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Abstract: The present research sets itself the task to juxtapose synchronically the Ro-
manian and Bulgarian cases of tense sequence in complex sentences with subordinate adver-
bial clauses of time. The study focuses on combinations of verb forms employed to denote 
simultaneous actions in the main clause and the subordinate clause. These combinations tend 
to overlap in Romanian and Bulgarian in many of the cases when they serve to indicate si-
multaneous past, present and future events. However, unlike the Romanian counterpart which 
favors complex perfect forms, aorist verbs are more frequently employed in Bulgarian. 
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Това изследване има за цел да съпостави в синхронен план съгласуването 
на глаголните времена в сложните съставни изречения с подчинено обстоя-
телствено изречение за време в румънския и българския език. Под съгласу-
ване на времената (рум. corespondența timpurilor) в румънската граматика 
се разбира „маркирането на съотношенията между времената на глаголи-
те сказуеми в две или повече изречения, намиращи се в съчинителни или 
подчинителни съотношения помежду си“ (GА 1963: 355). В румънския език 
съгласуването на времената има по-слаба изява в сравнение с други романски 
езици и е смятано за явление ,,доста свободно“ (Bidu-Vrânceanu et al. 2005: 
146). П. Асенова отбелязва характерната за всички балкански езици възможна 
заменяемост на някои глаголни времена, например употреба на аорист вместо 
минало предварително в главни и подчинени изречения, употреба на аорист 
за изразяване на предстоящо действие и така функционално и семантично,,да 
се отъждествява и със сегашно, и с бъдеще време, тъй като и на двете времена 
тази функция е нормално присъща“ (Асенова 2002: 260 – 261).

Като се имат предвид някои различия в характеристиките на глагола в 
двата езика, разглеждането на начините, по които се комбинират глаголите 
сказуеми в главното и подчиненото изречение, допринася за по-ясно раз-
биране на синтактичните и семантичните отношения в сложното съставно 
изречение и има приложимост в практиката, по-специално в преводаческата 
практика, както и в самото езиково обучение.

Подчиненото обстоятелствено изречение за време в румънски език се 
характеризира с изразяване на три различни темпорални отношения спрямо 
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главното изречение: едновременност, предходност, следходност. И в слож-
ното съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение за време в 
българския език съществуват тези хронологични корелации между главното 
и подчиненото изречение. Тук ще бъде разгледана само една малка част от 
синтактичната мозайка – случаите с използване на формите на изявителното 
наклонение при представяне на едновременност на действията в двете час-
ти на сложното съставно изречение (в главното изречение и в подчиненото 
обстоятелствено изречение за време).

Комбинациите между темпоралните форми в главното и подчиненото из-
речение са следните: 

1. Сказуемото в главното и подчиненото изречение е в сегашно време 
(рум. prezent):

 (1а) Sunt obosit și mi se întramă puterile când mi te simt aproape (IS, c. 
215). 

 (1б) Изморен съм и силите ми се възвръщат, когато те чувствам бли-
зо (IS, с. 214).

В този случай действията се извършват симултанно и успоредно и в пре-
вод на български сказуемите също са в сегашно време. 

В следващия случай действието в главното изречение се извършва итера-
тивно, едновременно с действието в подчиненото изречение:

(1в) De câte ori o mai văd, o recunosc după buze (astea chiar inconfundabile), 
nu după ochi (MC, c. 16).

(1г) Колкото пъти я видя, я разпознавам по устните (тях никога не 
можеш да ги объркаш), не по очите (MC, c. 14).

В българското съответствие в подчиненото изречение се употребява се-
гашно време на глагол от свършен вид, а в главното изречение – глагол от 
несвършен вид в сегашно време.

При тази структурно-семантична група комбинациите на глаголните 
форми в българския език са същите (1б) и (1г) както в румънския език. Тук 
срещаме основните условия за изразяване на едновременност: еднакви тем-
порални форми при глаголите-сказуеми и присъствие на поне един глагол от 
несвършен вид, в случая (1г) – в главното изречение (вж. Граматика 1983: 
350).

2. Сказуемото в главното и подчиненото изречение е в минало време:

2.1. Когато действията се извършват едновременно и успоредно или са 
итеративни:
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•	Минало несвършено време (рум. imperfect) в главното изречение – мина-
ло несвършено време в подчиненото изречение:

(2.1а) De câte ori o vedeam după o vreme mă frapa cât era de urâtă... (MC, 
c. 40).

(2.1б) Колкото пъти я виждах след време, удивляваше ме колко е 
грозна... (MC, c. 40).

Българският превод носи същите форми при сказуемите – минало несвър-
шено време в главното и в подчиненото изречение.

•	Минало сложно време (рум. perfect compus) в главното изречение – ми-
нало сложно време в подчиненото изречение 

(2.1в) Așa că speranțele mele au renăscut când am reîntâlnit-o pe Irina, anul 
următor, tot la Cluj... (MC, c. 40).

(2.1г) Така че надеждите ми възкръснаха, когато срещнах отново Ири-
на следващата година... (MC, c. 40).

(2.1д) Cât am stat în spatele copiilor, înnebunit și fascinat, nu sa uitat 
niciodată în ochii nimănui (MC, c. 105).

(2.1е) Докато стоях зад гърба на децата, обезумял и очарован, не пог-
ледна никого в очите (MC, c. 110).

В българското съответствие (2.1г) се използват формите на глаголи от 
свършен вид в минало свършено време, а за изразяване на итеративност в 
примера (2.1е) в подчиненото изречение се използва глагол от несвършен вид 
в минало несвършено време, а в главното – глагол от свършен вид в минало 
свършено време.

•	Минало просто време (рум. perfect simplu) в главното изречение – мина-
ло просто време в подчиненото изречение:

(2.1ж) El tăcu când profesorul intră în sală.
(2.1з) Той млъкна, когато преподавателят влезе в стаята.

При предаване на едновременни минали събития в българския език се упо-
требяват комбинациите между формите на минало свършено (2.1г), (2.1з) и ми-
нало несвършено (2.1б). Прави впечатление, че в българския език по-често се 
комбинират в главното и подчиненото изречение глаголните форми на аориста 
(2.1г), (2.1з), който в преводите на художественото повествование се явява като 
функционален еквивалент на миналото сложно време от румънски (2.1в), (2.1д). 

Освен минало свършено време и минало несвършено време в българския 
език честа употреба в двете части на сложната синтактична единица има и 
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минало неопределено време (Когато е казал тези думи, Иван е бил възмутен 
от случилото се), което е формален аналог на миналото сложно време в ру-
мънския език.

•	Минало предварително време (рум. mai-mult-ca-perfect) в главното из-
речение – минало предварително време в подчиненото изречение:

(2.1и) Când locuise la noi, el se simțise bine.
(2.1й) Когато беше живял у нас, той се беше чувствал добре.

В българския преводен еквивалент също присъстват формите на мина-
лото предварително време и в двете части на сложното съставно изречение.

 2.2. Когато подчиненото изречение уточнява момента, времето, през 
което се извършва действието в главното изречение, глаголните форми се 
комбинират по този начин:

•	Минало сложно време (рум. perfect compus) или минало просто време 
(рум. perfect simplu) в главното изречение – минало несвършено време (рум. 
imperfect) в подчиненото изречение:

(2.2а) În timp ce noi vorbeam prostii, veni inginerul... (ME, c. 28).
(2.2б) Докато ние си говорехме глупости, пристигна инженерът... (ME, 

c. 32).
(2.2в) L-am întâlnit pe peron, în timp ce așteptam ca servitorul să-mi găsească 

un taxi... (ME, c. 14).
(2.2г) Срещнах го на перона, докато чаках слугата да ми намери так-

си... (МE, c. 18).
(2.2д) Mi-am adus aminte de Ester..., pe când umblam la-ntâmplare prin 

cartierul evreiesc din inima Cracoviei... (MC, c. 95).
(2.2е) Спомних си за Естер... преди няколко дни, докато се разхождах 

безцелно из еврейския квартал в сърцето на Краков... (MC, c. 98).

Ще отбележим специално тук и семантичната роля на връзките (за тях в 
българския език вж. Пашов 1989: 352) между двете части на сложното състав-
но изречение за уточняването на момента на действието: în timp ce, pe când, 
докато. 

Както се вижда, едновременност между минали действия в българското 
сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение за време с докато се 
реализира с комбинациите минало несвършено време на глагол от несвършен 
вид в подчиненото изречение и минало свършено време на глагол от свършен 
вид в главното изречение (2.2б), (2.2г), (2.2е). Забелязваме отново, че в бъл-
гарския език по-често се използват глаголните форми на аориста, там където 
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в румънския се явяват формите на миналото сложно (рум. perfect compus) или 
на миналото просто време (рум. perfect simplu) (2.2г), (2.2е), (2.2б).

Тук много е важна и видовата форма на сказуемото в подчиненото из-
речение. Едновременност в сложни изречения с докато се изразява само с 
глагол сказуемо от несвършен вид в подчиненото изречение. Сказуемото на 
главното изречение е от свършен вид и означава, че ,,действието в главното 
изречение се извършва в един миг от времетраенето на другото действие“ 
(Граматика 1983: 351). Структурно-семантичният тип от румънския език се 
покрива от комбинацията глагол от свършен вид в главното изречение и гла-
гол от несвършен вид в подчиненото изречение (2.2б), (2.2г), (2.2е). В българ-
ските сложни изречения с докато комбинацията минало несвършено време/
минало несвършено време от несвършени глаголи в двете части на сложното 
съставно изречение придобива друга семантика (Докато той се разхождаше 
из града, аз гледах телевизия) – изразява неограничени едновременни дейст-
вия.

•	Минало сложно време (рум. perfect compus ) или минало просто време 
(рум. perfect simplu) в главното изречение – едни и същи времена в подчине-
ното изречение:

(2.2д) ...ne-a privit cu o bucurie de complice când ne-a văzut venind, unul 
lângă altul... (ME, c. 111).

(2.2е) Тя ни погледна с радост на съучастница, когато ни видя да вър-
вим един до друг... (ME, c. 110).

(2.2ж) Când ajunsei sus, mă cuprinse deodată o nemărginită bucurie (ME, 
c. 38).

(2.2з) Когато стигнах горе, тутакси ме обзе безгранична радост (ME, 
c. 42).

(2.2и) Când îi dădură drumul, se duse țintă în prima cârciumă și bău până 
nu mai știu de el. (MC, c. 142).

(2.2й) Когато го пуснали, се забил в първата кръчма и пил, докато се 
забрави. (MC, c. 150).

Както се вижда и от тези примери, в българския език глаголните форми 
на аориста се използват там, където в румънския се срещат формите на двете 
минали времена – perfect compus и perfect simplu (2.2е, 2.2з), а при непряката 
реч едновременността на действията в сложното изречение се маркира с тем-
порални форми на преизказното наклонение и в главното, и в подчиненото 
изречение (2.2й).

В рамките на разглежданото съгласуване на времената между двете час-
ти на сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение 
за време трябва да се отбележи, че в румънския език съществуват по-рядко и 
такива случаи, при които сказуемото в главното изречение е в минало несвър-
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шено време, а сказуемото в подчиненото – в минало сложно или минало прос-
то време.

(2.2к) Când mam întors la șantier, veneam cu o poftă nebună de singurătate, 
de liniște... (ME, c. 21).

(2.2л) Когато се завърнах на строежа, изпитвах диво желание за уеди-
нение и покой... (ME, c. 24).

(2.2м) ...iar pe când preоteasa se ivi-n curte, el ședea-n căruță, cu pușca la 
dreapta... ( IS, c. 221).

(2.2н) ...а когато попадийката се появи на двора, той вече седеше в ка-
руцата с пушката отдясно... (IS, c. 220).

В българския превод на румънските примери съответно са използвани 
несвършени глаголи в минало несвършено време в главното изречение и гла-
голи от свършен вид в минало свършено време (2.2л), (2.2н).

3. Бъдеще време (рум. viitor) или сегашно със значението на бъдеще 
(рум. prezent cu valoare de viitor) в главното изречение и същите времена в 
подчиненото изречение:

(3а) Noi vom sosi în oraș când veți pleca voi.
(3б) Ние ще пристигнем в града, когато вие заминавате.
(3в) Vin la tine când termini tu treaba. 
(3г) Идвам/Ще дойда при тебе, когато свършваш работата си. 
(3д) – Poate că nu-ți pasă acum, zise el, dar o să vie vremea când o să-ți pese 

(IS, с. 217).
(3е) – Може да не те е грижа сега – рече той, – но ще дойде време, ко-

гато ще си дадеш сметка за това (IS, с. 216).

Както се вижда от пример (3г), преводният български еквивалент може 
да съдържа само сегашно време за изразяване на бъдеще действие и в двете 
части на сложното изречение, както е в румънския пример, което е илюстра-
ция на еднаквата функционално-семантична роля на сегашното време в двата 
езика. Може да бъде използван и вариант с глагол в бъдеще време в главното 
изречение и глагол от несвършен вид в сегашно време в подчиненото изре-
чение.

Употребата на глагол сказуемо в бъдеще време в подчиненото изречение 
за време в българския език не е типична. За разлика от румънския език в под-
чиненото изречение се използва сегашно време (3б), (3г). След местоименно-
то наречие когато бъдеще време се среща само в разговорния стил (Попов 
1973: 56), а преводът (3е) отразява това положение.

При разглеждането на някои от видовете подчинени изречения в бал-
канските езици П. Асенова забелязва при условните изречения ,,почти пълно 
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съответствие между отделните балкански езици в употребата на времената“ 
(Асенова 2002: 174). От нашата кратка съпоставка на сложните съставни из-
речения с подчинено обстоятелствено изречение за време се налага подобно 
заключение относно глаголните времена, употребявани в това сложно изре-
чение в двата балкански езика – румънския и българския. Както се вижда от 
представения анализ, при предаване на едновременни сегашни, минали и бъ-
дещи събития в сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено 
изречение за време комбинациите на глаголните форми и в двата езика съвпа-
дат в много случаи. За разлика от румънския език в българския език по-често 
се използват глаголните форми на аориста (минало свършено време най-вече 
от глаголи от свършен вид) там, където в румънския се явяват двете минали 
времена – perfect compus и perfect simplu.

В българския език е много важна видовата характеристика на сказуемите 
в сложното изречение. Това най-добре се забелязва при превода на сложните 
изречения с едновременни минали действия, когато подчиненото изречение в 
румънския език уточнява момента на извършването на действието в главното 
изречение. В този случай комбинацията глагол от свършен вид в главното 
изречение и глагол от несвършен вид в подчиненото изречение съответства 
най-добре на структурата и семантиката на съответния тип сложно изречение 
в румънския. Употребата на глагол сказуемо от несвършен вид и в двете изре-
чения променя смисловите отношения между глаголните действия.
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рум. – румънски език
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