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In the article at a new level of a summary the data from the previous statistical 
analyzes of the works of Clement of Ohrid were compared – on the one hand, the 
homiletic ones, and on the other, the hymnographic ones. It is outlined the general fea-
tures in the style of the bookman, characterizing all his works, independently of their 
genre specificity, as well as – the differences between them, which are the result from 
this specificity. The unity between WordsClOh and HymnClOh is established on the 
indicators: the word diversity, the relative part of the only ones used words and the 
foreign lexical units in relation to the length of the vocabulary and the content of the 
text, the word fund, the percentage correlation between the different parts of the 
speech. The presented facts testify to the stability of the author's style in all his works 
and to the unity of his individual discourse with the Bulgarian language of that time. 
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Книжовното наследство на Климент Охридски е било и продължава да 
бъде обект на изследователски интерес още от зората на палеославистика-
та чак до наши дни. Разглеждано е от различни гледни точки – историо-
графска, литературоведска, езиковедска, богословска. Подлагано е на раз-
лични видове анализи – текстологичен, стилистичен, лингвистичен. През 
1994 г. излиза „Речник на словата на Климент Охридски“, съставен от И. 
Христова. Освен лексикографска част монографията съдържа и обширна 
уводна студия, в която изследователката анализира посредством модерни 
статистически методи лексиката на 23 омилетични творби с доказано в 
науката авторство на изтъкнатия Кирило-Методиев ученик. В цифри е 
представено съдържанието на Словника (брой леми, словоформи и слово-
употреби; количествено разпределение на лексикалния състав по части на 
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речта; относителен дял на единичните словоупотреби, заемките и слож-
ните думи). Пресметнато е лексемното многообразие и многообразието по 
словоформи, както и числото на различните лексеми, употребени в еди-
ница текст. Климентовата лексика се съпоставя с тази на КСП, със съчине-
нията на други средновековни автори, запазени по късни преписи (Йоан 
Екзарх и Презвитер Козма), както и с Пространните жития на Кирил и Ме-
тодий, за чието авторство в науката все още се спори. Въз основа на тези 
данни се прави статистическа оценка на стила на книжовника и на неговия 
език в сравнение с изследвани български автори от ново време и с някои 
средновековни писмени паметници, които са били подлагани на подобен 
разбор (Повест за миналите години и Беседата против богомилите). 

Почти 20 години по-късно аналогично проучване бе направено на хим-
нографските творби на Климент Охридски (Илиева/Ilieva 2012; Илиева/Ili-
eva 2013в), което допълни откъслечните наблюдения върху лексикалния 
състав на Климентовите общи служби (Христова/Hristova 1999). 

В тази публикация на едно ново ниво на обобщение ще бъдат съпоста-
вени данните от предходните статистически анализи на произведенията на 
изтъкнатия Кирило-Методиев ученик – от една страна – омилетичните, а 
от друга – химнографските. Целта е да се очертаят общите особености в 
стила на книжовника, характеризиращи всички негови творби независимо 
от жанровата им специфика, както и да се откроят евентуалните различия 
между тях. Сравняването се прави на базата на глотометричните измерва-
ния в споменатото по-горе изследване на И. Христова, а също и въз основа 
на допълнителни изчисления на авторката на предлаганата статия върху 
Речника към СловаКлОхр и върху съставен за целта индекс a tergo към 
същия1. Статистическите данни за ХимнКлОхр са снети от изготвените по 
речника, придружаващ студията на Стоя Попатанасова и Весна Костовска 
„Лексиката во поетските творби на Климент Охридски“ (Поп-Атанасова, 
Костовска/Pop-Atanasova, Kostovska 2005: 64–361) рангов списък и обратен 
речник към песенното творчество на книжовника (Илиева/Ilieva 2013в; Или-
ева/Ilieva 2013г). Правят се съпоставки и с други паметници от епохата2. 

Таблица № 1 представя в съкратен вид статистическата структура3 на 
речниците на ХимнКлОхр (1а) и СловаКлОхр (1б). От нея е видно колко 
думи с определено количество словоупотреби има съответно в ХимнКл 
Охр и в СловаКлОхр и съотношението им спрямо дължината на словника 
и обема на текста4 – например с честота 10 в ХимнКлОхр има 18 лексеми с 
общо количество употреби 180, което съставлява 87.9% от дължината на 
словника и 32.4% от обема на текста. В СловаКлОхр пък със същата чес-
тота има 44 лексеми с общо количество употреби 440, което представлява 
89.5% от дължината на словника и 29.5% от обема на текста. Таблицата 
показва, че и в двата словни масива с намаляване честотата на думата се 
увеличава количеството думи в групите с дадена честота. Спрямо обема на 
текста преобладава частта на високочестотната лексика, докато спрямо 
дължината на словника и в ХимнКлОхр, и в СловаКлОхр най-голям е де-
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лът на редките словоупотреби, което пряко кореспондира с богатството на 
авторовия език. При сравнение с данните за други текстове по тези показа-
тели прави впечатление, че това са общи закономерности за всички досега 
изследвани средновековни текстове5. 

 
Таблица № 1а ХимнКлОхр  Таблица № 1б СловаКлОхр 

Чес-
тота 

Брой 
думи 

Брой думи 
с 

нарастване 
дължина 

на 
словника 

Брой
употр
еби 

Брой 
употреби с 
нарастван
е обем на 
словника

Чес-
тота

 

Брой 
думи

Брой думи 
с нараст-
ване – 

дължина 
на 

словника

Брой 
упот-
реби 

Брой 
употреби 
с нараст-
ване 

обем на 
словника 

1 806 806 (44.5%) 806 806 (6.6%) 1 1215 
1215 

(45.3%) 
1215 

1215 
(6.1%) 

2 275 
1081 

(59.6%) 
550 

1356 
(11.1%) 

2 456 
1671 

(62.4%) 
912 

2127 
(10.7%) 

3 144 
1225 

(67.6%) 
432 

1788 
(14.6%) 

3 226 
1897 

(70.08%) 
678 

2805 
(14%) 

4 115 
1340 

(73.9%) 
460 

2248 (18.4 
%) 

4 127 
2024 

(75.5%) 
508 

3313 
(16.6%) 

5 70 
1410 

(77.8%) 
350 

2598 
(21.25%) 

5 113 
2137 

(79.8%) 
565 

3878 
(19.5%) 

6 57 1467 (81%) 342 2940 (24%) 6 75 
2212 

(82.6%) 
450 

4328 
(21.7%) 

7 47 
1514 

(83.5%) 
329 

3269 
(26.7%) 

7 60 
2272 

(84.8%) 
420 

4748 
(23.8%) 

8 34 
1548 

(85.4%) 
272 3541 (29%) 8 48 

2320 
(86.6%) 

384 
5132 

(25.8%) 

9 26 
1574 

(86.9%) 
234 

3775 
(30.8%) 

9 33 2353 (87.8) 297 
5429 

(27.25%) 

10 18 
1592 

(87.9%) 
180 

3955 
(32.4%) 

10 44 
2397 

(89.5%) 
440 

5869 
(29.5%) 

11 18 
1610 

(88.9%) 
198 4153 (33.9 %) 11 20 

2417 
(90.2%) 

220 
6089 

(30.6%) 

12 16 
1626 

(89.7%) 
192 

4345 
(35.5%) 

12 17 2434 204 
6293 

(31.6%) 

13 12 
1638 

(90.4%) 
156 

4501 
(36.8%) 

13 19 2453 247 6540 
(32.8%) 

14 12 1650 (91%) 168 
4669 

(38.2%) 
14 17 2470 238 6778 

15 12 1662 180 4849 15 17 2487 255 7033 
16 7 1669 112 4961 16 14 2503 224 7257 
17 9 1678 153 5114 17 13 2516 221 7478 
18 12 1690 216 5330 18 13 2529 234 7712 
19 12 1702 228 5558 19 9 2538 171 7883 
20 6 1708 120 5678 20 4 2542 80 7963 
21 5 1713 105 5783 21 2 2544 42 8005 
22 3 1716 66 5849 22 5 2549 110 8115 
23 3 1719 69 5918 23 4 2553 92 8207 
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24 5 1724 120 6038 24 12 2565 288 8495 
25 1 1725 25 6063 25 4 2569 100 8595 

26 1 1726 26 
6089 

(49.8%) 
26 4 2573 104 8699 

27 5 1731 135 
6224 

(50.9%) 
27 4 2577 108 8807 

28 6 1737 168 6392 28 3 2580 84 8891 
29 2 1739 58 6450 29 4 2584 116 9007 
30 3 1742 90 6540 30 6 2590 180 9187 
31 3 1745 93 6633 31 5 2595 155 9342 
32 1 1746 32 6665 32 4 2599 128 9470 
33 2 1748 66 6731 33 2 2601 66 9536 
35 1 1749 35 6766 34 1 2602 34 9570 
36 2 1751 72 6838 35 1 2603 35 9605 
37 4 1755 148 6986 37 4 2607 148 9753 
39 3 1758 117 7103 39 2 2609 78 9831 
40 2 1760 80 7183 40 1 2610 40 9871 

42 2 1762 84 7267 41 3 2613 123 
9994 

(50.2%) 
43 1 1763 43 7310 42 1 2614 42 10036 
44 2 1765 88 7398 43 3 2617 129 10165 
46 3 1768 138 7536 44 2 2619 88 10253 
47 1 1769 47 7583 45 1 2620 45 10298 
48 5 1774 240 7823 47 1 2621 47 10345 

52 2 1776 (98%) 104 
7927 

(64.8%) 
48 1 2622 48 10393 

53 1 1777 53 7980 50 1 
2623 

(97.9%) 
50 10443 

54 2 1779 108 
8088 

(66.2%) 
51 1 2624 51 10494 

56 1 1780 56 8144 52 1 2625 52 10546 
57 2 1782 114 8258 53 3 2628 159 10705 
59 1 1783 59 8317 54 4 2632 216 10921 
62 1 1784 62 8379 55 1 2633 55 10976 
68 1 1785 68 8447 56 3 2636 168 11144 
70 1 1786 70 8517 57 1 2637 57 11201 
71 1 1787 71 8588 58 2 2639 116 11317 
72 1 1788 72 8660 60 1 2640 60 11377 
74 1 1789 74 8734 63 1 2641 63 11440 
76 1 1790 76 8810 69 3 2644 207 11647 
78 1 1791 78 8888 71 2 2646 142 11789 
81 1 1792 81 8969 81 1 2647 81 11870 
85 3 1795 255 9224 83 2 2649 166 12036 
89 1 1796 89 9313 88 1 2650 88 12124 

100 1 1797 100 9413 89 1 2651 89 12213 
105 1 1798 105 9518 91 1 2652 91 12304 
109 1 1799 109 9627 92 1 2653 92 12396 
116 1 1800 116 9743 100 1 2654 100 12496 
117 1 1801 117 9860 108 1 2655 108 12604 
122 1 1802 122 9982 109 1 2656 109 12713 
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126 1 1803 126 10108 124 1 2657 124 12837 
130 1 1804 130 10238 125 1 2658 125 12962 
135 1 1805 135 10373 136 1 2659 136 13098 

146 1 1806 146 10519 137 1 2660 137 
13235 

(66.4%) 
154 1 1807 154 10673 140 1 2661 140 13375 
186 1 1808 186 10859 143 1 2662 143 13518 
188 1 1809 188 11047 145 2 2664 290 13808 
245 1 1810 245 11292 178 1 2665 178 13986 
355 1 1811 355 11647 180 1 2666 180 14166 

575 1 
1812 

(100%) 
575 

12222 
(100%) 

191 1 2667 191 14357 

общо 1812 1812 12222 12222 201 1 2668 201 14558 
240 1 2669 240 14798 
242 1 2670 242 15040 
268 1 2671 268 15308 
289 1 2672 289 15597 
297 1 2673 297 15894 
299 1 2674 299 16193 
403 1 2675 403 16596 
525 1 2676 525 17121 
589 1 2677 589 17710 
661 1 2678 661 18371 

1549 1 
2679 

(100%) 
1549 

19920 
(100%) 

 

общо 2679 26796 199207 19920 

 
В диапазона на ниските честоти съпоставката между ХимнКлОхр и 

СловаКлОхр дава сходни резултати. Относителният дял на еднократно 
употребените думи спрямо дължината на словника в ХимнКлОхр е 44.5%, 
а в СловаКлОхр 45.3%. Групата на хапаксите в двата словни масива 
покрива съответно 6.6% от обема на текста в ХимнКлОхр и 6.1% в Сло-
ваКлОхр. Усреднено разминаванията в съответните показатели в различ-
ните групи честоти от този диапазон не надвишават 1.5%–2% – пренебре-
жимо малка разлика, която свидетелства за устойчивост на стила на автора 
и в двата жанра произведения. Това личи и в приблизителното припокри-
ване на следните данни: и в единия, и в другия словен масив 1/5 от текста 
се покрива от употребата на думи, срещащи се от 1 до 5 пъти. Съответно 
около ¼ от текста на ХимнКлОхр съставляват най-рядко употребимите ду-
ми с честота до 6–7 употреби, а на СловаКлОхр тези с до 8 регистрации. В 
диапазона на рядката лексика в творчеството на Климент Охридски се 
оказва и покритието на ⅓ от текстовия масив независимо от жанра. В тази 
част попадат думите с фреквенция до 10–11 явявания за ХимнКлОхр и до 
13 за СловаКлОхр. В рамките на ниските честоти и за двете групи произ-
ведения се достигат също и 90-те % от дължината на словника – за Химн 
КлОхр това е за сметка на думите с честота до 12–13 словоупотреби, а за 
СловаКлОхр – на тези с фиксация до 11 пъти.  
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Съществени разминавания в показателите се наблюдават в диапазона 
на средните честоти. Тук се достигат 50% от обема на текста, който се 
покрива от думите с употреба до 26–27 пъти за ХимнКлОхр. За СловаКл 
Охр половината от обема на текста се съотнася с употребата на думи, 
срещащи се до 41 пъти (т.е. почти 1 път и половина по-чести в срв. с Химн 
КлОхр). На границата на средната и високата честота и в двата словни 
масива се намира покритието на 98% от дължината на словника (за Химн 
КлОхр това става за сметка на думите с употреба до 52 пъти, а за СловаКл 
Охр – на тези с до 50 регистрации). Това означава, че като цяло за твор-
чеството на този книжовник независимо от жанровата специфика 2% от 
дължината на словника се пада на най-често употребяваните думи. 

В рамките на високите честоти и за двата словни масива се изпълват ⅔ 
от обема на текста. За ХимнКлОхр това се постига за сметка на думите с 
фреквенция до 54 употреби (в началото на диапазона), а за СловаКлОхр – 
на тези, срещащи се до 137 пъти (в средата на диапазона с разлика в чис-
ловия показател 2.5 пъти). Това означава, че съпоставимо с химнограф-
ските произведения на Климент Охридски в омилетичните творби на съ-
щия автор по-малък процент често срещана лексика покрива по-голям 
процент текст. В ХимнКлОхр преобладава делът на средно честотните ду-
ми в срв. със СловаКлОхр, където повече са думите с висока честота. Раз-
нообразието в рядката лексика е равностойно и за двата словни масива. 
Въз основа на направените наблюдения се налага изводът за стабилност на 
стила на автора във всичките му произведения без оглед на жанровата им 
принадлежност. Всъщност различията, които се набиват на очи (съотно-
шението между честотната амплитуда на думите и покритието съответно 
на ½ и на ⅔ от текста), е обяснимо със значителната разлика в абсолют-
ната дължина на словника и обема на текста между ХимнКлОхр и Слова 
КлОхр, която и в двата случая възлиза на около 1.5 пъти преднина за Сло-
ваКлОхр. 

Съществен елемент от статистическата оценка на всеки текст е негово-
то лексемно многообразие. В СловаКлОхр то възлиза на 14.5% (Христова/ 
Hristova 1994: 9), а за ХимнКлОхр – на 14.8% (Илиева/Ilieva 2013в). Един-
ството между СловаКлОхр и ХимнКлОхр и по този показател е очевидно8. 

Друга важна характеристика на глотометричния профил на текста е т. 
нар. индекс на повторяемостта9. За ХимнКлОхр той е 8.910 а за СловаКл 
Охр – 7.4 (Христова/Hristova 1994: 9), т.е. с 1.5% по-малък. Тази разлика e 
обяснима с използването на много постоянни епитети и сравнения в поезията11. 

Разпределението на думите по части на речта в рамките на сравня-
ваните словници се илюстрира от Таблица № 212.  

Разбивката по части на речта в отделните групи честоти показва, че в 
ХимнКлОхр има превес по всички диапазони в употребата на прилагател-
ните спрямо СловаКлОхр, както следва: при единичните употреби разли-
ката е 6%, при двукратните – 5%, при трикратните – около 1%, при чети-
рикратните стойностите са почти еднакви, при петкратните обаче процент- 
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Таблица № 2.  
 

Речник Честота Глаголи 
Съществи-

телни 
Прилага-
телни 

Други Общо 

ХимнКлОхр 1 271 (33.6%) 262 (32.5%) 204 (25.3%) 69 (8.56%) 806 (44.4) 

СловаКлОхр 1 386 (33.8) 435 (38.1) 228 (19.9%) 166 (8.2) 1215 (45.3%) 

ХимнКлОхр 2 107 (38.9%) 92 (33.4%) 61 (22.18%) 15 (5.45%) 275 (15.1%) 

СловаКлОхр 2 163 (35.7) 178 (39%) 81 (17.8%) 34 (7.5%) 456 (17.02%) 

ХимнКлОхр 3 45 (31.25%) 54 (37.5%) 28 (19.4%) 17 (11.8%) 144 (7.9%) 

СловаКлОхр 3 89 (39.4%) 80 (35.4%) 42 (18.6%) 15 (6.6%) 226 (8.4%) 

ХимнКлОхр 4 42 (36.5%) 43 (37.4%) 22 (19.13%) 8 (7%) 115 (6.3%) 

СловаКлОхр 4 44 (34.6%) 48 (37.8%) 24 (18.9%) 11 (8.7%) 127 (4.7%) 

ХимнКлОхр 5 19 (26.76%) 32 (45%) 17 (23.9%) 3 (4.22%) 70 (3.8%) 

СловаКлОхр 5 39 (34.5) 50 (44.2) 16 (14.23) 3 (7.07%) 113 (4.2%) 

ХимнКлОхр Общо 587 (32%) 655 (37%) 395 (22%) 176 (10%) 1813 (100%) 

СловаКлОхр Общо 916 (33.9%) 1031 (38%) 494 (18.3%) 238 (9.8%) 2679 (100%) 

 

ното различие е почти 10 пункта. Усреднено за целия масив разликата е 
4% повече прилагателни в ХимнКлОхр спрямо СловаКлОхр. При глаго-
лите и съществителните се наблюдават колебания, но в крайна сметка за 
целия текстов масив на СловаКлОхр тези части на речта са с по-висок про-
цент на употреба спрямо ХимнКлОхр – при съществителните разликата е 
в рамките средно на 1%, а при глаголите – около 2%.  

Интересно е да се направи сравнение на процентните съотношения 
между различните части на речта в рамките на словника за ХимнКлОхр и 
СловаКлОхр със същите данни за речника на Садник-Айцетмюлер, Бесе-
дата на Презвитер Козма, словата на Климент Охридски, ЕзF.461 и ПовВрЛ, 
които са били подлагани на подобни изследвания13: 

 
Таблица № 3. 
 

Части на речта ХимнКлОхр СловаKлОхр ЕзF.461 ПрезвК ЧХр ПЧрнз ПовВрЛ СА 

съществителни 37 38.2 41.5 35.44 42.33 37.15 45.8 42.76 

глаголи 32 33.8 34 37.26 16.8 35.06 32.6 31.06 

прилагателни 22 18.4 16 14.33 11.23 14.65 13.2 18.15 

други14 10 7.9 8.42 12,97 29.56 13.125 8.4 8.03 
 

Данните показват най-съществено разминаване в процентните съотно-
шения между прилагателните и другите самостойни части на речта (по-
специално съществителни и глаголи) в ХимнКлОхр, от една страна, и взе-
тите за сравнение представители на средновековната проза, от друга. До-
като в ХимнКлОхр съотношението е 1:3, в ЕзF.461 и ПрезвК то е 1:5, в 
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ПовВрЛ – 1:6, а в СА – 1:4. Най-близки до ХимнКлОхр са стойностите на 
СловаKлОхр – 1:3 срещу 1:3.9, което може да се обясни със стиловите осо-
бености на Климентовото перо. 

Таблици № 4а, 4б и 4в илюстрират процентните съотношения между 
отделните лексикосемантични групи съществителни в съпоставяните слов-
ни масиви:  

 

Таблица № 4а 
 

Отглаголни 
имена15 -нIe -ъ -тIe -ъ к ъ -ьбA -з н ь -твA 
СловаКлОхр 133 (70%) 36 (19%) 7 (4%) 3 (2%) 1 (0.5%) 6 (3%) 4 (2%) 

ХимнКлОхр 106 (59%) 54 (30%) 7 (4%) 1 (1%) 4 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 
 

Особеностите при образуването на отглаголните съществителни имена 
в произведенията на Климент Охридски изцяло съвпадат с тенденциите в 
езика от същото време. С най-много деривати и в двата словника, както и 
на макроравнище е формантът -нIe. Прави впечатление високият процент 

конверсиви на -ъ в речевия фнд на ХимнКлОхр в срв. със СловаКлОхр, 
което е за сметка на по-малкия дял на производните на -нIe. Това предпо-
читание би могло да се обясни както с изискванията на прозодията в пое-
зията, така също и с предимството в случая на народните форми, към кои-
то спада този модел. 

 

Таблица № 4б 
 

Абстрактни 
имена16 -ьствO 

-
ьствIe -Ie -Oсть -OтA -ь дA -IнA -ы нI 

СловаКлОхр 22 (23%) 7 (8%) 35(37%) 10 (11%) 7 (7%) 2 (2%) 8 (9%) 3 (3%) 

ХимнКлОхр 27 (32%) 5 (6%) 13(16%) 13 (16%) 10(12%) 8 (10%) 7 (8%) 0 (0%) 
 

Предпочитанията при словообразуването на абстрактните имена в твор-
чеството на Климент Охридски като цяло следват тенденциите в езика от 
епохата. С най-много деривати в ХимнКлОхр, както и в преобладаващата 
част от контролните текстове е наставката -ь ствO, докато в СловаКлОхр 
първенството държи суфиксът -Ie (подобно нещо се наблюдава и в Ефр 
Сир). По отношение на по-редките суфикси картината и в двата словни масива 
е сходна с тази в останалите писмени паметници от съответния период. 

 

Таблица № 4в 
 

Имена на лица17 -(ьн)Iкъ -ьць -тель -ян- -Iнъ -ьцA м -(ьн)IцA 
СловаКлОхр 41 (43%) 20 (21%) 19 (20%) 1 (1%) 3 (3%) 1 (1%) 11 (11%) 
ХимнКлОхр 27 (31%) 17 (20%) 26 (30%) 2 (2%) 3 (3%) 0 (0%) 12 (14%) 
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Тенденциите при словообразуването на имената за лица в творчеството 
на Климент Охридски общо взето се припокриват с тези в езика от съот-
ветния исторически период. С най-много деривати и в двата словни маси-
ва, както и във всички контролни текстове е наставката -(ьн)Iкъ. На след-
ващо място в ХимнКлОхр е формантът -тель с преднина цели десет пункта 
пред -ьць. В СловаКлОхр показателите на тези два суфикса са сближени, 
докато в макросистемата на езика втора позиция твърдо държи -ьць. Това 
отклонение в поетическите творби на книжовника вероятно е признак за 
по-високата стилизираност на изказа в тях, характеризиращо се с пови-
шена употреба на думи с книжно маркирания формант -тель. Относително 
висок е процентът на имената за лица от ж.р., особено в ХимнКлОхр, 
което е в пряка връзка с широко застъпената мариологична тематика в 
поезията. По отношение на по-редките суфикси картината е сходна с тази 
в останалите писмени паметници от епохата. Не се откриват производни 
на -чII, -Aрь, -тAI и -ынI. 

Процентните съотношения в лексикосемантичната група на качестве-
ните прилагателни в езика на Климент Охридски са, както следва: 

 прилагателни с формант -ь н ъ: ХимнКлОхр – 90.25%; Слова КлОхр – 
88.5%18.  

 прилагателни с други форманти: ХимнКлОхр – 9.75; СловаКлОхр – 
11.5%.  

Делът на адективираните причастия в съпоставимите словни масиви е 
съответно за ХимнКлОхр 14.09%, а за СловаКлОхр 10.7%19.  

Данните показват, че словообразуването на прилагателните и адективи-
раните причастия в творчеството на Климент Охридски съответства на 
тенденциите, характеризиращи като цяло българския език от този период. 

Количественото съотношение между словообразувателните модели в 
творчеството на Климент Охридски при наречията, произведени от основа 
на прилагателни имена, е доста твърдо – 92% наречия на -O срещу 8% на -ѣ 
в СловаКлОхр и 92.6% срещу 7.4% в ХимнКлОхр. Това напълно отговаря 
на наклонностите в макросистемата на езика. 

В СловаКлОхр и ХимнКлОхр са застъпени 18 префиксни модела от 21 
регистрирани в палеославистичните лексикографски справочници20. Ето 
съотношенията в проценти между тях:  

СловаКлОхр: въ- 4.5%, въз- 8.9%, дO- 1.1%, зA- 3.8%, Iз- 7.8%, нA- 
5.2%, O- 5.7%, Oб- 4.5%, Oтъ- 4.04%, пO- 16.5%, пOдъ- 0.45%, прI- 5.7%, прO- 
5.9%, прѣ- 6.3%, прѣд- 1.1%, рAз- 3.4%, съ1, 2 8.4%, OU- 6.25% 

ХимнКлОхр: въ- 3.34%, въз- 9.45%, дO- 1.25%, зA- 2.2%, Iз- 7.6%, нA- 
4.7%, O- 5.2%, Oб- 3.7%, Oтъ- 2.08%, пO- 13.09%, пOдъ- 0.1%, прI- 5.3%, прO- 
6.8%, прѣ- 10.5%, прѣд- 0.9%, рAз- 4.4%, съ1, 210.4%, OU- 8.3%. 
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Съпоставката с други текстове от епохата показва, че по отношение на 
представъчното словообразуване Климент Охридски следва тенденциите, 
характерни изобщо за стб. език21. Прави впечатление високият процент 
формации с представка п рѣ- в ХимнКлОхр, което е обяснимо със засилена-
та употреба в поетичните творби на елативни форми. 

Важен маркер за книжовната школа и за идиолекта на автора е упот-
ребата на лексикалните форми и синтактичните структури с негация (Спа-
сова/Spasova 2008: 158). Основните средства за изразяване на отрицание в 
стб. език обикновено са деривация с н е-, префиксални образувания с без-, 
както и словосъчетания с предлог без22.  

В СловаКлОхр формациите с н е- съставляват 58.3% (= 98 употреби), 
тези с без- 17.26% (= 29 употреби), а словосъчетанията с предлог б ез – 
24.4% (41 употреби). Респективно в ХимнКлОхр на производните с пред-
ставка н е- се падат 44.9 % (= 66 употреби), на тези с без- 18% (= 27 упот-
реби), а на съчетанията с предлог без 26.3% (= 39 употреби). Съпоставката 
между двата словни масива, както и с данните от други писмени паметни-
ци показва еднакви тенденции при образуването на лексикални форми и 
синтактични структури с негация. 

Известно е, че за стила на средновековните книжовници е особено 
характерно използването на composita. В ХимнКлОхр те са 117, ще рече 
6.45% от дължината на словника. В това число влизат 63 прилагателни 
(53.8%), 41 съществителни (35%), 10 наречия (8.5%) и 3 глагола (2.5%). В 
СловаКлОхр тази категория думи възлиза на 223 единици, от които 130 
прилагателни (58.3%), 74 съществителни (33.2%), 12 глагола (5.4%) и 7 
наречия (3.1%). Това се равнява на 8%, сиреч около 1/12 от речниковия 
фонд на омилетичното наследство на писателя (Христова/Hristova 1994: 
19), като 118 от лексикалните единици (53%, т.е. над ½) не са регист-
рирани в КСП. Тридесет и осем от словосложенията са общи за двата 
речника (т.е. 17% от двукомпонентните образувания в СловаКлОхр и 
32.4% в ХимнКлОхр, или почти 1/3). 19 от тези 38 композита не се срещат 
в КСП23. И в двата масива сложните прилагателни съставляват повече от 
половината словни единици от съответната категория думи, което показва 
основно орнаменталната функция на тази лексика и в двата жанра про-
изведения. В СловаКлОхр най-чести сложни думи са блAгOдAть (22), блA-
гOслOвIтI (18) и бOгOрOдIцA (10), а в ХимнКлОхр – бOгOрOдIцA + бOгOрOдI-
чьнъ (19 + 18), бOгOг лAсъ (28) и стрAстOтрьпь ць (12). 

Сумарно сложните думи в СловаКлОхр се срещат 400 пъти (2% от 
всички словоупотреби). 156 словосложения имат честота 1, 33 – честота 2, 
9 – честота 3, 12 – честота 4, 5 – честота 5, по 2 – честота 6 и 7, по 1 – чес-
тота 9, 10, 11 и 22. Съответно в ХимнКлОхр двусъставните формации имат 
общо 286 употреби (2.3% от обема на текста) – показател, съотносим с 
този в омилетичните творби на същия книжовник. 70 композита са с 
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честота 1, 21 – с честота 2, по 6 – с честота 3 и 4, 1 – с честота 5, 3 – с чес-
тота 6, 1 – с честота 7, 4 – с честота 8 и по 1 – с честота 10, 11, 12, 18 и 19. 
Следователно повечето от двусъставните формации в изследваните словни 
масиви са редки. Относителният дял на еднократно и двукратно употре-
бените в СловаКлОхр е по-голям (84.8%) в срв. с ХимнКлОхр, където този 
показател е 77.7%. В поетическите творби на книжовника се срещат пове-
че словосложения с фреквенция над 5, което е обяснимо с по-широкото 
използване на постоянни епитети в този жанр във връзка с нуждите на 
прозодията. 

В ХимнКлОхр са застъпени 38 различни вида двусъставни формации 
според компонент А, което прави 32.5% разнообразие на композиционни 
модели в масива. От тях 11 са груповите (с 3 и повече представители от 
модел). 23 са засвидетелствани в КСП (от общо 54 известни – Цейтлин/ 
Tseitlin 1986: 271). В СловаКлОхр се срещат 61 композиционни модела 
според компонент А, от които 19 в три и повече словосложения. Това оз-
начава, че разнообразието на композиционни модели в омилетичното на-
следство на книжовника е 27.4%. 27 от регистрираните в него модели са 
познати от КСП.  

Важен маркер за книжовната школа и за идиолекта на автора е 
употребата на заета лексика. Процентният дял на чуждите думи в Слова 
КлОхр е 4.42%, а в ХимнКлОхр – 5%. Сравнението с други стб. текстове 
показва, че и в творчеството на Климент Охридски, както и в преславските 
паметници процентът на лексикалните заемки е не повече от 10% в зави-
симост от жанра. В КСП този показател е двойно по-голям (18.5%)24.  

Сумарно в двата съпоставяни словни масива общите лексеми наброя-
ват 989. Това означава, че 36.9% (т.е. повече от 1/3) от лексиката в Слова 
КлОхр е обща с ХимнКлОхр, където пък този показател заради по-малката 
дължина на словника скача на цели 54.5%, ще рече повече от половината 
лексика в ХимнКлОхр е обща със СловаКлОхр. Тук влизат, разбира се, 
някои от първите 300 думи с най-висока честота в двата речника, между 
които служебни думи (предлози, съюзи, частици, местоимения), наимено-
вания за основни действия и състояния (бытI, ре щI, вIдѣ тI, Iм ѣ тI, прIѩ-
тI, /съ/твOрIтI, дAтI)25, времеви понятия (н ы н ѣ, дьньсь, прѣжд е), конкрет-
на лексика – названия на телесни части (тѣлO, срьдьце, рѫ кA), роднинска 
терминология (Oть ць, сы нъ, мAтI), природни обекти и феномени (небO, 
земля, Oг н ь, гOрA), абстрактна лексика – фундаментални мирогледни поня-
тия (бOгъ + бOжII, бOжьствO + бOжьствьнъ, гOспOдь, хрIстOсъ + хрIстOвъ, слOвO, 
свѧтъ, грѣхъ + грѣхOвьнъ, дOUхъ + дOUхOвьнъ, дOUшA, цръкы, AпOстOлъ и т.н.), 
ключови (опорни) думи, чиято висока честота на употреба в текстовете е 
обусловена от тяхното съдържание (рAдOвAтI сѧ, мOлIтвA, с т рAсть) и говори 
за общност на тематиката на ХимнклОхр и СловаКл Охр26. 
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Любопитно е да се направи съпоставка между двата словни масива с 
оглед на текстовото покритие по основни тематични групи лексика, об-
хващащи думи от различни граматически категории, отнасящи се до оп-
ределена понятийна сфера. Наблюденията дават следните резултати: 

Най-висок процент текстово покритие се пада на различните Божии 
имена, в които влизат думите бOг ъ + относителното прилагателно бOжII, 
гOспOдь + гOс пOдьнъ и х рIстOсъ + х рIс тOвъ, които в ХимнКлОхр покриват 
общо 3.5 % от обема на текста, а в СловаКлОхр − 2.6%. На второ място се 
нарежда т.нар светлинна лексика, на която в песенното творчество на 
книжовника се падат 2.8% текстово покритие27, а в СловаКлОхр – 1.05%. 
Трета позиция заема елативната лексика28. В ХимнКлОхр тя обхваща 
2.17% от обема на текста, а в СловаКлОхр – едва 0.68%. Следва мариоло-
гичната лексика с 1.6% текстово покритие в ХимнКлОхр29, а в СловаКл 
Охр – само с 0.19%. На думите от тематичното обединение ‘слава, вели-
чание’ в ХимнКлОхр се падат 1.48%30, а в СловаКлОхр – 0.7%. Прибли-
зително равни (в рамките на десети под 1%) са стойностите на текстовото 
покритие в двата словни масива, както и във всеки поотделно помежду им 
на думите от основни теми за средновековната литература като радост и 
веселие – 0.63% в ХимнКлОхр срещу 0.54% в СловаКлОхр; вяра – 0.4% в 
ХимнКлОхр срещу 0.53% в СловаКлОхр; молитва – 0.6% в ХимнКлОхр 
срещу 0.2% в СловаКлОхр; любов – 0.3% в ХимнКлОхр срещу 0.5%. 

Интересна е и съпоставката на текстовото покритие, което имат лични-
те и лично-притежателните местоимения от различните лица и числа в 
двата словни масива. Това позволява да се определи преобладаващият ра-
курс на произведенията от съответните жанрове. В ХимнКлОхр местоиме-
нията, означаващи 1 л. ед.ч. (Aзъ и мOI) съставляват 1.8% от обема на текс-
та, а в СловаКлОхр – 0.7%. Тези за 1 л. мн.ч. (мы, нAшь) покриват съответ-
но 1.5% текст в песенното творчество на книжовника и 1.16% в омилетич-
ните му творби. Респективно на местоименията за 2 л. ед.ч. (ты, т вOI) в 
ХимнКлОхр се падат цели 4.1%, а в СловаКлОхр едва 0.6%. За 2 л. мн.ч. 
(вы, вAшь) тези показатели съответно са: в поезията на автора 0.1%, а в 
прозата му 0.4%. Данните показват, че за химнографията е най-характерен 
ракурсът на 2 л. ед.ч., т.е. на обръщението към обекта на опоетизирането 
(обикновено единичен, много по-рядко множествен, за което свидетелства 
ниският процент на 2 л. мн.ч.). Значимо е мястото в поезията и на гледната 
точка на 1 л. − както в ед.ч. за означаване на отделния индивид, така и в 
мн.ч. за означаване на лирическия Аз + колектива, с който той се иденти-
фицира. В омилетичната литература се откроява най-вече употребата на 1 
л. мн.ч. – ракурсът на социума и принадлежащия към него говорител. 

И така, в тази публикация на едно по-високо ниво на обобщение бяха 
съпоставени данните от предходни и нови статистически анализи на Кли-
ментовите произведения – от една страна, омилетичните, а от друга, хим- 
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нографските. Очертаха се общите особености в стила и езика на книжов-
ника, характеризиращи всички негови творби, независимо от жанровата 
им специфика, както и произтичащите от нея различия между тях.  

Установено бе единство между СловаКлОхр и ХимнКлОхр по показа-
телите лексемно многообразие, относителен дял на еднократно употре-
бените думи и чуждоезичните лексикални единици спрямо дължината на 
словника и покритието на текста, словен фонд (обща лексика между двата 
масива над 1/3 за СловаКлОхр и над половината за ХимнКлОхр). Конста-
тираното различие по отношение употребата на повече прилагателни в 
песенното творчество на книжовника в съпоставка с омилетичните му 
творби до голяма степен се неутрализира при сравняване на процентните 
съотношения между различните части на речта в рамките на ХимнКлОхр 
и СловаКлОхр със същите данни за други писмени паметници от епохата. 
Сравнението показва най-съществено разминаване в процентните съот-
ношения между прилагателните и другите самостойни части на речта (по-
специално съществителни и глаголи) в ХимнКлОхр, от една страна, и взе-
тите за сравнение представители на средновековната проза, от друга, но 
същевременно регистрира, че всъщност най-близки до ХимнКлОхр са 
стойностите тъкмо на СловаKлОхр, обяснимо със стиловите особености 
на Климент.  

Характеристиките при речепроизводството на различните лексикосе-
мантични категории думи (отглаголни съществителни, абстрактни наиме-
нования, имена на лица, прилагателни, наречия, лексикални форми и син-
тактични структури с негация, композити, префигирани производни) в 
произведенията на Климент Охридски като цяло съвпадат с тенденциите в 
езика от същото време. В границите на тези общи тенденции се наблю-
дават определени отклонения, напр. по-висок процент конверсиви на -ъ 
за сметка на дела на производните на -нIe в речевия фонд на ХимнКлОхр 
в сравнение със СловаКлОхр, което би могло да се обясни както с изиск-
ванията на прозодията в поезията, така също и с предпочитането в случая 
на народните форми, към които спада този модел. Или пък при абст-
рактните наименования първенството на суфикса -Ie в СловаКлОхр 
срещу предимството на наставката -ьствO в ХимнКлОхр и в преобладава-
щата част от контролните текстове. Или при имената за лица преднината в 
ХимнКлОхр на наставката -т е л ь пред предпочитаната в макросистемата на 
езика -ьць – отклонение, вероятно дължащо се на по-високата стилизира-
ност на изказа в поетическите творби на книжовника, изразена с повишена 
употреба на думи с книжно маркирания формант -тель. Или относително 
високият процент на имената за лица от ж.р. и на деривати на пред-
ставката прѣ-, особено в ХимнКлОхр, което е в пряка връзка с широко за-
стъпената мариологична тематика и със засилената употреба на елативни 
форми в поезията. Или сравнително по-малкият дял на еднократно и 
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двукратно употребените думи в ХимнКлОхр спрямо СловаКлОхр и съот-
ветно по-високият индекс на повторяемост в поезията на книжовника, ар-
гументируем с по-широкото използване на постоянни епитети в този жанр 
във връзка с нуждите на прозодията.  

Всички изнесени факти свидетелстват за стабилност на авторовия стил 
във всичките му творби и за единство на индивидуалния му дискурс с 
българския език от това време. 

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

 
1 Обратният речник е достъпен за ползване на адрес: 

http://www.abcdar.com/pubs/СловаКлОхр%20обратен%20списък%20ред.pdf 
2 Използвани са данни от предходни статистически изследвания, а също и собст-

вени изчисления по налични лексикографски описания към отделни паметници. Вж. в 
Източници. 

3 Методологията е заимствана от Вялкина, Лукина/Vialkina, Lukina 1966: 265 и 
Zipf 1949: 22−23. 

В различни цветове се маркират отделните диапазони честоти – в бяло диапазо-
нът на редките и единичните употреби (от 1 до 14 явявания), в светлосиво диапазонът 
на средночестотната лексика (от 15 до 50 употреби) и в по-тъмно сиво диапазонът на 
честата лексика (над 50 регистрации). В първата колонка се посочва честотата на 
думите във възходящ ред, а във втората – количеството думи с дадена честота. В тре-
тата графа се отбелязва отново количеството думи, но с нарастване, като всяко след-
ващо множество се прибавя към предходното. В обхвата на редките думи се привежда 
и процентът на всяка отделна група спрямо общата дължина на словника. Същата 
информация се дава и на границата на трите диапазона, както и на предела на 1/5, ¼, 
⅓, ⅔ и ½ от съвкупността на словника на ХимнКлОхр и СловаКлОхр, като съпоста-
вимите данни се бележат с еднаква маркировка. В четвъртата колона се указва общо-
то количество словоупотреби на думите със съответната честота, а в петата – броят 
словоупотреби с нарастване. Тук отново в обхвата на редките думи се привежда и 
процентът на всяка отделна група, но вече спрямо общия обем на целия текст. Както и 
в третата графа същата информация се дава и на границата на трите диапазона, а също 
и на предела на 1/5, ¼, ⅓, ⅔ и ½ от съвкупността на словника на ХимнКлОхр и 
СловаКлОхр, като съпоставимите данни се маркират еднакво. 

4 Съществуващите известни разминавания в нашите статистически данни спрямо 
изнесените от И. Христова са в рамките на статистическата грешка и не променят 
крайните резултати.  

5 За сравнение тук привеждаме резултатите от математическите изчисления за 
ХимнКлОхр и СловаКлОхр, успоредени с данните на някои други текстове: 

ХимнКлОхр  приблизително на един процент лексеми от словника (18 думи, 
срещащи се 3083 пъти) съответстват 25.2% текст, т.е. 1% от словника покрива около 
1/4 текст, а най-честата дума (употребявана 575 пъти) покрива 4.7% от текста. При-
близително 5% от словника (99 думи) покриват около 1/2 текст – 52.68%. 89% от текс-
та се покрива с употребата на 732 думи, съставляващи 40.37% от словника. На остана-
лите 1152 думи, употребявани един (806 единици) или два пъти (275 единици) и със-
тавляващи 59.63% от словника, се падат 11% от текста. Изчисленията са направени от 
Т. Илиева (Илиева/Ilieva 2013в: 59−77). 
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СловаКлОхр  приблизително на 1% от лексемите в словника (30 думи, срещащи 
се 7884 пъти) съответстват 39.6% текст, т.е. 1% от словника покрива около 2/5 текст, а 
само една най-честа дума (употребявана 1549 пъти) покрива 7.7% текст. 7.5% от слов-
ника (202 думи) покриват близо 2/3 от текста, или 65.9%. 89.3% текст се покрива от 
употребата на 1001 думи, съставляващи 37.3% от словника. Останалите 1678 думи 
(62.7% от словника) покриват 10.7% от текста. Това са думи, употребявани 1 път 
(1215 единици) или 2 пъти (456 единици). Значението на тези рядко употребявани ду-
ми е очевидно – благодарение на тях лексикалният състав се обогатява с над два пъти 
повече думи в сравнение с по-често срещаните. 

ПрезвК  приблизително на 1% лексеми от словника (23 думи, срещащи се 6365 
пъти) съответстват 36% текст, т.е. 1% от словника покрива повече от 1/3 от текста, а 
най-честата дума (употребявана 1148 пъти) покрива 6.6% от текста. 5% от словника 
(115 думи) покриват приблизително 2/3 от текста – 62%. 89% от текста се покриват с 
употребата на 820 думи, съставляващи 35% от словника. На останалите 1540 думи, 
употребявани един (1105 единици) или 2 пъти (876 думи) и съставляващи 65% от 
словника, се падат 11% от текста. Данните се цитират по А. Давидов (Давидов/Davi-
dov 1974: 291–292). 

ЙоЕБ – приблизително на 1% лексеми от словника (30 думи, срещащи се 9240 
пъти) съответстват 36.59% текст, т.е. 1% от словника покрива повече от 1/3 текст, а 
най-честата дума (употребявана 1271 пъти) покрива 5.03% текст. 6.01% от словника 
(200 думи) покриват почти 2/3 от текста – 65.38%. 89.29% от текста се покрива от 
употребата на 1156 думи, съставляващи 34.75%, т.е. около 1/3 от словника. На остана-
лите 2170 думи, употребявани един (1638 думи) или два пъти (532 думи) и съставля-
ващи 65.25%, т.е. почти 2/3 от словника, се падат 10.71% текст. Изчисленията са на-
правени от Т. Илиева (Илиева/Ilieva 2011: 17). 

ЧрнзХр  приблизително на 1% лексеми от словника (5 думи, срещащи се 317 
пъти) съответстват 16.8% текст, т.е. 1% от словника покрива около 1/6 от текста, а 
най-честата дума (употребявана 126 пъти) покрива 6.67% текст. Приблизително 10% 
от словника (44 думи) съставляват малко повече от половината текст – 54.5%. Около 
80% от текста се покрива от употребата на 151 думи и съответства на 32.61%, т.е. 
около 1/3 от словника. На останалите 243 думи, употребявани един (220 думи) или 
два пъти (91 думи) (67.39% от словника), се падат 11.66% от текста. Изчисленията са 
направени от Т. Илиева (Илиева/Ilieva 2014: 63).  

ПЧрнз  приблизително на 1% лексеми от словника (20 думи, срещащи се 2420 
пъти) съответстват 32.6% текст, т.е. малко над 1% от словника покрива около ⅓ текст, 
а най-честата дума (употребявана 550 пъти) покрива 7.4% текст. 4.16% от словника 
(60 думи) покриват около ½ текст – 50.56%. Приблизително ¾ от текста (74.8%) се 
покрива от употребата на 263 думи, съставляващи 18.3% от словника. На останалите 
думи (81.7% от словника), употребявани по-малко от 5 пъти (1 път – 737 единици, 2 
пъти – 237 единици, 3 пъти – 136 единици, и 4 пъти – 69 единици, или сумарно 1179 
думи), се падат 25.2%, т.е. ¼ от текста. Изчисленията са направени от Т. Илиева 
(Илиева/Ilieva 2013д: 75). 

ЕзF.I. 461 – приблизително на 1% лексеми от словника (30 думи, срещащи се 
11845 пъти) съответстват 33.11% текст, т.е. 1% от словника покрива около ⅓ текст, а 
най-честата дума (употребявана 1078 пъти) покрива 3% текст. Почти 5% от словника 
(154 думи) покриват приблизително ⅔ от текста − 60.93%. 93.6% от текста се покрива 
от употребата на 1490 думи, съставляващи 45.66% от словника. На останалите 1773  
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думи (54.34% от словника) се падат само 6.4% текст. Това са думи, употребявани 
един (1260 думи, т.е. 38.61) или два пъти (513 думи, т.е. 15.72). Изчисленията са 
направени от Т. Илиева (Илиева/Ilieva 2012: 16). 

6 Според изчисленията на И. Христова тази цифра възлиза на 2778 единици 
(Христова/Hristova 1994: 8). 

7 Според изчисленията на И. Христова тази цифра възлиза на 19653 единици 
(Христова/Hristova 1994: 9). 

8 Лексемното разнообразие е равно на процентното съотношение между броя на 
лемите (дължина на словника) и словоупотребите (обем на текста). За сравнение 
лексемното многообразие в ПЧрнз е 19.41% (Илиева/Ilieva 2013д: 73), в ЕзF.I.461 – 
9.09% (Илиева/Ilieva 2012б: 11), в ПрезвК – 13.5% (по Христова/Hristova 1994: 9), в 
ПовВрЛ – 10% (по Христова/Hristova 1994: 9), в ЙоЕБ – 13.17% (Илиева/Ilieva 2011: 
15), в ЧрнзХр – 24.5% (Илиева/Ilieva 2014: 200). Високият процент при ЧрнзХр и 
ПЧрнз вероятно се дължи на малкия словник, при който няма достатъчно насищане с 
високочестотна лексика. 

9 Индексът на повторяемостта се изчислява, като разделим общото количество 
словоупотреби на количеството лексеми в словника.  

10 Посоченият у Илиева/Ilieva 2013в: 63 индекс 6.94 е сгрешен и следва да се 
поправи на 8.9. 

11 За сравнение в ПЧрнз индексът на повторяемост е 5.15 (Илиева/Ilieva 2013д: 
76), у ПрезвК – 7.48 (Давидов/Davidov 1974: 296), в Мерило Праведное –7.25 (Вял-
кина, Лукина/Vialkina, Lukina 1966: 263), в ЧрнзХр – 4.07 (Илиева/Ilieva 2014: 203), в 
ПовВрЛ – 10 (Творогов/Tvorogov 1984: 13), в ЕзF.I.461 – 11 (Илиева/Ilieva 2011: 23), а 
в ЙоЕБ – 7.59 (Илиева/Ilieva 2011: 19). В съвременната поезия, където този индекс е 
най-малък, той се движи около 3, в журналистиката е 4.1, а в научната литература – 
6.2 (Jelínek, Bečka, Tĕšitclová 1961: 30). 

12 В първата графа се посочва словният масив, за който се отнасят данните, във 
втората – честотата на думите, в третата – количеството глаголи с дадена честота, в 
четвъртата – количеството съществителни, в петата – количеството прилагателни, в 
шестата – количеството останали думи (предлози, съюзи, местоимения, наречия и 
т.п.), и в последната − общата сума на лексемите със съответната честота. 

13 При изводите, които се правят от това сравнение, трябва непременно да се от-
чита разликата между сравняваните речници. СА е речник на паметници, а останалите 
– речници на текстове. Въпреки известната некоректност на такова едно сравнение то 
е направено, защото на лексиката от КСП и съчиненията с твърдо установена в нау-
ката хронология до XI век, при все случайността, че разполагаме точно с тези памет-
ници, се основава представата ни изобщо за старобългарската лексика. 

14 В ХимнКлОхр наречията са 105, което прави 5.8% спрямо словника (Илиева/ 
Ilieva 2013в: 60). За СловаКлОхр този показател е почти същият − 5.6% (Христова/ 
Hristova 1994: 16). 

15 За срв. процентното съотношение между различните словообразувателни типо-
ве от групата на отглаголните имена в други текстове е, както следва: -нIe – ИП 64%, 
ЙоЕБ 63%, ЙоЕШ 75%, ЕзF.I.461 73%, ЕфрСир77%, ПЧрнз 66%, ПрезвК 62%, КСП 
80%; -ъ – ИП 24%, ЙоЕБ 28%, ЙоЕШ 19%, ЕзF.I.461 18%, ЕфрСир 15%, ПЧрнз 
24%, ПрезвК 26%, КСП 12%; -тIe – ИП 7%, ЙоЕБ 5%, ЙоЕШ 3%, ЕзF.I.461 4%, 
ЕфрСир 2%, ПЧрнз 4%, ПрезвК 4%, КСП 3%; -ъкъ – ИП 2%, ЙоЕБ 1%, ЙоЕШ 1%, 
ЕзF.I.461 2%, ЕфрСир 2%, ПрезвК 2%, КСП 1%; -ьбA – ЙоЕБ 1%, ЙоЕШ 0.6%, 
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ЕзF.I.461 1%, ЕфрСир 1%, ПЧрнз 3%, ПрезвК 2%, КСП 2%; -знь – ЙоЕБ 1%, ЙоЕШ 
1%, ЕзF.I.461 1%, ЕфрСир 2%, ПЧрнз 1%, ПрезвК 2%, КСП 1%; -твA – ИП 3%, ЙоЕБ 
1%, ЙоЕШ 1%, ЕзF.I.461 1%, ЕфрСир 1%, ПЧрнз 2%, ПрезвК 2%, КСП 1%. 

16 За срв. процентното съотношение между различните словообразувателни типо-
ве от групата на абстрактните наименования в други текстове е, както следва: -ьствO – 
ИП 27%, ЙоЕБ 52%, ЙоЕШ 36%, ЕзF.I.46 128%, ЕфрСир 28%, ПЧрнз 25%, ПрезвК 
30%, КСП 32%; -ьствIe – ИП 4%, ЙоЕБ 7%, ЙоЕШ 5%, ЕзF.I.461 6%, ЕфрСир 10%, 
ПЧрнз 4%, ПрезвК 8%, КСП 10%; -Ie – ИП 17%, ЙоЕБ 10%, ЙоЕШ 20%, ЕзF.I.461 
24%, ЕфрСир 33%, ПЧрнз 20%, ПрезвК 22%, КСП 27%; -Oсть – ИП22%, ЙоЕБ16%, 
ЙоЕШ16%, ЕзF.I.46115%, ЕфрСир12%, ПЧрнз25%, ПрезвК 15%, КСП13%; -OтA – 
ИП 12%, ЙоЕБ 6%, ЙоЕШ 8%, ЕзF.I.461 13%, ЕфрСир 6%, ПЧрнз 14%, ПрезвК 11%, 
КСП 7%; -ьдA – ИП 7%, ЙоЕБ 1%, ЙоЕШ 1%, ЕзF.I.461 3%, ЕфрСир 1%, ПетърЧрз 
3%, ПрезвК 2%, КСП 1%; -IнA – ИП 11%, ЙоЕБ 6%, ЙоЕШ 11%, ЕзF.I.46 17%, 
ЕфрСир 7%, ПетърЧрз 6%, ПрезвК 8%, КСП 7%; -ынI – ЙоЕБ 2%, ЙоЕШ 3%, 
ЕзF.I.461 1%, ЕфрСир 2%, ПЧрнз 3%, ПрезвК 4%, КСП 2%. 

17 За срв. процентното съотношение между различните словообразувателни типо-
ве от групата на наименованията на лица в други текстове е, както следва: -(ьн)Iкъ – 
ИП 30%, ЙоЕБ 36%, ЙоЕШ 33%, ЕзF.I.461 41%, ЕфрСир 35%, ПЧрнз 37%, ПрезвК 
38%, КСП 39%; -ьць – ИП 12%, ЙоЕБ 28%, ЙоЕШ 24%, ЕзF.I.461 16%, ЕфрСир 23%, 
ПЧрнз 21%, ПрезвК 19%, КСП 23%; -тель – ИП 10%, ЙоЕБ 21%, ЙоЕШ 13%, 
ЕзF.I.461 12%, ЕфрСир 22%, ПЧрнз 18%, ПрезвК 16%, КСП 17%; -ян- – ИП 25%, 
ЙоЕБ 1%, ЙоЕШ 4%, ЕзF.I.461 12%, ЕфрСир 2%, ПЧрнз 3%, ПрезвК 1%; -Iнъ – ИП 
4%, ЙоЕБ 5%, ЙоЕШ 10%, ЕзF.I.461 6%, ЕфрСир 4%, ПетърЧрз 5%, ПрезвК 7%, КСП 
5%; -ьцA м – ЙоЕШ 2%, ЕфрСир 2%, ПЧрнз 5%, ПрезвК 3%, КСП 3%; -(ьн)IцA – ИП 
18%, ЙоЕБ 6%, ЙоЕШ 8%, ЕзF.I.461 10%, ЕфрСир 6%, ПЧрнз 5%, ПрезвК 15%, КСП 
7%. 

18 За сравнение процентното съотношение на този модел спрямо останалите сло-
вообразувателни типове от групата на качествените прилагателни в други текстове е, 
както следва: ИП – 80.23%; КСП – 82.26%; ЙоЕБ – 84.5%; ЕзF.I.461 – 79.13%; ЙоЕШ 
– 81.9%; ЕфрСир – 79.4%; ПЧрнз – 81.9%; ПрезвК – 72.6%; Изб1073г. – 82.9%; 
Сб1076г. – 74.5%; Средна стойност 82.15% . 

19 За сравнение делът на адективираните причастия в ИП е 6.95%, в КСП – 9.03%, 
в ЙоЕБ – 11%, в ЕзF.I.461 – 5.15%, в ЙоЕШ – 5.7%, в ЕфрСир – 10.87, в ПЧрнз – 
7.24%, в ПрезвК – 10.9%, в Изб1073г. – 14.17%, в Сб1076г. – 5.94%. Средна стойност 
9. 81%. 

20 В тази бройка влизат само единичните префикси. 
21 За сравнение привеждаме данни за процентните отношения между префиксал-

ните модели в други паметници: 
 
представки 

паметници 

въ- въз- дO- зA- Iз- нA- O- Oб- Oт ъ- пO- пOд ъ- прI- прO- прѣ- прѣд- рAз- съ1- 

съ2- 

OU- 

ПЧрнз 3.6 7.8 1.26 3.8 6.9 5.5 6.97 3.8 4.43 18.4 0.21 4.01 3.6 5.3 0.21 4.43 8.6 11 

ЙоЕБ 5.56 6.51 1.37 1.62 8.22 3.85 6.08 4.11 4.79 15.16 0.77 7.96 4.19 5.65 0.51 5.14 11.5 6.51 

ЙоЕШ 4.42 7.4 1.8 3.84 8.07 4.42 4.56 4.6 5.8 13.4 0.9 6.1 4.23 6.7 0.3 5.2 10.7 7.7 
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КСП 4.4 8.2 1.5 3.9 8.1 3.4 4.85 4 4.34 13.73 0.73 6.51 4.56 7.31 0.9 4.75 9.58 9.58 

ЕзF.I.461 4.8 8.8 0.7 2.8 7.2 6.8 5.5 4.17 4.1 15.7 0.4 5.9 4.9 5.3 0.5 5.4 12.6 8 

ЕфрСир 4.1 7.5 1 3.1 7.7 4.3 6.1 4.6 4.42 16.6 0.5 5.6 4 5.5 0 4.6 10.6 9.1 

ИП 5.3 7.1 1.24 3.1 8.8 3.6 6.4 4.4 3.23 14.4 0.6 4.07 4.4 5.5 2.14 4.5 11.6 9.1 

Сб1076г. 5.1 9.07 2.03 3.1 9.35 6.2 7.5 5.09 6.75 15.2 0.83 7.4 4.35 6.01 0.46 5.9 13.1 11.1 

КирЙер 3.8 10.6 1.3 2 8.2 4.2 5.9 4.2 4.3 15.15 0.56 5.7 3.9 5.9 0.9 0 10.1 12.6 

Изб1073г. 4.5 6.8 1.6 0.9 6.76 4.1 7.7 4.5 5.45 15.2 0.9 5.7 4.23 5.9 0.8 4.5 11.1 8.7 

ПрезвКозма 4.8 7.78 0.9 3.7 6.38 5.34 5.57 4.3 4.3 16.02 0.34 5.8 4.5 5.8 0.3 4.3 11.1 8.47 

Средно % 4.47 8.13 1.31 2.9 7.7 4.73 6 4,3 4.46 15.27 0.56 5.8 4.58 6.28 0.69 4.34 10.7 8.95 

 
22 За сравнение в ЕзF.I461 формированията на не- съставляват 54.3%, тези на 

без- 16%, а словосъчетанията с предлог без 29.7%. Данните са изчислени по Или-
ева/Ilieva 2013а. В ПЧрнз формированията на не- съставляват 77%, тези на без- 9%, 
а словосъчетанията с предлог без 14% (Илиева/Ilieva 2013д: 83).  

23 За сравнение в ЕзF.I461 процентният дял на тази категория думи е 2.8% 
(Илиева/Ilieva 2006: 441), в ЙоЕБ 6% (Илиева/Ilieva 2013б: 130), в ИП – 4.25% 
(Станков/Stankov 1994: 171), в ЧрнзХр 3% (Илиева/Ilieva 2014: 206). От КСП това 
съотношение за Мар е 2.4%, за Син – 2.33%, за Евх – 4.65%, за Супр – 7.09% 
(Цейтлин/Tseitlin 1977: 41). 

24 За сравнение процентният дял на чуждите думи в КСП е 18.5% (Цейтлин/ 
Tseitlin 1986: 36), в ЙоЕБ – 3% (Илиева/Ilieva 2013б: 157), в ЕзF.I.461 – 6% (Или-
ева/Ilieva 2012б: 24), в ПЧрнз – 2 % (Илиева/Ilieva 2013д: 79), в ЧрнзХр – 11% 
(Илиева/Ilieva 2014: 206), в ИП – 10.1% (Илиева/Ilieva 2015: 119).  

25 Съпоставката между СловаКлОхр и ХимнКлОхр показва като цяло по-мал-
ко глаголи в групата на най-честите думи. Има разлика и в качествено отношение 
– докато в СловаКлОхр преобладават наименованията на основни действия, в 
ХимнКлОхр често се употребява по-малко базова глаголна лексика за сметка на 
характеризиращата.  

26 От ранговите списъци към ХимнКлОхр и СловаКлОхр се вижда, че думите 
с най-висока фреквенция се отличават и с най-голямо покритие по отношение на 
броя произведения, в които се срещат. Трябва също да се отбележи, че с изклю-
чение на някои стилистично ангажирани ключови (опорни) думи и част от конк-
ретните наименования, реализиращи се като художествени метафори, лексиката с 
висока честота в съпоставяните словни масиви е неутрална в стилистично отно-
шение. 

27 В този процент влиза употребата в ХимнКлОхр на думите прOсвѣтIтI сѧ – 
72 пъти в 16 произведения, слъньце – 40 пъти в 14 произведения, зAря – 28 пъти в 
12 произведения, прѣсвѣтьлъ – 27 пъти в 12 произведения, свѣтъ – 25 пъти в 11 
произведения, свѣтьлъ – 19 пъти в 9 произведения, прOсвѣтIтI – 18 пъти в 7 про-
изведения, въсIятI – 18 пъти в 10 произведения, сIятI – 16 пъти в 11 произведе-
ния, свѣтIлO – 11 пъти в 5 произведения, свѣтьлO – 11 пъти в 6 произведения, т рь с-
вѣтьлъ – 11 пъти в 8 произведения, свѣтOдAвь ць – 11 пъти в 7 произведения, свѣ-
тьлOсть – 8 пъти в 5 произведения, OзAрятI – 7 пъти в 4 произведения, свѣтIль нIкъ 
– 5 пъти в 5 произведения, злAтOзAрь нъ – 4 пъти в 4 произведения, трьслънь чьнъ – 
3 пъти в 2 произведения, свѣтIтI – 3 пъти в 1 произведение, по 3 пъти прOсвьтѣтI 
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сѧ и прOсвѣщенIe съответно в 2 и 3 произведения, пO 2 пъти свьтѣтI сѧ, свѣтO-
зAрьнъ, свѣтOнOсьнъ, прѣсвѣть лO и прOсIятI и 1 път трIсIяньнъ. 

28 В този процент влиза употребата в ХимнКлОхр на думите МAрIя – 12 пъти в 
9 произведения, дѣвA – 46 пъти в 14 произведения, гOспOж дA – 42 пъти в 12 произ-
ведения, бOгOрOдIцA – 19 пъти в 13 произведения, бOгOрOдIчь нъ – 18 пъти в 18 про-
изведения, дѣвAя –10 пъти в 2 произведения, дѣвIцA – 11 пъти в 7 произведения, 
зAстѫпьнIцA – 7 пъти в 4 произведения, прIснOдѣвA – 6 пъти в 4 произведения, 
прѣрAдOвAнAя – 6 пъти в 4 произведения, дѣвьствO – 5 пъти в 2 произведения, без-
м ѫж ьнAя, пOмOщьнIцA – 4 пъти в 4 произведения, бOгOмAтI и мAтерь нъ – по 3 пъти в 
по 3 произведения, безневѣстьнAя 2 пъти в 1 произведение, по 1 път прѣрAдOвAнAя, прIс-
нOдѣвAя, дѣвIчь, дѣвIчьскъ, бOгOневѣстA, бOгOневѣстьнAя. 

29 В това обединение влизат всички деривати с елативните форманти прѣ-, вьсе- и 
мънOгO-. 

30 В тази група влиза употребата в ХимнКлОхр на думите слAвA – 31 пъти в 14 

произведения, велIчAтI – 18 пъти в 12 произведения, въспѣтI – 15 пъти в 9 произве-
дения, слAвIтI – 13 пъти в 5 произведения, въспѣвAтI – 11 пъти в 7 произведения, 
прOслAвлятI – 8 пъти в 5 произведения, прѣслAвьнъ – 6 пъти в 6 произведения, слAвьнъ 
– 3 пъти в 2 произведения, пOхвAлA – 3 пъти в 3 произведения, по 2 пъти пOхвAленIe и 
пOхвAльнъ, по 1 път хвAленIe, хвAльнъ и въсхвAлIтI.  
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