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Найбольш інтэнсіўнае развіццѐ беларускамоўнай музычнай тэрмінаграфіі 

прыпала на мінулае стагоддзе – 1920-я і 1990-я гады. Першы слоўнік па 

музыцы, апрацаваны Юльянам Дрэйзіным, выйшаў у 1926 г. у серыі 

«Беларуская навуковая тэрмінолѐгія» ў адным шэрагу з тэрміналогіяй такіх 

галін, як: элементарная матэматыка, геаграфія і касмаграфія, практыка і 

тэорыя літаратурнага мастацтва, логіка і псіхалогія і інш. Аднак найбольш 

актыўная і плѐнная праца па ўпарадкаванні музычнай тэрміналогіі пачалася 

толькі ў апошнім дзесяцігоддзі ХХ ст., гэта значыць, пасля амаль 60-гадовага 

перапынку, як быў выдадзены слоўнік Ю. Дрэйзіна. 

Менш чым за дзесяцігоддзе (з 1990 па 1999 гг.) былі апублікаваныя 8 

музычных слоўнікаў: 1991 – «Руска-беларускі музычна-педагагічны 

слоўнік»; 1992 – «Кароткі руска-беларускі слоўнік музычных тэрмінаў: У 

дапамогу выкладчыкам і студэнтам музычных спецыялізацый Мінскага 

інстытута культуры» і «Руска-беларускі слоўнік: Музыка, харэаграфія»; 1993 

– «Слоўнік музычных тэрмінаў з “Добра тэмплераванага клавіра” І. С. Баха» і 

«Слоўнік вакальна-харавых тэрмінаў»; 1994 – «Руска-беларускі слоўнік 

музычна-педагагічных тэрмінаў» і «Слоўнік музычных тэрмінаў»; 1999 – 

«Музычны слоўнік беларуска-рускі. Музыкальный словарь русско-

белорусский». 

Змешчаная ў слоўніках музычная тэрміналогія вельмі разнастайная па 

сваім складзе. Асноўнымі сферамі, якія былі ахоплены зафіксаванымі 

тэрмінамі, сталі: асноватворныя катэгорыі музычнай мовы, вядучыя 

тэарэтычныя паняцці, жанры і віды мастацтва, вядомыя стылявы кірункі ў 

гісторыі музыкі, музычныя інструменты, тэмпавыя азначэнні, эстэтычныя, 

дынамічныя і штрыхавыя характарыстыкі вакальніцкай практыкі і інш. 



Асобныя слоўнікі змяшчаюць тэрміны толькі пэўнай лексічнай групы, напр., 

да такіх слоўнікаў адносяцца «Слоўнік музычных тэрмінаў з “Добра 

тэмплераванага клавіра” І. С. Баха» і «Слоўнік вакальна-харавых тэрмінаў». 

Выдадзеныя слоўнікі адрозніваюцца па сваіх тыпах. Так, можна сказаць, 

што большасць з іх мае вучэбны характар, асноўная задача якіх – дапамога 

выкладчыкам, студэнтам, школьнікам і ўсім тым, хто цікавіцца музыкай і 

хоча карыстацца ў сваѐй галіне беларускай мовай. Толькі два слоўнікі з 9 

з’яўляюцца тлумачальнымі: «Слоўнік вакальна-харавых тэрмінаў», 

«Музычны слоўнік беларуска-рускі. Музыкальный словарь русско-

белорусский». 

Амаль усе слоўнікі перакладныя. Прычым пераважная частка перакладаў 

тэрмінаў з рускай на беларускую мову. Адзінкавымі з’яўляюцца слоўнікі, дзе 

нароўні з руска-беларускімі перакладамі змешчаны пераклады ўласна з 

італьянскай, нямецкай, французскай, англійскай, лацінскай і іншых 

замежных моў, а таксама з беларускай. 

Апублікаваныя музычныя слоўнікі вельмі адрозныя як па колькасці 

апрацаваных тэрмінаў, якія ўвайшлі ў іх рэестр, так і па сваім прызначэнні. 

Так, самым аб’ѐмным па колькасці зафіксаваных тэрмінаў з’яўляецца слоўнік 

1999 г., які стаў своеасаблівым падагульненнем беларускамоўнай музычнай 

слоўнікавай практыкі. Абапіраючыся на досвед і напрацоўкі папярэднікаў, 

сістэматызуючы і аналізуючы выдадзеныя імі матэрыялы, а таксама беручы 

пад увагу новыя павевы ў галінах музычнага мастацтва, аўтары двухмоўнага 

выдання «Музычны слоўнік беларуска-рускі. Музыкальный словарь русско-

белорусский» прапанавалі найбольш адэкватныя пераклады і тлумачэнні 

беларускіх, рускіх і іншамоўных тэрмінаў, што і дапамагло ім стварыць 

удалы, на наш погляд, тлумачальны слоўнік энцыклапедычнага тыпу. Ён 

прызначаны як прафесіаналам, так і аматарам музыкі. Агульная колькасць 

тэрмінаў – каля 5297 адзінак, тыраж склаў 1000 асобнікаў. 

На другім месцы па колькасці тэрмінаў (1920 адзінак) і на першым па 

колькасці выдадзеных экзэмпляраў (4000) стаіць «Слоўнік музычных 



тэрмінаў» 1994 г. Карыстацца ім могуць вучні, студэнты, настаўнікі, 

выкладчыкі, і ўсе аматары, што цікавяцца паходжаннем і перакладам тых ці 

іншых музычных тэрмінаў.  

Самая невялікая колькасць тэрмінаў (200 адзінак) прадстаўлена ў 

тлумачальным слоўніку вакальна-харавых тэрмінаў. Відаць, такі яго невялікі 

аб’ѐм абумоўлены тым, што само выданне было свайго роду пілотным 

праектам: названы слоўнік – гэта першая спроба стварэння тлумачальнага 

музычнага слоўніка ў беларускім тэрміназнаўстве. На наш погляд, аўтары 

правялі грунтоўную працу пры адборы матэрыялу, пры перакладзе з 

замежных моў на беларускую і пры тлумачэнні шэрагу музычных тэрмінаў, 

калі прыняць пад увагу той факт, што абапірацца на працу папярэднікаў у 

поўнай меры яны не маглі.  

Самым малааб’ѐмным сярод перакладных слоўнікаў (каля 273 адзінак) і 

самым малатыражным увогуле (50 экз.) з’яўляецца «Слоўнік музычных 

тэрмінаў з “Добра тэмплераванага клавіра” І. С. Баха», які мае дастаткова 

вузкае прызначэнне: арыентаваны на прафесіянальных музыкаў, якія будуць 

выконваць творы І. C. Баха на клавішных інструментах.  

Такім чынам, беларускамоўная музычная слоўнікавая спадчына на 

сѐнняшні дзень прадстаўлена 9 музычнымі слоўнікамі, якія былі выдадзены ў 

мінулым стагоддзі. Разгледжаныя слоўнікі ахопліваюць дастаткова вялікую 

колькасць музычнай тэрміналогіі і, на наш погляд, з’яўляюцца добрымі 

дапаможнікамі пры вывучэнні і выкладанні музычнага мастацтва (у шырокім 

сэнсе гэтага паняцця) у сярэдніх і музычных школах, сярэдне-спецыяльных і 

вышэйшых навучальных установах. Дадзеныя слоўнікі карысныя і 

музыкантам-прафесіяналам, і аматарам музыкі, і любому цікаўнаму чалавеку. 

Між тым музыказнаўства, як і любая іншая навука, несупынна развіваецца, 

таму складанне новага музычнага слоўніка, які б акумуляваў у сабе досвед 

папярэднікаў, унѐс бы і сістэматызаваў новыя паняцці і тэрміны, што 

з’явіліся або пашырыліся за апошнія дзесяцігоддзі, надзѐнная задача 

сучаснага беларускага тэрміназнаўства і музыказнаўства. 


