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ЛЕКСЕМАТА ВЕК В БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ

В българския книжовен език лексемата век е отбелязана със следните зна-
чения:

1. Период от време, равен на сто години; столетие. 
2. Относително дълъг период от време, който се характеризира с опреде-

лен начин на мислене и обществено поведение, важни обществени или при-
родни изменения, събития; епоха, ера, време. Към това значение може да от-
несем и посоченото устойчиво словосъчетание • златен век – Време, епоха на 
разцвет; както и разпространените в разговорната реч съчетания от типа цял 
(един) век, които имат значение ‘много дълго време; (цяла) вечност’.

3. Само в единствено число, разговорно, обикновено с притеж. мест. Вре-
мето на един човешки живот. Към това значение са посочени и поговорки: Не-
мал век да живее; Ако има век, ще има и лек.

4. Диал. Земята и хората, които я населяват; свят (РБЕ 1979: 82).
От тълкуванията личи, че семантичният обем1 на лексемата в съвременния 

книжовeн език има следната структура: значения, организирани в два аспек-
та – времеви и пространствен, от които основен е времевият аспект. Семата2, 
която отразява семантичния признак време, представлява семантичното ядро 
на лексемата. Семата, която отразява семантичния признак пространство, се 
развива вторично и е отбелязана предимно в диалектите. Важен допълнителен 
семантичен компонент и в двете семи, който може да бъде определен като 
периферен, е свързването им с понятие за голямо количество: голям отрязък от 
време – столетие, дълъг период или цял човешки живот; голямо, всеобхватно 
пространство – свят.

Двата семантични аспекта на лексемата се реализират и в народните гово-
ри, като и тук е налице многозначност, отбелязана в едни и същи райони, т.е. 
на микродиалектно равнище.

1. ВРЕМЕВИ АСПЕКТ НА ЗНАЧЕНИЕТО

1.1. Значението ‘столетие’ се среща и в народните говори, в това число и в 
българските говори в Албания: Сегà мàлку съ пуутарикàтихми, налù двàйсти 
вèк. Старозаг.; Ѝмат сàмо стàра цъ̀рква, се гòворит идинàйстиот вйèк, со 
бъ̀лгарско пùсмо. Пуст., Пресп.; За мèне, за ỳм мòй, нùе сме дòшле нèкаде кàко 
дванàести вèк, на врèме Михèл Кòмнина хил‘àду и стò и педесè, хил‘àду и стò 
и осèмдеста гòдина, бèфме òвде, прогòнени от византùенци кàку богомùле. 

1 Относно използвания термин семантичен обем вж. Радева 1982.
2 Относно използваните термини семантична структура, сема, семантично ядро и 

периферия вж. Българска лексикология 2013: 412, 416.
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Бор., Гора; Нè знам мнòгу, àли вùди, знàйш кòй пùше? Алексàндър Ѝречек. 
Слòвак. Шèснайсти вèк. Реч., Ср. Жупа.

Значенията, свързани с назоваването на дълъг период от време, са отбеля-
зани и в старобългарски: вэкъ м. В християнството – период от време, свързан 
със създаването и съществуването на света и на земния и вечния живот; век, 
епоха, вечност (СтбР 1999: 321, 322). 

1.2. Значението ‘времето на един човешки живот’ представя стесняване на 
семантичния обем на лексемата, но в същия смислов аспект. Интересно е, че в 
старобългарските паметници съществителното е отбелязано в съчетание с раз-
лични задпоставни показателни местоимения и съответно със значения: вэкъ 
съ – Този, материалният, земният живот; вэкъ тъ – Оня, задгробният живот.

Това значение е отбелязано и в диалектите: Предù млòго годùне òрата 
векувàли голèм век. Брезн. То се среща често в поговорки: Ѝма ли век, ùма и 
лек. Соф.; Брезн.; Кой си ùма вèк, ùма си и лèк. Радом.; Ако има век, че найде 
лек. Грах.; Ако ùма вềк, ùма и лềк. Бан.

1.3. В съчетание с различни предлози в диалектите, както и в старобъл-
гарски език, са отбелязани различни варианти на лексемата със значение ‘веч-
но, завинаги’ или ‘за цял живот’: И от нùне дор до вèка / Да трипèреш и със 
в’àтар, / и със в’àтар и без в’àтар. Варн.; Ивàнчу сирàк ше устàни... / ду вèкъ 
мèне ше кълнè. Н. Пазар; С’àка мъ̀ка нè е до вèка. Рус.; Дò век дà се прекàжуа. 
Прил.; До вèк с Петкàна живèа; И до век йе па робùн‘а бùла; Пръ̀во лùбе дур 
до вèка билà. Соф.; Да се слави от века до века. Соф.; Дете, родено прежде-
временно, а най-вече в 7. Месец, може да живее... но... че си и слабỳшаново до 
вèк. Кюст. Краище; Йа си ùмам стàру мàк’у, / Че ме жàли дън до вèка. Трън.; За 
вèк тàмо да се прикàзуйе. Соф.; Дàли го нàпраи манàстирот бàрем здраф, за 
да трàит за век? Прил.; Мùла да си во вèк’и и-вèка. Перн.

1.4. Интересни примери посочва Ст. Стойков от банатския говор (Стойков 1968). 
Тълкуванията, които той отбелязва, навеждат на извода, че обликът век’ предста-
влява контрахирана форма от вèк‘е, съответно на книжовно българско вече: 

Век’ нареч. 1. За означаване на извършено действие, вече. Лèл съм ву 
прекàзвала вèк’ тàз прùкаска. 2. За означаване на промяна; по-нататък, пове-
че. Па га г’и пуглъ̀де, тùйа вèк’ знàйат. И тòй вèк’ а ни штè. 3. За означаване 
на начален момент. Густèнете вèк’ са крèнал да с утàдет. 4. За означаване на 
краен момент, предел; чак. А тỳй вèк’ у септèмбера рàптым. Банат.

Наречието вèке е широко разпространено на българската езикова терито-
рия. За разлика от други примери на фонетичния преход *tj > к‘ то обхваща 
почти изцяло българското езиково землище (вж. БДА 2001: к № Ф 157). Както 
видяхме от примерите, съществителното век в някои случаи също придобива 
адвербиална семантика – срв. до век, за век и др., вж. и по-нататък значение 
‘много’. Може да се предположи, че фонетичната близост, вероятната етимо-
логична и семантичната връзка при проявата на семантичния аспект време на 
значението между съществителното век и наречието веке < вЇще са изиграли 
роля при разпространението на този фонетичен облик. В подкрепа на това са 
примерите за наречие век < веке, отбелязани в югозападните райони, в които 
се срещат и значенията ‘свят’ и ‘голямо количество; много’ на съществителното 
век: Йанко, синко, от злато йабука, / Майк’а те е век забоварùла. Перн. При 
проследяването на паралелите трябва да се отбележи, че в примерите от Банат, 
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посочени от Ст. Стойков (Стойков 1968), се среща и употребата на лексемата 
крена (се) ‘вдигна (се)’, която е разпространена в югозападните говори. В някои 
примери от банатския говор, извлечени от Архива на БДР, личи преплитане на 
семантиката на лексемите век и веке – срв. гатанката: Кога се тръти, читаво 
стане, / ако се чукне, нит не пукне, / коче се угрей, век разбесней (желязото) 
Винга, Банат.

2. ПРОСТРАНСТВЕН АСПЕКТ НА ЗНАЧЕНИЕТО

Преминаването на времевия аспект на значението на думата век в прос-
транствен е лингвистичен факт, който ни отвежда към философската и физиче-
ската теория за връзката и единството на тези два фундаментални феномена. 
Той отразява философското и физическото познание на човека за времето и 
пространството като основни и неразривно свързани форми на съществуването 
на материята (ФР 1977: 94). Естествено, тук възниква въпросът доколко отраже-
нието на изконната връзка между двата денотата в семантиката на лексемата е 
случайно и доколко то отразява дълбочината на културното познание3 на бъл-
гарския народ.

Значението ‘земята и хората, които я населяват; свят’, което е отбелязано 
в речника на Н. Геров (Геров 1975: 196), е характерно за западните български 
говори – срв. според Архива на БДР: А па ако не е речено от Бога да се видиме 
на овой век, к’е се видиме на другио век; Чỳнки от тоà царче пò-итро нèмало 
на вèков дрỳги чоек; За млàдите е вèков, а за стàрите кàтот од огнището; 
Магàрето со рикàн’ето му се чùнит, òти вèкот ке го ỳплашит. Прил.

С това значение лексемата се среща и в петрифицирани изрази: Мало, 
видресто съйов век йоблеквит (гатанка – игла). Струга; Да му поцърнее веко 
(пословица). Щип.

Значението е отбелязано и в новосъбран диалектен материал от Дебърско 
и Корчанско: Свùте што ùмат во вèк пеàчи, актòри. Стебл., Г. бърдо; Èден 
чòвек со свйèто вйèк шо ùма торнàто слàбо и му велùме нùе. „От во л’ỳл’ка, 
дур во дỳпка“. Боб., Корч.

В костурския говор са отразени и двата аспекта на значението – времеви и 
пространствен: век м. 1. Столетие, век. И двàйстио вèк нùшчо дòбро не донèсе 
за нàшийо край; 2. Времето, колкото живее човек. Гòрк’о цèл век бèше мъ̀чен, 
не вùде бèл ден; От тòй вèк. Кост. 

3. Количествен аспект на значението

3.1. В БЕР е отбелязано и диалектно значение ‘много’: вèкот пàри Деб., 
Прил., таен гов. Смол., Пирд.; вềкок’ децà Бан. (БЕР 1971: 129–130). Такова зна-
чение е записано и в нови теренни материали от българските говори в Алба-
ния, но от тях личи, че в някои случаи то би могло да се определи по-точно 

3 Във връзка с понятието културно познание, непрофесионално познание, знание на 
здравия разум и неговото отношение към езика и семантиката вж. Хъдсън 1995: 103–106.
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като ‘всичкия’ или ‘изцяло, всичкото’: И га чинùме со копрùве, тàка, сòл’вам 
йèшил’ (зелено), нùй му вèлиме йèшил’ и на кàй нàс йàзик, сòй излèгве сèга 
на л’ềто, шо жа порàсте òвой... И со ỳрда, йе мнòго дòбро. Тòко нйè со ỳрда, 
тòко в’èк со мàсло, òпет се чùне дòбре. Боб., Корч.; À, и нùй разбùраме, и нùй 
вèк разбùраме. Шищ., Гора.

3.2. Значение ‘много’ е отбелязано в примери от горанския говор: Кол-
ко дейки има като тебе во село. – Па ùма, ùма, вèк ùма; За стòк’е, за дèца 
рàсправет, за нùве... за свè пùтат... Рàбота вèк; Во Булàрийа нèма снèгои, 
не пàнуат тàм? – А, паднуат многу. Снек да сакаш. – Вйèк! Кàко нàс ù вие? 
Бор., Гора.

Както вече бе посочено, семата ‘голямо количество, цялото количество, 
много’ може да бъде определена като периферна за лексемата век. Тя обаче 
играе важна роля при развитието на значението ‘голямо пространство, цялото 
пространство, свят’. Именно нейното присъствие в цялостния семантичен обем 
на лексемата на диалектно равнище създава възможността да се разкрие отра-
жението на връзката между денотатите време и пространство в една лексикал-
на единица на българския език. Наличието на многозначност в диалектите: век 
– ‘дълъг перод от време; столетие; периодът от време на цял човешки живот; 
свят; много, голямо, всеобхватно количество’, доказва не само лексикалното 
богатство на българския език, но и дълбочината на културното познание на 
българския народ за универсалните философски понятия, отразено в народни-
те говори.

СЪКРАЩЕНИЯ

Арх. на БДР – Архив на Българския диа-
лектен речник

Бан. – Банско
Боб., Кор. – Бобощица, Корчанско
Бор., Гора – с. Борйе, Гора
Брезн. – Брезнишко
Варн. – Варненско
Грах. – Граховско (Граовско)
Деб. – Дебърско
Кост. – Костурско
Кюст. Краище – Кюстендилско Краище
Н. пазар – Нови пазар

Перн. – Пернишко
Прил. – Прилепско
Пуст., Пресп. – Пустец, Преспанско
Радом. – Радомирско
Реч., Ср. Жупа – Речене, Средска Жупа
Рус. – Русенско
Смол., Пирд. – Смолско, Пирдопско 
Соф. – Софийско
Старозаг. – Старозагорско
Стебл., Г. бърдо – с. Стеблево, Голо бърдо
Трън. – Трънско
Шищ., Гора – с. Шищавец, Гора
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