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АГЛЯД КЛАСІФІКАЦЫЙ КАМПАЗІТАЎ  
У НЯМЕЦКІМ МОВАЗНАЎСТВЕ

Кампазіты, або складаныя словы, займаюць асобае месца ў лексічным 
складзе мовы дзякуючы сваёй семантычнай насычанасці, інфарматыўнасці 
і сваім прагматычным характарыстыкам. Структурныя, семантычныя і 
стылістычныя асаблівасці кампазітаў ускладняюць іх класіфікацыю, якая 
б адлюстроўвала ўсе іх істотныя прыметы. Таму ў адносінах да нямецкага 
складанага слова вылучаюцца класіфікацыі, пабудаваныя паводле 
разнастайных прынцыпаў.

У нашым артыкуле мы зробім агляд асноўных класіфікацый нямецкіх 
кампазітаў, зафіксаваных намі пры аналізе навуковай літаратуры па 
нямецкаму мовазнаўству.

Складаныя словы рознай будовы можна знайсці ўжо ў старажытна- 
германскай (Urgermanisch) і старажытнаверхненямецкай (Althochdeutsch)  
мовах: Hildebrand, Donnerstag, Bethaus, і інш. [1, с. 140–144]. Першыя 
класіфікацыі нямецкіх кампазітаў з’яўляюцца ў нямецкім мовазнаўстве ў 
першай палове XIX ст. у працах К.Ф. Бэкера (1824) і Я. Грыма (1826, 1830) [2]. 

Так, Я. Грымам была прапанавана структурна-генетычная класіфікацыя 
складанняў, у аснову якой пакладзена марфолага-сінтаксічнае афармленне 
кампазіта. Складаныя словы падзяляюцца па структурнаму крытэрыю на дзве 
групы: 1) поўнаскладаныя ўтварэнні (eigentliche Zusammensetzungen) – утва- 
рэнні без злучальнага элемента: Papierkorb, himmelhoch; 2) няпоўнаскладаныя 
ўтварэнні (uneigentliche Zusammensetzungen) – утварэнні са злучальным 
элементам: Geburtstag, Tageslicht, Menschenalter. У тэрміналогіі К.Ф. Бэкера 
ім адпавядаюць такія паняцці, як непасрэднае зліццё (Verschmelzung) і 
апасродкаванае зліццё (Zusammenfügung). Традыцыя, закладзеная Я. Гры- 
мам, знайшла сваіх прыхільнікаў значна пазней у асобах К.В.Л. Гейзе, 
Л. Зютэрліна, О. Бехагеля, Ф. Клугэ, В. Генцэна, Г. Пауля, В. Вільманса і інш. [2].

Як адзін з тыпаў складанага слова О. Бехагель вылучыў зрушэнне 
(Zusammenrückung) – застылае словазлучэнне: Springinsfeld, zugrundelegen. 
Для абазначэння складаных слоў, утвораных з дапамогай словаскладання і 
афіксацыі быў уведзены тэрмін зрашчэнне (Zusammenbildung) (О. Бехагель, 
В. Вільманс). Класіфікацыя іменных кампазітаў В. Вільманса будуецца на 
базе катэгарыяльнай прыналежнасці першага кампанента, а потым на базе 
сінтаксіка-марфалагічных адносін адпаведных словазлучэнняў. Імпліцытна 
В. Вільманс адрознівае капулятыўныя (злучальныя/спалучальныя) і 
дэтэрмінатыўныя (падпарадкавальныя) адносіны, якія экспліцытна 
былі адлюстраваны ў класіфікацыі Ф. Клюгэ. Дэтэрмінатыўныя кампазіты 
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Ф. Клюгэ падраздзяляе, у сваю чаргу, па катэгарыяльнай прыналежнасці 
першага і другога кампанентаў – паводле марфалагічнага крытэрыя. Да 
падыходу прадстаўнікоў параўнальна-гістарычнага напрамку далучаецца 
і Г. Пауль. Ён вылучае ў асобную групу бахуўрыхі (пасэсіўныя словы). Да 
гэтага тыпу адносяцца складаныя словы са значэннем прыналежнасці, якія 
называюць асобу або прадмет праз указанне на якую-небудзь адметную 
прымету: Langohr, Hakennase [2, с. 34–35]. 

Класіфікацыя, якая грунтуецца на адносінах паміж кампанентамі кампазіта, 
суадносных з адпаведным словазлучэннем, вядома як семантыка-сінтаксічная 
класіфікацыя. Семантыка-сінтаксічная класіфікацыя атрымала шырокую 
распаўсюджанасць не толькі ў навуковых працах нямецкіх даследчыкаў 
(В. Генцэн, Г. Пауль, В. Фляйшэр), але і ў працах айчынных германістаў 
(М.Д. Сцяпанава, К.А. Ляўкоўская). Побач з капулятыўнымі, напр., Kupfergold, 
schwarz-weiß, і дэтэрмінатыўнымі кампазітамі, напр., Schülerheft, kirsch-
rot, вылучаюцца і складана-сінтаксічныя словы, да якіх адносяцца 
бахуўрыхі, імператыўныя імёны, субстантываваныя і адвербіялізаваныя 
словазлучэнні і прыназоўнікавыя групы: Graubart, Vergißmeinnicht, hierzuland, 
zuletzt. У класіфікацыі К.А. Ляўкоўскай апошні тып носіць назву пасэсіўна-
метанімічныя складаныя словы [3, с. 312]. Пры гэтым даследчыкі не 
адмаўлялі, што такая класіфікацыя характарызуецца рознымі прынцыпамі, 
паколькі пасэсіўныя словы вылучаюцца паводле семантычнага прынцыпа, 
на базе метанімічнага пераасэнсавання. 

У апошнія дзесяцігоддзі шырокую распаўсюджанасць атрымалі класіфікацыі 
кампазітаў паводле семантычнага крытэрыя, што можна растлумачыць 
змяненнем сістэмна-структурнай парадыгмы ў лінгвістычнай навуцы на 
антропацэнтрычную, або кагнітыўна-дыскурсіўную (тэрмін А.С. Кубраковай [4]). 

Першыя спробы распрацовак класіфікацый складаных слоў з пункту 
гледжання семантыкі маюць месца ў кандыдацкіх дысертацыях айчынных 
германістаў: М.Д. Сцяпанавай (1960) і В.М. Паўлава (1973). М.Д. Сцяпанава 
падзяляе складаныя словы ў сувязі з асаблівасцямі іх семантычнай 
матывавальнасці ў плане зместу на цэльнанакіраваныя: Lindwurm, Ohrfeige 
і асобнанакіраваныя: Briefmarkenverkauf. Іншай пазіцыі прытрымліваецца 
В.М. Паўлаў, які адрознівае тыпізавальныя складаныя назоўнікі – тыя, 
што ўваходзяць у слоўнікавы склад мовы: Hausarbeit, Regenwolke; і 
раздзяляльныя – тыя, што з’яўляюцца эквівалентамі свабодных сінтаксічных 
словазлучэнняў: Hofsand, Schulzaun. 

Першыя семантычныя класіфікацыі нямецкіх даследчыкаў (W. Kürschner, 
1974; H. Günther, 1979 / 1981) характарызуюцца будовай на аснове генератыўнай 
трансфармацыйнай граматыкі з дапамогай семантычных склонаў (Agens, 
Instrumental, Lokal, Temporal і інш.) [5, с. 93]. 

Інтэрпрэтацыйны характар мае класіфікацыя нямецкіх кампазітаў, распра-
цаваная Х. Ортнэрам і Л. Ортнер (H.Ortner / L.Ortner, 1984), якія прапанавалі 
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20 тыпаў кампазітаў на падставе камбінацыі метаду перафразавання і 
канцэпту семантычных роляў (склонавых роляў). У якасці семантычных роляў 
першага і другога кампанентаў складанага слова, згодна з іх канцэпцыяй, 
могуць выступаць: форма – аб’ект (Würfelzucker), матэрыял – мера вымярэння 
(Speckscheibe), індывідыум – калектыў (Patientengruppe), частка – целае 
(Henkelkorb), месца – дзеяч (Büromensch). У адпаведнасці з гэтым вылучаюцца 
наступныя тыпы кампазітаў: Additiv (Tierpflanze), Komitativ (Brechdurchfall), 
Material (Kalkfelsen), Ornativ (Käsebrot), Existential (Vulkangebiet), Adhäsiv 
(Orchestermusiker) і інш. [5, с. 93].

На вылучаныя Х. Ортнэрам і Л. Ортнер крытэрыі арыентавана класіфікацыя 
складаных слоў В. Фляйшэра і І. Барц, якая была прапанавана даследчыкамі 
з пункту гледжання словаўтваральнага значэння. В. Фляйшэр і І. Барц 
вылучылі 17 мадэляў складаных назоўнікаў тыпу Lokal, Temporal, Final 
і  г.д. [5, с. 98–99]. 

Такім чынам, аналіз навуковай літаратуры па нямецкім мовазнаўстве 
дазваляе прасачыць, што крытэрыі, пакладзеныя ў аснову класіфікацый 
нямецкіх кампазітаў, змяняліся ад фармальна-структурных і марфалагічных 
да семантычных у залежнасці ад змены дамінуючага напрамку ў агульным 
мовазнаўстве. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАУЧНОЙ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ  
КЛАССИФИКАЦИИ В СЛОВАРНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ

Выявление представленности различных видов знания – научного и 
обыденного – в значении слова является одной из самых актуальных задач 


