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Останнє десятиліття в українській лексикографії знаменується тим, що в цей час важливу 
роль у систематизації галузевої термінології  відіграють перекладні та тлумачні словники. За 
укладення їх взялося чимало ентузіастів з наукових установ, вузівських кафедр та фахівців з 
різних галузей знань (напр.: техніки й інформатики, біології та медицини, педагогіки, 
юриспруденції, лінгвістики тощо). 

Такими аматорами виявилися й автори «Українського тлумачного словника театральної 
лексики» В. Дятчук та Л. Барабан, які доповнили низку галузевих праць. Хоча театральне 
мистецтво бере свій  початок ще з кінця ХV століття (театр ярмарковий, мандрівний, 
балаганний), а бурхливий  розвиток його припадає на XIX—ХХ століття  — лексика 
театрального мистецтва, на жаль, не була відображена в окремій лексикографічній праці. 
Лише 1999 р. з’явився перший невеличкий «Український тлумачний словник театральної 
лексики» названих авторів, реєстр якого складав 1100 одиниць. Це перше науково-популярне 
довідкове видання мало успіх серед широкого кола шанувальників театральної культури, 
серед студентства й молоді, професіоналів сцени. 

Згодом, у 2002 році, завдяки сумлінній праці В. Дятчук та Л. Барабана світ побачила нова 
лексикографічна праця під тією ж назвою, але значно розширена та вдосконалена. У реєстрі 
другого видання Словника подано понад 2000 термінолексем. Особливе місце у виданні 
займають власне українські лексеми (їх немало ще з часів епохи бароко), але й рясніють у 
реєстрі терміни іншомовного походження, про що свідчать позначки: із гр., лат., англ., фр., 
нім., чеськ., іспан., італ. тощо. 

Засади, принципи й структура Словника, пропонованого користувачеві, чітко викладені в 
передмові. Його автори намагалися лексикографічними засобами представити театральну 
лексику, розмістивши її за алфавітом у вихідній формі. Кожна стаття Словника 
супроводжується граматичною характеристикою, тобто зазначається закінчення родового 
відмінка однини (при потребі — й множини), у складних випадках написання наводяться 
закінчення інших відмінків, послідовно подається нормативний наголос. 

Цінним є те, що в Словнику не лише зібрана лексика театрального мистецтва, а й 
викладено її семантичну характеристику: лаконічні тлумачення реєстрових одиниць та їх 
словосполучення вдало доповнюються різними коментарями, ілюстраціями (див. авансцена, 
амплуа, обряд, театр, театрознавець тощо). Стиль дефініцій, як і годиться в галузевих 
словниках тлумачного типу, має енциклопедично-довідковий характер та стрункий виклад.  

Новизною у Словнику тлумачного типу є те, що в ньому публікуються й рідкісні 
фотографії діячів української сцени різних періодів, відомих режисерів та письменників-
драматургів. 

Сподіваємося, що далі автори-ентузіасти продовжуватимуть роботу над збиранням 
матеріалу, який не увійшов і до другого видання. 

На нашу думку, у Словнику мали б знайти місце й такі лексеми — співaк, музика, 
музикaнт, музикознaвець, балетознaвець, живописець (оскільки є театрознaвець), або ж 
мали б бути  гітaра, гітарист, скрипка, скрипaч, фортепіaно, фортепіaнник (є однотипні  
— піанiно, піанiст, оргaн, органiст), назви українських танців гопaк, метeлиця тощо 
(проте твіст, падепатинeр — фіксуються). Ряд лексем, якими варто доповнити реєстр, 
можна було б продовжити. 

Отже, українська термінологічна лексикографія поповнилася важливою, оригінальною і 
корисною працею. 
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