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Aan het eind van deze les kun je:
iemand uitnodigen en reageren op een uitnodiging, je excuseren
en vragen wat iets betekent. Je leest een advertentie en vult een
vragenformulier in.

Prixodi k nam
v gosti@
7.1 Priglawénie

slová
o nej
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6e nv. van oná

4

5

V koridóre ófisa.

Kárin i Natáwa podrúgi.
Sejhás oní v institúte.
• NATÁWA % Kárin, prixodí
k nam závtra na blin¥.
• KÁRIN % Natáwa, q,
konéhno, pridú. No hto
takóe blin¥*
• N % Prixodí, uvídiw;.
• K % Vy hásto edíte blin¥*
• N % Net, ne óhen;. No
sejhás Máslenica.
• K % A hto takóe Máslenica*
• N % Êto dólgo rasskázy
vat;. Prixodí závtra, q
tebe vs\ rasska'ú i
poka'ú.
• K % Soglásna, pridú.
A kogdá prixodít;*
• N % Prixodí v west;.
• K % Xorowó. Dogovorílis;.

Na rabóte.
• KIRÍLL % Marína, nakonéc,
u nas závtra búdet svobód
nyj den;. Q xóhu prigla
sít; tebœ snahála poobé
dat; v restoráne, a potóm
pojtí v kinó.
• MARÍNA % Kiríll, bol;wóe
spasíbo za priglawénie,
no q ne mogú. Q édu s bábuw
koj v bol;nícu. Znáew;,
pojd\m v kinó poslezávtra
véherom.
• K % Prekrásno. Togdá do
poslezávtra. Q kuplù
biléty zaránee.
• M % Dogovorílis;.

6

• S % Konéhno. A ty tó'e
pojd\w;*
• M % Dúma[, hto da.
• S % A hto búdem darít;*
• M % Ne zná[, q xohú pozvonít;
Níne. Mó'et byt;, my vse
vméste kúpim odín podárok*
• S % Xorowó. Togdá perezvoní
mne potóm.

• VLADÍMIR VLADÍMIROVIH %

Zdrávstvujte, Mixaíl
Andréevih.
• MIXAÍL ANDRÉEVIH % Dóbryj
den;, Vladímir Vladími
rovih.
• V V % Mixaíl Andréevih,
q xohú priglasít; vas
s 'enój v gósti.
• M A % Spasíbo za prigla
wénie. My s udovól;
stviem prid\m. Kogdá*
• V V % Závtra.
• M A % Izviníte. K so'alé
ni[, závtra my ne mó'em.
U s¥na den; ro'déniq.
U nas tó'e búdut gósti.
• V V % "al;. Togdá v drugój
raz. Do svidániq.
• M A % Do svidániq.

1

Razgovór po telefónu.
• VÍKA % Alló*
• OLÉG % Víka, êto ty*
• V % Da, Olég, êto q.
• O % Víka, q tól;ko hto
poluhíl dva biléta na
fotov¥stavku. Xóhew;,
pojd\m vméste*
• V % Zdórovo@ Konéhno,
q s udovól;stviem pojdú
s tobój. Q mnógo sl¥wala
o nej i davnó xotéla
posmotrét; e\.
• O % Togdá poslezávtra
v odínnadcat; q 'dú tebœ
ókolo metró ^Púwkinskaq&.
• V % Prekrásno, dogovorí
lis;. Do poslezávtra.

3

2

Na úlice.
• KÁTQ % Nína, zdrávstvuj.
Kak ty 'iv\w;*
• NÍNA % Zdrávstvuj, Kátq.
Spasíbo, vs\ normál;no.
Kak ty xorowó v¥glq
diw;@
• K % Q vs\ léto bylá na ùge.
Q tól;ko vherá priéxala.
• N % Slúwaj, u menœ závtra
den; ro'déniq. Ésli ty
mó'ew;, prixodí v vósem;.
Búdet ves\laq kompániq.
Búdem tancevát;.
• K % S udovól;stviem. Ty
'e znáew;, kak q l[blù

tancevát;. Tól;ko q pridú
ne odná. Mó'no*
• N % Konéhno, mó'no.
A s kem ty prid\w;*
• K % S drúgom. Q s nim bylá
létom v Œlte. Egó zovút
Maksím.
• N % Kto on*
• K % Q tóhno ne zná[.
Ká'etsq, on xóhet stat;
agéntom. Q tól;ko zná[,
hto neméckaq fírma pri
glasíla egó rabótat;.
• N % Prekrásno@ Prixodíte
vméste. Do závtra. Q 'du
vas v vósem;.
• K % Do závtra.
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Sergéj razgovárivaet
po telefónu s Míwej.
• MÍWA % Sergéj, privét.
Slúwaj, ty poluhíl
priglawénie ot Lény
i Andréq na svád;bu*
• SERGÉJ % Da, poluhíl.
• M % Ty pojd\w;*
✏ werkboek, oefening 1-6
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• MIXAÍL ANDRÉEVIH % Spasíbo za priglawénie. My

(q) priglawá[ tebœ # vas
7.2 Iemand uit
nodigen voor een
bezoek aan ...

+ infinitief		
v # na + 4e nv.		

s udovól;stviem prid\m.
ik nodig je / u uit om te ...
ik nodig je / u uit voor ...

(q) xohú priglasít; tebœ # vas ...
+ infinitief		
v # na + 4e nv.		

ik wil je / u uitnodigen om te ...
ik wil je / u uitnodigen voor ...

Priglawá[ vas na koncért.
Q xohú priglasít; tebœ snahála poobédat; v restoráne.
Iemand uitnodigen
bij zich thuis

(q) priglawá[ tebœ # vas
(ko mne # k nam)

ik nodig je / u bij mij / bij ons
thuis uit

(q) xohú priglasít; tebœ #
vas (ko mne # k nam) v gósti

ik wil je / u bij mij / bij ons thuis
uitnodigen

prixodí ko mne # k nam
(v gósti)

je moet eens bij mij / ons op
bezoek komen

prixodíte ko mne # k nam
(v gósti)

u moet / jullie moeten eens bij
mij / bij ons op bezoek komen

• MARÍNA % Kiríll, bol;wóe spasíbo za priglawénie,

no q ne mogú.
v + 4e nv. (tijdstip)
'du tebœ # vas
'd\m tebœ # vas		

pojd\m(-te) (vméste)
v + 4e nv.
na + 4e nv.
k + 3e nv.

laten we (samen) naar ... gaan /
zullen we (samen) naar ... gaan? /
ga je mee naar ...?

Pojd\m véherom v kinó*
Iván Ivánovih, pojd\mte vméste na fotov¥stavku*
Pojd\m k Natáwe*

Zeggen wanneer je
iemand verwacht

Q 'du vas v vósem;.
"d\m tebœ závtra v tri hasá.
soglásen (m) # soglásna (v)
soglásny (mv.)
dogovorílis;

ik ga akkoord
we gaan akkoord
afgesproken

Akkoord gaan
met een afspraak

• NATÁWA % Prixodí závtra, q tebé vs\ rasska'ú.
• KÁRIN % Soglásna, pridú. A kogdá prixodít;*
• N % Prixodí v west;.
• K % Xorowó. Dogovorílis;.

izviní(te)

sorry
neem (neemt u) me niet kwalijk

prostí(te)

sorry
neem (neemt u) me niet kwalijk

Q xohú priglasít; vas s 'enój v gósti.
Kárin, prixodí k nam závtra na blin¥.
Iemand vragen iets
samen te doen

ik verwacht je / u om ...
we verwachten je / u om ...

Zich excuseren

• Kogdá prixodít;*
• Závtra.
• Izviníte, závtra ne mó'em.

... (onbekend woord), hto êto*
..., wat is dat?
hto takóe ... (onbekend woord)* wat betekent ...?
Blin¥, hto êto*
A hto takóe Máslenica*

7.4 Vragen wat iets
betekent

Bliny, wat zijn dat?
Wat betekent Maslenitsa?

✏ werkboek, oefening 7-8
positief

7.3 Reageren op
een uitnodiging

spasíbo (za priglawénie)
q s udovól;stviem pridú
my s udovól;stviem prid\m
xorowó, pridú # prid\m
(xorowó,) pojd\m

bedankt (voor de uitnodiging)
ik kom graag
we komen graag
goed, ik kom / we komen
(goed,) laten we gaan

negatief
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(k so'aléni[,) ne mogú
(prijtí)

(jammer genoeg) kan ik niet
(komen)

(k so'aléni[,) ne mó'em
(prijtí)

(jammer genoeg) kunnen we
niet (komen)
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De toekomende tijd kan in het Russisch worden uitgedrukt door
werkwoorden van het imperfectieve en perfectieve aspect (zie 6.10).
VORM:

G

7.5 De toekomend e
tijd van het
werkwoord

De toekomende tijd van imperfectieve werkwoorden wordt gevormd
door het hulpwerkwoord byt; + de infinitief van een imperfectief
werkwoord.
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q
ty
on # oná
my
vy
oní

búdu pisát;
búdew; pisát;
búdet pisát;
búdem pisát;
búdete pisát;
búdut pisát;

ik zal schrijven
jij zult schrijven
enz.

BIJVOORBEELD:

Q xóhu priglasít; tebœ snahála poobédat; v restoráne,
a potóm pojtí v kinó.
Prixodí závtra, q tebe vs\ rasska'ú i poka'ú.
Q kuplù biléty zaránee.

De toekomende tijd van perfectieve werkwoorden wordt uitgedrukt
door de vervoegde vormen van deze werkwoorden.

✏ werkboek, oefening 9-15
schema van de tijden

q
ty

napiwú
napíwew;

ik zal schrijven
jij zult schrijven

q
ty

poluhú
polúhiw;

ik zal krijgen
jij zult krijgen

enz.
Net als de imperfectieve werkwoorden worden de perfectieve
werkwoorden vervoegd volgens de e-vervoeging of volgens de
i-vervoeging (zie 3.9 en 5.10).

Uit het onderstaande schema kun je aflezen welke tijden van het
imperfectieve werkwoord en welke tijden van het perfectieve werk
woord worden gevormd.
Als voorbeeld zijn de werkwoorden ‘ontvangen’ – poluhát; #
poluhít; – en ‘schrijven’ – pisát; # napisát; – gekozen.
imperfectief

perfectief

tegenwoordige tijd	

on poluháet
on píwet

—		
—

toekomende tijd	

on búdet poluhát;
on búdet pisát;

on polúhit
on napíwet

verleden tijd

on poluhál
on pisál

on poluhíl
on napisál

BETEKENIS:

Bij de toekomende tijd van de imperfectieve werkwoorden staat in
de regel centraal:

• het verloop van de handeling of situatie die door het werkwoord
wordt uitgedrukt (bijvoorbeeld wanneer je vraagt: ‘hoe, d.w. z. op
welke wijze ga je je tijd doorbrengen?’ en het antwoord luidt: ‘ik ga
een boek lezen’)
• de duur, of de herhaling van de handeling of situatie die door het
werkwoord wordt uitgedrukt

7.6 Het zelfstandig
naamwoord
5e naamval
enkelvoud

Mogelijke signaalwoorden: dólgo, vs\ léto, hásto.
BIJVOORBEELD:

• Hto my búdem délat;*
• My búdem tancevát;.

Oná vs\ léto búdet pisát; knígu.
On hásto búdet nam pisát;.

1e naamval	
2e naamval
3e naamval
4e naamval	
5e naamval

De toekomende tijd van perfectieve werkwoorden wordt in de regel
gebruikt wanneer er sprake is van een resultaat of eenmaligheid van
de handeling en opeenvolging van handelingen of situaties in de
toekomst.
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6e naamval	

MANNELIJK		

VROUWELIJK		ONZIJDIG

hard	zacht

hard	zacht

hard	zacht

'urnál
'urnála
'urnálu
'urnál
'urnálom
'urnále

gazéta
gazéty
gazéte
gazétu
gazétoj
gazéte

vinó
viná
vinú
vinó
vinóm
viné

rubl;
rublœ
rublù
rubl;
rubl\m
rublé

nedélq
nedéli
nedéle
nedél[
nedélej
nedéle

G

móre
mórq
mór[
móre
mórem
móre

➥ grammaticaoverzicht
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De 5e naamval wordt gebruikt:

• voor het middel waarmee de handeling wordt verricht

aviapóhtoj			

Дорогая Таня!

per luchtpost

• als bijwoordelijke bepaling

Приглашаем тебя на свадьбу.
Регистрация будет nятого декабря в
три часа дня по адресу:
ул. Петра Лаврова, дом 42

Znáew;, pojd\m v kinó poslezávtra véherom*
Q s nim bylá létom v Œlte.
• na bepaalde voorzetsels, zoals s
• A s kem ty prid\w;*
• S drúgom.

В восемь часов вечера мы ждём тебя
в ресторане «Астория».

• na bepaalde werkwoorden, zoals stat;

stat; agéntom fírmy
			

vertegenwoordiger van een firma
worden

Wanneer bij de zachte mannelijke verbuiging de klemtoon op
de uitgang valt, is de uitgang -\m; wanneer de klemtoon niet op
de uitgang valt, is hij -em. Bijvoorbeeld: Ígor;, 5e nv. Ígorem,
rubl;, 5e nv. rubl\m.

regel

regel

7.8 Priglawénie
na svád;bu

Wanneer bij de zachte vrouwelijke verbuiging de klemtoon op
de uitgang valt, is de uitgang -\j; wanneer de klemtoon niet op
de uitgang valt, is hij -ej. Bijvoorbeeld: nedélq, 5e nv. nedélej,
sem;œ (gezin), 5e nv. sem;\j.

Лена и Андрей
✏ werkboek, oefening 18

Máslenica is van oorsprong een oud, heidens volksfeest, waarop
de winter uitgeleide werd gedaan. Het afscheid van de winter werd
gevierd met grote hoeveelheden pannenkoeken en allerlei vormen
van vermaak. Behalve kermisattracties, optredens van potsenmakers
en standwerkers, loterijen, verkleedpartijen, zang en dans werden
sneeuwbalgevechten en tochtjes per slee georganiseerd; de drie
paarden (trójka) voor de slee waren fraai versierd met kleurige
linten, belletjes en papieren bloemen.

7.9 Máslenica

G

7.7 Het persoonlijk
en het vragend
voornaamwoord
5e naamval

1e naamval
2e naamval
3e naamval
4e naamval
5e naamval

ik

jij

hij

zij

het

wij

jullie / u zij

wie

wat

q
menœ
mne
menœ
mnoj

ty
tebœ
tebé
tebœ
tobój

on
egó
emú
egó
im

oná
e\
ej
e\
ej

onó
egó
emú
egó
im

my
nas
nam
nas
námi

vy
vas
vam
vas
vámi

kto
kogó
komú
kogó
kem

hto
hegó
hemú
hto
hem

oní
ix
im
ix
ími

➥ gra mm atic aover z ic ht

regel

Na voorzetsels komt voor de verbogen vormen van on, oná, onó
en oní een n.
BIJVOORBEELD:

On rabótal so mnoj v bol;níce.
✏ werkboek, oefening 16, 17
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B. Kyetódiev. Zimá, 1919.
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De orthodoxe kerk liet het winterfeest samenvallen met de week
voor de vasten, vergelijk carnaval in de rooms-katholieke kerk.
Van de vele gebruiken ter gelegenheid van Máslenica is het
bakken van pannenkoeken nog altijd populair. Anders dan bij ons
worden zij geserveerd met hartig beleg, zoals haring, sprot, kaviaar,
zoute augurken, dille en zure room.
Pannenkoeken waren en zijn niet alleen een geliefde lekkernij, maar
ook een symbool van gezondheid, hoge ouderdom en rijkdom.
Hoezeer dit vroeger opging, blijkt uit de wijze waarop in het verleden
porties pannenkoeken werden besteld, namelijk per halve of hele
elleboog. Het Russische lókot; betekent behalve elleboog ook
el, een oude lengtemaat van ongeveer een halve meter. Door de
onderarm op of tegen de tafel te zetten, werd de hoogte van de
gewenste stapel pannenkoeken aangeduid.

7.10 Propíska –
pásport –
nacionál;nost;

7.11 Ankéta
kandidáta na
rabótu

Propíska is een bewijs van registratie in een bepaalde stad of
een bepaald dorp. Voor burgers is het vaak moeilijk om aan een
propíska te komen in een andere plaats dan waar zij oorspronke
lijk geregistreerd staan. Vooral in de grote steden, met name Moskou
en Sint-Petersburg, moeten zij aan een reeks van voorwaarden vol
doen om voor deze registratie in aanmerking te komen. Meestal
wendt men zich in deze steden tot gespecialiseerde bureaus die een
propíska tegen betaling in orde maken. Tijdelijke werknemers,
studenten en ook toeristen hebben een vrémennaq propíska
(tijdelijke verblijfsregistratie) nodig.
Iedere staatsburger van de Russische Federatie heeft een binnen
lands paspoort (pásport), te vergelijken met onze identiteitskaart.
Het paspoort geeft ondermeer recht op werk overal in de RF. Voor
reizen naar en verblijf in het buitenland moeten burgers een inter
nationaal paspoort (zagranpásport) aanvragen.
In de Sovjet-Unie was het gebruikelijk om de nationaliteit van Sovjet
burgers in hun paspoort te vermelden; dit kon de discriminatie van
minderheden in de hand werken. Hoewel ook de bevolking van de
Russische Federatie uit verschillende nationaliteiten bestaat – meer
dan honderd – wordt sinds de eerste grondwet van de Russische
Federatie in 1993 de nationaliteit (nacionál;nost;) van burgers
niet meer in het paspoort vermeld. Volgens de volkstelling van 2002
heeft 79% van de bevolking de Russische nationaliteit. De Russische
staatsburger heet in Rusland rossiœnin, rossiœnka, rossiœne
(mv.) (vergelijk: Rossíq) en een burger met de Russische nationali
teit – een Rus of Russin – wordt rússkij, rússkaq, rússkie (mv.)
genoemd.
slová
ankéta
seméjnyj
polo'énie
v¥dan

aanvraag- / invulformulier
gezinssituatie
uitgegeven
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✏ werkboek, oefening 20
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