WERKWOORDEN VAN BEWEGING
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A. ZONDER VOORVOEGSEL
Russische werkwoorden komen doorgaans in paren voor: - imperfectief

/

perfectief:

peuarb / Peurraru (beslissen)
roBopl4rb

/ cxaaaru (spreken I zeggen)

voor, maar hier ziin ze allebei imperfectiefl
Dit ziinze alle 14:
Het onderscheid wordt gevormd door bepaolde of onbepaaldebeweging.
De werkwoorden van beweging komen ook paarsgewijs

BEPAALDE BEWEGING
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BEWEGING

VERTALING

Arn

xoAllTb

gaan

6exaru

6eraru

exaTb

e3At4Tb
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ONBEPAALDE

nnbrrb

ntaBaTb

lopen
rijden (reizen)
zwemmen, varen

nererb

neTaTb

vllgen

Hecret

HOCHTb

Becrll

BOAl,lrb

Be3rlr

BO3l4Tb

Tal4l,lÏb

TACKATb

KATÍTb

KATATb

no,Ít3Tl,l

no.n3aTb

ne3Tb

ra3rTb

rHATb

TOHRTb

6Pecrn
*al deze ww zijn dus imP!

6po4rru

a.

vgl.

dragen
voËren, brengen

vervoeren
sleuren, trekken
rollen
kruipen
klimmen
drijven, jagen
z. voortslepen/dwalen

n uèy a wKony (bepaalde beweging)
n xcntcy e wKotty (onbepaald beweging)

Beide zinnen vertaalje door ik ga naar school, maar:
je aflegt van thuis naar school;
- de eerste zin (bepaald) gaat over de concrete handeling, de weg die
(gewoonliik)
naor school, of: ik ben
ga
van inhoud: ik

(onbepáald) is aleemener
Russisch op dinsdogl
schoolgoond (vgl. Ndl.: ik go noar de kerk, ik ga noar de les

- de tweede zin

b. ln het verleden wordt het verschil nog duidelijker:
vgl. a ceeodHn exqn ua Pa6omY
n cezoàna esdun ua Po6omY

het/mijn werk, maar:
hier naar het werk;
- zin 1 duidt alweer op een enkelvoudige. bepaalde beweging, van
- zin2 impliceert dat je nu terug thuis bent, m'a'w' heen en terus'
De vertaling luidt tweem aal vandoog reed ik noar

van onbepaalde beweging gebruikt:
c. Als het over de beweging zélf gaat, wordt een werkwoord
mijn zus kan niet zwemmen
MOn cecmpa He yMeem nnoeomb
een paard looqt oP vier benen
xoàum ua uemaryëx Ho?ox

nowada

A. Popowycz

Het Perspectief

Perfectivering.
Werkwoord van bepaalde beweging

uàmu
t
6exama à
exomb +

noilmu
no6extama
noexomb

vorming: lnfinitief + w nobetekenis: beginnen te ..., vertrekken

Werkwoord van onbepaalde beweging

xoàuma +
nnaeomb +
nemomb +

noxoduma
nonnaaamb

nonemomb
vorming: infinitief + w. Ítobetekenis: eventjes..., een beetie...

B. METVOORVOEGSET

Deze werkwoordsparen zijn imperfectief/perfectief! Zij worden doorgaans gevormd op volgende
basis:

Werkwoord van onbepaalde beweging
Werkwoord van bepaalde beweging

à
à

modelvoor het imperfectief
modelvoor het perfectief

Er zijn een 15-tal voorvoegsels. Je ziet ze hier met de meest voorkomende voorzetsels:

IMPERFECTIEF PERFECTIEF VOORZETSEL

VERÏALING

BxoAHrb eoÁtn
BcxoAr,rrb agoËrn
BbrxoAhrb sutËrn
AoxoAr4rb gohtn
3axo4l4rb safirh

binnengaan

e+accusatief
xa + accusatief
ral + genitief
4o + genitief

x+datief
sf ,aa + accusatief

accusatief
accusatief
sa / instrumentalis
+ accusatief
Haxo4r,írb naiaru
na + accusatief
o6xo4nru ofioiarn + accusatief
doorzoeken
Boxpyr + genitief
or + genitief
oïxo4r4rb oroirn
nepexo4r4rb nepeËru + accusatief
a+

3a +

nogoËrr
npnxoAnrb npnilrn
no4xoAt4rb

A. Popowycz

qepe3 + accusatief
x+
x+

datief
datief

beklimmen, opgaan
buitengaan
gaan

tot

even binnenspringen bij (iemand)
even binnengaan, langsgaan bij (iets)
dieP doordringen in
gaan (staan) achter
iets gaan halen

vinden
oP iets gaan

t'

ontwijken 2.

doorlópen,

om iets heen gaan
weggaan van

oversteken
naderen
komen bij (iemand)

Het Perspectief

e/na /accusatief
npoxoAHrb

nponrH

pacxoÍq[Tbcn

pa3oËrHcb

cxoAHTb

coËrn

cxoA14TbcR

cofirl,rcb

yxoAHrb

Vhrn

A. Popowycz

genitief
+ accusatief
no + datief
c + genitief
c + instrumentalis
or + genitief
ns/c+ genitief
Ml4Mo +

komen bU (iets)
gaan langs, voorbij iets gaan
afleggen {afstand)
uiteengaan, z spreiden over
afstappen van, (neer)komen van
samenkomen met
(iemand) verlaten
(iets) verlaten

Het Perspectief

