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Първа глава. Уводна част 

Kapitel 1. Einleitender Teil 

 

0. В началото на уводната част се прави кратко представяне на целите и метода на 

работа, на текстовата база на корпуса и на организационната структура на 

дисертацията. 

Работата си поставя за задача да сравни юнкторите (= съчинителни съюзи, 

подчинителни съюзи, наречия, частици и предлози, които свързват изречения или 

конструкции със статут на изречения), използвани от писателя Ханс Якоб Кристофел 

фон Гримелсхаузен в известния му роман „Симплицисимус Немски” от 1668 г., и 

техните еквиваленти в превода на романа на съвременен немски език от 2009 г., 

извършен от Райнхард Кайзер. Целта е чрез това сравнение да се изследват 

особеностите в стила на автора и същевременно да се очертаят тенденции в развитието 

на езика от разглеждания период  (17. в.)  до съвременното му състояние. Като причина 

за превода на романа се посочва трудната разбираемост на бароковия немски от 17. в. 

за съвременните носители на езика1.  

Като подходящ метод за изследване  беше избран юнкционният модел на Вилмош Агел 

(срв. Агел 2010 или Агел и Дигелман 2010), който доразвива юнкционната теория на 

Волфганг Райбле2 (1992) и прави възможна нейната приложимост едновременно върху 

съвременни и исторически текстове на немски език. Всеки текст, анализиран чрез този 

модел, може с помощта на точкова система да бъде позициониран по агрегационно-

интеграционната скала3, което в крайна сметка го прави сравним с други текстове. 

Резултатите от изследването трябва да дадат отговор на въпроса кой от двата текста – 

този от 17. в. или преводният текст от 21. в. – е по-интегративен и по каква причина.   

Тъй като броят и комплексността на юнкторите дава представа не само за 

синтактичната и семантичната организация на изказванията, а и за тяхната 

приблизителна ‚близост’ (от немски ‚Nähe’)  и ‚отдалеченост’ (от немски ‚Distanz’)4, 

                                                             
1 Из рекламната брошура на превода на романа на съвременен немски език.  
2 Теорията е представена във втора глава, точка 1.  
3 За подробности относно агрегационно-интеграционната скала вж. втора глава, точка 1. 
4 Тези метафорични названия, обозначаващи концепционалните свойства на устната и писмената 
комуникация, се разпространяват в германистичната лингвистика благодарение на романистите Петер 
Кох и Вулф Йостерайхер (1985). Вж. повече в първа глава, точка 2.  
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резултатите ще позволят ориентация и относно степента на ‚близост’ или 

‚отдалеченост’ на анализираните текстове. 

 

За постигане на набелязаните цели изследването разчита на собствен корпус, състоящ 

се от откъси от романа и превода му с размер от около 12 000 словоформи, колкото е 

стандартната дължина на текстовете от раннонововисоконемския Бонски корпус, дал 

основата за изработването на Раннонововисоконемската граматика от 1993 г5. Корпусът 

се състои общо от 4 текста: два текста от 17. в. (Симплицисимус 17. в. = Пета книга 

(7006 словоформи) + Континуацио6 (5036 словоформи)) и съответно 2 текста от 21. в. 

(Симплицисимус 21. в. = Пета книга (7107 словоформи) + Континуацио (5040 

словоформи)). Вторият текст изпълнява двойна функция: 

 

1) Контролна функция по отношение на получените резултати; 

2) Основа за сравнение между романа Симплицисимус и неговото продължение, 

издадено през 1669 г., т.е. една година по-късно, под заглавието „Продължение 

на приключенията на Симплицисимус или неговият край” (Continuatio des 

abentheurlichen Simplicissimi oder Der Schluss desselben). 

 

Идеята за второто сравнение възникна въз основа на статия от Хелмут Краусе, в 

която той твърди, че на шестата книга от романа Симплицисимус – неговото 

продължение Континуацио, – която нерядко е пренебрегвана, се полага всъщност 

централно място в изследванията на езика на Гримелсхаузен, защото нейният ръкопис 

не е коригиран и променян, поради което предава особено точно оригиналния език на 

автора и е по-добре да се използва като изходна точка за изследванията, отколкото 

първото издание на Симплицисимус. При това, четейки Континуацио, човек има 

чувството, че Гримелсхаузен е пишел думите така, както ги е чувал и както му е 

хрумвало на момента (Краусе 1968: 439-440). Чрез нашето сравнение бихме искали да 

проверим дали и до каква степен Краусе има основания за горното твърдение. 

                                                             
5 Срв. Reichmann, Oskar / Wegera, Klaus-Peter (Hrsg.): Frühneuhochdeutsche Grammatik, von Robert Peter 
Ebert, Oskar Reichmann, Hans-Joachim Solms und Klaus-Peter Wegera. Tübingen: Niemeyer, 1993 (Sammlung 
kurzer Grammatiken germanischer Dialekte A. Hauptreihe Nr. 12). 
6 От нем. Continuatio.  
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Като текстова база на изследването служи дигитализираното издание на романа 

Симплицисимус7 от 1975 г., достъпно за ползване в интернет благодарение на проекта 

Гутенберг8, а за съвременния текст е използвано второто издание на превода от 2009 г.9 

 

1. В първия раздел на първа глава се прави опит за позициониране на писателя Ханс 

Якоб Кристофел фон Гримелсхаузен в общия езиково-исторически контекст, като за 

тази цел се очертават особеностите на поетичния език на бароковата епоха и на някои 

общи синтактични явления, преди да бъдат представени по-важните биографични 

данни за писателя и досегашните изследвания върху неговия език. Разкриват се някои 

проблеми, свързани с определени традиции във възприемането на Гримелсхаузен.  

1.1. За разлика от архитектурата или музиката на бароковата епоха, чиито граници 

почти съвпадат с границите на 17. в., литературата през този период не се радва на 

особена популярност. Според Харалд Щайнхаген (1984: 9) това се дължи на самото 

развитие на немската литературна история. Докато другите южно- и западноевропейски 

страни, като Италия, Испания, Франция, Нидерландия и Англия, които още в първите 

векове от Новото време могат да се похвалят с национални литератури от класически 

ранг, немската литература достига подобно развитие сравнително късно, в 

десетилетията преди и след 1800 г., от което следва, че всичко предходно, което не е на 

подобно ниво на развитие, остава в сянката на немската класика. Още през 18. в. 

възникват всички онези предразсъдъци, които продължават да съществуват чак до 20.в.  

и обричат в крайна сметка бароковата литература на забрава. Отричат се както 

характерният за епохата претрупан стил с неговата патетичност, декоративност и 

орнаменталност, така и всичко противоестествено, дворцово, студено, безчувствено 

или чисто занаятчийско в литературата на 17. в. (пак там). И така поради този факт, а и 

поради голямата си времева дистанция тази литература не отговоря на очакванията, 

свързани с литературата днес, което представлява сериозна пречка за нейното 

популяризиране. Като други причини за непопулярността на бароковата литература се 

изтъкват нейното понятие за изкуство, тематиката й и не на последно място изразните й 

средства, които се определят от редица поетично-реторични норми и правила и с това 

възпрепятстват непосредствения досег с нея (пак там). Тази нормативна система е била 

                                                             
7 Срв. Grimmelshausen, Hans 1975: Simplicius Simplicissimus. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 
8 Срв. http://gutenberg.spiegel.de/buch/simplicius-simplicissimus-5248/1 (24.09.2014) 
9 Срв. Grimmelshausen, Hans 2009: Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch. Aus dem Deutschen des 17. 
Jahrhunderts und mit einem Nachwort von Reinhard Kaiser. Frankfurt am Main: Eichborn. 
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пречка за възприемането на литературата и през 17. в., когато още не са съществували 

днешната широка публика и развит литературен пазар. Почти само автори с 

академично образование (poetae docti) „пишат за една публика, която поради 

принадлежността си към определени социални прослойки [...] и поради умението си да 

чете е способна и склонна към реципиране” (Блуме 1980: 719). И така бароковата 

литература остава „до голяма степен продукция [...] за собствено ползване на малкото 

учени и образовани, които са едновременно продуценти и реципиенти” (Щайнхаген 

1984: 31).  

 

1.2. Поради политическата и културната зависимост на Германия от съседните й страни 

немският език на 17. в. може спокойно да се определи като шарена смесица от най-

различни езикови влияния (срв. Ланген 1966: 931 и сл.), сред които се откроява ролята 

на романските езици, и особено на латинския език, който и през 17. в. остава езикът на 

образованието, на правото и на църквата и с който немският език в най-голяма степен 

си взаимодейства.   

Характерно за епохата на барока е, че за разлика от други литературни периоди се 

толерират имитацията и колективната употреба на езика, докато индивидуалността и 

креативността в литературата отстъпват на заден план. Поетичният език се превръща в 

изкусно редене на отделни мозаечни части, т.е. на най-различни метафори, поетични 

изрази или игри на думи, които удобно могат да се заемат от книги, съставени 

специално за тази цел. Затова не е учудващо, че в този период, през който понятието  

лично творчество е до такава степен ограничено, процъфтява преводът от чужди езици. 

Между преводаческата работа и оригиналното творчество се поставя знак за равенство. 

Именно тази липса на вяра в собствения език води и до силното влияние от писатели от 

романските страни, които масово се превеждат, четат и имитират.  

1.3. Като основна синтактична тенденция, типична за 17. в., се определя засилената 

употреба на хипотаксиса в структурирането на изречението, срв.: 

Не единствената, но най-типичната форма е голямото, логически построено, 
хипотактично сложно изречение, което се характеризира именно с ролята на съюзите 
(Ланген 1966: 984).    

По отношение на прозата през този период под определението 'бароков' се имат 

предвид именно свръхдългите сложни изречения, въпреки че литературният език тогава 

в никакъв случай не е бил само 'бароков'. Всъщност за стила на тази епоха са 
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характерни силните контрасти: „Освен асианизма с дълги, сложно-хипотактични, 

претрупани изречения е съществувал и лаконизмът с кратки, паратактични изречения” 

(Поленц 1994: 309). От гледна точка на историята на езика обаче „типично бароковото” 

се смята за запазената марка на епохата, „тъй като то действа толкова силно като 

отблъскващ литературен стил, че литераторите са имали доста работа до средата на 

18.в., за да се освободят от него” (пак там).   

Наред с употребата на сложни изречения се забелязва и тенденция за увеличаване на 

обема на отделното изречение (от нем. Elementarsatz, за определението вж. Адмони 

1990: 4-5), както и на обема на групата на съществителното име посредством 

използването на партиципиални конструкции, сложни съществителни или разширени 

определения (Адмони 1990: 193). Във връзка с това се разглежда и тенденцията за 

разширяващата се употреба на монофлексията, която служи за „структурното 

циментиране” на групата на съществителното (пак там: 189). Тенденция за „структурно 

циментиране” се забелязва и при изречението, като тук става дума за топологията на 

изречението и преди всичко за ролята на вербално-предикативната рамка, чиято 

употреба се налага през този период, без обаче да се стига до нейното абсолютизиране. 

От решаващо значение за „циментирането” на дългите сложни изречения е позицията 

на глагола, който заема второто място в главното и последното място в подчиненото 

изречение. Макар че през 17. в. се увеличава употребата на съюзите, все пак за 

диференцията между главното и подчиненото изречение в мнозинството от случаите 

определящ остава словоредът. Трябва да се спомене и масовото разпространение на 

афинитните конструкции, които също служат за подчертаване на зависимия статус на 

подчиненото изречение.   

1.4. Романите на Ханс Якоб Кристофел фон Гримелсхаузен, и особено неговото 

основно произведение Симплицисимус,  са се радвали на голяма популярност през 17. 

в., за което свидетелстват бързото преиздаване на романа и употребата на заглавието 

му от други писатели и издатели с рекламна цел. След като в началото на 19. в. 

благодарение на романтиците писателят бива преоткрит за широката публика, животът 

и творчеството му се превръщат в любима тема за изследване.  

В началото на изследователската дейност върху Гримелсхаузен е трябвало тепърва да 

се разкриват дори и най-важни биографични данни като неговото родно място –

хесенското градче Гелнхаузен – или мястото, където е живял и творил – градчето 
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Ренхен. Едва през 1837 г. става известно истинското име на писателя, тъй като той е 

обичал да се крие зад псевдоними, като само три от неговите произведения са 

публикувани под истинското му име. Тъй като за първите двайсет години на писателя и 

до днес липсват сигурни биографични данни, изследвачите му, особено в миналото, са 

били склонни да търсят в романа Симплицисимус автобиографични моменти, с чиято 

помощ да реконструират първата фаза от живота му. Все пак със сигурност може да се 

каже, че за разлика от своите професионални колеги Гримелсхаузен не е имал 

възможност да получи академично образование, тъй като много рано е бил въвлечен в 

Трийсетгодишната война, срв.: 

[...] петнайсетгодишната служба като войник и секретар (във възрастта от дванайсет до 

двайсет и седмата му година) съвпада точно с онези години от живота, които в рамките 

на нормалното си обучение писателите използват за получаване на средно и 

университетско образование, както и за пътувания с образователни цели до културните 

центрове на Европа [...] (Бройер 2005: 709). 

Все пак и Гримелсхаузен е ходил на училище в продължение на шест или седем 

години, през които е посещавал протестантското латинско училище в Гелнхаузен, 

където латинският език от самото начало се е преподавал като задължителен предмет. 

След войната се жени и започва работа първоначално като управител на имение, по-

късно отваря собствена гостилница, а след това е назначен за кмет на град Ренхен. 

Паралелно с тази си заетост той успява да отдели време и за литературната си дейност, 

като усвоява повечето си знания в по-малка или по-голяма степен сам, което създава 

при него една интересна смесица от стилове. Вместо с претенциозна метафорика 

Гримелсхаузен си служи например с изрази, които са по-близо до народния език, срв.: 

„Той никога не се е ограничавал до фиксирания книжовен немски език, а е черпил от 

живия разговор на немските племена, още по-непринудено и от Лутер дори” (Гундолф 

1980: 212), или: „Той черпи от библията на Лутер, от народните поговорки и 

разговорния език, от професионалните езици, та чак до жаргона на наемните войници и 

на апашите” (Ланген 1966: 987). Би било обаче твърде ограничено да възприемаме 

Гримелсхаузен само като представител на един наивен реализъм, както ще установим 

по-късно. 

В обобщение бихме могли да направим с Дитер Бройер (1999: 20-21) следното 

заключение:  
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Гримелсхаузен остава аутсайдер в литературния живот на своето време. Като се имат 
предвид обемното му разказваческо творчество и поетичните му похвати, трудната роля 
на аутсайдер не е била в негов ущърб. Приближавайки се към литературата „отдолу”, от 
обикновените литературни жанрове на обикновения човек, и разширявайки 
литературния си хоризонт посредством непрестанно четене на стари, забравени автори 
от 16. в. (напр. Закс, Фишарт, Гарцони), както и на най-новите автори, той стига до едно 
много по-непредубедено, по-продуктивно и по-близко до живота схващане за задачата 
на литературата в сравнение с поетите с академично образование и открива чрез 
пародиране и смесване на жанровете възможности за описание, които не пречат на 
фантазията му, а и досега умело предизвикват проницателността на читателя.  

 

 Във връзка с изследванията върху езика и стила на Гримелсхаузен могат да се 

набележат няколко основни проблема. В количествено отношение прави впечатление 

ограниченият брой на лингвистичните публикации особено ако се направи съпоставка с 

почти „заплашителното” количество на литературните изследвания. Вторият проблем 

се отнася до факта, че голяма част от лингвистичните изследвания са остарели или 

поради ненадеждността на ползваното издание на романа Симплицисимус, което вместо 

първото издание на романа от 1668 г. (за него в най-голяма степен се вярва, че предава 

оригиналния език на Гримелсхаузен) следва стилистично коригираното издание от 1669 

г., или поради склонността на по-старите изследвания към използване на 

„импресионистичен, неопределен” език, „който предава впечатления без каквото и да 

било конкретно указание какви фактори са изиграли роля” в съставянето на крайната 

оценка (Бетен 1987: 63). Затова не са учудващи и често противоречивите заключения, 

до които се стига, както става видно от следващите примери.      

Волфганг Шухарт10 е на мнение, че в своите „народни” романи (т.е. и в 

Симплицисимус) Гримелсхаузен използва координацията като основен принцип за 

структуриране на изреченията, а за разлика от тях в двата си дворцови романа „Дитвалд 

и Амелинда“ (1670) и „Проксимус и Лимпида“ (1672), които издава в унисон с 

тогавашния литературен вкус, „изгубва индивидуалния си стил” (Шухарт 1928: 90), тъй 

като си служи с типичните за стила на тези романи подчинени изречения и 

партиципиални конструкции. За разлика от него Юлиус Петерсен защитава 

становището, че в дворцовите си романи Гримелсхаузен „въпреки определени 

напасвания остава обикновеният разказвач от народните книги и легенди, който успява 

                                                             
10 Срв. Schuchhardt, Wolfgang 1928: Studien zu Grimmelshausen, insbesondere sein Sprachstil. Berlin. 
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да се абстрахира от антикварния безпорядък и орнаменталната претрупаност на 

модерните произведения” (Петерсен 1962: 40). Хайнц Кнаус също се противопоставя на 

Волфганг Шухарт, като отрича мнението за доминиращата роля на паратаксиса, а 

вместо това вижда една „смесена и преходна форма от паратактичен към хипотактичен 

строеж”, а именно „едно хармонично отношение между главното и подчиненото 

изречение” (Кнаус 1934: 70 - 71). 

 

Друг проблем, който вече не се отнася само до лингвистичните изследвания, следва от 

едностранчивото възприемане на Гримелсхаузен като „народния реалист, който като 

хумористичен разказвач е успявал да се справи с тревогите на своето време” (Манак 

1984: 517). И въпреки че тази представа за него постепенно претърпява промяна, в 

много от изследванията върху езика и стила му „народното” в творчеството му и 

„близостта му до разговорния език” продължават да стоят на преден план. По-големият 

проблем обаче е, че липсват ясни научни критерии или статистически данни, които да 

оправдават подобни оценки.  

  

Ако проследим историята на рецепцията на Гримелсхаузен, ще забележим няколко 

фактора, които допринасят за това недоразумение. На първо място трябва да се 

споменат романтиците, които наистина преоткриват Гримелсхаузен за широката 

публика, но и за дълго време след това задават насоката на интерпретация на 

текстовете му като „‘самобитни’ творения, лишени от типичната ерудираност и 

съзнателнателна оформеност” (Манак 1984: 533).  Така се ражда митът за „селския 

поет” Гримелсхаузен, който едва след много години е напълно развенчан11. Вина за 

това носят обаче не само романтиците. Трябва да се отбележи, че Гримелсхаузен за 

разлика от повечето си колеги по перо е лишен от възможността да получи академично 

образование, което се е смятало за задължително условие за бароковите писатели. 

Поради това е било трудно да се повярва, че той би могъл сам да усвои специфичното 

изкуство на бароковото писане. Предопределящ за възприемането на Симплицисимус 

предимно като „народен” роман е и фактът, че в началото на изследванията върху 

Гримелсхаузен са липсвали данни за първите 20 години от живота на писателя, поради 

което е било много примамливо определени моменти от написания в първо лице роман 

                                                             
11 Срв. Koschlig, Manfred 1965: Der Mythos vom „Bauernpoeten“ Grimmelshausen. In: Jahrbuch der 

Deutschen Schillergesellschft IX (1965), 33-105. 
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Симплицисимус да получат автобиографично тълкуване, което обаче винаги е опасно 

при художествената литература, а в случая на Гримелсхаузен също често води до 

грешни изводи. Всички тези фактори водят до предубеденото тълкуване на романа 

Симплицисимус единствено като „народно постижение на един самоук” и поради тези 

ограничения пречат на обективното описание на езика и стила му.  

 

Много важна крачка в преодоляването на подобно тълкуване се оказва прозрението, че 

цялата немска барокова литература се определя от феномена реторика. Творчеството на 

Гримелсхаузен не прави изключение от това правило, което обаче се изтъква ясно едва 

през 1993 г. от Петер Хеселман, който в свое изследване привежда мнения на 

съвременници на Гримелсхаузен. Те еднозначно свидетелстват, че през 17. в. неговите 

текстове се възприемат като „реторично структурирани” (Хеселман 1993: 107). Според 

Хеселман обаче това заключение е в противоречие с факта, че изследванията върху 

Гримелсхаузен, както и науката реторика, почти не обръщат внимание на „красивата 

реч” на бароковия писател. При това още през 1970 г. Вилфрид Барнер констатира: 

 

[...] през бароковата епоха реториката като образователна дисциплина е централен 

фактор в литературния живот. Тя е решаваща за целите и методите на цялото 

литературно възпитание. Това е възпитание, което [...] е определяло развитието на 

почти всички барокови автори, както и на една голяма част от техните читатели (Барнер 

1970: 448). 

 

Тъй като Симплицисимус като пикаресков роман спада към ниския реторичен стил 

(genus humile), който за разлика от високия стил се отличава с почти незабелижима 

употреба на орнаменти (използват се определени фигури като анафора или 

паралелизъм, всички видове тропи обаче са непозволени), за неопитното око е трудно 

да разпознае характеристиките на този вид стил, на което вероятно отчасти се дължи и 

недоразумението с творчеството на Гримелсхаузен. Следователно, въпреки че Вилфрид 

Барнер признава „колко е неуместно т. нар. ›народни текстове‹ от самото начало да се 

изключват от областта на реториката” (1970: 454), минават години, докато старите 

представи за Гримелсхаузен като „народен писател” окончателно бъдат преодолени. 

 

1.5. В епохата на Барока юнкторите претърпяват сериозно развитие, защото заедно със 

словореда те играят много важна роля в организацията на типичните за този период 
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дълги и сложни изречения. Тяхната функция е да свързват отделни изказвания в едно 

смислово цяло. В повечето случаи връзката между изреченията е достатъчно добре 

определена от ситуацията, респ. контекста, така че говорещият или пишещият 

алтернативно може да избере и безсъюзното свързване. Юнкторите се смятат за 

характеристика на писмения език, защото се използват по-рядко в устната реч и често 

се заместват с безсъюзния паратаксис. В писмената комуникация липсват изразни 

средства като интонацията например, липсва и неразривната връзка на говоримия език 

със ситуацията. Затова се смята за естествено писменият език „да изразява по-

експлицитно семантичните връзки от устната реч. При кодирането на връзките между 

изказванията се предполага стремежът на читателя да интерпретира лексикалното 

съдържание [...] възможно най-кохерентно” (Дуден 2006: 1082). Именно този стремеж 

към прецизиране води по всеобщо мнение до по-интензивната употреба на съюзите в 

писмената форма на езика, а от гледна точка на историята на езика и до тяхното 

развитие.  

В Германия едва около средата на 17 в. немският език успява да се наложи над 

латинския като писмен език в почти всички сфери на живота благодарение на 

постепенно увеличаващия се брой на грамотните сред населението и на броя на 

напечатаните на немски книги. Според Йоханес Ербен (1977: 14) именно в периода 

между 1300 и 1700 година се наблюдава интензивно разширяване на репертоара на 

съюзите и предлозите, което е свързано, от една страна, с увеличаващата се нужда от 

по-точно фиксиране на времево-пространствените или на каузалните връзки за 

читателя, който за разлика от слушателя не може да разчита на ситуацията за 

декодиране на смисъла. Трябва да се има предвид и разширяващият се радиус на 

комуникация на родния немски език, който включва например разговор по научни 

въпроси или конфронтация с други езици в преводния процес. И не на последно място 

трябва да се спомене връзката с увеличаващата се употреба на писмения немски език, 

защото езикът едва в тази си форма на съществуване – писмената – позволява 

изграждането на по-големи комплекси на по-високо ниво на абстракция, където се 

появява и нуждата от експлицитно обозначаване на изразените хипотактични връзки и 

следователно и нуждата от разширяване на инвентара на свързващите думи (пак там).     

2. Известно е, че увеличаващата се употреба на писмената форма на езика води в 

крайна сметка до постепенното изграждане на специфични за писмената реч модели и 

начини на изразяване. За назоваване на този процес в германистичната лингвистика се 
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използва терминът „Verschriftlichung“ (буквално на български „описменостяване”), 

който се отличава от процеса „Verschriftung“12 (може буквално да се преведе като 

„описменяване”, за да отличим от първия превод). Вторият термин обозначава чистото 

превръщане на устни изказвания в писмен текст, т.е. преминаване от фонична в 

графична форма, без това да има директни последствия за начина на изразяване. При 

процеса „описменостяване” са налице промени в концепционалния профил на 

изказванията (срв. Йостерайхер 1993: 27213).  

Според Вилмош Агел и Матилде Хениг14 периодът на ранния нововисоконемски език 

(от средата на 17. до средата на 20. в.) е времето, в което тези два процеса (ще ги 

наречем по образец на немския условно „описменяване” и „описменостяване”) са най-

интензивно изявени и водят до фундаментални промени в „когниционно-

психологическите основи на мисленето и говоренето” (Агел и Хениг 2006: IX). Двата 

процеса се обединяват под названието „литерализиране” (от нем. Literalisierung). 

Литерализирането води, от една страна, до нови мисловни модели, които не изместват 

напълно старите модели, а се наслагват върху тях. От друга страна, литерализирането и 

‚когнитивирането’ водят до изграждането на нови граматични модели, които 

аналогично на новите мисловни модели не изместват напълно старите, а се наслагват 

върху тях. Резултатът от този процес е историческото преформяне и наслагване на 

старите структури на устната реч от страна на новите структури на писмената реч. 

‚Наслагване’ означава, „че новите организационни форми, орагизационни техники и 

начини на функциониране на говоренето възникват въз основа на старите и че това 

често води до едно вертикално съвместно съществуване на старо и ново” (пак там). 

Новите граматически структури постепенно придобиват социален престиж, започват да 

влияят на старите структури и така се стига до терциална оралност (от нем. tertiäre 

Oralität).  

Изхождайки от тези теоретични постановки, Вилмош Агел като бъдещ автор на първата 

„Граматика на нововисоконемския език” формулира като основен ръководен принцип в 

съставянето на бъдещата граматика фокусирането върху граматическите прилики и 

разлики между концепционално устни и концепционално писмени текстове (срв. Агел 
                                                             
12 Разграничението между двата термина се популяризира от романистите Петер Кох и Вулф 
Йостерайхер. 
13 Oesterreicher, Wulf 1993: Verschriftung und Verschriftlichung im Kontext medialer und konzeptioneller 
Schriftlichkeit. In: Schaefer, Ursula (Hrsg.): Schriftlichkeit im frühen Mittelalter. Tübingen: Narr (Script Oralia 
53), 267-292.  
14 Срв. Агел и Хениг 2006: IX и сл. 



14 
 

 
 

и Хениг 2007: 186). Тъй като обаче от по-старите периоди на немския език разполагаме 

единствено с писмени текстове, методическият подход към историческите текстове е 

възможен единствено посредством теоретичното моделиране на измерението ‚близост’ 

(от немски ‚Nähe’) (т.е. концепционално устна комуникация)  и ‚отдалеченост’ (от 

немски ‚Distanz’) (т.е. концепционално писмена комуникация) (Агел и Хениг 2006: XI). 

За тази цел Вилмош Агел и Матилде Хениг разработват допълнение към модела 

‚близост’/‚отдалеченост’ на Петер Кох и Вулф Йостерайхер, което включва 

операционализация на типичните за ‚близостта’ и ‚отдалечеността’ граматически 

признаци и позволява позиционирането на текстове в континуума между ‚близостта’ и 

‚отдалечеността’. До момента е представена само една част от този модел, а именно 

онази, чрез която могат да се установят универсалните различия между 

концепционално устни и концепционално писмени текстове. Във връзка с граматиката 

се изработва и използваният в настоящото изследване юнкционен модел, който е 

представен в точка 2 на втора глава.  

Идеята за разграничението между ‚език на близостта’ и ‚език на отдалечеността’ (от 

нем. ‚Sprache der Nähe’/‚Sprache der Distanz’) става популярна благодарение на Петер 

Кох и Вулф Йостерайхер.  

3. Тясно свързани с тези разсъждения са понятията агрегация и интеграция, които ще 

представим накратко с един пример от областта на отрицанието. Агрегацията и 

интеграцията са параметри, които са мотивирани когнитивно-културно-исторически и 

„представляват коренно различни граматически типове на организация, чието 

съотношение варира в зависимост от това, дали е устна или писмена форма на езика, и 

исторически непрестанно се променя” (Агел и Дигелман 2010: 354). 

За разлика от съвременния немски език, през 17. в. все още се среща отрицание в 

изречението за сравнение след сравнителна степен в главното изречение, както е видно 

от следния пример от Симплицисимус:  

(1) „darinnen fande ich / [...] / mehr Thorheiten / als mir bißhero noch nie vor Augen 

kommen (Simplicissimus 77 – Beleg nach Ebert 1993, 429)“ (Агел 2007: 41) 

Роберт Петер Еберт класифицира този пример в Граматиката на 

раннонововисоконемския15 в главата „Привидна размяна на положителен и 
                                                             
15 Срв. Ebert, Robert Peter: Syntax. In: Oskar Reichmann / Klaus-Peter Wegera (Hg.): Frühneuhochdeutsche 
Grammatik. Tübingen. [= Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte A/12], 1993, 313-484. 
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отрицателен начин на изразяване” като „плеонастично отрицание за днешното езиково 

чувство”. Това означава, че примери като този не са изключение, което може да се 

докаже и с други подобни цитати от Симплицисимус. След като този граматичен 

феномен все още е продуктивен през 17. в., тогава не е напълно обосновано да се 

говори от перспективата на днешния език за премахване на плеонастичното отрицание. 

Неслучайно вместо това Вилмош Агел предпочита да използва термина агрегация, 

който се оказва подходящ за адекватното описание на този, а и на други случаи, които 

само на пръв поглед нямат нищо общо помежду си (срв. Агел 2007: 44) . Като привежда 

и други типове примери, Агел се опитва да обоснове агрегацията като общ принцип, с 

чиято помощ организационната структура на съответните изречения може да се опише 

като „аспективна”. Изречения като пример (1), които се отличават с аспективна 

структура, демонстрират една и съща особеност: на синтактичната субординация не 

отговаря семантична субординация (Агел 2007: 45). Културно-историческият термин 

аспективен означава, че „синтаксисът и семантиката [...] са организирани от различни 

перспективи” (пак там). Ако се опрем на Цица и Хениг (2013: 2), бихме могли да 

изобразим аспективната структура по следния начин:  

 

                                                                                
 

darinnen fande ich mehr Thorheiten                   als mir bißhero noch nie vor Augen     

                                                                             kommen 

 

Структурата на едно изречение от съвременния немски език бихме могли да 

представим, както следва, срв.:  

 

(2) Sie hat dieses Jahr mehr Bücher gelesen, als sie letztes Jahr kaufen konnte. (пример 

по Агел 2007: 43) 
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Sie hat dieses Jahr mehr Bücher gelesen               als sie letztes Jahr kaufen konnte 

 

 

Както става ясно от второто изображение, съвременното изречение е организирано от 

централно-перспективна гледна точка. В подобни случаи на синтактичната 

суперординация отговаря семантична суперординация и обратно – на синтактичната 

субординация отговаря семантична субординация (Агел 2007: 45). Параметърът, който 

се отнася до централно-перспективната организация, се нарича интеграция. „С други 

думи субординираните дискурсни части са интегрирани синтактично и семантично в 

суперординираните, т.е. тяхната синтактична и семантична организация се извършва от 

страна на суперординираните дискурсни части” (пак там). 

 

Сравнението на примерите (1) и (2) показва, че в исторически план интегративните 

организационни форми в областта на отрицанието заместват агрегативните. Затова не 

става дума за „елиминиране на плеонастични отрицателни думи”, а за „изграждане на 

нов тип граматична организация” (пак там: 46 - 47).  

 

Понятията агрегация и интеграция се популяризират в лингвистиката от Вилхелм 

Кьолер, който противопоставя аспективната организация, т.е. „агрегатното 

пространство”, на централно-перспективната организация, т.е. на „системното 

пространство” (срв. Кьолер 1993: 2116, цит. по Цица и Хениг 2013: 2). За аспективните 

изображения, каквито можем да открием например в староегипетските или 

средновековните картини, е характерно, че отделните фигури не са обективирани от 

една единна гледна точка, а от повече. Интересът при тези картини е насочен към 

отделните неща, които се възприемат подобно на самостоятелни монади. За разлика от 

тях за централно-перспективните изображения е типично, че изобразените неща се 

превръщат във функция на пространството, респ. във функция на гледната точка, която 

възприемащият субект е заел (пак там). 

                                                             
16 Срв. Köller, Wilhelm 1993: Perspektivität in Bildern und Sprachsystemen. In: Eisenberg, Peter / Klotz, Peter 
(Hrsg.): Deutsch im Gespräch. Stuttgart, 15-34. 
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Независимо от това дали се използват двойката термини „агрегатно пространство/ 

системно пространство” (Кьолер 1993), „агрегативност/интегративност” (Райбле 199217; 

Агел 2003 или 2007), или „контекстна граматика/символична граматика” (Айзенберг 

1995), общото между тях е скаларното разбиране на принципа и аспективният респ. 

централно-перспективният начин на организация. Тези прилики позволяват да се 

открият редица типове примери, върху които агрегационно-интеграционната идея е 

приложима (срв. Цица и Хениг 2013: 5).  

4. Преди да представим използвания в работата юнкционен модел, ще се спрем 

накратко върху мотивите, които ни накараха да изберем точно романа Симплицисимус 

като подходяща основа за настоящото изследване. 

 

  Не ни е известно да има друг автор от 17. в., чиито произведения да са 

преведени на съвременен немски език18. Преводът на романа Симплицисимус 

позволява директното съпоставяне на старите със съвременните юнктори.  

 На второ място са споменатите чести характеристики, които описват езика 

на романа като „народен” или „близък до говоримия език”, срв.: 

Гримелсхаузен „е стоял с езика си по-близо до говоримия език на епохата от 

други автори” (Адмони 1990: 177), или: „Въпреки целия опит с претрупания 

канцеларски език [...] неговият разказвачески стил е разговорният” 

(Петерсен 1962: 30).    

 Ако изходим с Матилде Хениг от тезата за принципната по-голяма близост 

на по-старите езикови периоди до разговорния език (срв. Хениг: 5) и 

констатираме с Вилмош Агел, че „Агрегативни примери [...] се срещат през 

17. в. все още във всички текстови жанрове”, се оформя още една сериозна 

причина за подобно сравнение.     

 Ако се опрем на резултатите на Щефан Елспас, „че регионалността е 

прототипен белег на историческата близкоезиковост19“ и „че търсенето на 

възможно най-близкоезикови исторически текстове трябва да се 

                                                             
17 Разбирането на Райбле за понятията агрегация и интеграция в рамките на неговата юнкционна теория е 
представено във втора глава, точка 1. 
18 Борис Парашкевов, преводачът на романа Симплицисимус на български език, също посочва, че 
немската литература от 17. в. принципно се преиздава и чете в оригиналната си версия (срв. Парашкевов 
1993: 733).  
19 В превод от нем. Nähesprachlichkeit. 
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концентрира върху очевидно регионални текстове” (Елспас 2009: 78), тогава 

сме избрали правилния текст, защото той „ясно трябва да се причисли към 

горнонемския” (Беш 2012: 16).      

Въз основа на тези разсъждения може да се формулира хипотезата, че оригиналната 

версия на романа Симплицисимус от 17. в. би следвало да е по-агрегативна от превода 

на съвременен немски език. Като се има предвид фактът, че като особено подходящи 

текстови жанрове за съставянето на близкоезиков корпус във връзка с изготвянето на 

заплануваната граматика на нововисоконемския език са се оказали личните писма, 

дневниците и разказите за живота на обикновените хора, не бихме могли да очакваме 

от един литературен текст, т.е. от един писмено конципиран и поради това внимателно 

подготвен текст, да бъде силно агрегативен. Нашата идея е по-скоро посредством 

феномена „експлицитна юнкция” да проверим тезата дали един текст от 17. в. ще се 

окаже по-агрегативен от един съвременен текст, което вече е доказано от Матилде 

Хениг посредством явленията „сериализация в глаголния комплекс” и „агрегативна 

координация”. Това би могло да се обясни с факта, че в хода на увеличаващото се 

използване на писмената форма на езика (= „описменостяване”) агрегационните 

признаци се изместват от интеграционните, поради което в по-старите езикови периоди 

по принцип може да се очакват повече агрегационни признаци, срв.:     

 

Описменостяването води до повече интеграционни признаци, а с това и до 

преструктуриране на съотношението между агрегация и интеграция. Този процес на 

преструктуриране може да се изразява както в това, че един агрегационен признак се 

замества от интеграционен, така и в това, че се стига до вертикализация (Райхман 1988) 

на агрегационните и интеграционните признаци (за повече подробности вж. Агел 2003). 

В последния случай говорещият/пишещият, който владее съответните варианти на 

езика, разполага с агрегативни и интегративни варианти за реализация (Агел и Хениг 

2006: 29-30). 

 

Ако изходим от последното цитирано твърдение, можем да кажем, че в случая на 

експлицитната юнкция говорещият/пишещият днес (както и преди) разполага с 

различни агрегативни и интегративни юнкционни техники, които може да използва 

като стилистични варианти. Затова ще бъде интересно да се проследи кои варианти са 

предпочетени в превода на романа в сравнение с оригинала.  
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Втора глава. За теорията на (експлицитната) юнкция(та) 

Kapitel 2. Zur Theorie der (expliziten) Junktion 

 

0. Във втората глава на дисертацията се представя теорията, която служи за анализ на 

избрания корпус. Първо се изяснява какво се има предвид под феномена 

(ексцплицитна) юнкция. След това се описват отделните юнкционни техники и се 

обяснява операционализацията на юнкционния модел със заложената му точкова 

система.    

 

1. От централно значение за описанието на юнкционния модел на Вилмош Агел, който 

използваме като инструмент за анализ на текстовете, е юнкционната теория на 

Волфганг Райбле със заложеното разбиране за агрегация и интеграция. Затова първо ще 

се спрем на основните моменти в нея.  

Ако сравним изреченията  

(1) Peter geht nicht zur Schule. Er ist krank.  

(2) Peter ist krank. Deshalb geht er nicht in die Schule.  

(3) Weil Peter krank ist, geht er nicht in die Schule.  

(4) Wegen seiner Erkrankung geht Peter nicht in die Schule,  

ще се изправим пред проблема, че в изречение (4) с предлога wegen не става дума нито 

за субординация, нито за координация, тъй като изречението не е сложно. С термините 

на традиционната граматика четирите примера за каузалност явно не могат да бъдат 

обяснени от една обща гледна точка. Затова Волфганг Райбле предлага вместо 

координация и субординация по-неутралните понятия агрегация и интеграция, които 

представляват полюсите на една скала, между които са разположени голям брой 

езикови варианти. Тази скала с нейните два полюса агрегация и интеграция, която 

съществува във всеки един език, е наречена от Райбле (1992: 27) юнкция, срв.: 

В случая, който тук се дискутира, основната задача е свързването на по-малки в по-

големи единици. Единиците, които са предвидени в схемата, са положения на нещата, 

т.е. имат статут на изречения. Тази задача аз нарекох 'юнкция' – опирайки се на 
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понятието jonction на Люсиен Тениер, при което става дума точно за свързването на 

единици със статут на изречения. Двата екстремни принципа, които в тази връзка 

действат универсално, са агрегацията и интеграцията.  

Според Райбле в примери като (1) е осъществена най-агрегативната юнкционна 

техника, защото двете изречения не са свързани и семантичното отношение между тях 

може да се интерпретира единствено благодарение на съседното им положение. В 

изречение (2) техниката е по-малко агрегативна, защото семантичната интеграция се 

демонстрира чрез езиковия елемент deshalb. Все още обаче липсва синтактична 

интеграция, която наблюдаваме едва в изречение (3), в което едното изречение се е 

превърнало в част от второто изречение, т.е. първото е интегрирано във второто 

(Райбле 1992: 16). Пример (4), в който семантичното отношение е изразено с предлог и 

е налице преход от вербалната в номиналната област, представлява при Райбле 

предпоследната по интегративност техника.  

 

Предимството на тази юнкционна скала се изразява в това, че е добър терциум 

компарационис за сравнение на езици или езикови периоди. С нейна помощ могат да 

бъдат обяснени и различията между устния и писмения вариант на езика, срв.:  

Принципно важи, че в устния разговор се реализират почти само агрегативните техники 

на измерението юнкция; само там, където е налице значително предварително 

концепционално усилие, говорещият достига в устната реч до по-високите [по-

интегративните, Л.Б.] нива [...] (Райбле 1992: 287). 

2. Във връзка с подготовката на вече споменатата граматика на нововисоконемския 

език и с водещата концепция при нейното изготвяне Вилмош Агел създава въз основа 

на теорията на Райбле свой юнкционен модел, който позволява установяването на 

степента на агрегативност, респ. интегративност на всеки един текст в процентни 

стойности. За тази цел той първо адаптира юнкционната теория, която Райбле развива, 

изхождайки от романските езици, в зависимост от структурните особености на немския 

език, и то така, че моделът да бъде приложим както върху съвременни, така и върху 

исторически текстове. Теоретично Агел се опира най-вече на „Справочника на 

немските конектори”20. В резултат от това се разработва модел, който различава: (1) 

                                                             
20 Срв. Pasch, Renate / Brauße, Ursula / Breindl, Eva / Waßner, Hermann Ulrich 2003: Handbuch der deutschen 
Konnektoren. Linguistische Grundlagen der Beschreibung und syntaktische Merkmale der deutschen 
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юнкционни класове (координация, субординация, инкорпорация, унификация), (2) 

основни (юнкционни) техники (1. координация чрез конюнктор21; 2. координация 

чрез наречия и частици; 3. субординация чрез партиципиална 

конструкция/инфинитивна конструкция без zu; 4. субординация чрез съюзна дума, 

която изисква поставянето на глагола на втора позиция (нем. Verbzweiteinbetter), или 

чрез дума, заместваща субюнктора22 (нем. Subjunktorersatz); 5. субординация чрез 

субюнктор; 6. субординация чрез инфинитивна конструкция с zu; 7. инкорпорация; 8. 

унификация) и (3) юнкционни техники, които са мотивирани специално от критерии, 

засягащи позиционирането по скалата между полюсите агрегация и интеграция (за 

примери вж. по-долу).  

В съответствие с дефиницията на Райбле под юнкция Вилмош Агел разбира 

„универсалното измерение на езиковото изразяване на семантични отношения между 

две изречения” (Агел 2010: 899). А с понятието експлицитна юнкция обозначава 

онези връзки между изреченията, които се извършват посредством „регулярната 

реализация на езикови знаци” (Агел и Дигелман 2010: 346). 

 

Изображение 1: Експлицитна юнкция (Агел 2010: 906) 

                                                                                                                                                                                              
Satzverknüpfer (Konjunktionen, Satzadverbien und Partikeln). Berlin / New York: de Gruyter (Schriften des 
Instituts für Deutsche Sprache 9). 
21 Известно в български като съчинителен съюз. 
22 Известно в български като подчинителен съюз. 
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Както става ясно от горното изображение, от четирите юнкционни класа, които Агел 

различава, координацията е най-агрегативният клас, а унификацията е най-

интегративният. Можем да онагледим четирите класа със следните примери:    

(5) Peter geht nicht zur Schule. Er ist nämlich krank. (координация) 

(6) Weil Peter krank ist, geht er nicht zur Schule. (субординация) 

(7) Wegen seiner Erkrankung kann Peter nicht zur Schule gehen. (инкорпорация) 

(8) Seine Erkrankung ist der Grund dafür, dass Peter nicht zur Schule gehen kann. 

(унификация) 

Както стана ясно по-горе, в модела се прави разграничение между юнкционна техника 

и основна (юнкционна) техника. Юнкционните техники са „типичните за всеки език 

синтактични юнгиращи опции, които се обосновават изключително според 

агрегационно-интеграционната скала” (Агел 2010: 908). В примерите (9), (10) и (11) 

става дума за три различни юнкционни техники (в случая техниките са 

субординативни), макар че юнкторът (= wenn) е един и същ: 

(9) Wenn sie eine E-Mail schreiben will, schaltet sie den Computer ein. 

(субординативна техника чрез субюнктор, предпоставено вътрешно изречение, 

липсващ корелат)  

(10) Wenn sie eine E-Mail schreiben will, so schaltet sie den Computer ein. 

(субординативна техника чрез субюнктор, предпоставено вътрешно изречение, 

резумптивен корелат)  

(11) Sie schaltet den Computer ein, wenn sie eine E-Mail schreiben will. 

(субординативна техника чрез субюнктор, задпоставено вътрешно изречение, липсващ 

корелат)  

 

Основната техника, която е субординацията чрез субюнктор, е обща за трите примера, 

различни са юнкционните техники, които се определят от критериите, посочени в 

скобите. Осемте основни техники, изброени по-горе, са в основата на точковата 

система, чрез която се определя процентът на агрегативност, респ. интегративност, 

срв.:  
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Koordination              

Konjunktor 1 X 1 1 X X X X X X - 1 X - 1 

AP-Junktor 2 - 1 1 1 X X X X X X - 1 X - 1 

Subordination              

PK/IK -zu 3 X 1 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 1 - 1 

V2-Einbetter 
/ Subj.ersatz 

4 X 1 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 1 - 1 

Subjunktor 5 X 1 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 1 - 1 

IK +zu 6 X 1 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 1 - 1 

Inkorporation 7 X X X - 1 0 1 X X X X X - 1 

Unifikation 8 X X X X X X - 1 0 1 X X - 1 

 

Таблица 1: Точкова система (Агел 2010: 924) 

 

Координацията с конюнктор – като най-агрегативната основна техника – получава една 

точка, а най-интегративната – унификацията – осем точки. С помощта на критерии, 

посочени във вертикалните колони в горната част на таблицата, които са мотивирани в 

зависимост от агрегационно-интеграционната скала, основните (юнкционни) техники 

се разграничават в множество юнкционни техники, които представляват различни 

комбинации за всеки текст и в крайна сметка заедно с основните техники са 

определящи за степента на агрегативност, респ. интегративност за всеки текст. 
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Трета глава. Емпирия 

Kapitel 3. Empirie 

 
0. В емпиричната част се представят юнкционните анализи на избраните части от 

романа. За целта на анализа бяха предприети следните стъпки: 

1) Анализ на текста:   

► Идентификация на изреченията или структурите със статут на изречения; 

► идентификация на юнкционните техники и на семантичните отношения.  

2) Точкуване. 

3)  Пресмятане на юнкционната стойност: съотнасяне на броя на точките на всеки 

анализиран текст с броя на точките на определените за терциум компарационис 

протоагрегативни и протоинтергративни текстове. 

 

1. Всяко отделно изречение в текстовете е номерирано. Съответният юнктор, който 

за по-добра ориентация е маркиран, е определен в началото на изречението в 

зависимост от своята клас и изразеното семантично отношение. Резултатите от анализа 

са обобщени в таблица в края на всеки текст.  

 

Юнкционните анализи започват с един откъс, в който за разлика от останалите текстове 

оригиналният текст и преводът му са разположени непосредствено един под друг. Това 

директно съпоставяне на двата текста има за цел да даде по-добра представа за 

стратегията на преводача Райнхард Кайзер и да онагледи приликите и разликите между 

юнкторите от 17. и 21. в., срв.:   

 

1. SUB kond (VF, RES) Wann sich jemand einbildet,  

1a. SUB kond (VF, RES) Wenn jemand glaubt, 

2. KORR+  ich erzähle nur darum meinen Lebenslauf,  

2a. ich würde meinen Lebenslauf nur erzählen, 

3. SUB fin (NF, KORR+) damit ich einem und anderem die Zeit kürzen,  

3a. SUB fin (NF) + IK+zu (NF) um anderen die Zeit zu vertreiben 

4. KON disj + SUB komp (NF) oder wie die Schalksnarrn und Possenreißer zu tun 
pflegen,  
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4a. KON disj + SUB komp (NF)  oder, wie es Schalksnarren und Spaßmacher tun, 

5. die Leut zum Lachen bewegen möchte, 

 5a. SUB fin (NF) + IK+zu (NF)  um die Leute zum Lachen zu bringen 

6. RES so findet sich derselbe weit betrogen!  

6a. RES so täuscht er sich gewaltig. 

 
2. В последния раздел на трета глава първо се изчисляват процентните стойности за 

всеки анализиран текст. Следват коментар и анализ на емпиричните резултати. Накрая 

се прави сравнение на един от анализираните откъси – на текста Континуацио 17. в. – с 

един „близкоезиков” текст от 17. в., за да се демонстрират разликите по отношение на 

степента на юнкционност между двата текста.     

 

 В резултат от извършените юнкционни анализи получихме следните процентни 

стойности: 

 

1) Симплицисимус 17. в. (Пета книга): 55,6 % 

2) Симплицисимус 21. в. (Пета книга): 45,6 % 

3) Континуацио 17. в.: 54,4 % 

4) Континуацио 21. в.: 44,4 % 

 

Въз основа на тези числа средната процентна стойност за целия текст Симплицисимус 

17. в. (Пета книга + Континуацио) възлиза на 55 % спрямо 45 % за съвременния текст  

Симплицисимус 21. в. (Пета книга + Континуацио).    

 

Числата ясно показват, че и в двата откъса (Пета книга и Континуацио), анализирани 

независимо един от друг, съвременният текст е с 10 % по-агрегативен от оригиналния 

текст. За да открием причината за тази разлика, анализирахме използваните юнкционни 

техники и набелязахме следните основни разлики между откъсите от 17. и от 21. в.: 

 При сравнение на общия брой на юнкторите в старите и в новите текстове се 

забелязва намаляване на броя на юнкторите в 21. в. (разлика = 34 броя). Тази 

разлика обаче сама по себе си не е достатъчна, за да предизвика разликата от 

10 %.  
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 При сравнение на основната техника координация с конюнктор в двата 

текста се забелязва увеличение на броя на конюнкторите през 21. в. (разлика 

= 38 броя). 

 При сравнение на основната техника координация с наречие и частица в 

двата текста се забелязва намаляване на броя им през 21. в. (разлика = 39 

броя). 

 При сравнение на основната техника субординация със субюнктор в двата 

текста се забелязва намаляване на броя на субюнкторите през 21. в. (разлика 

= 40 броя). 

 

От тези статистически данни можем да изведем двете основни причини, на които се 

дължи разликата от 10 % между съвременния и оригиналния текст от 17. в.: 1) През 21. 

в. се установява използването на по-малък брой субюнктори (с 40 броя по-малко); 2) За 

сметка на това се наблюдава увеличаване на броя на конюнкторите (с 38 броя повече). 

Смятаме, че този резултат може да се тълкува като емпирично доказателство за по-

интензивното използване на хипотаксиса в езика през 17. в. 

 

Както е известно от историята на немския синтаксис, за разлика от 17. в., за който се 

приема, че хипотактичният стил е в разцвета си, в съвременния език се забелязва 

тенденция към компримиран, по-паратактичен номинализиращ стил, срв.: „Вместо с 

глаголи [...], с подчинителни съюзи, съюзни и други наречия, модални частици и т.н. в 

подчиненото изречение съдържанието на изречението се редуцира до семантични 

фрагменти и се изразява чрез абстрактни номинализации или сложни думи” (Поленц 

2000: 354). 

Ако за тази синтактична промяна използваме терминологията на юнкционния модел, би 

следвало да констатираме по-засилена употреба на техниката инкорпорация (тя именно 

предава съдържанието на едно изречение в компримирана форма) в съвременната 

версия на романа. Примерите за инкорпорация в съвременния текст обаче не са повече 

от примерите в стария текст, което обясняваме с факта, че по принцип във 

фикционалните текстове в по-малка степен се използва компримиращата функция на 

номинализациите (Агел 2000: 1862).  

В съотношението между хипотаксиса и паратаксиса след 17. в. се набелязват следните 

промени. След бароковата епоха,  известна с прекомерната си употреба на хипотаксис, 
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през 18. в. се забелязва силна тенденция за скъсяване на изречението и заместване на 

хипотаксиса с паратаксис, която обаче от края на 18. в. до към 1850 г. отново се обръща 

в полза на хипотаксиса. Но трябва да се направи важното уточнение, че бароковите 

високи стойности повече не се възстановяват. След 1850 г. отново се забелязва превес 

на по-кратките изречения и на паратаксиса (Агел 2000: 1879). От средата на 19. в. до 

към средата на 20. в. не се констатират особени различия в употребата на хипотаксиса и 

паратаксиса. След това под влиянието на разговорния език сложното изречение 

отстъпва пред простото изречение, което често съдържа сложни номинални групи 

(Бетен 2012: 23).  

    

 Що се отнася до установения по-малък брой на юнкторите в текста от 17. в. спрямо 

текста от 21. в. (34 юнктора по-малко), трябва да се има предвид и фактът, че правим 

сравнение между текст и неговия превод, а не между два напълно независими текста. 

При превода например е по-лесно експлицитните структури да бъдат редуцирани, 

отколкото допълнително да се създават такива, защото второто често не е възможно без 

допълнителна информация. В крайна сметка решението често е и въпрос на стил и би 

могло да варира в зависимост от вкуса на преводача или от езика, на който се превежда, 

срв. следния пример за редукция спрямо оригинала:    

→ Daselbst hat der geliebte Leser verstanden,  

daß ich wiederum ein Einsiedler worden, 

auch warum solches geschehen; (Континуацио 17. в.) 

→ Der liebe Leser hat dort erfahren, 

dass und warum ich wieder Einsiedler geworden war. (превод) 

 
3. Установените стойности от над 50 % за текста от 17. в. трудно биха могли да се 

приемат като доказателство за стил, близък до разговорната реч. Ако направим 

сравнение между нашия текст и друг текст от същия период, за който освен чрез 

явлението експлицитна юнкция и чрез други езикови феномени е доказано, че съдържа 

високи стойности на агрегативност, тогава разликите стават явни. Текстът, който се 

казва „Селски живот”, е хроника за живота по време на Трийсетгодишната война, в 

която авторът Каспер Прайс  разказва както за събитията по време на войната, така и за 

личните си преживявания. Забелязахме следните разлики между двата текста:  
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 В рамките на текста „Селски живот”, който е повече от два пъти по-

кратък от нашия текст, са идентифицирани 15 случая, в които юнкторът 

има неясно значение. Този критерий, дефиниран от Агел и Дигелман като 

„неясно кодиране на семантично отношение” (срв. Агел и Дигелман 2010: 

374), допринася за по-високата агрегативност на текста. В нашия текст не 

бяха открити подобни случаи, в които юнкторът да не маркира ясно 

семантичната връзка.  

 В текста „Селски живот” не е регистриран нито един случай на двоен     

юнктор (т.е. юнктор, който се състои от два елемента, позиционирани в 

съседни изречения), докато в нашия текст открихме 12 случая. Обратно 

на критерия „неясно кодиране на семантично отношение” този критерий 

допринася за по-високата интегративност на текста. 

 В текста „Селски живот” не е идентифициран нито един пример за силно    

интегративната техника инфинитивна конструкция с zu, в нашия текст 

имаме 12 примера с инфинитивни конструкции. 

 Ако се съобразим с различната дължина на сравняваните текстове и 

редуцираме нашия текст до дължината на другия текст, ще установим, че 

в нашия текст са употребени двойно повече съюзи отколкото в текста 

„Селски живот”.     

 

Тези аргументи, както и относително високите стойности от над 50 %, показват, че от 

гледна точка на юнкцията романът Симплицисимус е по-скоро неподходящ за 

изследване на разговорната реч въпреки широко разпространеното мнение за стила му 

като близък до характеристиките на тази реч. Затова при оценката на текстове от по-

старите езикови периоди се налага особена предпазливост, когато от перспективата на 

съвременния език ги определяме като „разговорни” или „народни”, срв.:  

 

Дефинирането на понятията „народен” и „близък до говоримия език” за период, от 

който не разполагаме с автентични свидетелства за говоримия език, се нуждае от още 

дълги и прецизни диахронни и синхронни изследователски процедури, за да се развият 

научно доказани критерии за определяне (Бетен 1985:36). 

 

Изследването на устната реч от по-старите езикови периоди поставя лингвистите пред 

големи затруднения поради факта, че на разположение са единствено писмено 
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фиксирани текстове. Диахронистите винаги са се опитвали да откриват и анализират 

елементи на говоримия език, но в последните години се забелязва засилен интерес към 

тази област. Това е свързано, от една страна, с развитието на германистичните 

изследвания в областта на устната комуникация на съвременен немски език, което 

протича през последните 40 години. От друга страна, пред диахронистите се разкриват 

нови перспективи с обръщането им към концепционално устни исторически текстове. 

Това става възможно благодарение на модела на Петер Кох и Вулф Йостерайхер (1985), 

в който се разграничават две форми на репрезентация на езика (фонична и графична), 

от една страна, и концепционална устност и писменост, от друга страна. В. Агел и М. 

Хениг доразвиват този модел, с което става възможно по-точното позициониране на 

текстове в континуума между „близостта” и „отдалечеността” (т.е. концепционалните 

характеристики на устната и писмената комуникация). Във връзка с това се разработва 

и използваният тук юнкционен модел. Затова настоящият труд се включва в 

доразвиването на методически сигурни и научно доказани критерии за изследване на 

историческата устност, като прилага посочения модел върху текст от 17. в.   
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Четвърта глава. Обобщение 

Kapitel 4. Zusammenfassung 

 
Изследването завършва с обобщение, съдържащо по-важните положения, до които се е 

достигнало, и следните основни изводи: 

 Сравнението на текста от 17. в. със съвременната му версия показва, че по 

отношение на явлението „ескцплицитна юнкция” старият текст е по-интеграти-

вен поради две причини: (1) по-честа употреба на техниката субординация със 

субюнктор в стария текст и (2) по-голям брой на използваните юнктори.  

 

 Сравнителното изследване на явлението „експлицитна юнкция” не потвърждава 

тезата за по-голямата близост на старите езикови периоди до говоримия език 

(срв. Хениг 2009: 205). Това би могло да се обясни със следните две причини: 1) 

В немския език от 17. в. вече е налице голяма скала с юнкционни техники между 

полюсите агрегация и интеграция, които Гримелсхаузен умело прилага според 

стилистичните ефекти, които желае да постигне; 2) Бароковият немски използва 

в по-голяма степен от съвременния език интегративната техника субординация 

със субюнктор. В това отношение Гримелсхаузен не прави изключение. Затова в 

анализираните текстове от 17. в. се констатира числено превъзходство на 

субюнктори, което в крайна сметка води и до по-високата им интегративност.   

 

  Съвременният текст се отличава от стария текст и с по-честата употреба на 

техниката координация с конюнктор, което може да се интерпретира като 

потвърждение на тенденцията за по-изявена употреба на паратаксиса за сметка 

на хипотаксиса в съвременния език. Сравняването на съотношението между 

субординация и координация във всеки от текстовете от 17. и 21. в. може да 

представлява предмет на бъдещи изследвания. 

 

 Резултатите показват, че въпреки влиянието на изходния текст върху превода в 

съвременния език не се толерира същата честота на употреба на юнктори, тъй 

като в превода като цяло са използвани по-малък брой свързващи елементи. 
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 Прегледът на досегашните лингвистични и стилистични изследвания върху 
романа Симплицисимус разкрива нуждата от прилагането на модерни 
изследователски подходи и синтактични методи, които да разширят, допълнят и 
осъвременят представата за езика на най-известния бароков писател. 
 
 

 Ако отнесем получените резултати от анализа до стила на Гримелсхаузен, бихме 

могли да заключим, че от гледна точка на юнкцията не е основателно да се 

приема, че стилът му е много близък или силно повлиян от говоримия език. 
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СПРАВКА 

за научните приноси в дисертацията 

 
1. Дисертацията е първи опит за прилагане на сравнително новия юнкционен модел 

на Вилмош Агел върху романа Симплицисимус на Гримелсхаузен и неговия превод на 

съвременен език. Прилагането на юнкционния модел в настоящия труд представлява 

проверка на неговата валидност. 

 Доколкото ни е известно, това е първи опит за прилагане на юнкционния модел 

върху исторически текст извън използването му от изследователската група на Вилмош 

Агел, която е участвала и в разработването му. 

2. Направен е първи опит за сравнение между съюзните връзки, използвани в 

романа от 17. в., и техните еквиваленти в превода му от 2009 г., като се залага на 

статистически критерии. 

3. Чрез анализа на използваните от Гримелсхаузен юнкционни техники и 

установената крайна процентна стойност като емпирични доказателства на 

синтактично ниво се опровергават представите за него като „народен писател” и за 

неговия стил като „силно повлиян от говоримия език”.  

4. Въз основа на сравнение между текста от 17. в. и съвременната му версия се 

установява, че по отношение на явлението „ескцплицитна юнкция” старият текст е по-

интегративен поради две причини: (1) по-честа употреба на техниката субординация 

със субюнктор в стария текст, и (2) по-голям брой на използваните юнктори. 

Установява се, че съвременният текст се отличава от стария текст и с по-честата 

употреба на техниката координация с конюнктор, от една страна, и по-рядката употреба 

на техниката координация с наречие или частица, от друга страна. 

 

5. Въз основа на резултатите от юнкционните анализи са очертани или потвърдени 

определени тенденции в развитието на езика от изследвания период (17. в.) до неговото 

съвременно състояние. 
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6. Съставен е корпус, който може да служи като основа за наблюдения и 

съпоставителен анализ относно редица други явления в текста от 17. в., от една страна, 

и в превода му, от друга страна.        

Корпусът  позволява да се правят съпоставки и между романа Симплицисимус и 

други художествени произведения от бароковата епоха. Подобно сравнение би могло 

да даде още един поглед относно особеностите в употребата на юнкторите при 

Гримелсхаузен.  

7. Изведени са  резултати, обобщения и изводи, с които трудът допринася, от една 

страна, за изследване на езика на Гримелсхаузен, от друга страна, за изследване на 

нововисоконемския синтаксис през 17. в.  
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