ
ߘ߁ߢߔߨޕ
⋧ᚻߡޓ
࠴ࡓ
ߤࠎߥ
⍮ߞߡ߹ߔ߆ߔ߹ߡߞߒޓ
㆐ߣ߽ߛߜ
ߣߡ߽
ᒝࠃߟޓ
߇ࠎ߫ߞߡߊߛߐޕ
ߤࠎߥ࠴ࡓߢ߽
ൎߜߚߣᕁ߹ߔߔ߹߽߅ߣߚߜ߆ޓ

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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╙㧞⺖ Двайсет и пети урок
Ключови форми и изрази
̖߫ (ba форма)
ߥࠄ
ߥ߫ࠇߌߥޔߡߊߥޔ
̖ߥߌࠇ߫ࠎߖ߹ࠅߥޓ
̖ߥߊߡ߽ߔߢޓ
̖߫ߚߞ߆ࠃޓ
̖ߥߌࠇ߫ߚߞ߆ࠃޓ

Граматика
Условни форми с форматива -ba (ba-форми)

І спрежение

ІІ спрежение

ІІІ спрежение

V-masu
߹ߔ
ᦠ߈߹ߔ
ⴕ߈߹ߔ
㛍߉߹ߔ
ߒ߹ߔ
ᛂߜ߹ߔ
ᱫߦ߹ߔ
ㆇ߮߹ߔ
㗬ߺ߹ߔ
ࠅ߹ߔ
߹ߔ
㘩ߴ߹ߔ
᧪߹ߔ
ߒ߹ߔ
ᗲߒ߹ߔ

pre-masu
ߟ߆
߆߈
߈
ߐࠊ߉
ߪߥߒ
߁ߜ
ߒߦ
ߪߎ߮
ߚߩߺ
ࠅ
ߺ
ߚߴ
߈
ߒ
ߒ

V-ba
ߟ߆߃߫
߆ߌ߫
ߌ߫
ߐࠊߍ߫
ߪߥߖ߫
߁ߡ߫
ߒߨ߫
ߪߎߴ߫
ߚߩ߫
ࠇ߫
ߺࠇ߫
ߚߴࠇ߫
ߊࠇ߫
ߔࠇ߫
ߔࠇ߫ߖ߫

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.
࣊ߦߥࠇ߫ޔ᪉߇ດߊ
Shigatsu ni nareba, sakura ga saku.
Когато дойде април, цъфти сакурата.

Във второто си значение ba формата се превежда с ако.
ゞߢⴕߌ߫ޔ㑆ߦว߁ߢߒࠂ߁ޕ
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)
An nara (shizuka nara)
N nara (ame nara*)

Ai-ku nakere+ba (samuku nakereba)
An de nakere+ba (shizuka de nakereba)
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
Ai
An
N

Vdic (no) nara
Ai (no) nara
An nara
N N nara

V-nai (no) nara
Ai-ku (no) nara
An ja nai (no) 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: ඦᓟ߆ࠄ㔎߇㒠ࠆߘ߁ߢߔޕ
Gogo kara ame ga furu sou desu.
– Казаха, че следобед ще вали.
B: 㔎߇㒠ࠆߥࠄޔࠍᜬߞߡߎ߁ޕ
Ame ga furu nara kasa o motte ikou.
– В такъв случай ще си взема чадър.
ᣣᧄ߳ⴕߊߥࠄޕߐߛߊߡ߈ߡߞ⾈ࠍᧄߩߎޔ
Nihon e iku nara, kono hon o katte kite kudasai.
Ако ще ходиш в Япония, купи тази книга.
ኙߥࠄޕߐߛߊߡߒࠍ⓹ޔ
Samui nara mado o shimete kudasai.
Ако ти е студено, затвори прозореца.

Разликата между tara и nara често се илюстрира със следните примери:
ㆇォߔࠆߥࠄ߅㈬ࠍ㘶ߥޕ
Untensuru nara osake o nomu na.
Ако ще караш, недей да пиеш!
߅㈬ࠍ㘶ࠎߛࠄㆇォࠍߔࠆߥޕ
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 ߥ㧩ߧ㧔ࠎ㧕
ߥߊ㧩ߕ
ku-форма
ߥߊߡ
te-форми
ߥߢ㧩ߕߦ
ߥ߆ߞߚ
ta-форма
ߥ߆ߞߚࠄ
tara-форма
ߥߌࠇ߫㧩ߨ߫
ba-форма

nai = nu (n)
naku = zu
nakute
naide = zuni
nakatta
nakattara
nakereba = neba

Спрежение на форматива nai
Както се вижда, nai има две te форми – nakute и naide. С глаголите се срещат и двете форми, но с прилагателните се използва само nakute.
В седемнайсети урок вече стана дума, че naide се разглежда като отрицателно деепричастие и на български се превежда с без да.
С nakute обикновено се изразява причина:
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ᥜ߇ߥߊߡߌ߹ߖࠎޕ
Hima ga nakute ikemasen.
Нямам свободно време и не мога да отида.
ᢱℂ߇߅ߒߊߥߊߡޔඨಽᱷߒߚޕ
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 значение без да и в повечето случаи са взаимозаменяеми. Формата V-zu ni е похарактерна за писмения стил.
⓹ࠍ㐽ߥߢኢ߹ߒߚޕ
Mado o shimenaide nemashita.
Легнах си, без да затворя прозореца.
⓹ࠍ㐽ߕߦኢ߹ߒߚޕ
Mado o shimezuni nemashita.
Легнах си, без да затворя прозореца.
ߐߟࠍߒߥߢㇱደߦߞߡ߈߹ߒߚޕ
Aisatsu o shinaide heya ni haitte kimashita.
Влезе в стаята, без да поздрави.
ߐߟࠍߖߕߦㇱደߦߞߡ߈߹ߒߚޕ
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.
㔎߇㒠ࠄߥߢޔ‛߇ᨗࠇߘ߁ߦߥࠅ߹ߒߚޕ
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:
߅㊄߇ߥߊߡޕߚߞ߆ߥ߃⾈߇ᧄߩޔ
Нямах пари и не можах да си купя книгата.

Формата naku може да бъде употребена като незаключително сказуемо:
ᒰᤨޔᶏߪᵄ߇ߥߊޔ㕒߆ߛߞߚޕ
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:
ᒄߪวᩰߖߕޔᱞߪวᩰߒߚޕ
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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 съставни изречения, така и за образуването на граматически форми.
ߊߥߌࠇ߫⾈ࠊߥޕ
Yasuku nakereba kawanai.
Ако не е евтино, няма да го купя.
ീᒝߒߥߌࠇ߫ᄢቇߦߪࠇߥޕ
Benkyou shinakereba daigaku ni wa hairenai.
Ако не учиш, няма да можеш да влезеш в университет.
ߎߩ࿑߇ߥ߆ߞߚࠄߦㅅߞߡߚ߆߽ߒࠇߥޕ
Kono chizu ga nakattara michi ni mayotte ita ka mo shirenai.
Ако я нямаше тази карта, може би щяхме да се изгубим.
߿ߞߡߺߥߊߡߪࠊ߆ࠄߥޕ
Yatte minakute wa wakaranai.
Ако не се опиташ, няма да разбереш.
߅㊄߇ߥߣ࿎ࠆޕ
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 наложително 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.
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