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The paper aims to present the Bulgarian adverb niakoga (ever) and its 
equivalents in Romanian. The lexical units are excerpted from academic 
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Contemporary Romanian Language) and internet sources. The Bulgarian 
adverb niakoga appears to be composed of overlapping meanings. The 
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Наречията за време са обект на интерес за български и чуж-

дестранни учени. Проблематиката предлага актуално поле за 
дискусии особено при сравнение на семантиката и функцията на 
темпорални лексеми от родствени и неродствени езици. Наречия-
та за време са разглеждани в едноезични разработки, например за 
българския език: Б. Велчева (Велчева/Velcheva 1970), Ст. Георги-
ев (Георгиев/Georgiev 1978, 1983), М. Витанова (Витанова/Vitano-
va 1999, 2000) и др., а за румънския: К. Сътяну (Săteaunu/Сътяну 
1980), Дж. Чомпек (Ciompec/Чомпек 1985), В. Неделку (Nedelcu/ 
Неделку 2013) и др. Интерес към лексикалните единици в семан-
тичното поле време в съпоставка с други езици, както славянски, 
така и неславянски, проявяват: К. Ничева (Ничева/Nicheva 1964), 
К. Петрова (Петрова/Petrova 1997, 2010), И. Георгиева (Георгие-
ва/Georgieva 2008, 2010), Л. Иванова (Иванова/Ivanova 2012, 
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2014, 2015), А. Ефтимова (Ефтимова/Eftimova 2010) и др. Въпре-
ки значимостта на разглежданата проблематика в съпоставката 
между българската и румънската лексика за време все още има 
незапълнени празноти.  

В статията се разглежда и се описва семантичната структура 
на наречието някога и еквивалентите му в румънския език. Пред-
ставени са четири припокриващи се варианта на значението на 
лексемата, като за опора служат тълковни речници на двата ези-
ка. Използван е традиционният метод на съпоставителен анализ, 
приложен върху езиков материал, почерпен от оригинална худо-
жествена литература, преводи и националните корпуси на бъл-
гарския и румънския език. Разкриването на семантичната струк-
тура на тези темпорални лексеми ще покаже сходствата и разли-
ките сред синонимите в двата езика, а съпоставката им ще пос-
лужи при избор на най-добро съответствие при превод. 

Наречието някога и румънските му еквиваленти  

В съвременния български книжовен език някога е неопредели-
телно местоименно наречие (Андрейчин/Andreichin 1944: 398 – 
399), свързано по произход със старобългарската въпросителна 
форма кога и неопределителната частица ня- (от стб. нѣ) (БЕР/BER 
728 – 729). Други форми на наречието са някогда (остар.) и някоги 
(диал.) (РБЕ/RBE). Като остарели синоними в РБЕ са посочени 
наречията нявга, нявгаш, някогаш. Комбинацията от някога с час-
тицата си се използва за усилване на значението. 

Според значението си някога принадлежи към обстоятелстве-
ните наречия за време, а реализацията на действието, определено 
с тази лексема, е възможна както в плана на миналото, така и в 
плана на бъдещето. В българския това, което се е случило в няка-
къв неопределен период или момент в миналото, се отбелязва 
като случило се някога (РБЕ/RBE). Също с някога се отбелязва, 
когато нещо е възможно или ще се случи след неопределено вре-
ме, след известен период в бъдещето (РБЕ/RBE). В Българския 
тълковен речник са посочени значенията: (1) ‘в отдалечено мина-
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ло, отдавна’; (2) ‘в неопределено бъдеще’; 3) ‘в неопределено 
време, безразлично кога, понякога’1 (БТР/BTR 2018: 542).  

В румънския език значението ‘някога’ се предава от лексикал-
но множество от наречия, които имат сходни значения, но различ-
на реализация в езика: altădată, altcândva, cândva, oarecând, odată, 
odinioară, vreodată, vreodinioară.  

Според речниковия преглед като еквиваленти на българското 
наречие някога в съвременния румънски език се употребяват лек-
семите vreodată и cândva. Синоним и с честа употреба в езика 
днес е и лексемата odată, която изглежда е и по-богата семантич-
но. Като се съди по значенията, отбелязани в DLR, altădată също 
е активен изразител на семантиката на някога и пълен негов ек-
вивалент, но за това наречие изрично се отбелязва и смислово 
противопоставяне с наречието acum ‘сега’ или други наречия, 
указващи сегашен момент (DLRLC 1955 – 1957). Останалите изб-
роени лексеми – altcândva, oarecând, с вар. oarecândva, 
vreodinioară и odinioară, речникът посочва като архаични или с 
регионална употреба.  

Лексемата vreodată е образувана от неопределителното мес-
тоимение във формата му за женски род vreo ‘някаква, някоя 
(си)’ и наречието odată ‘някога, веднъж’ (DLR 13: 1273 – 1274). В 
потвърждение на факта, че значенията на наречията някога и 
vreodată са много близки, откриваме тълкуването: 1) ‘отдавна, 
някога’; la un moment dat ‘в даден момент, в бъдещето; някога, 
едно време’; 2) в отриц. изр. ‘никога’ (DLR 13: 1273 – 1274). 

В състава на наречието cândva участват въпросителното наречие 
când ‘кога’ (идентично с кога в българското някога) и частицата va – 
3 л. ед. ч. от глагола vrea ‘искам’2 (DLR 2: 77). Семантичната бли-
зост на рум. cândva до бълг. някога личи от дефиницията му в ру-
мънските тълковни речници, срв. ‘в неопределен момент от минало-
то или бъдещето (уточнява се от контекста)’ (DLRLC 1955 – 1957), 
като DLR пояснява, че по отношение на миналия времеви план на-
речието се употребява по-рядко (DLR 2: 77). 

                                                                 
1 Значението ‘понякога’ е отбелязано и в РБЕ, но като диалектно.  
2 Вж. сходни модели при образуване на местоимения и наречия в балканския 
езиков съюз у Асенова (Асенова/Asenova 2002: 71 – 72).  
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Изразител на неопределеност във времето в румънски е и на-
речието odată. Тази лексема може да обозначава неопределен 
интервал върху темпоралната ос и да се отнася към момент, раз-
личен от момента на изказването – минал или бъдещ. Означава: 
‘в неопределено време, някога’ – 1) (във връзка с глаголи в мина-
ло време) ‘някога, отдавна’; 2) във връзка с глаголи в бъдеще 
време – ‘в някакъв момент, някой ден, някога’ (DLR 10: 124).  

Особености на наречията, изразяващи ‘някога’  

Според функцията си темпоралните наречия служат, за да 
уточнят времето на протичане на глаголното действие.  

В изследванията у нас се разграничават два основни типа на-
речия за време – наречия, които локализират действието във вре-
мето, и наречия, които характеризират времето на протичане на 
действието (ГСБКЕ, Л. Андрейчин, Ст. Георгиев).  

Според Ст. Георгиев „времето свързва протичането на дейст-
вието с определени хронологични рамки или последователност“, 
а темпоралното значение може да има различни семантични ва-
рианти: „предходност и следходност, успоредност (съвпадение), 
близост и отдалеченост, периодичност и повторителност, предел-
ност и непределност и др.“ (Георгиев/Georgiev 1983: 13).  

В по-новите изследвания у нас деленето на темпоралните на-
речия зависи и от характеристиките на глагола, който поясняват. 
Подялбата е на: 1) наречия, локализиращи действието върху тем-
поралната ос, и 2) аспектуални (видово-временни) наречия, ха-
рактеризиращи протичането на действието. Р. Ницолова обособя-
ва три групи наречия за време: 1) Лексемите денем, нощем, зиме, 
лете, рано, късно и др. локализират интервали на събития по 
темпоралната ос, ориентирани според обективната система за 
темпорална ориентация, основаваща се на повтарящи се перио-
дични движения – преди всичко въртенето на Земята и движение-
то ѝ около Слънцето, или вземат предвид темпоралната ориента-
ция на други събития; 2) Наречията непрекъснато, от време на 
време, постоянно и др. означават повтарящи се събития; 3) Наре-
чия, които локализират интервали на събития по темпоралната 
ос, ориентирани според субективната система за темпорална ори-
ентация, в която основен ориентир е моментът на говорене (Ни-
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цолова/Nitsolova 2008: 448 – 449). А. Ефтимова пояснява, че ас-
пектуалните наречия могат да изразяват и: 1) повторителност и 
количествена неопределеност (напр: винаги, понякога, рядко, 
често); 2) процесуалност, непрекратеност и продължителност на 
действието (напр.: непрекъснато, дълго, продължително), 3) еди-
ничност на действието (напр. веднъж (един път), тогава); и  
4) повторителност и количествена определеност (напр.: многок-
ратно, неколкократно) (Ефтимова/Eftimova 2010: 94).  

В най-новата граматика на Румънската академия темпорални-
те наречия са определени семантично като обстоятелствени наре-
чия, които посочват обстоятелствата, при които се реализира 
действието, изразено чрез глагола. Наречията със значение ‘няко-
га’ са определени като наречия за време, които изразяват локали-
зацията на процеса/действието във времето. В тази група попадат 
лексемите: acum ‘сега’, azi ‘днес’, când ‘кога’, cândva ‘някога’, 
curând ‘скоро’, demult ‘отдавна’, imediat ‘веднага’, odată ‘някога; 
веднъж’, vineri ‘петък’3 и др. От друга страна, са представени 
темпорално-аспектуалните наречия, които посочват продължи-
телността, честотата, непрекъснатостта и повторителността на 
извършване на действието – adesea ‘често’, câteodata ‘понякога’, 
frecvent ‘често’, înveci ‘вечно’, (în)totdeauna ‘винаги’, mereu ‘пос-
тоянно’, niciodată ‘никога’, vara ‘през лятото’, zilnic ‘дневно’ и 
др. (GALR 2005: 595).  

Като темпорално наречие някога има функция да определя 
времевите обстоятелства при протичане на глаголното действие, 
както и семантично да предава признаци на предходност и след-
ходност, на близост и отдалеченост спрямо определен ориента-
ционен момент/интервал (който не съвпада задължително с мо-
мента на изказването). Приемаме, че като изразител на тези приз-
наци лексемата някога и нейните румънски еквиваленти имат 
темпорално значение и се реализират както в плана на миналото, 
така и в плана на бъдещето.  

                                                                 
3 В румънския език названията на дните от седмицата се употребяват най-често 
без предлог – срв.: Vin luni – ‘В понеделник идвам’ (подобно на разг. бълг. По-
неделник ще дойда); Plec vineri – ‘В петък тръгвам’ и др. В граматиките се опре-
делят като наречия за време. 
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В хода на анализа на лексемите се разкриват известни оттенъ-
ци в тяхната семантика, които позволяват да бъдат обособени 
следните смислови варианти на значението. Първо, някога I мо-
же да изразява неопределеност и да означава, че посоченото 
действие се случва в период, който не е точно фиксиран. Второ, в 
бъдещия времеви план, в зависимост от лексикалното си обкръ-
жение, някога II може да акцентира върху категоричността, от 
една страна, или съмнението, от друга, че действието ще се реа-
лизира отново. Трето, някога III може да свидетелства за отда-
леченост в миналото и да определя посоченото в изказването 
действие като реализирало се в отдалечен минал момент. И чет-
върто, диалектна употреба, някога IV със значение ‘понякога’4.  

Някога I (неопределеност) 

На пръв поглед наречието някога служи за обозначаване на 
най-обща неопределеност. Чрез лексемата се означава действие, 
което се реализира върху темпоралната ос, без да бъде посочен 
конкретен интервал от време. Спрямо ориентационния момент 
някога може да пояснява действие, реализирало се в миналото, 
или действие, което предстои да се реализира в бъдещето. В ми-
налия времеви план наречията със значение ‘някога’ изразяват 
признаци на неопределена предходност както в българския, така 
и в румънския език. Срв.: 

(1) Някога те мислеха, че парите правят човека щастлив, и 
това може би е било истина за времето си. (Любен Дилов); (2) 
Някога салепът се е пиел много, по мое време в Пловдив още се 
намираше на едно място – в кафенето към джамията на Джу-
маята (Димитър Кирков); (3) Aproape că nu-i venea să creadă că 
un asemenea om a existat vreodată (Adrian Lițu), ‘Почти не му се 
вярваше, че такъв човек е съществувал някога’; (4) Poate mi s-a 
făcut cândva vreun semn, poate că mi s-a indicat ceva., ‘Може би 
някога ми е бил даден знак, било ми е посочено нещо…’ 
                                                                 
4 Напр. Дохождаше някога при мене и без да козирува, [...], усмихваше се (Й. 
Йовков). Как живеят вкъщи стринини Илчовични, [...], могат ли всякога да се 
нахранят или някога си и не дояждат – това никой от махалата не знае и не 
видва (Т. Влайков). Тъй като фокусът е върху съвременния български и румънс-
ки език, това значение не е обект на анализ.  
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(МЕ/МЕ); (5) Nu ştiu dacă ai simţit vreodată cât e de gravă şi de 
definitivă o asemenea dragoste; dacă ţi-ai dat vreodată seama că, 
orice s-ar întâmpla, nu te mai poţi despărţi de fiinţa iubită, că eşti 
legat de ea până la moarte, în sensul concret al cuvântului., ‘Не зная 
дали някога си усещал колко абсолютна и дълбока е една такава 
любов; дали някога си си давал сметка, че каквото и да се случи, 
ти не можеш да се разделиш от любимото си същество, че си 
свързан с него до смъртта в буквалния смисъл на думата’ 
(ME/МЕ). 

По отношение на бъдещето лексемите не дават ориентация 
във времето. Наречията отнасят действието към най-общ, неоп-
ределен момент. Означават, че е все едно кога действието ще се 
случи.  

(6) Îi privesc, între coapse, „fluturele cu aripi lipite somnoros“ şi ştiu 
că e, cu adevărat, cel mai frumos lucru pe care l-aş putea vedea şi atinge 
vreodată., ‘Поглеждам „пеперудата със сънливо прилепени криле“ 
между бедрата ѝ и знам, че е наистина най-красивото нещо, което 
бих могъл да видя и докосна някога’ (MC/MK); (7) Femeile nu erau 
nimic altceva pentru noi decât nişte obiecte de lux, ca automobilele 
lustruite din vitrinele magazinelor „Volvo“ sau „Maseratti“: nu ne 
imaginam cu adevărat că vom avea şi noi una vreodată., ‘За нас жените 
не бяха друго освен луксозни вещи като колите по лъскавите витри-
ни на магазините на „Волво“ или „Мазерати“: не си представяхме, 
че някога ще имаме някоя от тях’ (MC/MK).  

Някога II (категоричност или съмнение,  
че действието ще се реализира) 

При реализация в бъдещето се открояват два подтипа значе-
ния. Някога II може да акцентира върху категоричността, от 
една страна, или съмнението, от друга, че действието ще се реа-
лизира отново, в зависимост от лексикалното обкръжение на на-
речието.  

От една страна, чрез изказванията се изразява липса на кате-
горичност. Наречията често са придружени от глаголи, други 
лексеми и изрази, които изразяват съмнение, надежда: бълг. едва 
ли, дали, може би, надявам се, съмнявам се и др. Това вероятно е 
и по-честата употреба на наречието.  
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(8) Аз се надявам, че някога ще мога да се върна и да видя от-
ново небето, морето, прекрасните земни хора и вас! (Зора Загорс-
ка); (9) Едва ли някога ще го узная, но има нещо, което ме изпълва 
с трепет и вяра – потребността да споделя преживяното от мен 
сега и по този начин (Соня Рачева); (10) Simţeam spaima aceasta 
fără să mă gândesc la o eventuală nouă pasiune a ei. Îmi era peste 
putinţă să cred că Ileana va mai putea iubi vreodată., ‘Усещах този 
страх, без да си мисля за някаква евентуална нова нейна любов. Не 
можех да повярвам, че Илиана ще може да обича някога отново’ 
(ME/МЕ); (11) Crezi că ai s-o mai întâlneşti vreodată? întrebă Hasnaş 
ca şi cum şi-ar fi continuat cu glas tare un gând care îl muncea de mult. 
Vreau să spun, simţi că ai s-o mai vezi?, ‘Мислиш ли, че ще я срещ-
неш някога отново? – попита Хаснаш така, сякаш продължи на 
глас някаква мисъл, която го беше измъчвала дълго време. – Искам 
да кажа – усещаш ли, че ще я видиш пак?’ (МЕ/МЕ).  

От друга страна, чрез наречията и адвербиалните изрази със 
значение ‘някога’ може да се изрази категоричност, да се опреде-
ли, че действието непременно ще се случи, независимо кога. Така 
се употребяват изразите: бълг. все някога, рано или късно (разг. 
‘употребява се, за да се подчертае, че нещо непременно ще стане 
в бъдеще, в неопределен момент, някога’ (РБЕ/RBE)); рум. mai 
devreme sau mai târziu ‘рано или късно’; (12) Все някога ще раз-
бера. = Рано или късно ще разбера (BulNet); (13) Не, все пак зна-
ехме нещо: Баязид рано или късно ще научи, че сме тук, върху 
безмилостната земя на Ликия (Вера Мутафчиевa); (14) Mai 
devreme sau mai târziu te las și plec. ‘Рано или късно те оставям и 
тръгвам’ (Florescu Cătălin Dorean).  

Някога III (отдалеченост в миналото)  

От изразител на обща неопределеност наречието някога се 
трансформира в изразител на отдалеченост назад във времето и 
функционира като синоним на наречието отдавна със значения: 
1) ‘преди много време’; 2) ‘от дълго време насам’ (БТР/BTR 2018: 
589). Същият семантичен преход се наблюдава и при румънските 
еквиваленти. В тези случаи местоименното наречие логично се 
комбинира с глаголи в минало време и сигнализира отдалеченост 
във времето. Освен това наречието някога се използва за изразя-
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ване на отдалечена предходност спрямо ориентационния момент 
(вж. наречията за изразяване на предходност спрямо изказването, 
групирани от Л. Иванова според степента на отдалеченост: не-
посредствена предходност, обща предходност, отдалечена пред-
ходност Иванова/Ivanova 2015: 320 – 322).  

(15) Не, това чувство няма равно на себе си! Какъв рай беше 
някога Америка! Долари, долари, долари… (Любен Дилов); (16) 
Bucureștiul a fost cândva cunoscut ca “Micul Parisˮ, o capitală care 
a înflorit sub regele Carol, care a importat arhitecți francezi pentru a 
da orașului său o atmosferă deosebită., ‘Букурещ някога е бил из-
вестен като „Малкия Париж“, столица, процъфтяваща при крал 
Карол, която внася френски архитекти, за да придаде на града 
специална атмосфера’ (Diana Popescu); (17) Țara, odată numită cea 
de-a 16-a Republica Sovietică datorită strânselor sale legături cu 
Moscova, a declarat că va permite Statelor Unite să utilizeze baza sa 
militară aeriană de la Marea Neagra în cazul unui atac împotriva 
Irakului., ‘Страната, наричана някога 16-та съветска република 
заради близките си отношения с Москва, обяви, че ще позволи на 
САЩ да използва военновъздушната база на Черно море в случай 
на евентуална атака срещу Ирак’ (SETimes.com).  

Възможно е същата отдалеченост във времето да се предаде на 
български от глаголни форми в минало неопределено време, напр.:  

(18) Тихо. Тихо. В стаята сме трима: Аз, детето, което ня-
кога съм бил, и старецът, който някога ще бъда (Роман Кисьов); 
Но без страх дишам въздуха, който поетът някога е заразил с 
бацилите си (Дамян Дамянов). 

Когато наречията със значение някога и отдавна (рум. demult) 
се комбинират, семантиката им се усилва, обозначава се период, 
настъпил ‘преди много дълго време’, и отново се изразява отда-
леченост и предходност:  

 

(19) Не беше то ни вчера, ни днес, ни в близки нощи, 
а някога отдавна, през някой тъмен век, 
когато аз изрекох словата несъзнати 
и мигом рухна моста, по който бях минал. 

(Теодор Траянов) 
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Идентично се постига усилване на значението и в румънския 
при наречията cândva и odată. При направения анализ комбина-
цията vreodată demult не беше открита.  

(20) Еl a părăsit, cândva, demult, România, o societate închisă, 
opresivă, pe atunci, s-a stabilit în Suedia…, ‘Той напусна някога, 
отдавна, Румъния, едно затворено и репресивно по онова време 
общество, и се установи в Швеция…’ (Eugen Dorcescu); (21) Îmi 
amintesc că odată demult, tare demult, am fost îndrăgostit prima 
oară, eram tânăr pe atunci, foarte tânăr..., ‘Спомням си, че някога, 
отдавна, много отдавна, бях влюбен за първи път, тогава бях 
млад, много млад’ (Ionel Cârstea). 

Друга възможност за отнасяне на действието към неопре-
делен момент, случил се много отдавна в миналото, откриваме 
във формулите в началото на румънските и българските вълшеб-
ни приказки – рум. a fost odată ca niciodată, букв. ‘било е някога, 
както никога’, и бълг. имало едно време.  

Синоним на някога и отдавна в българския е и степенуваната 
адвербиална форма по-рано5. Според РБЕ това наречие може да 
означава: ‘преди неопределено време, преди някакъв момент или 
период от миналото, който не е точно определен, не е известен; 
някога’ (РБЕ/RBE).  

(22) Албена си беше същата Албена, само че не се смееше, 
очите ѝ не играеха, както по-рано, а наведени под тънките 
вежди, гледаха надолу (Йордан Йовков).  

Отново в отдалеченото минало се реализира действието, 
обозначено с някога, при въвеждане в изказването на втори ори-
ентационен момент, минал спрямо момента на говоренето, който 
лексикално се изразява чрез номинална фраза с преди или чрез 
подчинено изречение с преди да.  

(23) Някога, преди идването на европейците, когато тузем-
ците са достигали около триста хиляди души, са говорили на 
около петстотин езика, повечето от които са изчезнали в заб-
равата заедно с племената, които са ги говорили (Петър Бобев); 
(24) Гледах Рение – вече не го слушах, – потънал в горчиви спо-

                                                                 
5 За семантиката на наречията рано и по-рано в българския вж. също Иванова/ 
Ivanova 2016, Ничева/Nicheva 1964. 
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мени: някога, преди да ме открие Джем, аз пеех така, простете 
(Вера Мутафчиева).  

Изводи  

Въз основа на представения анализ може да бъде направен 
изводът, че наречието някога не е еднозначно. Всички разгледани 
лексеми могат да изразяват неопределеност в абстрактен смисъл. 
От предложените в румънските речници лексеми като пълни ек-
виваленти на някога в съвременния румънски могат да бъдат по-
сочени cândva, vreodată и odată. Наречията имат темпорална 
функция и обозначават различие на положението спрямо ориен-
тационния момент, отнасяйки действието към минал момент или 
към бъдещ момент.  

Характерни за миналия времеви план са следните преходи в 
семантиката на наречието някога: първо, при изразяване на отда-
лечена предходност се наблюдава семантичният преход ‘някога’ 
> ‘отдавна’; второ, следствие от употребата на минало неопреде-
лено време е семантичният преход ‘някога’ > ‘изобщо, въобще’, а 
пълен еквивалент на някога в този случай е румънското наречие 
vreodată. В двата балкански езика усилването на значението се 
реализира по идентичен начин – чрез комбинация от наречията 
със значение ‘някога’ и ‘отдавна’.  

Обемът на направения преглед поставя ограничения. Отворен 
остава въпросът за възможността румънските наречия, посочени 
тук, да означават отрицание във времето ‘никога’. По-задълбочено 
изследване на употребите на посочените наречия в корпус от худо-
жествени текстове (оригинални и преводни), ще позволи да се пред-
стави в пълнота семантичната структура на лексемите, както и да се 
проследят в детайли значенията в комбинация с различните глагол-
ни времена и да се открият най-добри съответствия за превод. 
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