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А 

Абак. 

Абалонкі: 1 — нулявой 
крывізны; 2 — станоў-
чай крывізны; 3 — ад-
моўнай крывізны. 

Абеліск. 
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АБАК, а б а к а (грэч. abax, 
abakion, лац. abacus дошка, 
лічыльная дошка), плоская 
квадратная ў плане пліта, на 
якую апіраецца антаблемент; 
верхняя частка капітэлі. Як 
элемент класічнага архіт. ор-
дэра з'явіўся ў Стараж. Грэ-
цыі. У розных тыпах ордэра 
набываў своеасаблівую маст. 
апрацоўку: прафіляванне і 
арнаментыку ў выглядзе іоні-
каў у іанічным, ляпныя разет-
кі ў карынфскім і кампазіт-
ным ордэрах. Пашыраны ў 
манум. мураваных і драўля-
ных палацавых і грамадзян-
скіх збудаваннях класіцызму. 
АБАЛОНКА, прасторавая 
танкасценная крывалінейная 
канструкцыя для перакрыцця 
будынкаў і збудаванняў з вял. 
пралётамі. Зарадзілася ў ар-
хітэктуры Стараж. Грэцыі і 
Рыма, Візантыі ў выглядзе 
купалоў. Сучасныя скляпенні-
А. паводле формы бываюць 
станоўчай (сферычныя і эліп-
тычныя), адмоўнай (гіперба-
лічныя) і нулявой (цыліндрыч-
ныя і канічныя) крывізны, 
паводле канструкцыі — жор-
сткія нетрансфармаваныя, 
якія працуюць на сціск, і мяк-
кія пнеўмаапорныя, разліча-
ныя на расцяжэнне. 
АБЕЛІСК (грэч. obeliskos, лі-
тар. невялікі ражон), гранё-
ны, звычайна квадратны ў ся-
чэнні каменны слуп, шырэйшы 
ўнізе і пірамідальна завостра-
ны ўверсе. Пашыраны від пом-
нікаў і манументаў з часоў 
Стараж. Егіпта. Нярэдка А. ў 
выглядзе калон ставілі ў па-
мяць аб значных грамадскіх 
падзеях. Форма А. выкары-
стоўваецца ў мемарыялах 
(напр., шчыткі-пілоны, уласна 
А.), у помніках на ўшанаванне 
памяці і ўвекавечванне гераіч-
ных подзвігаў сав. народа ў 
барацьбе супраць ням.-фаш. 
захопнікаў. 

АБЛАМ, з а б а р о л, невысокі 
бруствер у 3-7 вянкоў (каля 
1,5 м) над абарончымі сцена-
мі і вежамі драўляных замкаў 
Беларусі ў 16-17 ст. Служыў 
пагрудным прыкрыццём для 
абаронцаў. Меў выгляд верты-
кальнай сценкі, якая апіра-
лася на кансольныя выпускі 

бэлек гарадзен, тарас і вежаў 
і выступала за сцены ніжніх 
ярусаў. Па бэльках насцілаў-
ся верхні баявы мост з падся-
біццямі. Прарэзаны байніца-
мі А. завяршаўся дахам і 
ствараў крытую баявую гале-
рэю. Крытыя А. існавалі ў Ві-
цебскіх замках. 
АБЛОМЫ АРХІТЭКТУР-
НЫЯ, архітэктурныя элемен-
ты рознага папярочнага ся-
чэння (профілю), размешча-
ныя па гарызанталі (на цока-
лях, у карнізах, міжпавер-
хавых паясах ці цягах, базах 
калон), радзей па нахіленай 
(у карнізах франтонаў), кры-
вой (у архівольтах арак, на 
нервюрах) ці ламанай (абрам-
ленні парталаў, акон) лініі. 
Найбольш пашыраны ў ордэр-
най архітэктуры (гл. Ордэр). 
Паводле профілю падзяляюц-
ца на прамалінейныя (палічка) 
і крывалінейныя (вал, гусёк, 
абцасік і інш.). Узніклі ў кла-
січнай архітэктуры Стараж. 
Грэцыі, адкуль запазычаны 
дойлідствам Стараж. Рыма 
і Візантыі, пасля — Зах. Еўро-
пы. У сучаснай архітэктуры 
А. а. адпавядаюць профілі 
архітэктурныя. 

АБМЕР АРХІТЭКТУРНЫ, 
дакладнае вымярэнне ўсіх эле-
ментаў архіт. збудавання ці 
комплексу з наступнай фік-
сацыяй іх памераў на чарця-
жы. Адна з асн. крыніц для 
рэстаўрацыі ці ўзнаўлення 
твораў архітэктуры; важны 
матэрыял для аналізу зака-
намернасцей пабудовы архіт. 
формы. Поўны А. а. склада-
ецца з геадэзічнага плана 
тэрыторыі помніка, чарцяжоў 
усіх фасадаў, планаў усіх па-
верхаў, характэрных разрэ-
заў і дэталей. 
АБОРА, гаспадарчая пабудо-
ва для ўтрымання кароў. На 
Беларусі будавалі з бярвен-
ня, брусоў, дыляў "у вянок" 
і "амётам у шулы", з плеце-
нымі з лазовых дубцоў сце-
намі, накрывалі часцей сало-
май. У заможных гаспадар-
ках сялян А. — вял. хлеў. 
У фальварках А. будавалі 
звычайна на 4-8 памяшкан-
няў з асобнымі варотамі ў 
кожным, згрупаваных вакол 

Аблам. 

Абломы архітэктур-
ныя: 1 — палічка; 2 — 
вал; 3 — "ястрабіная 
дзюба"; 4 — кіматый 
(а— прамы, б — адва-
ротны); 5 — абцасік 
(а— прамы, б — адва-
ротны); 6 — выкружка 
(а— поўная, б — чац-
вяртная); 7 — астрагал; 
8 — скоцыя. 



АКАНТ 

Абора былой сядзібы 
ў в. Бранчыцы Салі-
горскага раёна. Агуль-
ны выгляд і план. 

Адраджэнне. Аркада 
рэнесансавага палаца. 

прамавугольнага ў плане два-
ра і звязаных адно з адным 
у суцэльную забудову. 
АБРАМЛЕННЕ, упрыгожан-
не дзвярных, аконных прае-
маў, ніш і інш. архіт. элемен-
таў фасадаў і інтэр'ераў бу-
дынкаў. Падкрэслівае гал. 
элементы кампазіцыі будын-
каў, узмацняючы іх рытміку, 
кантраст з гладкай паверхняй 
сцен. У А. акон і дзвярэй 
драўляных збудаванняў па-
шыраны ліштвы, вушакі; у му-
раванай архітэктуры праёмы 
дэкарыраваны філёнгамі, сан-
дрыкамі або архівольтамі 
арачных ці лучковых завяр-
шэнняў. Дзвярныя праёмы ча-
сам рабілі ў выглядзе парта-
лаў. Нішы завяршалі конхамі, 
аркамі. 

АБРЫС (ням. AbriB), назва 
чарцяжа плана збудавання ў 
17 — 1-й палове 18 ст.; схема-
тычная лінейная выява плана 
будынка без паказу канструк-
цый, таўшчынь сцен і інш. 
Даваў толькі агульнае ўяў-
ленне пра схему планіроўкі 
збудавання, размяшчэнне 
дзвярных і аконных праёмаў. 
У 2-й палове 18 ст. заменены 
архіт. праектам, дзе выка-
рыстоўваліся планы, фасады, 
разрэзы і інш., якія давалі на-
гляднае ўяўленне пра архі-
тэктуру будынка. 
АДРАДЖЭННЕ, Р э н е-
с а н с, эпоха ў культурным і 
ідэйным развіцці краін Зах. і 
Цэнтр. Еўропы (14-16 ст.), 
пераходная ад сярэдневяко-
вай культуры да культуры но-
вага часу. Асн. адметныя ры-
сы культуры А. — антыфе-
адальны, свецкі характар, гу-
маністычны светапогляд, зва-
рот да антычнай культурнай 
спадчыны, як бы яе "ад-
раджэнне" (адсюль і назва). 
Рэнесансавы стыль архітэк-
туры вызначаўся яснасцю, 
лагічнасцю, прапарцыяналь-
насцю, суразмернасцю чала-
веку. Распрацоўваліся і 
ажыццяўляліся прынцыпы рэ-
гулярнай забудовы гарадоў, 
у якіх, акрамя культавых, 
значнае месца займалі свец-
кія збудаванні, узводзіліся 
ратушы, палацы, шпіталі, 
дамы цэхавых брацтваў і 
інш. Шырока практыкава-
лася ансамблевая забудова, 
будынкі планаваліся з улікам 
навакольнага асяроддзя. Цэн-
трам кампазіцыі горада стала 
гандл. плошча з ратушай 
і крамамі. Замак як абарон-
чы комплекс траціў сваю 

ролю і нярэдка будаваўся ў 
перыферычнай частцы гора-
да. На перыферыю выносіліся 
і абарончыя збудаванні, якія 
ўдасканальваліся на аснове 
сістэмы бастыённай фарты-
фікацыі. Развівалася свецкая 
і культавая архітэктура, якая 
таксама траціла суровыя аба-
рончыя рысы. Пад уплывам 
А. строгія вуглаватыя га-
тычныя формы паступова 
згладжваліся, набывалі ба-
гаты пластычна насычаны 
дэкор, шырока выкарыстоў-
валіся архітэктурныя ордэры. 
Паявіліся адкрытыя парад-
ныя палацавыя кампазіцыі, 
аформленыя аркаднымі га-
лерэямі. У культавай ар-
хітэктуры пашыраны цэнт-
рычны храм тыпу ратонды з 
купальным завяршэннем, 
атыкамі і інш. Храмы з тра-
дыцыйнай базілікальнай 
структурай, якія звычайна 
мелі абарончую вежу на гал. 
фасадзе, атрымалі багатую 
пластыку фасадаў у выгля-
дзе рустоўкі, аркатуры і ін-
шых элементаў аздобы. Ін-
тэр'ер узбагачаўся разнымі 
алтарнымі кампазіцыямі, 
скляпенні некаторых храмаў 
аздаблялі ляпнымі нервю-
рамі. 

АДРЫНА, п у н я, старадаў-
няя гасп. пабудова для заха-
вання неабмалочанай зба-
жыны, сена, саломы, с.-г. 
інвентару. Звычайна прама-
вугольны ў плане зрубны, 
каркасны ("замётам у шулы" 
і з плятня) будынак, накры-
ты 2-схільнай ці вальмавай 
страхой на "сохах", "дзяд-
ках", кроквах. У маёнтках 
16-19 ст. існавалі вял. доў-
гія А., перагароджаныя ўну-
тры на некалькі адсекаў, кож-
ны з якіх меў самастойны 
ўваход. Уваходзілі ў гасп. 
комплекс бел. сядзібы. Най-
больш пашыраны ў зах. і 
цэнтр. Беларусі, ва ўсх. раё-
нах часцей наз. сянніцамі, 
пунямі. 

АКАНТ (франц. acanthe ад 
грэч. akantha) y а р х і т э к -
т у р ы , арнаментальна-дэкар. 
элемент аздаблення фасадаў 
і інтэр'ераў будынкаў і збу-
даванняў у выглядзе ліста 
аканта (расліна, пашыраная 
ў Сяродземнамор'і). Вядомы 
ў антычнай і заходне-еўра-
пейскай архітэктуры рэнесан-
су, барока, класіцызму. Арна-
мент з асобных зубчастых ліс-
тоў А. аздабляў кансолі і 

Матыў аканта ў аздаб 
ленні інтэр'ера касцёла 
ў в. Міхалішкі Астра-
вецкага раёна. 
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АКНО 

Схемы акон: 1 — "ва-
лаковае"; 2 — прама-
вугольнае; 3 — квад-
ратнае; 4 — рамбічнае; 
5 — "картушовае"; 6 — 
круглае; 7 — прамаву-
гольнае з трохгранным 
завяршэннем; 8 — пра-
мавугольнае са спіча-
стым завяршэннем; 9 — 
прамавугольнае з паў-
цыркульным завяршэн-
нем; 10 — "венецыян-
скае"; 11— спараныя 
вокны. 

Акратэрыі. 
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дэнтыкулы, з сабраных у пу-
чок у форме чашы — карынф-
скія і кампазітныя капітэлі; 
бягучы бесперапынны арна-
мент з А. выкарыстоўваўся 
ў фрызах, спіралепадобны — 
у круглых разетках і ме-
дальёнах. 

АКНО, канструкцыйна-маст. 
элемент запаўнення праёма, 
што служыць для асвятлення, 
інсаляцыі, натуральнай вен-
тыляцыі будынка. Асн. фор-
мы прамавугольныя, лучко-
выя, арачныя, складаныя. 
Найболып архаічныя — адту-
ліна ў 2 сумежных вянках 
драўлянай сцяны і валаковае 
(зачынялася звонку драўля-
най засаўкай — волакам). 
З 12-13 ст. у дамах феада-
лаў і заможных гараджан 
былі пашыраны вокны з ву-
шакамі і зашклёнымі рамамі 
драўлянымі або алавянымі, 
пераплётамі, аздобленымі 
разнымі ліштвамі і аканіца-
мі. У 16-18 ст. у вясковых 
дамах замест шкла нярэдка 
выкарыстоўвалі слюду, пра-
мочаную алеем ці смоламі па-
перу, пергамент, палатно, якія 
часам размалёўвалі пад віт-
ражы. У архітэктуры готыкі 
былі пашыраны вокны са спі-
частым завяршэннем, у архі-
тэктуры рэнесансу, барока, 
класіцызму — прамавуголь-
ныя, лучковыя, арачныя, паў-
цыркульныя, падковападоб-
ныя, крыжовыя, у выглядзе 
разеткі або картуша, круг-
лыя, авальныя і інш., якія 
аздабляліся філянговымі 
абрамленнямі, рустам, стылі-
заванымі порцікамі, завяр-
шаліся франтонамі, сандры-
камі і інш. 
АКРАТЭРЫЙ (ад грэч. akro-
terion вяршыня, франтон), 
скульптурны элемент архіт. 
дэкору у выглядзе стылізава-
ных лістоў аканта, пальмет, 
трыножнікаў, чалавечых фі-
гур, валют, ваз, абеліскаў і 
інш. Выкарыстоўваўся для 
завяршэння вуглоў франто-
наў, фланкіравання атыкаў, 
карнізаў, дахаў, ліштваў. 
Узнік у антычнасці, у роз-
ныя эпохі набываў своеасаб-
лівую трактоўку: квіятон (го-
тыка), пальмета (рэнесанс), 
валюты, дынамічныя арнамен-
тальныя кампазіцыі (барока), 
абеліскі, чалавечыя фігуры, 
грыфоны, ваенныя атрыбуты 
(класіцызм) і інш. 

АКСАНАМЕТРЫЯ (грэч. 
ахоп вось + metreo вымяраю) 

у а р х і т э т у р ы , рауналеж-
ная перспектыва, заснаваная 
на метадзе паралельных пра-
екцый. Грунтуецца на 3 узаем-
на перпендыкулярных восях, 
кожная з якіх мае свой маш-
таб. Найчасцей выкарыстоў-
ваюць суадносіны даўжынь 
восей 1:1:1 (ізаметрыя) і 
0,5:1:1 (дыяметрыя). А. шы-
рока выкарыстоўваецца ў ар-
хіт. праектах і чарцяжах 
існуючых будынкаў, комплек-
саў, ансамбляў для нагляд-
нага паказу іх структуры, 
асабліва ў тым выпадку, калі 
генпланы, планы, фасады і 
разрэзы не даюць поўнага 
ўяўлення аб іх архіт.-прасто-
равай арганізацыі. Нярэдка 
А. агульнага выгляду пабудоў 
сумяшчаецца з іх разрэзам, 
што ўдакладняе структуру 
ў цэлым. 

АЛТАР (лац. altaria ад altus 
высокі), ахвярнік, а таксама 
найважнейшая частка хры-
сціянскага храма. Першапа-
чаткова — месца для ахвяра-
прынашэнняў пад адкрытым 
небам у Стараж. Грэцыі і Ры-
ме — асобныя збудаванні; у 
каталіцкіх храмах — дэкар. 
сценкі, аформленыя скуль-
птурай, жывапісам, творамі 
дэкар.-прыкладнога мастацт-
ва, у праваслаўных — сталы 
("прастолы") для выканання 
таінства. Звычайна А. ставі-
ліся ў тарцовай (алтарнай) 
частцы храма або ў апсідзе. 
Акрамя гал. А., які завяршаў 
прастору гал. нефа і аддзя-
ляўся ад яго іканастасам (у 
праваслаўных і некаторых 
уніяцкіх храмах) або алтар-
най перагародкай (пераважна 
ў касцёлах), існавалі бака-
выя А., што ставіліся ў бака-
вых апсідах ці капліцах, пры-
будаваных да храма ці ўклю-
чаных у яго інтэр'ер, а таксама 
пры сценах гал. і бакавых не-
фаў. 
АЛЬКЕЖ (польск. alkierz), 
1) у сядзібных дамах 16-
19 ст. памяшканне звычайна 
каля гал. жылога пакоя, якое 
выкарыстоўвалася як камора, 
кабінет, спальня. 2) У сядзіб-
ных дамах 17-20 ст. — кут-
няя адасобленая частка бу-
дынка, якая знадворку высту-
пае за плоскасць сцен. З'яві-
лася пад уплывам замкавага 
дойлідства. Часам А. былі 
самастойнымі вежападобнымі 
аб'ёмамі, накрытымі асобны-
мі шатровымі, вальмавымі ці 
2-схільнымі дахамі. У 18 — 
пач. 20 ст. часам мелі выгляд 

Аксанаметрыя. 

Алтар. 

Жылы дом сядзібнага 
тыпу з алькежамі. 



АНАЛІЗ 

Альтанкі. 

рызалітау, не вылучаных 
асобнымі пакрыццямі, што 
надавала будынкам барочную 
П-падобную ў плане кампа-
зіцыю. У 2-й палове 18-19 ст. 
А. развіваліся ў злучаныя з 
домам флігелі. 

АЛЬПІНАРЫЙ (ад Альпы), 
к а м я н і с т ы с а д , участак 
у батанічным садзе, скверы 
або парку, створаны для вы-
рошчвання горных (альпій-
скіх) раслін ва ўмовах, наблі-
жаных да натуральных (дэ-
кар. А. называецца таксама 
рыкарыем). У батанічных са-
дах А. звычайна ствараюць у 
навук. мэтах на штучных 
узгорках, дзе экспануюцца 
расліны пэўных горных раё-
наў. Дэкаратыўнасць дася-
гаецца рознымі суадносінамі 
камянёў і раслін, падабраных 
у залежнасці ад кліматычна-
га пояса і цвіцення па сезо-
нах. 

АЛЬТАНКА, а л ь т а н а 
(італьян. altana), драўляная 
ці мураваная дэкар. пабудова 
каркаснай (слупавой) кан-
струкцыі, для адпачынку, ахо-
вы ад сонца і ападкаў. Звы-
чайна размяшчаецца ў маляў-
нічых кутках вадаёмаў, 
уздоўж дарог, у дварах жы-
лых дамоў, школ, дзіцячых 
садоў, зялёных зонах кварта-
лаў, мікрараёнаў і г. д. Най-
часцей вырашаліся ў выглядзе 
ратонды ў пейзажных і рэ-
гулярных парках стыляў ба-
рока і класіцызму. У мура-
ваных А. стылю класіцызму 
выкарыстоўваліся шмат'ярус-
ныя ордэрныя кампазіцыі. 

АМБОН (ад грэч. ambon 
узвышэнне), к а з а л ь н і ц а , 
п у л ь п і т , узвышанае і ба-
гата аздобленае месца ў храме 
(трыбуна ці кафедра) для чы-
тання свяшчэнных тэкстаў і 
прамаўлення казанняў. У сі-
нагогах вядомы пад назвай 
біма, у мячэцях — мінбар. Па-
водле легенды, сімвалізуе 
Ноеў каўчэг (А. ў выглядзе 
ладдзі пашырыліся ў 17-
18 ст.). Выконваліся з каменю, 
дрэва, металу, багата дэкары-
раваліся натуральным марму-
рам або стука. Існавалі А. 
двух тыпаў — на апоры і кан-
сольныя. У ранні перыяд ўста-
наўліваліся перад алтаром 
каля балюстрады, што аддзя-
ляла хоры ад нефа, мелі фор-
му трыбун з парапетам. Па-
чынаючы з сярэднявечча, А. 
ўстанаўлівалі каля першага 
(ад прэсбітэрыя) левага між-

нефавага ці цэнтр. слупа, у 
аднанефавых храмах — на 
сцяне. У эпоху Адраджэння 
мелі пераважна круглаватую 
або гранёную форму. На А. 
збоку алтара вяла вузкая лес-
віца (звычайна схаваная з 
франтальнага боку). 

АМБРАЗУРА (ад франц. ет-
brasure байніца), прамаву-
гольная арачная або круглая 
адтуліна ў сценах і земляных 
валах абарончых збудаванняў 
раструбам вонкі для вядзення 
агню з гармат ці стралковай 
зброі і для назірання за во-
рагам. На Беларусі вядомы з 
16 ст. А., прызначаная да 
вядзення агню толькі са страл-
ковай зброі, называлася бай-
ніцай. 

АМПІР (ад франц. empire 
імперыя), архітэктурны стыль 
позняга класіцызму 1-й трэці 
19 ст., які завяршыў развіццё 
французскага класіцызму; 
элементы яго захоўваліся да 
пач. 20 ст. Зарадзіўся ў Фран-
цыі ў пач. 19 ст. Як і класі-
цызм, арыентаваўся на ўзоры 
антычнага мастацтва Грэцыі 
і Рыма, аднак характэрныя 
для класіцызму 2-й пал. 18 ст. 
пошукі зграбнай простай фор-
мы і дэкору паступова змяні-
ліся імкненнем да іх граніч-
най параднасці і пышнасці, 
манум. выразнасці. У перыяд 
імперыі Напалеона I (1804-
1815) пашырылася буд-ва мема-
рыяльных манум. збудаван-
няў: арак трыумфальных, па-
мятных калон і інш. Асн. 
элементамі архіт. кампазіцыі 
былі масіўныя порцікі (най-
часцей дарычнага і тасканска-
га ордэраў), у архіт. дэталях 
і дэкоры з іх імкненнем да 
пампезнасці пераважала ваен-
ная эмблематыка (ліктарскія 
звязкі, воінскія даспехі, лаў-
ровыя вянкі, арлы і інш.). 
А. увабраў у сябе і асобныя 
стараж.-егіпецкія архіт. і пла-
стычныя матывы (вял. нерас-
члянёныя плоскасці сцен і пі-
лонаў, масіўныя геаметрыч-
ныя аб'ёмы, егіпецкі арнамент, 
стылізаваныя сфінксы, львы, 
гермы, грыфоны). 

АНАЛІЗ АРХІТЭКТУРНЫ, 
даследаванне аб'ектаў архі-
тэктуры з мэтай выяўлення і 
ацэнкі іх функцыянальна-
тэхн., эканамічных, эстэтыч-
ных якасцей, вызначэння асоб-
ных архіт. стыляў, кірункаў і 
шляхоў развіцця архітэктуры 
ў цэлым. Праводзіцца аналіз: 
архітэктуры як грамадскай 

Амбразура. 

Ампір. Будынак біржы 
ў Пецярбургу. Галоў-
ны фасад. 1805-1810. 
Архітэктар Тама дэ Та-
мон. 
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з'явы, буйных горадабудаўні-
чых, асобных будынкаў, збу-
даванняў, комплексаў і ан-
самбляў. Аналіз асобных бу-
дынкаў, збудаванняў, комп-
лексаў праводзіцда з мэтай 
выяўлення іх горадаўтвараль-
най ролі ў структуры населе-
нага пункта, узаемасувязі з 
навакольным асяроддзем, 
функцыян. арганізацыі пра-
сторы, канструкцыйна-тэхніч-
нага і планіровачнага выра-
шэння, аб'ёмна-прасторавай 
кампазіцыі, сродкаў архіт.-
маст. выразнасці і інш. Пры 
вывучэнні старадаўніх арх. 
помнікаў важна ўстанавіць аў-
тарства, аднесці да пэўнай 
арх. школы, кірунку, стылю. 
АНСАМБЛЬ (ад франц. еп-
semble літар. разам, адразу), 
гарманічнае адзінства прасто-
равай кампазіцыі будынкаў, 
інж. збудаванняў, адкрытых 
прастораў, манум. жывапісу, 
скульптуры і зялёных наса-
джэнняў. Ансамблевасць за-
будовы дасягаецца цэласнас-
цю прасторавага вырашэння 
горадабудаўнічага комплексу, 
адзінствам маштаба, рытму і 
модуля збудаванняў, што фар-
міруюць А. Немалаважнае 
значэнне маюць натуральныя 
ўмовы мясцовасці (рэльеф, 
вадаёмы і інш.). У кампазі-
цыі А. адрозніваюць глыбін-
на-прасторавую (восевую) бу-
дову перспектывы (уздоўж 
выцягнутай плошчы, вуліцы і 
інш.), замкнёную ці паўзамк-
нёную прастору, абмежава-
ную забудовай ці зялёнымі 
насаджэннямі (гарадскія і 
паркавыя плошчы, унутры-
квартальныя прасторы і інш.), 
жывапісную (пераважна ў 
пейзажных парках і зялёных 
зонах). У стварэнні А. актыў-
на выкарыстоўваюцца сімет-
рыя, асіметрыя, маштаб, пра-
порцыі, кантраст, нюанс і інш. 
сродкі архіт. выразнасці. Для 
ўзмацнення эмацыянальнага 
ўздзеяння, больш глыбокага 
раскрыцця ідэйна-вобразнай 
сутнасці А. ў яго кампазіцыю 
часта ўключаюць творы роз-
ных відаў мастацтва — выяў-
ленчага, манументальнага, дэ-
каратыўнага і інш. 
АНТАБА (ад ням. Handhabe 
ручка, рукаятка), металічнае 
кальцо, якое прымацоўвалася 
да варот сядзіб, дзвярэй да-
моў, дзверцаў шаф, куфраў і 
служыла ручкай. У брамах па-
лацава-замкавых ансамбляў 
А. трымалі драўляны запор. 
Некаторыя па-мастацку аз-

добленыя А. маюць выгляд 
галавы льва з абручом у па-
шчы. Такія выявы рабілі не 
толькі з металу, але і з дрэва, 
каменю і тынку. 

АНТАБЛЕМЕНТ (франц. еп-
tablement ад table стол, дош-
ка), верхняя частка збудаван-
ня. якая падтрымліваецца ка-
лонамі, пілястрамі або завяр-
шае сцяну; састаўны элемент 
класічнага архіт. ордэра. Па-
дзяляецца на архітраў, фрыз 
і карніз. Бывае няпоўны А. 
без фрыза. Узнік на аснове 
драўлянага бэлечнага пера-
крыцця, у сваіх формах ад-
люстроўвае яго структуру. 
Сфарміраваўся ў класічных 
ордэрах манум. мураванай 
архітэктуры Стараж. Грэцыі 
і Рыма, дзе былі выпрацаваны 
яго прапорцыі. А. быў так-
сама адным з важнейшых эле-
ментаў паяруснага члянення 
алтароў і іканастасаў. 

АНТЫ (лац. antae), выступы 
падоўжных сцен будынка, 
якія агароджваюць уваход. 
Найбольш часта сустракаюц-
ца ў стараж.-грэчаскіх хра-
мах, тып якіх атрымаў назву 
"храм у антах". 

АНТЫКАМЕРА (італьян. ап-
ticamera), пакой у палацах 
16-18 ст., чакальня для 
шляхты і прыслугі, часта па-
мяшканне для шматмэтавага 
выкарыстання (сталовая, зала 
і г. д.). У беларускіх палацах 
17-18 ст. злучала прыхожую 
з жылой групай, кабінета-
мі і інш. 

АНФІЛАДА (франц. enfilade 
ад enfiler нанізваць на нітку), 
шэраг паслядоўна прылег-
лых адно да аднаго памяш-
канняў, дзвярныя праёмы 
якіх размешчаны на адной 
восі, таму пры адчыненых 
дзвярах ствараецца скразная 
перспектыва ўсіх інтэр'ераў, 
звязаных у адзіную архіт.-
пластычную сістэму. Анфілад-
ная планіроўка ўзнікла ў 
Стараж. Егіпце. У яе аснове — 
прынцып стварэння пышна аз-
добленых інтэр'ераў з эфек-
там бясконцасці, глыбокай 
перспектывы архіт. прасторы. 
Анфіладная планіроўка вы-
карыстоўваецца ў буйных гра-
мадзянскіх пабудовах, пера-
важна ў музейных і выставач-
ных. А. называюць таксама 
шэраг прасторава раскрытых 
адна да адной плошчаў, якія Антаба. 
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Анты. 

Антаблемент. 

АНСАМБЛЬ 



АРКА 

Апсіды: 1 — старажыт-
на-рымская; 2 — ранне-
хрысціянская; 3, 4 — 
рэнесансавая. 

Арабескі. 

ўтвараюць сістэму архіт. ан-
самбляў. 
АПАРТАМЕНТЫ (ад франц. 
appartement кватэра), група 
жылых і дапаможных пакояў, 
звычайна на адным паверсе, 
вылучаных у адзін комплекс 
для пражывання пэўнай асо-
бы. Пашырыліся ў 16 ст. ў 
палацах Францыі і Італіі, 
уключалі прыхожую, спаль-
ню, гардэроб, кабінет або бу-
дуар, парадную залу і інш. 
На Беларусі А. вядомы ў маг-
нацкіх рэзідэнцыях 17-18 ст., 
у іх адасаблялася група жы-
лых і парадных пакояў ула-
дара палаца ад іншых памяш-
канняў. У 19-20 ст. прынцып 
стварэння асобных А. выявіў-
ся ў секцыйных, блакіраваных 
і інш. дамах. 

АПСІДА, а б с і д а [ад грэч. 
hapsis (hapsidos) скляпенне], 
канструкцыйна самастойная 
частка культавай пабудовы; 
квадратны, прамавугольны, 
шматвугольны, паўкруглы ў 
плане выступ будынка, які 
замыкае прастору нефа або 
трансепта. Функцыянальная 
роль А.— размяшчэнне ў ёй 
алтара, кліру, месцаў для 
вышэйшых духоўных і свецкіх 
асоб, культавых рэліквій і г. д. 
У каталіцкіх храмах дапаўня-
лася прэсбітэрыем. А. ўпер-
шыню паявіліся ў старажыт-
нарымскіх базіліках, адкуль 
перайшлі ў хрысціянскія 
храмы. 

АРАБЕСКІ (ад франц. ага-
besques літар. арабскі), скла-
даны, насычаны арнамент, за-
снаваны на мудрагелістым пе-
рапляценні геаметрычных і 
стылізаваных раслінных ма-
тываў; часам уключае і над-
пісы. Развіўся ў пластычных 
мастацтвах арабскіх краін. 
У эпоху Адраджэння ў Еўро-
пе А. наз. ўсякі арнамент, які 
складаўся з пераплеценых лі-
ній, стужак ці галінак. 

АРГАНІЧНАЯ АРХІТЭК-
ТУРА, творчы кірунак у ар-
хітэктуры, у аснове якога ля-
жыць прынцып падпарадка-
вання формы архіт. твора яго 
зместу. Узнікла ў 1-й палове 
20 ст. як рэакцыя супраць 
акадэмізму, рацыяналізму і 
эклектыкі канца 19 — пач. 
20 ст. Ідэі А. а. закладзены 
ў 1890-я г. амерыканскім арх. 
Л. Салівенам, развіты ў тэо-
рыі і практыцы буд-ва яго 
вучнем Ф. Л. Райтам. Канцэп-
цыі А. а. зыходзяць з цеснай 
сувязі архітэктуры з прыро-

дай, грунтуюцца на беспера-
пыннасці архіт. прасторы, на 
праектаванні "з сярэдзіны — 
да навакольнага асяроддзя", 
на рацыянальным выкарыс-
танні якасцей будаўнічых 
матэрыялаў, увядзенні эле-
ментаў нар. творчасці; сама 
функцыя будынка не абмя-
жоўвалася тэхналагічным і 
фізіялагічным фактарамі, а 
ўключала і эстэтычны, таму 
архіт. твор уяўляў сабой цэ-
ласны арганізм. Найбольш па-
шырылася ў 1930-1950-я г. 
(асабнякі, вілы і інш.). 3 пры-
чыны арыентацыі на буд-ва па 
індывідуальных праектах, ад-
маўлення ад стандартызацыі і 
індустрыялізацыі А. а. не зра-
біла значнага ўплыву на раз-
віццё сучаснай архітэктуры, 
аднак пад яе ўздзеяннем у 
шэрагу краін вырасла ціка-
васць да мясцовых архіт. тра-
дыцый і нар. дойлідства. 

АРКА (ад лац. arcus дуга, 
выгін), крывалінейнае пера-
крыцце праёма ў сцяне ці пра-
сторы паміж 2 апорамі — слу-
памі, калонамі, пілонамі і г. д. 
Выконваецца з каменю, цэглы, 
жалезабетону, металу, дрэва. 
Па форме адрозніваюць А. 
паўкруглыя, ці паўцыркуль-
ныя (найбольш пашыраны 
від), спічастыя (характэрны 
для архітэктуры готыкі), пад-
ковападобныя (пашыраны ў 
архітэктуры арабскіх краін), 
кілепадобныя (у выглядзе ка-
кошніка), шматлопасцевыя, 
паўзучыя (з апорамі на роз-
най вышыні) і інш. Бываюць 
А. дэкаратыўныя (несапраўд-
ныя А. з цэглы, тынку або 
стука, якія аздабляюць па-
верхню сцяны) і канструк-
цыйныя. Упершыню А. (ка-
менныя) з'явіліся ў архітэк-
туры Стараж. Усходу. Атры-
малі пашырэнне ў архітэкту-
ры антычнага Рыма і сталі 
найважнейшымі архіт.-канст-
рукцыйнымі і дэкар. элемен-
тамі ў архітэктуры рэнесансу, 
барока, класіцызму. У сучас-
ным буд-ве А. выкарыстоў-
ваюцца як нясучыя элементы 
пакрыцця будынкаў пралёт-
ных збудаванняў, мастоў, пу-
цеправодаў. Крацістыя арач-
ныя канструкцыі з металу 
ці дрэва наз. арачнымі фер-
мамі. 

АРКА ТРЫУМФАЛЬНАЯ, 
т р ы у м ф а л ь н ы я в а р о -
т ы , часовае або пастаяннае 
афармленне праезда ці ўра-
чыстае збудаванне ў гонар 

"Арганічная архітэк-
тура". Дом над вада-
спадам. Архітэктар 
Л. Ф. Райт. 1936-1937. 

Аркі: 1 — паўцыркуль-
ная; 2 — з замковым 
каменем; 3 — спічас-
тая; 4 — трохлопасце-
вая. 
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ваенных перамог і знамяналь-
ных падзей. Маюць 1- і 3-пра-
лётныя манум. арачныя пра-
лёты, перакрытыя паўцылінд-
рычнымі скляпеннямі, насы-
чаны архіт.-пластычны дэкор, 
завяршаюцца антаблементамі 
і атыкамі, аздабляюцца ста-
туямі, рэльефамі, памятнымі 
надпісамі і г. д. Узніклі ў 
Стараж. Рыме для цырымоніі 
ўезду пераможцаў. У Расіі 
А. т. будавалі ў гонар ваенных 
перамог, на Беларусі часовыя 
драўляныя А. т. будавалі ў 
18 — пач. 19 ст. магнатамі для 
святочных урачыстасцей. 
АРКАДА (франц. arcade), 
шэраг аднолькавых па велі-
чыні і абрысах арак, якія апі-
раюцца на слупы або калоны 
і ствараюць разам з імі рыт-
мічны паслядоўны рад. Бы-
ваюць канструкцыйныя 

(успрымаюць нагрузку верх-
ніх частак будынкаў і збуда-
ванняў) і дэкаратыўныя 
(стаяць асобна або ўтвараюць 
"сляпыя" аркады). А. з'явілі-
ся ў архітэктуры Стараж. Ры-
ма. Пашырыліся з 16 ст. ў ар-
хітэктуры рэнесансу, барока, 
класіцызму ў адкрытых гале-
рэях гандл. радоў, палацаў, 
гасп. пабудоў, а таксама як 
дэкар. элемент — аркатура. 
АРКАТУРА (ням. Arkatur), 
рытмічны рад дэкар. неса-
праўдных арак на фасадах 
будынкаў або на сценах ўну-
тры памяшканняў. Звычайна 
выконвае ролю фрыза, зрэдку 
дапоўненага кансолямі, паў-
калонкамі, лапаткамі. Узнік-
ла ў раманскай архітэктуры 
( 1 0 - 1 3 ст,). 

АРКБУТАН (франц. arc-bou-
tant), адкрытая вонкавая паў-
арка. Перадае распор сцяны 
гал. нефа базілікальнага хра-
ма на контрфорсы, размешча-
ныя за межамі асн. аб'ёму 
будынка. Сістэма А. і асобна 
стаячых контрфорсаў давала 
магчымасць аблегчыць кан-
струкцыю сцен, рабіць іх 
больш тонкімі, расчляніць 
вял. аконнымі праёмамі, павя-
лічыць пралёт гал. нефа і па-
меншыць сячэнне слупоў, якія 
ўспрымаюць нагрузку скля-
пенняў, што рабіла інтэр'ер 
больш прасторным. Акрамя 
канструкцыйнай, А. адыгры-
ваюць значную дэкар. ролю 
ў архітэктуры будынка, ства-
раючы актыўны рытм яго 
бакавых фасадаў. А. з'явіліся 
ў мураванай архітэктуры за-
ходнееўрапейскай готыкі з 
11 ст. 

АРНАМЕНТ (ад лац. orna-
mentum упрыгожанне), узор 
з рытмічна ўпарадкаваных 
элементаў для аздаблення 
архіт. збудаванняў. А. выяў-
ляе архітэктоніку збудаван-
няў, падкрэслівае асобныя 
чляненні, вылучае галоўныя, 
найбольш значныя ў кампа-
зіцыі часткі, важныя кан-
струкцыйныя элементы і архіт. 
дэталі, узмацняе рытм будын-
каў, стварае кантраст і нюанс; 
цесна звязаны з канструк-
цыяй, якая дэкарыруецца, ма-
тэрыялам, формай, колерам, 
фактурай. У мураванай архі-
тэктуры А. часцей геаметрыч-
ны; выкарыстоўваецца так-
сама раслінны, зааморфны, 
антрапаморфны. У драўля-
ным дойлідстве А. ствараецца 
пераважна скразной, краявой 
і глухой разьбой, выкарыстоў-
ваецца ў аздабленні ліштваў, 
фрызаў, карнізаў, шчытоў, 
верандаў, варот і інш. Най-
больш важныя элементы А. 
часам вылучаюць яркімі коле-
рамі. Традыцыйныя элементы 
А. творча выкарыстоўваюцца 
ў апрацоўцы фасадаў і інтэр'-
ераў грамадскіх будынкаў. 

АРСЕНАЛ (франц. arsenal, 
італьян. arsenale ад араб. 
дар ас-сінаа майстэрня), 
ц э й х г а у з , будынак, пры-
значаны для захавання ваен-
най зброі і боепрыпасаў, 
часткова для іх вырабу і ра-
монту. На Беларусі ўзводзі-
ліся пры буйных замках, аба-
рончых вузлах гарадоў. Гэта 
былі вял. мураваныя або драў-
ляныя звычайна 1-павярховыя 
будынкі; у іх вылучаліся па-
мяшканні, дзе захоўваліся 
гарматы, ручныя стрэльбы, 
халодная зброя, запасы пора-
ху, ядраў, куль і г. д., неаб-
ходныя для абароны замка і 
горада. У 17-18 ст. А. існа-
валі ў Слуцку, Крычаве і інш. 
гарадах. 

АРХЕАЛОПЯ АРХІТЭК-
ТУРЬІ (грэч. archaios стара-
жытны + logos слова, вучэн-
не), галіна археалогіі, якая 
вывучае рэшткі загінуўшых 
або значна пераробленых пом-
нікаў архітэктуры і на аснове 
атрыманых звестак аднаўляе 
планы і па магчымасці рэкан-
струюе фасады і асн. аб'ёмы 
помнікаў у цэлым. У канцы 
18 — пач. 19 ст. манументаль-
ную архітэктуру вывучалі гіс-
торыкі, архітэктары і мастацт-
вазнаўцы, археал. даследа-
ванні мелі дапаможны харак-

АРКАДА 

Арка трыумфальная. 

Аркада. 

Аркатура. 

Аркбутан. 
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тар. Навуковыя археал. 
даследаванні архіт. помнікаў 
пачаліся ў 1820-1840-я гады 
ў Зах. Еўропе, у канцы 19 — 
пач. 20 ст.— у Расіі. У 1930-
1940-я гады вылучылася ў сама-
стойную галіну археалогіі. 
У пасляваен. гады распра-
цавана методыка археал. вы-
вучэння архіт. помнікаў, пра-
водзіцца іх сумеснае дасле-
даванне археолагамі, архітэк-
тарамі-рэстаўратарамі, гісто-
рыкамі архітэктуры і мастацт-
вазнаўцамі. Вучоныя звяр-
таюць вял. ўвагу на вывучэн-
не буд. матэрыялаў і іншых 
археал. знаходак, якія дазва-
ляюць дакладна вызначыць 
час асн. перабудоў помніка. 
На Беларусі першыя археал. 
даследаванні архіт. помніка 
праведзены ў канцы 18 ст., 
калі ў Полацку невядомы 
даследчык раскапаў падмуркі 
храма-трыконха Бельчыцкага 
Барысаглебскага манастыра 
12 ст. 

АРХІВОЛЬТ (італьян. archi-
volto ад лац. arcus volutus 
абрамляльная дуга), архіт.-
дэкар. элемент аздаблення 
арачнага праёма. Вылучае 
контур аркі з плоскасці сцяны. 
Выконваецца з клінавых ка-
мянёў, тынку, стука. Мае пра-
філяваную з выкарыстаннем 
розных па малюнку абломаў 
архітэктурных або арнамента-
ваную разьбой, рустам, леп-
кай паверхню. А., які сама-
стойна выступае на плоскасці 
сцяны і не звязаны з праёмам, 
называецца "сляпой" аркай. 
А. паявіліся з развіццём арач-
ных канструкцый у Стараж. 
Рыме і Візантыі. 

АРХІТРАЎ (ад грэч. archi 
старэйшы, галоўны + лац. 
trabs бэлька), бэлька, якая 
апіраецца на капітэлі калон 
і пілястраў, слупы, інш. апоры 
і нясе фрыз і карніз; ніжняя 
частка антаблемента. Узнік 
з фарміраваннем стоечна-бэ-
лечнай канструкцыі ў архі-
тэктуры Стараж. Грэцыі; вы-
конваў ролю канструкцыйнага 
нясучага элемента, на які кла-
ліся бэлькі перакрыцця. 3 раз-
віццём антычнай ордэрнай сі-
стэмы паявіліся розныя ва-
рыянты А.: у выглядзе глад-
кай бэлькі ў дарычным і тас-
канскім, з 3 невял. гарызан-
тальнымі ўступамі (фасцыя-
мі) у іанічным і карынфскім 
ордэрах. 

АРХІТЭКТОНІКА (ад грэч. 
architektonike будаўнічае мас-

тацтва), мастацкае выяўленне 
заканамернасцей будовы, 
уласцівых канструкцыйнай сі-
стэме будынка. Выяўляецца 
праз узаемасувязь і ўзаема-
размяшчэнне несучых і нясё-
ных частак, рытмічным строем 
форм, які робіць нагляднымі 
напружанні канструкцыі, 
часткова прапорцыямі, коле-
рам і інш. Выяўляецца ў су-
размернасці, супадпарадкава-
насці, прапарцыянальнасці, 
маштабнасці, рытмічнасці ўсіх 
элементаў будынкаў і збуда-
ванняў. Садзейнічае цэлас-
наму эстэтычнаму ўспрыняц-
цю архіт. твора, у якім арга-
нічна спалучаюцца яго ла-
гічная функцыянальна-канст-
рукцыйная аснова, кампазі-
цыя, архіт. дэкор. і інш. Мета-
ды выяўлення тэктанічнасці 
архіт.-маст. формы залежаць 
ад маст.традыцый, будаўнічай 
тэхнікі, матэрыялаў і кан-
струкцый. Адпаведнасць ар-
хіт.-маст. формы яе матэ-
рыяльна-канструкцыйнай ас-
нове выяўляецца непасрэдна 
праз вылучэнне канструкцый 
як асн. формаўтваральных 
элементаў архітэктуры або 
апасродкавана, калі канструк-
цыйная аснова будынка пера-
даецца архіт.-маст. сродкамі, 
гал. чынам чляненнямі, архіт. 
элементамі і дэталямі. Кожны 
архіт. стыль надае своеасаб-
лівасць А. той ці інш. эпохі. 
У антычнай архітэктуры Ста-
раж. Грэцыі і Стараж. Рыма 
найбольш дасканалай і гарма-
нічнай была А. класічнага 
ордэра, заснаванага на маст. 
перапрацоўцы стоечна-бэлеч-
най сістэмы. У архітэктуры 
готыкі і рэнесансу маст. вы-
разнасць будынкаў грунта-
валася на А. арачных кан-
струкцый. У архітэктуры ба-
рока найчасцей А. засноўва-
лася на апасродкаваным вы-
яўленні з дапамогай сістэмы 
ордэрных элементаў дэкору 
напружанага стану канструк-
цый, дынамікі архітэктуры. 
У архітэктуры класіцызму 
А. базіравалася на выразных 
гарманічных прапорцыях, сі-
метрыі, ураўнаважанасці аб'-
ёмаў, выкарыстанні класіч-
ных ордэрных кампазіцый. 
У шэрагу пабудоў 19 — пач. 
20 ст. адбыўся адыход ад 
прынцыпаў А., у выніку чаго 
архітэктура страціла цэласнае 
маст. аблічча. У 1950-я г. ад-
былося вяртанне да прыёмаў 
А. класікі. З 1960-х г. галоў-
ным у А. стала максімальнае 

Архівольты. 

Архітраў. 
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Лрхітэктоніка. Кан-
струкцыя гатычнага 
храма з нервюрнымі 
скляпеннямі. 

АРХІТЭКТОНІКА 



АСАБНЯК 

выяўленне ў маст. форме 
функцыянальна — канструк-
цыйнай асновы архітэктуры. 
Архітэктанічная даскана-
ласць уласціва нар. драўля-
наму дойлідству, у якім на 
працягу шматвяковага раз-
віцця архіт. форма і яе функ-
цыянальна-канструкцыйны 
змест знаходзіліся ў непаруш-
ным адзінстве. 
АСАБНЯК, добраўпарадка-
ваны гарадскі дом, разлічаны 
на пражыванне сям'і замож-
нага ўласніка (шляхціца, куп-
ца). А. пашырыліся на Бе-
ларусі ў 18-19 ст. Займалі 
невял. ўчастак з садам і ста-
віліся ў агульным радзе забу-
довы, з мінімальнай колькас-
цю гасп. пабудоў. У канцы 
18 — пач. 19 ст. па архіт. пла-
ніровачнай структуры блізкія 
да сядзібных дамоў. А. вызна-
чаліся лаканізмам у выра-
шэнні планаў і фасадаў. Пла-
ны пераважна 6-часткавыя з 
вылучанай у цэнтры залай і 
анфіладай меншых памяш-
канняў. Побач з анфіладнай 
у 1-й пал. 19 ст. паявілася і 
калідорная сістэма. У аздаб-
ленне фасадаў часам увахо-
дзіў порцік, геаметрычны да-
шчаны дэкор на франтоне. 
У канструкцыі дамоў выка-
рыстоўвалі дрэва і цэглу, 
драўляныя дэталі (калоны, 
франтон, сцены фасадаў) 
атынкоўвалі. Спалучэнне цэг-
лы і дрэва ў буд-ве А. абумо-
віла паяўленне сплаву стыля-
вых асаблівасцей класіцызму 
і нар. дойлідства. У 1-й пал. 
19 ст. частка А. па сваіх габа-
рытах і развітых элементах 
архіт.-маст. выразнасці на-
бліжалася да невял. палацаў. 
У сярэдзіне 19 — пач. 20 ст. 
пашырылася тыповае праек-
таванне, паявіліся новыя тыпы 
будынкаў, блізкія абліччам да 
А., якія цалкам адпавядалі 
ідэі ансамблевай забудовы 
цэнтраў гарадоў (дамы гу-
бернатараў і інш. прадстаўні-
коў дзярж. улады). У 2-й пал. 
19 — пач. 20 ст. паявіліся А. 
з элементамі эклектыкі, але ў 
цэлым архітэктура А. разві-
валася пад уплывам нар. дой-
лідства. У іх стварэнні архі-
тэктары і майстры-будаўнікі 
зыходзілі з асаблівасцей по-
быту, мясцовых умоў і на-
цыянальных традыцый. 
АСЕЦЬ, старадаўняя гасп. 
пабудова для сушкі збажыны: 
тып сушні. На Беларусі існа-
вала да пач. 20 ст. Квадратны 
або прамавугольны ў плане 

будынак вянковай канструк-
цыі, пакрыты саломай або дра-
ніцай. Унутраная прастора 
перакрыццем з жэрдак падзя-
лялася на 2 ярусы. Цёплае 
паветра ад курной печы, раз-
мешчанай у ніжнім ярусе, праз 
шчыліны перакрыцця пада-
валася ў верхні ярус, дзе ста-
вілі снапы для сушкі. У сял. 
гаспадарках 19 — пач. 20 ст. 
А. былі пашыраны пераважна 
на ПнУ Беларусі, будавалі-
ся паблізу гумна, стадолы, 
тока. Нярэдка мелі "перада-
сеці" каркаснай канструкцыі, 
дзе абмалочвалі высушанае 
збожжа. У фальварках існа-
валі болып складаныя струк-
туры, дзе 2 А. злучаліся кры-
тым токам. 

АСІМЕТРЫЯ (ад грэч. asym-
metria несуразмернасць), мас-
тацкі прыём, пры якім адзін-
ства архіт. кампазіцыі ства-
раецца не тоеснасцю частак 
і іх размяшчэння (як пры 
сіметрыі), а зрокавай раўна-
вагай розных паводле машта-
бу і формы элементаў. А. ўз-
мацняе дынаміку кампазіцыі 
будынка або ансамбля, дае 
магчымасць расчляніць яе на 
асобныя функцыянальныя 
часткі. 

АСТАТАК, канструкцыйны 
элемент вугла зруба, утвора-
ны выпускам тарцовых частак 
бярвенняў, брусоў, дыляў за 
межы сцен прыкладна на вы-
шыню або таўшчыню элемен-
та вянка. На Беларусі рубка 
з А. вядома з 2-3 ст. н. э., 
захавалася ў нар. дойлідстве 
да нашага часу. У сядзібным 
і замкава-палацавым буд-ве 
16-19 ст. выкарыстоўвалася 
гал. чынам у гасп. будынках. 
Вядомы 3 асн. тэхнікі рубкі 
вуглоў з А.: "у чашку", "у 
просты замок", "у каню". 
У наш час, з масавым выка-
рыстаннем шалёўкі, А. часта 
вырашаецца як лапатка або 
пілястра, аздабляецца архіт. 
дэкорам. Іл. гл. ў арт. Вугал. 

АСТРАГАЛ (ад грэч. astraga-
los, літар. шыйны пазва-
нок), гладкі або апрацаваны 
ў выглядзе пацерак валік, 
які служыць сучляненнем 
ствала калоны з капітэллю ці 
базай. 
АСТРОГ, старажытная аба-
рончая канструкцыя ў вы-
глядзе суцэльнай сцяны з 
вертыкальна або нахілена ўка-
паных у зямлю завостраных 
зверху бярвенняў вакол зам-
ка. На тэр. Беларусі вядомы з 

Асець. Чарцёж (папя-
рочны і падоўжны раз-
рэзы). 

Астрагал. 
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АХОЎНАЯ 

Атлант. 

жалезнага веку, пашыраны ў 
абарончым буд-ве 9-14 ст. 
У драўляных замках 16-
18 ст. часткова выцеснены 
гароднямг і тарасамі, выка-
рыстоўваліся на менш важных 
учг.стках абароны і пры неаб-
ходнасці хутка збудаваць аба-
рончую сцяну. Вядомы ў зам-
ках Віцебска, Полацка, Ма-
зыра, Рагачова і інш. Выка-
рыстоўваліся таксама як ага-
раджальныя канструкцыі феа-
дальных сядзіб. А. называ-
лася і ўмацаваная частка го-
рада, абнесеная такой сцяной, 
або асобнае невял. ваеннае 
паселішча ці месца ўтрыман-
ня вязняў (вязніца, турма, 
астрог). 
АСЯРОДДЗЕ АРХІТЭК-
ТУРНАЕ, частка інтэграва-
нага асяроддзя жыццядзей-
насці грамадства, якая ства-
раецца ў выніку архіт. прак-
тыкі людзей для забеспя-
чэння іх жыццёвых працэсаў 
і функцый. Уключае будынкі, 
збудаванні, архіт. комплек-
сы, ансамблі, зялёныя наса-
джэнні, элементы добраўпа-
радкавання і інш. А. а. ўзаема-
дзейнічае з інш. асяроддзя-
мі: прадметна-прасторавым, 
натуральна-прыродным, са-
цыяльна-эканамічным, сацы-
яльна-культурным, адносіны 
з якімі маюць характар пе-
рапляцення і ўзаемаўплыву, 
дэтэрмінацыі, структурна-
іерархічнай падпарадкава-
насці. Як і інш. асяроддзі, 
падпарадкоўваецца агульным 
заканамернасцям развіцця 
грамадства, уздзейнічае на 
яго і само падвяргаецца мэ-
танакіраванаму пераўтварэн-
ню ў працэсе дзейнасці лю-
дзей. Фарміруецца пад непа-
срэдным уплывам этнічных і 
прыродна-кліматычных асаб-
лівасцей кантынентаў, краін, 
рэгіёнаў. Як вынік архіт.-
маст. творчасці чалавека А. а. 
пастаянна развіваецца, арга-
нічна звязана з мінулым, су-
часнасцю і накіравана ў бу-
дучыню. 

АТЛАНТ [грэч. Atlas (Atlan-
tos)], у архітэктуры — апора 
ў выглядзе мужчынскай ста-
туі, што падтрымлівае пера-
крыцці будынка, балкона, пор-
ціка, звычайна прыстаўлена 
да сцяны ці слупоў. 
АТЛАС АРХІТЭКТУРНЫ, 
сістэматызаваны збор чарця-
жоў, гравюр, малюнкаў, фа-
таграфій архіт. твораў ці іх 
элементаў, дэталей, форм у 
выглядзе тамоў, альбомаў ці 

папак з наборам асобных ар-
кушаў, часам з паясняльным 
тэкстам; асн. дапаможнік для 
дойлідаў у вывучэнні гісторыі 
архітэктуры і ў будаўнічай 
практыцы. Складанне А. а. па-
шырылася ў 2-й пал. 18-
19 ст. ў сувязі з фундамен-
тальнымі навукова-археал. 
даследаваннямі архіт. спад-
чыны. Класіфікуюцца павод-
ле геаграфічнага, нацыяналь-
нага, стылявога, часавага, ты-
палагічнага і інш. прынцыпаў; 
бываюць вучэбнымі, даведач-
нымі, турысцкімі і інш. 

АТЫК (ад грэч. attikos атыч-
ны), сценка над карнізам, якая 
завяршае будынак, у выглядзе 
балюстрады або раскрапава-
най лапаткамі і пілястрамі 
глухой муроўкі з шчытамі, 
зубчыкамі і інш. Мае дэкар. 
значэнне як элемент кампазі-
цыі будынка. Узнік у архітэк-
туры Стараж. Грэцыі і Рыма 
ў выглядзе высокай сценкі, 
аформленай барэльефамі або 
надпісамі. Абмежавана выка-
рыстоўваўся ў архітэктуры го-
тыкі, найб. шырока — у архі-
тэктуры Адраджэння, барока 
і класіцызму. Асн. разнавід-
насці А.: суцэльны, балюст-
радны і аркадны, грабеньча-
ты (складаецца з цокальнага 
фрыза і завяршальнага зубча-
тага грэбеня), шчытавы (утво-
раны шэрагам шчытоў). А. 
называецца таксама нізкі 
верхні паверх над карнізам, 
які адрозніваецца ад ніжніх 
болыц сціплым аздабленнем і 
ссунуты ад плоскасці гал. 
фасада. 

АЎСТЭРЫЯ (італьян. oste-
гіа), багаты заезны дом, тып 
карчмы. Вядома з 16 ст., найб. 
пашырана з 18 ст. Размяшча-
ліся звычайна на гандл. плош-
чах або гал. вуліцах гарадоў 
і мястэчак. Будавалі іх з дрэва 
або каменю. У плане мелі 
ў асн. форму прамавугольні-
ка. А. ўключала стайні, вазоў-
ні, гасціныя пакоі, каморы. 
Гасціныя пакоі абсталёўваліся 
лавамі, сталамі, мелі кафля-
ную грубку для ацяплення 
памяшкання і мураваную печ 
для гатавання ежы. Некато-
рыя А. былі складанымі комп-
лексамі, якія ўключалі жы-
лыя, гасп., гандлёвыя і інш. 
будынкі, згрупаваныя вакол 
агульнага двара. А. паслужы-
лі прататыпам для паштовых 
станцый і гасцініц. 

АХОЎНАЯ ЗОНА п о м-
н і к а г і с т о р ы і і к у л ь-

Фрагмент атыка галоў-
нага фасада калегіума 
ў Нясвіжы. 16-17 ста-
годдзі. 
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Бабінец. 

туры, тэрыторыя каля пом-
ніка, прызначаная для яго за-
хавання, мэтазгоднага выка-
рыстання і экспазіцыі. А. з. 
ўстанаўліваюцца для асобных 
аб'ектаў, груп ці комплексу 
помнікаў, гіст. цэнтра горада. 
Межы зоны вызначаюцца па-
трэбай забяспечыць апты-
мальную бачнасць помніка 
(пры адсутнасці забудовы А. з. 
вызначаюць на адлегласці ад 
помніка, не меншай за яе 
двайную вышыню або даў-
жыню, каб зрабіць успрыняц-
це помніка звыклым для ча-
лавечага вока пры вугле зро-
ку ў 27 градусаў). 3 уста-
наўленнем А. з. робяць пад'ез-
ды і пешаходныя падыходы да 
помніка, відавыя пляцоўкі, 
азеляняюць і добраўпарад-
коўваюць тэрыторыю ў адпа-
веднасці з мерамі пажарнай 
бяспекі і санітарна-гігіеніч-
нымі нормамі. Пры рэканст-
рукцыі горада ў межах А. з. 
дапускаецца новае буд-ва пры 
ўмове яго кампазіцыйнага 
падпарадкавання помнікам. 
Важнейшыя А. з. на Беларусі: 
тэрыторыі Верхняга горада 
ў Менску, Нясвіжскага пала-
цава-паркавага комплексу, 
Заслаўскай Спаса-Праабра-
жэнскай царквы і інш. 

Б 
БАБІНЕЦ, традыцыйнае па-
мяшканне перад асн. аб'ёмам 
храма, якое пазней называ-
лася трапезнай. Перша-
пачаткова — месца для ма-
лення жабракоў, "аглашэн-
ных" (тых, хто жадае пры-
няць хрысціянства), а такса-
ма для парафіян, на якіх на-
кладвалася епітымія. Б. 
уваходзіў у склад 3-часткавай 
кампазіцыі храма. У стара-
даўніх помніках дойлідства 
функцыю Б. выконваў нар-
тэкс, які злучаўся з асн. 
аб'ёмам арачным праёмам. У 
пазнейшы час абрад аглашэн-
ня быў адменены, але назва 
Б. захавалася. 
БАЖНІЦА, від культавай па-
будовы. Значэнне тэрміна 
"Б". ў розныя часы мянялася. 
У літаратурнай мове перыяду 
Кіеўскай Русі Б. называлі 
царкву або капліцу, а таксама 

паліцу з абразамі ў хаце. 
У старабел. і польскай мовах 
слова "Б." мела значэнне: 
храм наогул, язычніцкі храм, 
іудаісцкі храм. У польскай 
мове пазней апошняе значэнне 
стала пераважаць. 
БАЗА (ад грэч. basis падстаў-
ка, падмурак), падмурак, фун-
дамент калоны ці стаўба. Б. 
адрозніваюцца па вышыні і 
профілю (гл. Ордэр, Абломы 
архітэктурныя). Асабліва раз-
настайныя гатычныя Б., якія 
вызначаюцца складанасцю 
малюнка. 

БАЗІЛІКА (ад грэч. basilike-
царскі дом), тып антычнага, 
потым сярэдневяковага бу-
дынка, прамавугольнага ў 
плане, падзеленага ўздоўж ра-
дамі калон на некалькі (звы-
чайна 3 ці 5) частак, т. зв. 
караблёў, ці нефаў. Сярэдні 
неф звычайна завершаны апсі-
дай; ён бывае вышэйшы і шы-
рэйшы за бакавыя. Уваход 
звычайна праз нартэкс. Асвят-
ленне натуральнае. На У трап-
ляліся Б. зальнага тыпу. Па-
водле аб'ёмна-прасторавай 
кампазіцыі культавыя оазі-
лікальныя збудаванні былі: 
1-нефавыя (бязвежавыя, 1- і 
2-вежавыя), 3-нефавыя і кры-
жова-купальныя (бязвежавыя 
і 2-вежавыя). 
БАЗЫЛЬЯНЕ, в а с і л і я н е , 
манахі ордэна каталіцкай цар-
квы з праваслаўным абрадам. 
Паводле падання статут ордэ-
на напісаны Базылём (Васі-
лём) Вялікім у 4 ст. Перша-
пачаткова ўзнік у Візантыі. 
У Вял. княстве Літоўскім 
першы манастыр Б. быў засна-
ваны ў канцы 15 ст. Пасля 
Брэсцкай уніі 1596 ордэн быў 
рэарганізаваны і значна акты-
візаваў сваю дзейнасць на Бе-
ларусі, Украіне і ў Літве. Да 
сярэдзіны 17 ст. манастыры Б. 
былі ў Вільні, Гродне, Кобры-
не, Менску, Мсціслаўі, Жыро-
вічах, Полацку, Навагрудку, 
Магілёве, Чарэі, Пінску, Бы-
цені і інш. Ордэн меў школы 
з пачатковай і сярэдняй аду-
кацыяй. У канцы 17 — 1-й пал. 
18 ст. школы Б. былі ў Брэсце, 
Віцебску, Полацку, Ружанах, 
Баркалабаве, Талачыне, Уша-
чах, Вішневе, Чарэі і інш. 
Каля 1641 заснавана семіна-
рыя ў Менску. Многія цэрквы 
і манастыры Б . — выдатныя 
помнікі рэнесансу і барока. 
Пасля падзелаў Рэчы Паспа-
літай Б. пад націскам урада-
вай палітыкі, арыентаванай на 
падтрымку праваслаўнай 

База (б), стылабат (а), 
канелюры (в). 

Базіліка. 
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БАРБАКАН 

Разрэз (злева) і план 
вежы з байніцамі. 

Балдахін. 

царквы, пачалі траціць зна-
чэнне. Канчаткова іх манасты-
ры ліквідаваны ў Расійскай 
імперыі ў сярэдзіне 19 ст. 
БАЙНІЦА, адтуліна ў сцяне 
абарончага збудавання для 
вядзення агню са стралковай 
зброі (закрытая Б.) або пра-
свет паміж зубцамі ў завяр-
шэнні замкавых сцен, вежах 
і інш. (адкрытая Б.). Паяві-
лася ў стараж. свеце. Пашы-
рыліся ў сярэднявеччы, калі 
пачалося буд-ва замкаў, фар-
тэцый, умацаванняў гарадоў, 
з 14-15 ст. — у палявых 
абарончых умацаваннях. На 
Беларусі вядомы са стараж. 
часоў у драўляных абарончых 
збудаваннях, з 13 ст.— у дан-
жонах. Прызначаліся для 
стральбы з лукаў і арбалетаў, 
мелі прамавугольную, трапе-
цападобную або паўцыркуль-
ную форму. Асабліва пашы-
рыліся ў 14 ст. У 15-16 ст. 
набылі круглаватую форму, 
бо стала шырока ўжывацца 
ручная агнястрэльная зброя 
(рушніцы, аркебузы, мушке-
ты) і лёгкія гарматы (гакаў-
ніцы). У 17 ст. над Б. кругла-
ватай формы паявіліся прама-
вугольныя вертыкальныя пра-
рэзы для прыцэльвання. На 
валах земляных умацаванняў 
трапляліся адкрытыя Б. — 
прасветы паміж напоўненымі 
зямлёй лазовымі кашамі. Б., 
прызначаныя і для вядзення 
агню з гармат, наз. амбра-
зурамі, для кідання камя-
нёў — машыкулямі. 
БАЛДАХІН (ад італьян. bal-
dacchino, літар. шаўковая 
тканіна з Багдада), багаты 
цырыманіяльны навес над 
тронам, парадным ложкам, 
алтаром, амбонам і інш. Спа-
чатку Б. рабілі з тканіны, паз-
ней з дрэва, металу, каменю. 
Меў стоечныя апоры ці кан-
сольную падвеску. Ствараўся 
ў форме купала, вежачкі, эды-
кулы, драпіровак, у завяршэн-
ні меў скульптуру, султан 
(плюмаж), вастрыё, па баках 
афармляўся ламбрэкенам 

(зубчасты дэкар. элемент, аз-
доблены пазументам, кутаса-
мі) і інш. Запазычаны з усх. 
мастацтва 11 ст. 
БАЛКОН (італьян. balcone ад 
позналац. balcus бэлька), ага-
роджаная (кратамі, балюстра-
дай, парапетам) пляцоўка на 
кансольных бэльках, якая вы-
ступае з сцяны, або пліта (пе-
раважна жалезабетонная) на 
фасадзе ці ў інтэр'еры (у гра-
мадскіх ці вытв. памяшкан-

нях, жылых будынках і інш.). 
Б. як элемент збудавання 
ўзнік на Усходзе. У Еўропе 
з'явіўся ў сярэднія вякі ў 
абарончым (машыкулі) і куль-
тавым (амбон) дойлідстве. 
У архітэктуры Адраджэння і 
барока Б. — важны элемент 
рытміка-пластычнай арганіза-
цыі сцяны. 
БАЛЮСТРАДА (франц. bа-
lustrade), невысокая агароджа 
лесвіц, тэрас, балконаў, гале-
рэй, парапетаў і інш., якая 
складаецца з шэрагу фігурных 
слупкоў (балясаў), злучаных 
зверху гарызантальнай бэль-
кай або поручнямі. Бывае 
скразная і "сляпая" (злучана 
з сценкай). Найбольш пашы-
рана ў пабудовах стыляў рэне-
сансу, барока, класіцызму. 

БАЛЯСЫ, б а л я с і н ы, не-
высокія фігурныя слупкі, якія 
падтрымліваюць поручні ага-
роджы балкона, лесвіцы, па-
рапета і інш.; элемент ба-
люстрады. Робяцца з дрэва, 
бетону, металу. Бываюць пло-
скія (звычайна драўляныя), 
круглыя ці гранёныя ў ся-
чэнні. Складаюцца з базы, 
ствала грушападобнай, пры-
зматычнай, вазона- або келі-
хападобнай формы, нярэдка 
завяршаюцца плінтам. 

БАРАБАН, цыліндрычная 
або шматгранная (звычайна 
васьмерыковая) верхняя част-
ка будынка, якая апіраецца на 
сцены, слупы, падпружныя 
аркі, ветразі і завяршаецца 
купалам або шатром. Бы-
ваюць светлавыя (з аконнымі 
праёмамі, паляпшаюць асвет-
ленасць будынка) і глухія (без 
праёмаў). З'яўляюцца важным 
элеметам кампазіцыі культа-
вых збудаванняў, надаюць 
ім дынамічнасць, маляўнічы 
сілуэт. Найбольш пашыраны 
ў хрысціянскім культавым 
дойлідстве. Узнікненне Б. звя-
зана з развіццём купальных 
канструкцый перакрыцця ў 
Стараж. Рыме. У Зах. Еўропе 
асабліва пашыраны ў архі-
тэктуры Адраджэння, барока 
і класіцызму. 

БАРБАКАН (франц.), пад-
ковападобная ў плане пры-
садзістая вежа без даху, 
размешчаная перад уваходнай 
брамай і звязаная з ёй фун-
кцыянальна і канструкцыйна; 
элемент абарончай сістэмы 
сярэдневяковага замка ці га-
радской фартыфікацыі. Пры-
значаўся для дадатковага ўз-
мацнення і абароны гал. ўезда. 

Балконы: гатычны 
(злева) і барочны. 

Балюстрада. 

Баляса. 

Барабан. 
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БАРОКА 

Барбакан. 

Барока. Касцёл езуітаў 
у Нясвіжы. Бакавы фа-
сад. 1586-1593. Архі-
тэктар Дж. М. Бернар-
доні. 

Прылягаў да брамы або раз-
мяшчаўся асобна, злучаўся 
з ёю сценамі праходу 
("шыяй"). Пры значных па-
мерах Б. меў уласную сістэму 
абароны, якая складалася з 
брамы, пад'ёмнага моста, раз-
мешчанага перад самым Б. 
або ўнутры яго, некалькіх яру-
саў баёў (спец. памяшканняў 
з байніцамі). Некаторыя Б. 
завяршаліся зубцамі. 

БАРОКА (ад італьян. baroc-
со, літар. вычварны, дзіўны), 
вызначальны стыль у еўрапей-
скім мастацтве канца 16 — 
сярэдзіны 18 ст. Узнік на 
аснове традыцый позняга 
Адраджэння. Першапачатко-
вы этап развіцця Б. звязаны з 
узмацненнем феадальна-ката-
ліцкай рэакцыі ў Зах. Еўропе 
і прапагандай ідэй контррэ-
фармацыі. Стыль Б. нёс больш 
рознабаковае і дыялектычна 
супярэчлівае светаўспрыман-
не ў параўнанні з рэнесанса-
вым. Эстэтыка Б. заснавана 
на проціпастаўленні ідэаль-
нага і пачуццёвага ў чалавеку, 
яго волі і розуму з ірацыя-
нальнасцю быцця. Таму ма-
стацтва Б. вызначаецца эма-
цыянальным і інтэлектуаль-
ным напружаннем, складанас-
цю выяўленчых сродкаў, ім-
кненнем да сінтэтычнасці жан-
раў. Яму ўласцівы драматызм, 
патэтыка, павышаная экзаль-
тацыя. Маст. прынцыпы Б. — 
дынамічнасць кампазіцыі, 
кантрасты маштабаў, рытмаў, 
матэрыялаў і фактур, святло-
ценявыя і колеравыя эфекты, 
крывалінейнасць абрысаў, 
імкненне стварыць ілюзію бяз-
межнай прасторы. Зарадзі-
лася Б. ў 2-й палове 16 ст. 
ў Італіі, найвышэйшага роск-
віту дасягнула ў Рыме ў сярэ-
дзіне 17 ст. Своеасаблівую 
трактоўку набыло ў 17-18 ст. 
у краінах Зах. Еўропы, Ла-
цінскай Амерыкі і інш. У кан-
цы 18 ст. ў мураванае дой-
лідства паступова ўкараняліся 
прынцыпы класіцызму, што 
прывяло да стварэння шматлі-
кіх помнікаў, якія спалучалі 
элементы двух стыляў. Развіц-
цё нацыянальнай разнавід-
насці бел. Б. прайшло 3 пе-
рыяды: ранняе (канец 16 — 1-я 
палова 17 ст.), сталае (2-я 
палова 17 ст. — 1730-я г.) і 
позняе (1730-1780-я г., т. зв. 
віленскае барока). 

БАРЭЛЬЕФ (ад франц. bas-
relief, літар. нізкі рельеф), 
від скульптуры, рэльефу, у 

якім выявы выступаюць над 
плоскасцю фону не больш 
чым на палавіну свайго аб'-
ёму. Выяўленчыя і арнамен-
тальныя Б. — распаўсюджаны 
від упрыгожвання архіт. збу-
даванняў і дэкар. вырабаў. 
Барэльефныя выявы часта 
змяшчаюць на пастаментах 
помнікаў, на стэлах, мемар. 
дошках, медалях, гермах; ча-
сам ў спалучэнні з гарэль-
ефам. 
БАСКЕТ (франц. bosquet ад 
італьян. boschetto лясок, га-
ёк), пасаджаная ў дэкар. мэ-
тах густая група дрэў або ку-
стоў, падстрыжаных у выгля-
дзе высокіх роўных сценак 
(шпалер). Пашыраны ў еўра-
пейскім садова-паркавым ма-
стацтве 16-18 ст. Утвораныя 
пасадкамі квадратныя або 
прамавугольныя прасторы 
Б. наз. "кабінетамі", "гасці-
нымі", "зялёнымі заламі". 
Унутры Б. лаўкі, сцежка акай-
моўвала газонны або кветкавы 
партэр, часам з вадаёмам, 
скульптурай, лабірынтам з 
падстрыжаных нізкіх кустоў. 
У цэнтры Б. звычайна раз-
мяшчаліся клумбы. 
БАСТЫЁН (франц. bastion 
ад позналац. bastillio будую 
ўмацаванне), пяцівугольнае 
ўмацаванне ў вуглах крапас-
ной агароджы для абстрэлу 
мясцовасці наперадзе ўздоўж 
крапасных сцен і равоў перад 
імі. Б. паявіліся ў Італіі ў 
канцы 15 ст., спачатку буда-
валіся мураваныя, пры гэтым 
існавала небяспека паражэння 
абаронцаў пад абстрэлам во-
рага асколкамі муроўкі. 

У 16 ст. паявіліся земляныя 
Б. Крапасны Б. складаўся 
з аднаго ці двух земляных 
валоў для размяшчэння гар-
мат: 1-ы быў галоўны, 2-і, 
які ўзвышаўся над 1-м, наз. 
кавальер. Унутры Б. вымуроў-
валі парахавыя скляпы, скля-
пеністыя падземныя перахо-
ды. Два даўжэйшыя бакі наз. 
фасамі, карацейшыя — флан-
камі. Фланкі двух суседніх 
Б. і частак крапасной сцяны 
паміж імі (курціна) стваралі 
бастыённы фронт. 
БАСТЭЯ, земляны насып або 
2-яруснае мураванае збуда-
ванне, паўкруглае ці падкова-
падобнае ў плане; элемент 
абарончага сярэдневяковага 
ўмацавання. Выступала за 
лінію сцен фартэцыі і фланкі-
равала агнём падыходы да 
іх. Б. — пераходная форма 
ад вежы да бастыёна. Існавалі 

Баскет. 

Планы крэпасці з бас-
тыёнамі (злева) і бас-
тыёна. 

План бастэі замка ў 
в. Геранёны Іўеўскага 
раёна. Канец 15 — па-
чатак 16 ст. Рэкан-
струкцыя. 
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БЛОК 

Бельведэр. 

ў канцы 15-16 ст. і прызна-
чаліся для размяшчэння ар-
тылерыі. 
БЕЛЬВЕДЭР (ад італьян. bel-
vedere, літар. прыгожы від), 
1) надбудова, якая ўпры-
гожвае будынак; круглая, 
авальная, шматгранная ў пла-
не з зашклёнымі ці адкрытымі 
праёмамі, завершаная купа-
лам, або невял. збудаванне 
такога тыпу ў парку на ўзвыш-
шы, адкуль адкрываецца 
прыгожы далягляд. 2) Назва, 
што замацавалася за некато-
рымі палацавымі збудаван-
нямі, якія знаходзяцца ў пры-
гожым прыродным асяроддзі 
(палацы ў Ватыкане, Вене, 
Празе, Варшаве). 
БЕНЕДЫКЦІНЦЫ, манахі 
каталіцкага ордэна, заснава-
нага Бенедыктам Нурсійскім 
каля 530 у Італіі. У сярэд-
нявеччы ордэн з'яўляўся буй-
ным зямельным уласнікам, 
меў асаблівы ўплыў у 10-
11 ст., быў апорай каталіцкай 
царквы ў Еўропе. У 11-13 ст. 
Б. дапамагалі Рыму распаў-
сюджваць каталіцтва ў Пры-
балтыцы. На Беларусі кляш-
тары і касцёлы Б. узводзіліся 
ў 17-18 ст., многія з іх — 
выдатныя помнікі стылю ба-
рока. Пасля далучэння Б. 
да Расіі ўплыў Б. пачаў 
хутка падаць. Большасць 
кляштараў зачынена ў сярэ-
дзіне 19 ст. 

БЕРНАРДЗІНЦЫ (лат. ber-
nardini), манахі каталіцкага 
ордэна, які адгалінаваўся ад 
францысканцаў і меў больш 
строгі статут. Назву атрымалі 
ад рэфарматара францыскан-
цаў Бернардзіна Сіенскага 
(1380-1444), у гонар якога 
названы першы ў Рэчы Паспа-
літай кляштар Б. у Кракаве 
(1453). На Беларусь Б, пра-
ніклі з Польшчы ў 2-й пал. 
15 ст. і з дапамогай замож-
ных католікаў і дзяржавы 
даволі хутка пашырылі сваю 
дзейнасць на ўсю тэрыторыю. 
Кляштары Б. былі заснаваны 
ў Вільні (1469), Гродне (1494), 
Полацку (1498), Будславе 
(1504), Нясвіжы (1594), 
у 17 ст. ў Заслаўі, Менску, 
Слоніме, Іўі, Друі, Брэсце, 
Слуцку, Валожыне, Магілёве, 
Мсціславе, Оршы, Віцебску, 
Глуску і інш. Жаночыя кляш-
тары былі ў Гродне, Мінску, 
Слоніме, Брэсце і інш. Касцё-
лы і кляштары Б. — выдатныя 
помнікі стылю барока. Пасля 
далучэння Беларусі да Расіі 
ўплыў Б. пачаў хутка змян-

шацца. У 1830 зачынены 
касцёлы і кляштары ў Оршы, 
Віцебску, Беразіне, Пінску, 
Мазыры, Глуску і інш. Боль-
шасць кляштароў зачынена 
ў сярэдзіне 19 ст. 

БІМА (ад грэч. вегйа аратар-
ская трыбуна), а л м е м о р, 
узвышаная пляцоўка пасярэ-
дзіне сінагогі, у цэнтры якой 
устанаўліваецца кафедра. 
Цэнтрычная квадратная ў пла-
не пляцоўка, абмежаваная па 
вуглах слупамі ці стаўбамі, 
агароджаная балюстрадай ці 
кратамі, завершаная асобным 
пакрыццём, скляпеннем, ку-
палам з ліхтаром, баддахінам, 
дэкарыравана арнаменталь-
най лепкай, разьбой, разма-
лёўкай. Часам адыгрывала 
канструкцыйную ролю як 
цэнтр. апора скляпеністага 
перакрыцця малельнай залы. 
Рабілася з дрэва, каменю, 
мармуру, бронзы. У адпавед-
ныя эпохі мела барочную, 
класіцыстычную, неагатыч-
ную мастацка-стылявую трак-
тоўку. 

БІФОРЫУМ, двухчасткавае 
аркаднае акно або арачны 
праём. Характэрны для архі-
тэктуры раманскага і гатыч-
нага стыляў. Пашырыліся ў 
13 ст. ў краінах паўд. і Зах. 
Еўропы. Часта аздабляліся 
архівольтамі і каляровымі ві-
тражамі. 

БЛАНКІ, б л а н к а в а н н е , 
1) абарончая сценка баявой 
галерэі з байніцамі для страль-
бы; 2) зубчатае завяршэнне 
мураванай вежы або сцяны. 
БЛЕНДА (ням. Blende), ніша 
ў сцяне, якая імітуе аконны 
праём. Часам мае абрамленне 
ў выглядзе ліштваў, архіволь-
таў, завяршаецца франтонамі, 
сандрыкамі і інш. элементамі 
аздобы. Выкарыстанне Б. дык-
туецца патрэбай стварэння 
рытмічнасці фасада з рэгуляр-
най сеткай аконных праёмаў. 
У месцах, дзе такія праёмы 
былі неабавязковыя, яны за-
мяняліся р. 

БЛОК-СЕКЦЫЯ, закончаны 
для блакіроўкі аб'ёмна-плані-
ровачны элемент (частка) збу-
давання. Аўтаномна забяспе-
чана ўсімі інж. сістэмамі, 
выкарыстоўваецца самастой-
на і ў спалучэнні з інш. эле-
ментамі. Бываюць радавыя, 
тарцовыя, вуглавыя, пава-
ротныя. Найбольш пашыра-
ны ў жыллёвым, выкарыстоў-
ваюцца ў прамысловым і 
грамадскім будаўніцтве. 

Біфорыум. 

Бланкі. 

Блок-секцыя: 1 — тар-
цовыя; 2 — паварот-
ныя; 3 — прыклады 
блакіроўкі блок-сек-
цый буйнапанельных 
жылых дамоў. 
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БОЧКА 

Бочка. 

Брама кляштара фран-
цысканцаў у Гродне. 
Сярэдзіна 18 ст. 

БОЧКА, дэкаратыўная форма 
2-схільнага пакрыцця. Абодва 
яе схілы маюць плаўныя кры-
валінейныя абрысы і знахо-
дзяцца наверсе пад завостра-
ным вуглом. Звычайна кан-
струкцыя Б. выкарыстоўвала-
ся ў драўляным і мураваным 
(трансфармаваная яе форма) 
культавым дойлідстве. 

БРАМА, збудаванне, найчас-
цей яруснай кампазіцыі, з ка-
меню ці дрэва, з гал. уваходам 
ці праездам у замак, горад, 
сядзібу ці іншы замкнёны 
комплекс пабудоў (гасціны 
двор і інш.). Звычайна была 
звязана з абарончымі сценамі 
або агароджай гарадоў, зам-
каў і асобных комплексаў. 
Пашыраны ў еўрапейскай ар-
хітэктуры ў 14-17 ст. Пер-
шапачаткова мелі абарончы 
характар, з 16 ст. набылі 
складаныя дэкар. формы і 
багатае вонкавае аздабленне 
ў архітэктуры рэнесансу і 
барока, ператварыліся ў па-
радныя ўезды з пышнай дэкар. 
апрацоўкай. Своеасаблівы 
тып Б. — арка трыумфальная. 
Б. маглі быць самастойнымі 
архіт. збудаваннямі ці спа-
лучацца з баявымі вежамі, 
званіцамі, надбрамнымі цэрк-
вамі. У 16 ст. мелі абарончыя 
прыстасаванні: падымальныя 
масты, каваныя рашоткі (гер-
сы), вежы з байніцамі; аба-
рончыя памяшканні, тамож-
ню, кардэгарду, капліцу і інш. 
У 17-18 ст. Б. страцілі аба-
рончыя функцыі, іх архітэк-
тура набыла рысы стылю 
барока. Багата аздабляліся 
ордэрнай пластыкай, гераль-
дычнымі знакамі, мелі завяр-
шэнне ў выглядзе дэкар. 
вежы, накшталт франтона з 
валютамі ці атыка. У бел. 
нар. дойлідстве будаваліся 
ў 1-3 ярусы. Асаблівы тып 
Б. — брама-званіца (або царк-
ва) у манастырах і пры цэрк-
вах. 

БРОВАР, в і н а к у р н ы з а -
в о д , в і н а к у р н я , трады-
цыйная вытв. пабудова, дзе 
варылі піва, гналі гарэлку. 
На Беларусі вядомы з 16 ст. 
пры замках, сядзібах, корч-
мах і аўстэрыях. Замкавыя 
і сядзібныя Б. звычайна раз-
мяшчаліся каля рэк або са-
жалак, зрэдку будаваліся ў 
дварах. Пераважна гэта драў-
ляныя будынкі, накрытыя 
драніцай або гонтай, з мура-
ванымі агнішчамі ўнутры. Ня-
рэдка ў Б. уваходзілі сала-

доўня, сушыльня, варыўня, 
лазня, жыллё. 
БУДАН, к у р э н ь , часовая 
жылая пабудова, вартоўня ці 
склад у садах, на вял. ага-
родах, у лесе, на сенажаці. 
У нар. дойлідстве Беларусі 
вядомы са старажытнасці. Бу-
дуюцца звычайна ў выглядзе 
2-схільных канструкцый з тон-
кіх жэрдак на 2 слупах-
сохах, злучаных уверсе пера-
кладзінай, накрываюцца сало-
май, карой, галлём, сенам. 
У пач. 20 ст. зафіксаваны 
Б. больш складанай канструк-
цыі, пірамідальнай формы: 
8-гранныя ў плане з 4 слу-
памі ў цэнтры, якія звязваліся 
адзін з адным перакладзі-
намі і служылі асновай нахі-
леных сцен з плашак або дра-
ніц, абкладзеных звонку дзёр-
нам. У цэнтр. частцы было 
агнішча, дым выходзіў праз 
верхнюю адтуліну. Часам 
ніжнюю частку Б. рубілі з 
бярвён, а над адтулінай ста-
вілі 2-схільны дах з дымні-
кам па баках. 
БУЛЬВАР (франц. boule-
vard), шырокая, абсаджаная 
дрэвамі алея ўздоўж вуліцы, 
набярэжнай ракі, возера і інш. 
Мае выгляд лінейнага саду 
ці парку. Б. ствараюцца пера-
важна ўздоўж восі вуліц, 
выкарыстоўваюцца для пеша-
ходнага руху, прагулак, ка-
роткачасовага адпачынку. Па-
водле формы бываюць кальца-
выя (узнікалі пры рэканструк-
цыі гіст. гарадоў на месцы 
знесеных крапасных умаца-
ванняў) і лінейнай (размя-
шчаюцца ўздоўж гал. гарад-
скіх вуліц, узмацняючы іх 
параднасць). 

в 
ВАЖНІЦА, тып старадаўняй 
пабудовы ў гарадах Вял. кн. 
Літоўскага, дзе вымяралася 
прывезенае купцамі на про-
даж збожжа і інш. тавары. 
На Беларусі ў 16-18 ст. 
В. звычайна размяшчаліся 
на гандл. плошчах, часам 
блакіравалася з ратушамі і 
гандл. радамі. Уяўляла сабой 
1-павярховы мураваны ці 
драўляны будынак, накрыты 
2- або 4-схільным дахам. 

Бульвар. Схема плані-
роўкі: пейзажная (зле-
ва); рэгулярная. 
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ВЕЖА 

Вальмавы дах. План. 

Валюты: карынфскай 
капітэлі (зверху) і пар-
тала царквы Архангела 
Гаўрыіла ў Маскве 
(1704-1707). 

ВАЛЫНСКІЯ ВЕЖЫ, тып 
манументальных абарончых 
вежаў, якія ўзводзіліся ў 
2-й пал. 13-14 ст. на Валыні 
і сумежных тэр. Беларусі і 
Польшчы. У плане круглыя 
і прамавугольныя. Адпавядалі 
новай тактыцы абароны і ме-
таду аблогі актыўным штур-
мам пры дапамозе каменямёт-
ных машын. Былі цэнтрам 
абароны горада, камандным 
пунктам, а таксама ўмацава-
ным жыллём феадала (напр., 
Камянецкая вежа). 

ВАЛЬМА (ням. Walm), тар-
цовы схіл 4-схільнага даху. 
Утвараецца дыяганальнымі 
сохамі або кроквамі, якія 
злучаюць тарэц вільчаковай 
кладкі (вільчаковага бруса) 
з вугламі сцен будынка. Па-
крыцці з В. выкарыстоўвалі-
ся ў нар. жыллі, гасп. пабу-
довах, некаторых манум. збу-
даваннях. В., якія не дахо-
дзяць да нізу або верху даху 
(усечаныя нізкія шчыты над 
прычолкам або дымнікі ў верх-
няй частцы В.), называюцца 
паўвальмамі. 

ВАЛЮТА (італьян. voluta за-
віток, спіраль), архітэктурны 
матыў у форме спіралепадоб-
нага завітка з кружком ("воч-
кам") у цэнтры; састаўная 
частка іанічнай капітэлі. Ува-
ходзіць і ў кампазіцыю ка-
рынфскай і кампазітнай капі-
тэлей. У асобных выпадках 
форму В. маюць архіт. дэ-
талі, якія служаць для сувязі 
частак будынка, а таксама 
кансолі карнізаў, упрыгожан-
ні парталаў, дзвярэй, акон. 

ВАЛЮШНЯ, в а л ю ш , с у к-
н а в а л ь н я , вытворчая па-
будова для валення сукна, 
лямцу, валёнак і інш. На 
Беларусі вядомы з 16 ст. 
Існавалі пераважна ў буйных 
фальварках, некаторыя нале-
жалі мяшчанам. Звычайна 
прамавугольныя ў плане 1-па-
вярховыя драўляныя будынкі 
з 2-схільным або вальма-
вым дахамі. Найчасцей В. 
будавалі на рэках, каля пра-
точных азёр, балот, сажалак. 
Дзейнічалі яны па прынцыпу 
вадзянога млына, у якім 
замест жорнавых паставоў 
выкарыстоўваліся ступы з таў-
качамі. Асн. рабочы орган — 
вадзяное кола, якое рухала 
таўкачы. 

ВАРОТЫ, шырокі праезд у 
сцяне, плоце, які закрываецца 
створкамі або закладваецца 

жардзінамі; створкі, якімі за-
крываецца такі праезд, утва-
раюць самастойную кампазі-
цыю або з'яўляюцца часткай 
інш. збудавання (брамы, ве-
жы, стайні, гумна, карчмы 
і інш.). Як самастойная кампа-
зіцыя В. былі пашыраны ў 
гарадскіх і сялянскіх ком-
плексах нар. жылля, у панскіх 
сядзібах. Звычайна — 1- ці 
2-створчатая канструкцыя, 
умацаваная на завесах ці 
штырах у слупах-шулах. 
У 16-19 ст. В. часцей мелі 
адну глухую створку і фортку, 
іх зачынялі завалам, накры-
валі 2-схільнай стрэшкай, ча-
сам упрыгожвалі вежкамі, 
флюгерамі; у вежавых бра-
мах мелі ў завяршэнні назі-
ральныя і баявыя пляцоўкі. 
У стараж. гарадскім жыллі 
вядомы глухія В. У сучасным 
нар. буд-ве В. як асобныя 
збудаванні афармляюць па-
радны ўваход у сядзібу і 
адначасова з'яўляюцца эле-
ментам архітэктуры малых 
форм. 

ВАРЫЎНЯ, с т о п к а , і с-
т о п к а , тып старадаўняй 
гасп. пабудовы для хавання 
гародніны, садавіны, мала-
ка, часам і гасп. прылад. 
На Беларусі вядома з 17 ст. 
У сялянскіх дварах В. — пра-
мавугольная ў плане звычайна 
зрубная пабудова, накрытая 
2- ці 4-схільным дахам з дра-
ніцы ці саломы, з вокнамі 
без шкла, якія зачыняліся 
драўлянымі засаўкамі (буда-
валі В. і без акон). Унутры 
памяшканне ацяплялі курной 
печчу, агнішчам або гарачым 
вуголлем. 

ВАСЬМЯРЫК, у архітэктуры 
васьмівугольны ў плане бу-
дынак або яго частка. Форма 
В. пашырана ў архітэктуры 
Візантыі, у паўд. славян (Бал-
гарыя), Арменіі, Грузіі і інш. 
У Зах. Еўропе вядомы ў 
раманскай архітэктуры, го-
тыцы, найбольш пашырана ў 
стылях рэнесансу, барока і 
класіцызму. В. ў завяршэнні 
культавых пабудоў вядомы ў 
стараж.-рус. дойлідстве і звя-
заны з уплывам візантыйскай 
архітэктуры. На Беларусі ў 
16-18 ст. у форме В. будавалі 
некаторыя вежы гарадскіх 
умацаванняў, замкаў і пала-
цаў, ратуш, а таксама куль-
тавыя будынкі, вежы мана-
стыроў і кляштараў. 

ВЕЖА, збудаванне са знач-
най перавагай вышыні над ста-

Вароты. 

Варыўня ў в. Варняны 
Астравецкага раёна. 
Пачатак 20 ст. 

Васьмярык. План. 

Разрэз паўднёва-за-
ходняй вежы Мірскага 
замка. 16 ст. 
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ВЕРАНДА 

Веранда. 

Асноўныя тыпы драў-
ляных вярхоў (у разрэ-
зе): 1 — чацвярык на 
чацверыку, з заломам; 
2 — васьмярык на чац-
верыку, з ветразямі; 
3 — з дзвюма гранямі 
на бэльках; 4 — на 
дзвюх падоўжных 
бэльках. 

раной ці дыяметрам асновы. 
Існуюць квадратныя, прама-
вугольныя, шматгранныя, 
круглыя і інш., пастаяннага 
або пераменнага сячэння, 
ярусныя. Завяршаюцца 
2-схільнымі, вальмавымі да-
хамі, шатрамі, купаламі, спі-
чакамі і інш. Будуюцца з 
дрэва, цэглы, каменю, металу, 
жалезабетону. Узніклі ў ста-
ражытнасці як абарончыя і 
сігнальныя збудаванні, пасту-
пова сталі важным элементам 
архіт. кампазіцыі. Мелі фун-
кцыянальнае ці дэкар. пры-
значэнне, выкарыстоўваліся ў 
палацава-замкавым і парка-
вым, грамадзянскім і культа-
вым буд-ве (В. ратуш, сабо-
раў, палацаў і інш.). 
ВЕРАНДА (англ. veranda ад 
інд.), лёгкая прыбудова да 
дома з боку ўваходных дзвя-
рэй. Ніжняя частка карка-
са А. ашаляваная ці мурава-
ная, верхняя — зашклёная. 
Дэкар. выгляд В. ствараецца 
адмысловым малюнкам фігур-
ных аконных рам, разьбой, 
расфарбоўкай. 

ВЕРТЫКАЛЬНАЯ ПЛАНІ-
РОЎКА г а р а д с к і х т э -
р ы т о р ы й , пераўтварэнне 
натуральнага рэльефу мясцо-
васці ў адпаведнасці з патра-
баваннямі планіроўкі і забу-
довы горада. Накіравана на 
забеспячэнне пляцовак, пры-
датных для буд-ва гарадскіх 
аб'ектаў, стварэнне ўмоў для 
размяшчэння будынкаў і збу-
даванняў, пракладкі вуліц, 
праездаў, падземных і інш. 
камунікацый, адводу паверх-
невых водаў. Распрацоўваец-
ца з улікам функцыянальнага 
заніравання тэрыторый, пла-
ніровачнай структуры, зруч-
нага размяшчэння будынкаў 
і архіт.-прасторавых кампа-
зіцый. Ажыццяўляецца пры 
неабходнасці стварыць штуч-
ны рэльеф мясцовасці, узба-
гаціць яе ландшафт і гэтым 
забяспечыць магчымасць 
стварэння своеасаблівай пра-
сторавай кампазіцыі забудовы 
і навакольнай тэрыторыі. Пры 
праектаванні і буд-ве жылых 
комплексаў для ўзвядзення 
будынкаў на тэрыторыі з вял. 
нахілам выкарыстоўваюць ме-
тад тэрасавання, пры якім 
жылыя дамы арганічна ўпіс-
ваюцца ў рэльеф і адначасова 
фарміруюцца гарызантальныя 
пляцоўкі для гасп. патрэб, 
гульняў дзяцей, адпачынку. 
ВЕРХ, пірамідальнае, купаль-
нае або яруснае завяршэнне 

будынкаў, звычайна раскры-
тае ў інтэр'еры. Шырока вя-
домы ў культавай архітэктуры 
многіх краін Еўропы, у 15-
19 ст. быў адметнай асаблі-
васцю кампазіцыі храмаў Ра-
сіі, Украіны і Беларусі. У му-
раванай архітэктуры Беларусі 
вядомы з 11-12 ст. у выгля-
дзе барабанаў на ветразях і 
ступеньчатых арках. У драў-
ляным дойлідстве з 16 ст. 
звычайна меў вянковую кан-
струкцыю. У 18 ст. пад уплы-
вам стылю барока пашырылі-
ся ярусныя В. (асн. тыпы: 
чацвярык на чацверыку, вась-
мярык на васьмерыку і вась-
мярык на чацверыку), у якіх 
выкарыстоўваліся канструк-
цыі заломаў і ветразяў. Завяр-
шаліся купалкамі, цыбулепа-
добнымі або інш. формы 
галоўкамі, вежачкамі, кры-
жамі, шпілямі і інш. 
ВЕСНІЦЫ, б р а м к а, ф о р т -
к а , у народным дойлідстве 
лёгкія, часцей кратаваныя 
дзверцы для ўваходу з вуліцы 
ў двор ці са двара на агарод, 
у сад. Праразаюцца непа-
срэдна ў варотах ці будуюцца 
побач з імі. Робяць В. са 
шчыльна збітых дошак (лёг-
кія — са штыкетаў), часта 
аздабляюць разьбой, разма-
лёўкай, фігурна выкаванымі 
завесамі, клямкамі і інш. 

ВЕТРАЗІ, элементы купаль-
най канструкцыі, якія забяс-
печваюць пераход ад квадрат-
най у плане падкупальнай 
прасторы да акружнасці ку-
пала ці яго барабана; адзін 
з асн. канструкцыйна-маст. 
элементаў візантыйскай і ста-
раж.-рус. архітэктуры. Вядо-
мы ў архітэктуры стыляў 
рэнесансу, барока, класіцыз-
му і інш. 

ВІЛЕНСКАЕ БАРОКА, 
умоўная назва маст. сістэмы 
позняга барока ў манум. 
культавай архітэктуры Бела-
русі. Архіт. помнікі В. б. вы-
значаюцца пластычнасцю аб'-
ёмаў, маляўнічасцю сілуэта, 
утворанага стромкімі шмат'-
яруснымі скразнымі ажурнымі 
вежамі, фігурнымі атыкавымі 
франтонамі, якія надаюць 
гал. фасаду прасторавую 
структуру. Важную ролю ў 
стварэнні своеасаблівай шко-
лы В. б. адыграла творчасць 
арх. I. К. Глаўбіца. 

ВІЛЬЧЫК, в і л ь ч а к, 
1) верхняе рабро (грэбень) 
2-схільнага даху. 2) Разное 
ўпрыгожанне вяршыні шчыта 

Весніцы. 

Ветразі. 

Вільчыкі. 
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ГАЛЕРЭЯ 

Вімперг. 

Спосабы рубкі вуглоў: 
1, 2, 3 — з "астаткам" 
(3 — "у канк"); 4 — "у 
чысты вугал". 

або франтона 2-схільнага (ра-
дзей паўвальмавага) даху. 
Бываюць В. парныя (утва-
раюцца верхнімі выпускамі 
2 перакрыжаваных лабавых 
дошак, што закрываюць тар-
цы латаў) і адзінарныя. На 
Беларусі найбольш пашыра-
ныя матывы — выкананыя 
тэхнікай прапілоўкі контуры 
2 галоў каня, птушак, рагоў. 

ВІМПЕРГ (ням. Wimperg), 
высокі дэкаратыўны франтон 
над парталам ці аконным 
праёмам гатычнага будынка. 
Характэрны для архітэктуры 
Зах. Еўропы 12 — пач. 16 ст. 
Плоскасць В. звычайна аздаб-
лялі рэльефнай разьбой, вяр-
шыню — выявай крыжаквет-
най расліны. 

ВУГАЛ у д р а ў л я н ы м 
д о й л і д с т в е , частка зруба 
ў месцы злучэння ў вянок 
бярвён, брусоў, плашак або 
дыляў. На тэр. Усх. Еўропы, 
у т. л. Беларусі, вядомы ў 
пабудовах з часоў жалезнага 
веку. Шырока выкарыстоў-
ваўся ў пабудовах вянковай 
канструкцыі. Мастацкую вы-
разнасць В. вызначае тэхніка 
буд-ва зрубаў з астаткам 
("у чашку", "у просты замок", 
"у каню") або без "астатку" — 
"у чысты вугал" ("у лапу", 
"у накладку"). Тарцовыя ча-
сткі В. з астаткам аздаблялі 
счэсваннем бярвён на 6 граней 
і дэкар. шалёўкай (у выніку 
В. нагадвалі лапаткі). У апра-
цоўцы В. без "астатку" па-
шырыліся вертыкальныя пло-
скія нашчыльнікі, аздобленыя 
накладкамі з арнаментыкай 
ці размалёўкай. 

ВЯНКОВАЯ КАНСТРУК-
ЦЫЯ, сістэма драўляных вян-
коў (гарызантальных радоў 
бярвён, брусоў, плах, дыляў), 
звязаных у вуглах урубкамі, 
укладзеных адзін на адзін, 
якія ўтвараюць зруб. У ляс-
ных раёнах Еўропы, у т. л. 
на тэр. Беларусі выкарыстоў-
ваецца з жалезнага веку. На 
аснове В. к. будавалі жыллё, 
гасп. і вытв. пабудовы, аба-
рончыя збудаванні (гародні, 
тарасы, вежы), грамадскія і 
культавыя будынкі. Вядомы 
зрубы прамавугольнай, ква-
дратнай (клеці), 8-граннай 
(васьмярык), 6-граннай фор-
мы, пастаяннага або перамен-
нага па вышыні сячэння, ярус-
ныя (чацвярык на чацверыку, 
васьмярык на васьмерыку і 
інш.). Спалучэннем некалькіх 
зрубаў утваралася падоўжна-

восевая, глыбінна-прастора-
вая, крыжова-цэнтрычная, 
жывапісна-асіметрычная і 
інш. кампазіцыі. В. к. мелі 
зрубы, часам і іх завяршэнні 
(гл. ў арт. Закот, Верх, Ша-
цёр). У сучасным буд-ве В. к. 
выкарыстоўваецца пераважна 
ў традыцыйным нар. жыллі 
і гасп. пабудовах. 
ВЯТРАК, в е т р а н ы м л ы н , 
вытворчая пабудова для па-
молу зерня, у якой выкары-
стоўваецца энергія ветру. 
У Зах. Еўропе вядомы з 
12-13 ст., у Расіі — з 15 ст., 
на Беларусі — з 16 ст., най-
больш пашыраны ў 18 — 
пач. 20 ст. Асн. элемент В.— 
парныя крылы (4-6) каркас-
най канструкцыі, вярчальны 
момант ад якіх праз сістэму 
валоў і колаў перадаецца на 
камяні паставоў. Паводле кан-
струкцыі В. падзяляюцца на 
стрыжнёвыя (казловыя, слу-
павыя) і шатровыя. 

г 
ГАЛАСНІК, керамічная па-
судзіна ў выглядзе жбана, 
якую ўмуроўвалі ў сцены бу-
дынкаў горлам у інтэр'ер. 
Г. паляпшалі акустычныя 
якасці зальных памяшканняў 
(як рэзанатары), аблягчалі 
мураваную сцяну. У бел. ар-
хітэктуры вядомы з 12 ст. 
ГАЛЕРЭЯ (франц. galerie ад 
італьян. galleria), 1) доўгае 
крытае светлае памяшканне, у 
якім звычайна адну вонкавую 
падоўжную сцяну замяняе 
каланада, часам з аркадай і 
балюстрадай. У еўрапейскай 
архітэктуры Г. шырока вы-
карыстоўваліся ў палацавых і 
грамадскіх будынках стыляў 
рэнесансу, барока, класіцыз-
му. На Беларусі вядомы з 
16 ст. ў ратушах, палацах, 
гандлёвых радах і інш. будын-
ках. У выглядзе Г. вырашаліся 
падчэні ў нар. жыллі, крамах. 
2) Спецыяльныя зальныя па-
мяшканні ў палацах, часта з 
суцэльным радам вял. акон. 
З 16 ст. ў Зах. Еўропе, у 17-
19 ст. на Беларусі ў іх раз-
мяшчаліся маст. калекцыі кар-
цін. Пазней Г. сталі называць 
мастацкія музеі і іх аддзелы. 

Ветракі. 

Фрагмент галерэі гас-
падарчай пабудовы ў 
Заходняй Беларусі. 
19 ст. 
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ГАНАК 

Ганак. 

Гандлёвыя рады ў На-
вагрудку. 

3) Калідор з суцэльнымі акон-
нымі праёмамі на адным з 
падоўжных бакоў будынка. 
У сучаснай архітэктуры прын-
цып галерэйнай планіроўкі 
ляжыць у аснове галерэйных 
дамоў. 4) Верхні ярус гля-
дзельнай залы (галёрка). 

ГАНАК, лёгкая прыбудова 
перад уваходам у будынак, 
звычайна слупавой канструк-
цыі. Завяршаецца 1-, 2-, 
3-схільным, шатровым, ку-
пальным і інш. формы дахамі. 
Вядомы з даўніх часоў у 
народным дойлідстве Расіі, 
Беларусі, Украіны, Польшчы, 
Прыбалтыкі і інш. На Бела-
русі напачатку быў пашыраны 
ў замкавых і сядзібна-пала-
цавых пабудовах, потым у да-
мах гараджан і сялян. 

ГАНДЛЁВАЯ ШЛОШЧА, ад-
на з гал. плошчаў стараж. 
горада ці мястэчка, на якой 
вёўся гандаль і адбываліся 
кірмашы. Узнікалі і фармі-
раваліся з развіццём гарад-
скіх паселішчаў як цэнтраў 
рамяства і гандлю. Звычайна 
Г. п. размяшчаліся ў гіст. 
цэнтры горада, часам — каля 
прыстані ці каля замка. Г. п. 
з'яўлялася кампазіцыйным 
цэнтрам сялібнай тэрыторыі 
гарадоў і мястэчак. Мела 
прамавугольны, радзей трох-
вугольны і шматгранны план, 
ад яе ў радыяльных напрам-
ках адыходзілі вуліцы, што 
вялі да гарадскіх брам. У цэн-
тры плошчы гарадоў, якія мелі 
магдэбургскае права, размя-
шчаліся ратушы, нярэдка аб'-
яднаныя з гандлёвымі рада-
мі, гасціныя двары, у мястэч-
ках — крамы. Перыферыйныя 
часткі займалі культавыя бу-
дынкі, корчмы і аўстэрыі, 
важніцы, каморы, жылыя да-
мы рамеснікаў і гандляроў. 
У некаторых гарадах і мя-
стэчках, спланаваных па па-
доўжна-восевай сістэме, Г. п. 
арганізоўваліся ў цэнтр. част-
цы гал. вуліцы. 

ГАНДЛЁВЫЯ РАДЫ, ган-
длёвыя збудаванні, якія скла-
даліся з шэрагу крам (ган-
длёвых ячэек), злучаных у 
суцэльны корпус. У Зах. Еўро-
пе Г. р. пашыраны з часоў 
сталага сярэднявечча. У Расіі 
характэрны архітэктуры сты-
лю класіцызму. На Беларусі 
вядомы з 16 ст. Будаваліся 
з цэглы і дрэва пераважна на 
гандл. плошчах гарадоў і 
мястэчак. Узніклі ў выніку 
злучэння асобных крам з 

ушчыльненнем забудовы ры-
начных плошчаў: у гарадах, 
якія мелі магдэбургскае пра-
ва, нярэдка прыбудоўваліся 
да ратушы. У буйных гарадах 
і мястэчках былі пашыраны 
характэрныя для архітэктуры 
барока замкнёныя (з праезда-
мі) Г. р., якія ўтваралі ў 
цэнтры прамавугольную ці 
квадратную ў плане гандл. 
плошчу з арыентацыяй крам 
на плошчу і абапал яе. 
Варыянтам замкнёных былі 
П-падобныя Г. р., што ўтва-
раліся ў выніку ўключэння 
ў адзін з бакоў забудовы 
ратушы або раскрыцця ган-
длёвай плошчы па асн. гора-
даўтваральнай восі. У архітэк-
туры стылю класіцызму (2-я 
палова 18-19 ст.) сфарміра-
валіся 1-радныя пагонныя 
Г. р., размешчаныя ў цэнтры 
плошчы, з 2-баковай арыен-
тацыяй крам. Існавалі такса-
ма Т-падобныя і 2-радныя 
Г. р., якія ўтваралі гандлё-
вую вуліцу, і Г. р. з шэрагам 
асобных карпусоў. Яны ўклю-
чалі складскія памяшканні і 
каморы, звычайна размешча-
ныя ў цэнтр. і вуглавых 
частках. Кожная крама мела 
самастойны ўваход. Вялікія 
Г. р., якія акрамя гандлёвых 
і складскіх уключалі адм.-
грамадскія памяшканні і пабу-
довы, наз. гасцінымі дварамі. 

ГАРАДСКАЯ МЯЖА, гра-
ніца тэрыторыі гарадскога 
падпарадкавання. Вызначаец-
ца ген. планам горада. Г. м. 
ўключае сялібную зону гора-
да (участкі жылой забудовы, 
грамадскіх устаноў, зялёных 
насаджэнняў, гарадскія вулі-
цы і плошчы), зону пазася-
лібнага значэння (тэр. пра-
мысловага, складскога, каму-
нальнага прызначэння, участ-
кі транспарту, санітарна-ахоў-
ныя палосы), а таксама леса-
паркі, спец., рэзервовыя і інш. 
тэрыторыі, якія б забяспеч-
валі магчымасць далейшага 
росту і развіцця горада. 

ГАРОДНЯ, г а р а д н я , пра-
мавугольны зруб з бярвён 
ці брусоў, запоўнены ўнутры 
зямлёй і каменнем; тып аба-
рончага збудавання. Шэраг 
Г., шчыльна пастаўленых адна 
да адной тарцамі утваралі 
абарончую сцяну. У верхняй 
частцы Г. рабілі перакрытыя 
2-схільнымі дахамі баявыя 
галерэі з абламамі і байні-
цамі. У некаторых Г. ніжняя 
частка не запаўнялася, слу-
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гзымс 

Гарэльеф. 

Фрагмент гасцінага 
двара на Кобрынскім 
фарштаце ў Брэсце. 1-я 
палавіна 19 ст. 

жыла гасп. памяшканнем, на-
версе будаваліся жылыя, 
культавыя, гасп. будынкі. 
Г. найбольш характэрны для 
абарончага дойлідства Бела-
русі 15-16 ст., выкары-
стоўваліся найчасцей у зам-
ках і гарадскіх крэпасцях. 
Вядомы ў замках Віцебска, 
Полацка, Кобрына, Оршы 
і інш. У 17 ст. часткова састу-
пілі месца больш прагрэсіў-
най канструкцыі — тарасе. 

ГАРЭЛЬЕФ (франц. haut-
relief ад haut высокі + relief 
рэльеф, выпукласць), від 
скульптуры, рэльефу, у якім 
выявы выступаюць над пло-
скасцю фону больш чым на 
палавіну свайго аб'ёму, часам 
толькі асобнымі дэталямі да-
кранаюцца да яго. Вядомы са 
стараж. часоў. Выкарыстоў-
ваецца ў манум.-дэкар. ма-
стацтве, надмагіллях, афар-
мленні інтэр'ераў і экстэр'ераў 
грамадскіх, жылых і культа-
вых будынкаў, мемар. дош-
ках. Можа спалучацца з ба-
рэльефам. 
ГАСЦІНЫ ДВОР, комплекс 
збудаванняў, дзе захоўваліся 
тавары, часова пражывалі і 
гандлявалі купцы. Уключаў 
гандлёвыя, складскія будынкі 
і жылыя памяшканні гасцініч-
нага тыпу. У Зах. Еўропе 
вядомы з 14 ст., у Расіі ў 
16-17 ст. Г. д. — прамаву-
гольныя ў плане плошчы, 
абнесеныя мураванымі ці 
драўлянымі сценамі з вежамі 
і праязнымі варотамі. Па ўну-
траным перыметры да сцен 
прыбудоўваліся гандлёвыя і 
складскія памяшканні (звы-
чайна 2-павярховыя), аб'яд-
наныя адкрытымі галерэямі. 
У 18-19 ст. рускія Г. д. стра-
цілі крапасны характар, мелі 
планіроўку ў выглядзе замкнё-
нага прамавугольніка з ад-
крытымі на вуліцу аркадамі 
і каланадамі. 

ГЕАПЛАСТЫКА (грэч. ge 
Зямля+plastike скульптура), 
гл. Ландшафтная скульптура. 

ГЕНЕРАЛЬНЫ ПЛАН р а з-
в і ц ц я г о р а д а , навукова 
абгрунтаваны план, які вызна-
чае перспектывы развіцця го-
рада (у дачыненні да старога 
горада — яго рэканструкцыю 
і далейшае развіццё), гарад-
скога пасёлка і паэтапнае іх 
фарміраванне з улікам са-
цыяльных, эканам., тэхн. і 
эстэтычных патрабаванняў. 
Складаецца на аснове пер-
спектыўных планаў развіцця 

нар. гаспадаркі, ушчвае і 
культ.-гіст. значэнне населе-
нага месца. Распрацоўваецца 
на аснове задач горадабудаў-
ніцтва на 20 гадоў з вылу-
чэннем 1-й чаргі буд-ва на 
бліжэйшую пяцігодку. Рас-
працоўка Г. п.— адзіны пра-
цэс комплекснага вырашэння 
праблем функцыянальнага 
выкарыстання тэрыторыі, 
фарміравання планіровачнай 
структуры, кампазіцыйна-пра-
сторавай забудовы горада (га-
радскога пасёлка), развіцця 
іх дэмаграфічнага патэнцыялу 
і росту жыллёвага забеспячэн-
ня насельніцтва, удасканален-
ня сістэмы месцаў прыкладан-
ня працы, развіцця сеткі га-
радскіх цэнтраў і ўстаноў 
культ.-быт. абслугоўвання, 
сістэм азелянення і месцаў 
адпачынку, транспартнага аб-
слугоўвання, аховы прыроды 
і гігіены. 
ГЕРМА (грэч. hermes), від 
скульптурнага партрэта ці 
партрэтнага помніка ў выгля-
дзе 4-граннага слупа, завер-
шанага галавой або бюстам. 
Узнікла ў Стараж. Грэцыі 
як выява бога Гермеса (ад-
сюль назва), потым інш. багоў. 
3 5 ст. да н. э. стваралі Г. з 
партрэтнымі выявамі дзярж. 
дзеячаў, філосафаў. Служылі 
межавымі знакамі, паказаль-
нікамі дарог. 3 16 ст. Г. стала 
пашыраным відам дэкар. і 
паркавай скульптуры. У па-
раўнанні з бюстам больш ура-
чыстая і строгая скульпт. 
форма. Выкарыстоўваецца як 
элемент архіт. дэкору ў піля-
страх, можа выконваць функ-
цыі кансолі. У сучаснай стан-
ковай скульптуры Г. назы-
ваюць пагрудны бюст з пра-
мавугольна абрэзанымі пля-
чыма. 

ГЕРСА, пад'ёмныя металіч-
ныя ці акаваныя жалезам 
дубовыя краты, якія дадатко-
ва зачынялі праём вежы-бра-
мы. Важны элемент абароны 
замка, дзядзінца і інш. Пры-
крывала дашчаныя вароты, 
падымалася і апускалася на 
ланцугах пад'ёмным механіз-
мам у спец. праёме брамы. 
Ніжнія канцы кратаў былі 
завостраны і ўваходзілі ў спец. 
гнёзды. Звонку Г. часта за-
сланялася пад'ёмным мостам. 
У еўрапейскіх замках Г. па-
явілася ў сярэдзіне 15 ст., на 
Беларусі — у канцы 15 — пач. 
16 ст. 
ГЗЫМС, к а р н і з , гарызан-
тальны выступ, які завяршае 

Герма: антычная (зле-
ва) і барочная. 
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ГІДРАПАРК 

Гірка 

Гірлянда на фрызе пор-
ціка палаца ў в. Жылі-
чы Кіраўскага ра'ёна. 
Пачатак 19 ст. 

Гонта. 

сцяну будынка, аконныя і 
дзвярныя праёмы, падтрымлі-
вае дах і ахоўвае сцяну ад 
сцёку вады, падзяляе фасад на 
асобныя ярусы і завяршае цо-
каль збудавання. 
ГІДРАПАРК, парк, які харак-
тарызуецца перавагай вадаё-
маў, што з'яўляюцца базай 
для арганізацыі водных відаў 
спорту і адпачынку, кампазі-
цыйнай асновай архіт.-плані-
ровачнай і ландшафтнай арга-
нізацыі. Неабходныя кампа-
ненты Г. — пляжы з салярыя-
мі, аэрарыямі, спарт. пляцоў-
камі. Для Г. характэрны ланд-
шафт адкрытых і паўадкры-
тых прастораў з групавым раз-
мяшчэннем насаджэнняў, па-
роды якіх падбіраюцца з улі-
кам магчымасці вырастання 
ва ўмовах павышанай вільгот-
насці. Асаблівая ўвага аддаец-
ца дэкар. афармленню берага-
вой лініі вадаёмаў. 
ГІРКА, фігурная дэталь з цэг-
лы ці каменю найчасцей у вы-
глядзе перакуленай пірамідкі. 
Г. падвешваецца на схаваным 
у муроўцы жалезным стрыжні 
і служыць апорай для дэкар. 
арачак, звычайна размешча-
ных пад адной вял. аркай. 
Г. шырока выкарыстоўваліся 
ў рус. архітэктуры 16-17 ст. 
у дэкоры брам, ганкаў, акон-
ных праёмаў. 

ГІРЛЯНДА ў а р х і т э к т у -
р ы, арнамент, узор у выглядзе 
перапляценняў кветак і зеля-
ніны. Як дэкар. элемент выка-
рыстоўвалася ў афармленні 
фасадаў будынкаў архітэкту-
ры рэнесансу, барока і класі-
цызму. 
ГЛАСІС (франц. glacis), ахоў-
ны земляны насып перад аба-
рончым ровам замка, элемент 
абарончага ўмацавання зам-
каў. Г. ўключалі прамежка-
выя і вонкавыя паўкруглыя 
ўмацаванні — выступы рознай 
канфігурацыі памераў, за які-
мі хаваліся стралкі, што аба-
ранялі падыходы да замка, і 
атрады, якія рабілі раптоўныя 
набегі на ворага. Часам перад 
Г. будаваліся абарончыя су-
хія або вадзяныя равы. Пад 
прыкрыццём Г. размяшчалася 
спец. дарога для перамяшчэн-
ня воінаў гарнізона ў час 
аблогі. 
ГОНТА (польск. gont), даха-
вы матэрыял у форме невял. 
дошчачак, востра саструганых 
з аднаго боку і з пазам з дру-
гога. 

ГОТЫКА, г а т ы ч н ы 

с т ы л ь (італьян. gotico, 
літар. гоцкі ад назвы герм. 
племя готаў), мастацкі стыль, 
пашыраны ў краінах Зах., 
Цэнтр., часткова Усх. Еўропы 
паміж сярэдзінай 12 і 15-
16 ст. Перыяды: ранняя Г.— 
12 ст., сталая — 13-14 ст., 
позняя ("палымяная") Г. з 
моцнымі дэкар. тэндэнцыя-
мі — 15 ст. Прыйшла на змену 
раманскаму стылю, ад якога 
ўнаследавала вяршэнства ар-
хітэктуры ў сістэме мастацт-
ваў і традыцыйныя тыпы 
культавых будынкаў. Узнікла 
ў 12 ст. на Пн Францыі. 
Г. найбольш ярка ўвасобілася 
ў архітэктуры (саборы ў Ам'е-
не, Рэймсе, Парыжы, Кёльне, 
Шартры, Страсбургу). Канст-
рукцыйныя прынцыпы культа-
вага дойлідства Г.— каркас з 
каменю, які пазбавіў пабудо-
вы грувасткасці раманскіх 
сабораў. Унутраныя слупы 
гатычных храмаў накшталт 
пучка тонкіх калон пераходзі-
лі ўверсе ў стральчатыя аркі 
нясучых рэбраў (нервюраў) 
вельмі тонкага крыжовага 
скляпення. Вонкавыя паўар-
кі — аркбутаны перадавалі 
распор скляпення на спец. 
апорныя вонкавыя слупы — 
контрфорсы. Для гатычных 
збудаванняў характэрны 
востраканцовыя завяршэнні 
праёмаў, вімпергаў, стральча-
тыя вокны з вітражамі, пар-
талы, дэкар. скульптура. Гал. 
фасады сабораў упрыгожва-
ліся карункамі разнога дэко-
ру, ажурнымі вежамі, глыбо-
кімі чперспектыўнымі» парта-
ламі, у цэнтры часта мелі 
вял. круглае акно (ружу). 

ГРАМАДСКІ ЦЭНТР, адна з 
гал. функцыянальных і кампа-
зіцыйных частак населенага 
пункта, якая ўключае комп-
лекс устаноў адм.-грамадска-
га, культ.-асветнага, гандл.-
быт. прызначэння, помнікаў 
гісторыі і культуры, аб'ядна-
ных вуліцамі, плошчамі, буль-
варамі і скверамі. Ва ўсе гіст. 
перыяды цэнтр фарміраваў 
спецыфічныя архіт.-маст. 

асаблівасці кампазіцыі, ства-
раў непаўторны вобраз гора-
да. У стараж.-рус. зпоху (9-
13 ст.) Г. ц. паселішча най-
часцей быў замак, размешчаны 
звычайна ў сутоках рэк. Вакол 
яго групаваліся пасады і прад-
месці. У 14-17 ст. павялі-
чылася роля гандлёвай плош-
чы, дзе ў гарадах, якія мелі 
магдэбургскае права, будава-

Готыка. Сабор Нотр-
Дам у Парыжы. 12-
13 стагоддзяў. Галоў-
ны фасад. 
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ГУЛЬБІШЧА 

Графіка архітэктур-
ная. Фасады двухпа-
вярховага жылога до-
ма. Лінейны чарцёж. 

ліся ратушы. Ад яе адыходзі-
лі ў радыяльных напрамках 
гал. вуліцы, што вялі да га-
радскіх брам. 3 развіццём га-
радоў у 18-19 ст. Г. ц. забу-
доўваліся разнастайнымі гра-
мадска-адм. будынкамі, узнік-
лі дадатковыя цэнтры, звяза-
ныя з галоўным. Кампазіцыя 
сучасных Г. ц., якая захавала 
стараж. горадабудаўнічыя 
традыцыі, адлюстроўвае новы 
сацыяльна-грамадскі змест, 
дасягненні навукова-тэхн. 
прагрэсу. Канкрэтныя ўмовы 
буд-ва дыктуюць у многіх 
выпадках стварэнне Г. ц. не ў 
геаметрычным цэнтры пасе-
лішча, а ў напрамку да воднай 
крыніцы або месцаў канцэнт-
рацыі працы. У сувязі з гэ-
тым узніклі цэнтры працяглай 
кампазіцыі, заснаваныя на 
ансамблях уздоўж прыбярэж-
най зоны або гал. магістралі. 
Пры кальцавой кампазіцыі 
фарміраванне цэнтра пачы-
наецца з кампактнага раз-
мяшчэння будынкаў, развіццё 
яго адбываецца ва ўсіх на-
прамках, але вылучаюцца гал. 
дамінуючыя будынкі і комп-
лексы, значэнне якіх падкрэс-
ліваецца добраўпарадкаван-
нем і азеляненнем тэрыторыі. 
У Г. ц. уваходзяць зоны адм.-
дзелавых і грамадзянскіх, 
культ.-асветных устаноў, 
гандл. і быт. прадпрыемстваў, 
адпачынку, часам спарт.-відо-
вішчныя, мемар., культ.-гіст., 
якія мяжуюць з паркам, скве-
рам, транспартнымі вузламі 
цэнтра. Г. ц. новых гарадоў 
вызначаюцца кампактным і 
зручным размяшчэннем гра-
мадскіх устаноў. 

ГРАФІКА АРХІТЭКТУР-
НАЯ (грэч. graphike ад grapho 
пішу, чарчу, рысую), адзін з 
відаў прыкладной графікі, што 
дае ўяўленне аб архіт. аб'екце 
ў сінтэзаваным выглядзе 
(аксанаметрыя, перспектыва) 
або ў асобных артаганальных 
праекцыях (планы, фасады, 
разрэзы). Выкарыстоўваецца 
для стварэння архіт. чарця-
жоў (праекты будынкаў, комп-
лексаў, ансамбляў, ген. пла-
наў населеных месцаў і абме-
раў архітэктурных. Памагае 
раскрыць прызначэнне, мас-
тацкія і канструкцыйна-бу-
даўнічыя асаблівасці збуда-
вання,-якое праектуецца. Асн. 
выяўленчыя сродкі Г. а. — 
лінія, тон, святлацень, колер; 
матэрыялы — туш, вугаль, 
графіт, акварэль, гуаш і інш. 
Спалучае навуковы (чарцёж) 

і маст. (малюнак, эскіз) споса-
бы выяўлення. 
ГРОТ (франц. grotte ад італь-
ян. grotta), тып паркавага збу-
давання (часам у выглядзе па-
вільёна), муроўка і апрацоўка 
якога (ракавінкі, туф, камень) 
імітуюць натуральную пячору. 
Пашыраны ў еўрапейскім са-
дова-паркавым мастацтве 
16-18 ст., на Беларусі — з 
18 ст. 
ГРУБКА, невялікая пакаёвая 
печ, звычайна для абагрэву. 
Паводле плана бываюць квад-
ратныя, прамавугольныя, 
круглыя і інш. Вядомы з даў-
ніх часоў, на тэр. Беларусі 
пашыраны з 2-й пал. 16 ст. 
Рабіліся з гаршковай паліва-
най і непаліванай кафлі, а так-
сама цэглы, абліцаванай дэ-
кар. пліткай. Выкарыстоўвалі-
ся ў гарадскім і сельскім жыл-
лі, грамадскіх будынках 
(корчмах, аўстэрыях, рату-
шах, аптэках і інш.). У сялян-
скім жыллі Г. муруюць з абпа-
ленай цэглы (раней і з сырцу), 
паверхню абмазваюць глінай, 
беляць або пакрываюць каф-
ляй. Звычайна спалучаюцца з 
рускімі печамі. Каб Г. лепш 
награвалася, дымаход робяць 
з люфтамі (паваротамі). У ся-
дзібных і палацавых будынках 
у 16 — пач. 20 ст. існавалі 
па-мастацку аздобленыя Г., 
якія мелі цокаль, асн. частку, 
завяршаліся карнізамі, "каро-
намі" з фрызамі, дэкар. фран-
тончыкамі, вежачкамі. 
ГРЫДНІЦА, 1) у стараж.-
рус. архітэктуры вял. памяш-
канне ў княжацкім палацы або 
асобная пабудова, дзе жыла 
грыдзь (малодшая княжацкая 
дружына), прымалі гасцей, на-
ладжвалі святочныя баляван-
ні. 2) На Беларусі ў 16-
18 ст. — жылы пакой для чэ-
лядзі ў сядзібным доме або 
флігелі, які злучаўся з пан-
скімі пакоямі сенцамі, часам 
уключаў камору; асобныя жы-
лыя будынкі з сенцамі, адным 
або 2 жылымі пакоямі. Выра-
шаліся ў традыцыях нар. 
жылля, мелі курныя печы, 
"валаковыя" вокны. Г. назы-
валі таксама вял. жылыя пакоі 
ў манастырах, часам — кур-
ныя хаты пры корчмах. 
ГУЛЬБІШЧА, вонкавая ад-
крытая тэраса ці закрытая га-
лерэя, якая абкружае будынак 
на ўзроўні перакрыццяў пад-
клецця. У драўляным дой-
лідстве існуе ў выглядзе стоек 
з укосінамі ў верхняй частцы, 
у мураваным — у выглядзе 

Грубка, абліцаваная 
кафляй. 
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аркадных і ордэрных галерэй, 
глухіх прыбудоў да асн. бу-
дынка. Выкарыстоўвалася ў 
культавых будынках 16-
17 ст., часам у пабудовах 
свецкага характару. 
ГУМНО, гаспадарчая пабу-
дова для сушкі і хавання 
снапоў, абмалоту, ачысткі і 
сартавання збажыны. Здаўна 
пашырана на Беларусі, Украі-
не, у Расіі, Польшчы, ПрЫ-
балтыцы і інш. На Палессі Г. 
называлася клуняй, на Віцеб-
шчыне і часткова Магілёў-
шчыне — токам, у зах. раёнах 
Беларусі — стадолай. 3 16 ст. 
Г. пашырана ў вёсках, фаль-
варках, гарадах і мястэчках. 
Будавалі Г. з бярвён, найчас-
цей у прамавугольныя ў плане, 
былі квадратныя і шматву-
гольныя. Доўгія Г. мелі мя-
шаную каркасна-вянковую 
канструкцыю. Зруб не імшыў-
ся, бярвёны не падганяліся 
шчыльна адно да аднаго для 
стварэння натуральнай цырку-
ляцыі паветра. Будынкі мелі 
высокія 2-схільныя, вальма-
выя, пірамідальныя стрэхі, 
накрытыя саломай, чаротам, 
драніцамі, гонтай. Найбольш 
была пашырана каркасная 
канструкцыя страхі на сохах 
(ставіліся ў адзін рад па па-
доўжнай восі будынка; у два 
рады, папарна злучаліся бэль-
камі, у цэнтры якіх ставіліся 
кароткія сохі-дзядкі або коз-
лы, што неслі вільчаковую 
жэрдку), пазней — на крок-
вах. 

ГУРТ (ням. Gurt, літар. пояс, 
папруга), у гатычнай архітэк-
туры арка з абчасаных кліна-
падобных камянёў або цаг-
лін, якая ўмацоўвае рэбры 
крыжовага, сеткавага, зорча-
тага і інш. формы скляпення; 
тое, што і нервюра. Г. назы-
ваюць таксама прафіляваную 
гарызантальную цягу, якая 
расчляняе фасад будынка на 
ярусы. 

д 
ДАМІНІКАНЦЫ (лац. domi-
nicani), манахі аднаго з ката-
ліцкіх жабрацкіх ордэнаў (не 
маглі мець уласнасці, сталага 
жылля, павінны былі жыць 
жабрацтвам). Ордэн названы 
імем яго заснавальніка Дамі-

ніка (1170-1221). Быў ство-
раны на Пд Францыі для ба-
рацьбы з нар. ерэтычным ру-
хам. Супраць сваіх сапернікаў 
Д. карысталіся самымі жорст-
кімі сродкамі. З 1232 у іх рукі 
была перададзена інквізіцыя. 
Д. выкладалі амаль на ўсіх 
багаслоўскіх кафедрах ун-таў 
сярэдневяковай Еўропы. Ак-
тыўна займаліся місіянерст-
вам у Амерыцы, Акіяніі, на Д. 
Усходзе. У 1223 Д. заснавалі 
першы кляштар у Польшчы 
(Кракаў), адкуль пазней пра-
ніклі на Беларусь, Украіну і ў 
Літву. На Беларусі найбольш 
актыўна дзейнічалі ў перыяд 
контррэфармацыі. У 17 ст. 
заснавалі кляштары ў Менску, 
Гродне, Віцебску, Полацку, 
Брэсце, Пінску, Навагрудку, 
Друі, Ашмянах, Астраўцы, 
Нясвіжы, Оршы, Слоніме, 
Чашніках, Клецку, Ракаве, 
Рэчыцы, Стоўбцах, Шклове, 
Заслаўі, Дунілавічах, Мсціс-
лаве, Уле і інш. У Навагруд-
ку ў 1654 заснаваны жаночы 
кляштар. Усяго на тэр. Бе-
ларусі існавала 42 кляштары 
Д., пры іх дзейнічалі школы. 
Будынкі касцёлаў і кляшта-
раў Д. — помнікі архітэктуры 
стылю барока са спецыфічны-
мі рысамі (суровасць, масіў-
насць, стрыманы дэкор). Пас-
ля далучэння Беларусі да 
Расіі ўплыў дамініканцаў па-
чаў слабець. Амаль усе кляш-
тары былі зачынены ў 1-й 
пал. 19 ст. 

ДАМЫ САВЕТАЎ, тып каапе-
раванага будынка (або комп-
лекс будынкаў) для размяш-
чэння савецкіх, партыйных, 
дзяржаўных органаў і грамад-
скіх арг-цый (прафсаюзных, 
камсамольскіх і інш.) рэспуб-
ліканскага, краявога, аблас-
нога, раённага значэння. Бу-
даваліся ў 1920-1930-я гады. 
Прызначаліся для правядзен-
ня масавых мерапрыемстваў: 
з'ездаў, канферэнцый, сходаў 
і інш., працы апарата па 
ўпраўленню нар. гаспадаркай 
і культурай. Уключалі асноў-
ныя (залы пасяджэнняў, кабі-
неты, рабочыя пакоі і інш.), 
для абслугоўвання і дапа-
можныя (вестыбюль, гардэ-
роб, архівы, б-кі, сталовыя і 
інш.), часам культ.-асветнага 
прызначэння памяшканні. 
Д. С. размяшчаліся на гал. 
плошчах ці асн. магістралях, 
фарміруючы новы адм.-гра-
мадскі цэнтр горада. У Б С С Р 
пабудаваны Д. С. у Пухавічах 
і Слуцку (сярэдзіна 1930-х 

ГУМНО 

Гульбішча. 
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гадоў, арх. М. Салін), у Магі-
лёве (1937-1940, арх. I. Ланг-
бард). Як разнавіднасць Д. С. 
у тыя ж гады ўзведзены Дамы 
ўрада ў Менску, Харкаве, Ал-
ма-Аце, Махачкале і інш. 
ДАМЫ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ, 
шматкватэрныя жылыя дамы 
секцыйнага тыпу. Будаваліся 
ў 1930-я г. ў буйных прамысл. 
цэнтрах краіны паводле паста-
новы ЦК ВКП(б) і СНК СССР 
ад 26.3.1932 аб буд-ве на пра-
цягу 2 гвдо'ў 75 дамоў для 
спецыялістаў. Усяго пабуда-
вана 66 Д. с, у т. л. 3 у Б С С Р : 
у Менску (1932-1934, арх. 
Н. Макляцова), Віцебску 
(1932-1935, арх. С. Прэзьма), 
Гомелі (1932-1935, арх. М. Са-
лін). Да Д. с. адносяць 
таксама жылыя дамы для 
інж.-тэхн. работнікаў. 

ДАНЖОН (франц. donjon), 
галоўная шмат'ярусная вежа 
замка, якая служыла месцам 
апошняй абароны і ўкрыццем 
пры нападзе ворага. Аднача-
сова была назіральным і ка-
мандным пунктам у час ваен-
ных дзеянняў, магла выкон-
ваць функцыі аўтаномнай цы-
тадэлі, дзе зберагаўся запас 
правіянту, ваеннага рыштун-
ку. Д. размяшчаліся пры гал. 
браме, непасрэдна каля ўезда 
ў замак або ў цэнтры ўмаца-
ванняў. У плане Д. маглі быць 
круглыя, авальныя, прама-
вугольныя, шматвугольныя. 
Уваход размяшчаўся ў ніж-
няй частцы збудавання ці на 
вышыні прылеглых да яго інш. 
абарончых збудаванняў. 
Стральба вялася праз байні-
цы, разлічаныя на кругавую 
абарону, з баявых балконаў, 
верхніх баявых пляцовак з-за 
зубцоў і праз машыкулі. Пе-
ракрыцці ўнутры Д. рабіліся 
па бэльках і скляпеністыя. 
Дах звычайна быў шатровы. 
Д. ў Еўропе будаваліся ў 
9-10 ст., пазней вядомы 
ўсюды, у т. л. на масульман-
скім усходзе і ў Закаўказзі. 
На Беларусі былі пашыра-
ны ў 1 3 - 1 7 ст. Вядомы 
Д. ў Брэсце, Тураве, Гродне, 
Навагрудку, Полацку, Шкло-
ве і інш. Уцалела вежа-
данжон у Камянцы (гл. Ка-
мянецкая вежа). 

ДАРЫЧНЫ ОРДЭР, адзін з 
трох асн. грэчаскіх архітэк-
турных ордэраў. Нясучыя 
часткі — ствол калоны (аздоб-
лены канелюрамі) з капітэл-
лю. У ніжняй частцы (1/3 
агульнай вышыні) ствол мае 

невял. выпукласць — энтазгс. 
Капітэль складаецца з шыйкі, 
што злучае капітэль з ствалом 
калоны, эхіна (паўавала) і ве-
рхняй квадратнай у плане плі-
ты — абака. Над абакам — 
бэлька (архітраў), завершаная 
палічкай, над архітравам — 
фрыз, расчлянёны трыгліфамі 
(прамавугольнікі з вертыкаль-
нымі баразёнкамі) на роўныя 
часткі (метопы), упрыгожаныя 
размалёўкай або скульптурай. 
Верхняя частка складалася з 
прамавугольных пліт — мутул 
("сухарыкі", дэнтыкулы), вы-
сунутай пліты слязніцы і ўвян-
чальнай часткі — сімы. Як 
мастацка выразная форма 
Д. о. склаўся ў Стараж. Грэ-
цыі і дарыйскіх абласцях пры 
буд-ве храмаў і інш. грамад-
скіх збудаванняў з каменю 
(600-590 да н. э.). Найбольш 
лаканічны і мужны з архіт. 
ордэраў. Класічныя ўзоры 
Д. о. захаваліся ў Парфеноне, 
Прапілеях на Акропалі ў Афі-
нах. 

ДАХ (ням. Dach праз польск. 
dach), канструкцыйная сістэ-
ма перакрыцця і пакрыцця 
верхняй часткі пабудовы. На 
Беларусі з старажытнасці вя-
домы Д. вянковай і каркаснай 
канструкцыі. Асн. тыпы Д. 
в я н к о в а й к а н с т р у к -
цыі: шатровыя ў цэнтрычных 
збудаваннях і 2-схільныя за-
котам, дзе матэрыял пакрыц-
ця ўкладваўся непасрэдна па 
канструкцыі перакрыцця. Ся-
род тыпаў Д. каркаснай канст-
рукцыі найб. дасканалы крок-
венны, з паяўленнем якога 
свабодныя ад нагрузкі шчыты 
набылі значэнне важных эле-
ментаў архіт. дэкору. Акрамя 
2-схільных і пірамідальных 
форм, з 16 ст. пачалі пашы-
рацца вальмавыя (з залобка-
мі, прычолкамі, дымнікамі) 
і 3-схільныя Д. У манум. 
архітэктуры стылю барока 
выкарыстоўвалі высокія скла-
даныя Д. (ламаныя, ярусныя, 
мансардавыя). Для класіцыс-
тычных пабудоў характэрны 
невысокія 2-схільныя Д. з 
франтонамі. Найбольш пашы-
раны матэрыялы пакрыцця — 
дранка, гонта, чарапіца, бля-
ха, у сав. час шыфер. У сучас-
ным індустрыяльным буд-ве 
найбольш пашыраны плоскі 
Д., сумешчаны з жалезабетон-
нымі панелямі перакрыцця. Д. 
традыцыйных жылых і гасп. 
сялянскіх пабудоў, накрыты 
саломай, чаротам, гонтамі, на-
зываецца страхой. 

Дарычвы ордэр. 

Дахі :1— двухсхільны; 
2 — двухсхільны з пры-
чолкам; 3 — трохсхіль-
ны; 4 — паўвальмавы з 
залобкам; 5 — дымні-
кавы; 6 — паўвальма-
вы з прычолкам; 7 — 
вальмавы, 8, 9, 10 — 
ламаныя; 11 — ярусны; 
12 — мансардавы; 13, 
14 — шатровыя. 
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ДАХОДНЫ 

Дом-крэпасць у в. Гай-
цюнішкі Воранаўскага 
раёна. 1613. 

ДАХОДНЫ ДОМ, шматква-
тэрны жылы дом, прызначаны 
для здачы кватэр у наём; 
у 20 ст. адзін з асн. тыпаў 
жылля гараджан многіх разві-
тых краін. У Еўропе Д. д. 
паявіліся ў 1830 — 40-я г. У 
канцы 19 — пач. 20 ст. Д. д. 
звычайна займаў па перымет-
ры ўвесь участак, які належаў 
домаўладальніку. Для дома 
характэрна сотападобная 
прасторавая структура ад-
нолькавай планіроўкі. Ква-
тэры групаваліся вакол лес-
вічных клетак ці калідораў, 
уздоўж галерэй. У Расіі, у т. л. 
на Беларусі, існавалі да Каст-
рычніцкай рэвалюцыі. 

ДЗЯДЗІНЕЦ, 1) цэнтральная 
частка сядзібы, двор. 2) Цэнт-
ральная частка стараж. гора-
да, умацаваная драўляным 
тынам, равамі і магутнымі 
землянымі валамі, па якіх 
праходзілі драўляныя сцены 
(пазней мураваныя сцены і 
драўляныя вежы); своеасаблі-
вы цэнтр горада, дзе размяш-
чаліся адм. і культавыя пабу-
довы, жылі князь з дружынаю, 
яго чэлядзь, гандляры, рамес-
нікі, духавенства. Найчасцей 
размяшчаўся на мысе ў суто-
ках рэк, меў плошчу ад 1 да 
10 га. У летапісах слова "Дз." 
ужывалася да 14 ст., пазней 
выцеснена тэрмінамі "крэмль", 
"град", "горад". 

ДОМ РАМЕСНІКА, тып жы-
лога дома. Буд-ва Д. р. вядома 
ў краінах Зах. і Цэнтр. Еўро-
пы. На Беларусі вядомы ў 
гарадах і мястэчках з сярэдня-
вечча да пач. 20 ст. Дом 
складаўся з жылой часткі 
(звычайна размяшчалася з бо-
ку двара) і службовай (арыен-
тавана на вуліцу), падзеленых 
капітальнай сцяной, меў ад 
3 да 6 пакояў (жылыя пакоі, 
майстэрню, сенцы, камору, 
мансарду). Напачатку такія 
дамы будавалі пераважна з 
дрэва, з сярэдзіны 18 ст. бы-
лі мяшанай канструкцыі 
(драўляны зруб у спалучэнні 
з мураванай сцяной фасада); 
некаторыя мелі падчэні. Ар-
хіт.-маст. афармленне кан-
цэнтравалася на гал. фасадзе. 
Драўляныя будынкі аздаблялі 
дэкар. разьбой (ліштвы, фран-
тоны, слупы), мураваныя фа-
сады мелі разнастайныя фран-
тоны, паўкалоны, пілястры, 
абрамленне акон, лепку. Д. р. 
групаваліся пераважна вакол 
гандл. плошчаў ці на прылег-
лых да іх вуліцах, утвараючы 

адна- ш паўтарапавярховы 
фронт шчыльнай забудовы. 
Ў т. зв. узорных пасяленнях, 
што будаваліся ў апошняй 
чвэрці 18 ст., Д. р. стваралі 
перспектывы вуліц і панара-
мы плошчаў. 
ДОМ-КАМУНА, тып жылога 
дома, які ўключаў жылыя, 
грамадска-гасп. памяшканні 
і ўстановы камунальна-быт. 
абслугоўвання. Першы Д.-к. 
ў Расіі пабудаваны ў 1904 
у Пецярбургу, пасля Кастрыч-
ніцкай рэвалюцыі — у Маскве 
(1929-1930) і Ленінградзе 
(1928-1932). На Беларусі ў 
канцы 1920 — пач. 1930-х г. 
узведзены Д.-к. ў Віцебску, 
Гомелі, Бабруйску. Звычайна 
ўяўлялі сабой 4-, 6-павярхо-
выя дамы са складанай кан-
фігурацыяй плана, мелі гале-
рэйную і калідорную плані-
роўку. На першых паверхах 
размяшчаліся грамадскія па-
мяшканні (залы, холы, біб-
ліятэка-чытальня, сталовая, 
дзіцячая ўстанова), у цокаль-
ным — камунальна-бытавыя, 
на 2-6-м паверхах — жылыя 
пакоі, агульныя кухні, сан-
вузлы. Выразнасць фасадаў 
дасягалася вынесенымі за ме-
жы плана аб'ёмамі лесвічных 
клетак, вылучэннем верты-
кальных вуглавых аб'ёмаў. 
ДОМ-КРЭПАСЦЬ, тып жы-
лога дома. На Беларусі вя-
домы з 17 ст. Звычайна кам-
пактная пабудова з 4 абарон-
чымі вежамі па вуглах. Кам-
пазіцыя Д.-к. склалася пад уп-
лывам архітэктуры замкаў. 
ДЬІМНІК у д р а ў л я н ы м 
д о й л і д с т в е , 1) адтуліна ў 
столі курной хаты для выхаду 
дыму, часам мела аформлены 
дымаход — драўляны або 

сплецены з лазы атынкаваны 
комін. 2) Невял. франтончык 
(звычайна 3-вугольны) у за-
вяршэнні тарцовага схілу 
вальмавага даху. Першапа-
чатковае функцыянальнае 
прызначэнне для выхаду дыму 
ад курной печы. Паступова 
ператварыўся ў дэкар. эле-
мент даху, часам аздабляўся 
вільчыкамі, разьбой, у куль-
тавых збудаваннях — аб'ём-
най скульптурай. 
ДЫНАМІКА (грэч. dynami-
kos моцны ад dynamis сіла), 
сукупнасць кампазіцыйных і 
дэкар. прыёмаў, якія надаюць 
архіт. творам характар накі-
раванага руху мас у прасто-
ры; адзін са сродкаў маст. 
выразнасці. Выяўляецца праз 
рытм, сіметрыю, асіметрыю, 

Дымнік. 
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ЖЫЛАЯ 

Дынька. 

Дэнтыкулы. 

кантраст, маштабнасць, пра-
порцыі збудаванняў і архіт. 
ансамбляў. Д. можа развівац-
ца ў вертыкальным, гарызан-
тальным, глыбінным, фран-
тальным напрамках. Важным 
сродкам дынамізацыі архіт. 
кампазіцыі з'яўляецца кульмі-
нацыйнае перакрыжаванне асн. 
восей трохвымернай прасторы. 
ДЬІНЬКА, дэкаратыўная дэ-
таль (падоўжанае дынепадоб-
нае патаўшчэнне) слупоў, ка-
лонак, ліштваў акон і дзвяр-
ных парталаў. Найбольш па-
шырана ў рус. мураванай ар-
хітэктуры 15-17 ст., у драў-
ляным дойлідстве — да канца 
18 ст. На Беларусі сустра-
каецца ў пабудовах стыляў 
псеўдарускага і мадэрн. 
ДЭНТЫКУЛЫ (ад лац. den-
ticulus зубец), з у б ч ы к і, с у-
х а р ы к і , рад невялікіх дэ-
кар. прамавугольных высту-
паў на карнізе ў іанічным, 
карынфскім ордэрах і адным 
з варыянтаў рымска-дарычна-
га ордэра. Правобразам Д. 
былі рады тарцоў бэлек-бру-
соў, якія перакрывалі порцік 
у пабудовах Стараж. Грэ-
цыі. 

ДЭТАЛЕВАЯ ПЛАНІРОЎ-
КА, адна з стадый горада-
будаўнічага праектавання, у 
працэсе якой удакладняюцца, 
дэталізуюцца і развіваюцца 
планіровачныя ідэі, закла-
дзеныя ў генеральным плане 
развіцця горада. Распрацоў-
ваецца для паасобных частак 
гар. тэрыторыі (жылы раён, 
агульнагарадскі цэнтр, буйны 
грамадскі комплекс). На асно-
ве агульнай планіровачнай 
структуры ў праектах Д. п. 
ўдакладняюць размяшчэнне 
магістралей і вуліц, варыянты 
планіровачнага і аб'ёмна-
прасторавага вырашэння за-
будовы, сістэму сацыяльна-
культ. абслугоўвання, абгрун-
тоўваюць тэхн. вырашэнні 
інж. абсталявання і добра-
ўпарадкавання. Для абгрунта-
вання архіт.-прасторавай кам-
пазіцыі забудовы выконваюць 
макет забудовы раёна (маш-
таб 1:2000 ці 1:1000), на якім 
мадэліруюць рэльеф, зялёныя 
насаджэнні, асобныя будынкі і 
збудаванні, буйныя элементы 
добраўпарадкавання. У пра-
ект Д. п. ўключаюцца спец. 
схемы руху транспарту і пеша-
ходаў, інж. абсталявання (во-
даправод, каналізацыя, цепла-
фікацыя і інш). Пры распра-
цоўцы праекта ўлічваецца 
паэтапнасць буд-ва. 

Е 
ЕЗУІТЫ (ад лац. Jesus Езус, 
Ісус), манахі каталіцкага ор-
дэна "Таварыства Езуса", 
створанага ў 1534 іспанскім 
дваранінам I. Лаёлай для ба-
рацьбы з Рэфармацыяй. Ор-
дэн пабудаваны на аснове 
строгай цэнтралізацыі, дыс-
цыпліны і бясспрэчнага пад-
парадкавання радавых мана-
хаў кіраўніцтву. На чале 
стаіць генерал ("чорны папа"), 
які выбіраецца пажыццёва і 
падпарадкуецца толькі папу 
рымскаму. У сваёй дзейнасці 
Е. кіраваліся прынцыпам "мэ-
та апраўдвае сродкі". Умеш-
валіся ў палітычнае жыццё 
шмат якіх краін, што выклі-
кала ўсеагульны пратэст. У 
1773 ордэн быў фармальна 
забаронены, але не пера-
стаў існаваць. У 1814 афі-
цыйна адноўлены папст-
вам. На Беларусі і ў Літве 
распачалі дзейнасць з 2-й 
пал. 16 ст. Мэта — умацаван-
не пазіцый каталіцкай царквы, 
задушэнне рэфармацыйнага 
руху. У 16-18 стагоддзях на 
тэр. Беларусі стварылі 79 сва-
іх прадстаўніцтваў у выглядзе 
рэзідэнцый, місій і калегій. 
Засноўвалі навучальныя ўста-
новы — калегіумы і акадэміі. 
Езуіцкія касцёлы, калегіумы 
і кляштары, узведзеныя ў сты-
лі барока, утваралі вял. комп-
лексы, часта з'яўляліся архіт. 
дамінантамі гарадоў. У 1820 
дзейнасць Е. ў Расійскай 
імперыі, у т. л. і на тэр. Бела-
русі, забаронена. У 1920-1939 
Е. дзейнічалі на тэр. Заходняй 
Беларусі, актыўна падтрымлі-
валі польскую экспансію. У 
наш час ордэн налічвае больш 
за 35 тыс. членаў, пераважна 
ў ЗША і Іспаніі. 

ж 
ЖЫЛАЯ ГРУПА, група жы-
лых будынкаў, якія ўтвараюць 
цэласны аб'ёмна-прасторавы і 
функцыянальны комплекс; 
пярвічны планіровачны эле-
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жылы 

Жылы раён Серабран-
ка ў Мінску. 1980-я г. 
Схема планіроўкі. 

мент у фарміраванні больш 
значных жылых утварэнняў. 
Разлічаны на пражыванне 
1,5-4 тыс. чал. Асобныя Ж. г. 
аб'ядноўваюцца ў мікрараёны, 
жылыя раёны, буйныя між-
магістральныя ўтварэнні на 
аснове агульнага архіт.-плані-
ровачнага праекта. Велічыня 
асобных Ж. г., асаблівасці іх 
планіровачнага вырашэння і 
аб'ёмна-прасторавай арганіза-
цыі залежаць ад велічыні на-
селеных пунктаў, прыродных 
умоў, паверхавасці і канфі-
гурацыі будынкаў. Выкарыс-
танне розных кампазіцыйных 
прыёмаў дае магчымасць ат-
рымліваць разнастайныя ў 
аб'ёмна-прасторавых адносі-
нах Ж. г.— ад замкнёных 
прастораў да свабоднага раз-
мяшчэння будынкаў. 
ЖЫЛЫ РАЁН, структурная 
адзінка сучаснай жыллёвай 
забудовы гарадоў. У вял. га-
радах разлічаны на 40-
80 тыс, у сярэдніх — на 25-
40 тыс. жыхароў. Складаецца 
з мікрараёнаў, аб'яднаных 
грамадска-гандл. цэнтрам, ра-
дыус абслугоўвання якога 
1000-1200 м. Праз Ж. р. пра-
ходзяць магістралі і вуліцы 
раённага значэння, якія 

падзяляюць яго на мікрараё-
ны і забяспечваюць зручнае 
абслугоўванне насельніцтва. 
Ж. р. фарміруецца ў залеж-
насці ад велічыні горада і 
агульнага вырашэння яго ген-
плана, з'яўляецца важнай 
часткай сучаснага горадабу-
даўніцтва. Планіроўка і за-
будова вырашаюцца як цэлас-
ная кампазіцыя, якая арга-
нічна спалучаецца з асярод-
дзем, улічвае кліматычныя і 
прыродныя фактары (рэльеф, 
зялёныя насаджэнні, водныя 
прасторы). Ж. р. уваходзіць у 
планіровачны раён або зону 
(найбольшая структурная 
адзінка з насельніцтвам 200-
600 тыс. чал.). Ж. р. фармі-
руецца ў працэсе новага буд-ва 
ці рэканструкцыі забудовы. 
Яго праектаванне ажыццяўля-
ецца ў 2 стадыі — праект дэ-
талёвай планіроўкі жылога 
або планіровачнага раёна (з 
эскізам забудовы) і праект 
забудовы мікрараёнаў. 

3 
ЗАКАМАРА, паўкруглае ці 
кілепадобнае завяршэнне 
часткі сцяны будынка паміж 
2 лапаткамі, якое адпавядае 
форме ўнутранага скляпення 
(звычайна паўцыркульнага). 
З. найбольш характэрны для 
візантыйскай крыжова-ку-
пальнай сістэмы, у 10-13 
ст. шырока выкарыстоўваліся 
ў стараж.-рус. архітэктуры. 
Пазней З. вядомы ў храмах 
псеўдарускага стылю. 
ЗАКІДНАЯ ТЭХНІКА ў 
д р а ў л я н ы м д о й л і д с т -
в е, спосаб узвядзення будын-
каў і збудаванняў з асобных 
праслаў, утвораных з бярвён, 
брусоў, плашак, дыляў, дошак 
і інш., канцы якіх устаўлены 
ў шулы (вертыкальна пастаў-
леныя бярвёны ці брусы з па-
замі). На тэр. Беларусі вядома 
ў жытлах з каменнага веку. 
З 16 ст. выкарыстоўвалася 
пераважна ў гасп., вытв. і 
некаторых грамадскіх будын-
ках (хлявы, аборы, гумны, ад-
рыны, корчмы, крамы, скла-
ды, бровары і інш.), ага-
роджах. У сядзібнай забудове 
часам замест драўляных шу-
лаў выкарыстоўваліся мура-
ваныя слупы. У наш час З. т. 
характэрна для сельскага 
буд-ва. 
ЗАКОТ, старадаўняя канст-
рукцыя страхі сялянскіх хат 
і гасп. пабудоў на Беларусі. 
Бярвёны тарцовай сцяны на 
ўзроўні верхняга вянка зруба 
паступова ўкарочваліся, сця-
на набывала выгляд ступень-
чатага 3-вугольніка. На вы-
ступы клалі падстрэшкавыя 
жэрдкі-латы (свалокі), якія 
служылі асновай страхі. 
ЗАЛАТОЕ СЯЧЭННЕ, за-
л а т а я п р а п о р ц ы я , г а р -
м а н і ч н а е д з я л е н н е , 
вобразнае выражэнне закана-
мерна ўстаноўленай гармані-
чнай сувязі адрэзкаў лініі, ве-
лічыні плошчаў і аб'ёмаў. Дак-
ладнае выражэнне "З. с." дае 
такі падзел адрэзкаў на 2 ня-
роўныя часткі, пры якім мен-
шая частка так адносіцца да 
большай, як большая да ўсяго 
адрэзка. Тэрмін "З. с." ўвёў 
Леанарда да Вінчы (канец 
15-16 ст.). Закон "З. с." звяза-

Закамара. 

Страха закотам: 1 — 
лемягі; 2 — сволакі. 

Залатое сячэнне. 

28 



ЗАНІРАВАННЕ 

Схема ўмацаванняў 
сярэдневяковага зам-
ка: I — данжон; 2 — 
палац; 3 — капліца; 
4 — гаспадарчыя пабу-
довы; 5 — двор; 6 — 
вежы; 7, 13 — вонка-
выя абарончыя сцены; 
8 — зубцы; 9 — байні-
цы; 10 — бакавыя ва-
роты; 11 — пад'ёмны 
мост; 12 — унутраныя 
абарончыя сцены. 

ны з нашым адчуваннем гар-
моніі і шырока выкарыстоў-
ваецца ў архітэктуры, дэкар.-
прыкладным, выяўленчым ма-
стацтве, маст. афармленні кніг 
і інш. 
ЗАЛОМ у д р а ў л я н ы м 
д о й л і д с т в е , зрубная кан-
струкцыя шмат'яруснага вер-
ху ў выглядзе ўсечанай піра-
міды ці прызмы. На Украіне 
вядомы з 16 ст. У бел. культа-
вай архітэктуры 17-19 ст. 
сустракаліся вярхі з адным ці 
двума З., якія стваралі сту-
пеньчата-ярусную кампазі-
цыю будынка, надавалі яму 
выразны сілуэт. Часам спалу-
чаліся з ветразямі (пры чарга-
ванні чацверыкоў і васьмеры-
коў). 
ЗАЛЬНЫ ХРАМ, выцягнуты 
ў плане храм з нефамі ад-
нолькавай вышыні ці з больш 
вышэйшым (без акон) сярэд-
нім нефам (несапраўдная ба-
зіліка). З. х. таксама наз. 
1-нефавы храм без трансепта 
(прапаведніцкая царква, царк-
ва жабрацкіх ордэнаў). З. х. 
з двума і больш нефамі вя-
домы з 11 ст. У 12 ст. пашы-
раны ў Вестфаліі і сталі ты-
повыя як прыходскія цэрквы 
ў 13-15 ст. Гатычныя З. х. 
будавалі ў Італіі, Іспаніі і інш. 
краінах Зах. Еўропы. Як са-
боры сустракаюцца рэдка. З  
эпохі Адраджэння З. х. амаль 
не будуюць. 
ЗАМАК, умацаванае жыллё 
феадала, а таксама сярэдне-
вяковы комплекс абарончых 
збудаванняў, жылых гасп. і 
культавых пабудоў на зруч-
ных для абароны месцах, 
аб'яднаных лініяй умацаван-
няў. Існавалі прыватныя 3. 
(магнацкія, царкоўныя, шля-
хецкія) і агульнадзяржаўныя 
(велікакняжацкія). Структура 
абароны З. складалася з драў-
ляных (астрогі, вастраколы, 
гародні, парканы, тарасы), му-
раваных (каменных, цагля-
ных) ці глінабітных сцен з 
баявымі памостамі-галерэямі і 
звязаных з імі драўляных, му-
раваных ці камбінаваных 
(фахверкавых) шмат'ярусных 
вежаў з разнастайнымі байні-
цамі. Часта ў З. мелася га-
лоўная вежа — данжон. Ран-
нія замкі (5-8 ст.) у Сярэдняй 
Азіі, Закаўказзі, на Арабскім 
Усходзе (9-11 ст.), у Зах. 
Еўропе мелі глухія мураваныя 
сцены і былі разлічаны на 
пасіўную абарону. Тактыка 
актыўнай абароны паступова 
прывяла ў 11-12 ст. (крыжац-

кія З. ў Сірыі і Палесціне) 
да ўсталявання нерэгулярнай 
планіроўкі, дапасаванай да 
рэльефу мясцовасці. На сце-
нах і вежах З. рабілі машы-
кулі і байніцы для кідання 
камянёў і абстрэлу ніжняй 
часткі сцен. Перад уваходнымі 
брамамі пачалі ўзводзіць бар-
баканы. Паступова замкі 
ператварыліся ў складаныя 
комплексы абарончых збуда-
ванняў, жылых, культавых, 
гасп. пабудоў. На Беларусі 
будаўнічыя і канструкцыйныя 
асаблівасці спалучалі мясцо-
выя, эліністычныя і стараж.-
рымскія традыцыі абарончага 
дойлідства. У 13-14 ст. бу-
давалі З. — кастэлі. З распа-
дам феадалізму, развіццём ар-
тылерыі З. страцілі абарончыя 
функцыі, гал. роля ў іх кам-
пазіцыі належала палацу. Па-
ступова З. выцеснены гарад-
скімі і загараднымі палацава-
паркавымі комплексамі. 
ЗАМОК (замковы ка-
м е н ь), клінападобныя ка-
мень ці цагліна ў вяршыні 
аркі або скляпення. Дэкара-
тыўнымі З. ўпрыгожваюць 
звычайна цэнтр. частку плос-
кай перамычкі над аконным 
праёмам або парталам. Ча-
сам З. аздабляюць арнамен-
там, архіт. дэталямі, скульп-
турай. 

ЗАМЧЫШЧА, месца з рэшт-
камі разнастайных сярэдневя-
ковых умацаванняў, якія ўк-
лючалі комплекс абарончых і 
жылых пабудоў на тэр. дзя-
дзінца (земляныя валы са сце-
намі, равы і інш. элементы 
абароны). На Беларусі З. на-
зываюць рэшткі ўмацаваных 
паселішчаў розных часоў, якія 
ўключалі гарадзішчы, гарад-
скія цытадэлі, замкі. Вял. 
колькасць З. на Беларусі ар-
хеалагічна вывучаны (Менск, 
Ваўкавыск і інш.). Выяўлены 
драўляныя і мураваныя фар-
тыфікацыйныя збудаванні, 
прадметы матэрыяльнай куль-
туры (зброя, посуд, будаў-
нічы і вайсковы рыштунак, 
архіт. дэкаратыўная ке-
рамікд). 
ЗАНІРАВАННЕ ГАРАД-
СКОЙ ТЭРЫТОРЫІ, вылу-
чэнне ўчасткаў тэрыторыі го-
рада, якія маюць агульнасць 
функцыянальнага прызначэн-
ня і архіт.-планіровачнага вы-
рашэння. У гарадской забудо-
ве вылучаюць функцыяналь-
ныя зоны: сялібную (жылыя 
тэр. з садамі, паркамі, вада-
ёмамі, цэнтрамі грамадскага 

Замок. 
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ЗАСТРЭШАК 

Кальвінскі збор у Кой-
данаве (г. Дзяржынск). 
1-я палавіна 16 ст. 
Агульны выгляд і схе-
ма планіроўкі. 

абслугоўвання) і пазасяліб-
ную (вытворчыя камунальна-
складскія, транспартныя тэ-
рыторыі). У залежнасці ад ве-
лічыні і нар.-гасп. профілю 
горада склад функцыяналь-
ных зон можа мяняцца. У га-
радах і пасёлках курортна-
аздараўленчага, рэкрэацый-
на-турысцкага, навучальнага 
або навуковага профілю вы-
лучаюць таксама зоны лячэб-
на-аздараўленчых і злучаных 
з імі абслуговых і навучаль-
ных устаноў, н.-д. ін-таў, 
помнікаў гісторыі і культуры і 
інш. У некаторых гарадах 
вылучаюць спецыялізаваныя 
зоны (мемарыяльныя, ахоў-
ныя помнікаў архітэктуры і 
гісторыі). За межамі горада 
ствараюцца зоны масавага ад-
пачынку, буйныя зялёныя ма-
сівы, водныя аб'екты і інш. 
ўчасткі рознага прызначэн-
ня. 
ЗАСТРЭШАК, край страхі 
(хэты, хлява і інш.), што на-
вісае над сцяной. 
ЗАСЦЕНАК, на Беларусі, у 
Польшчы і ў Літве паселішча 
хутарскога тыпу дробнай (за-
сцянковай) шляхты. Як від па-
селішча ўзнік у 16-17 ст. у 
выніку правядзення зямель-
най рэформы (т. зв. валочнай 
памеры) у дзярж. і прыват-
наўласніцкіх маёнтках на пад-
ставе "Уставы на валокі" 
1557. Напачатку З. называліся 
ворныя і сенакосныя землі, 
якія апынуліся па-за межамі 
(за "сценамі" — адсюль і наз-
ва) сялянскіх надзелаў і былі 
аддзелены ад іх лесам, бало-
там і інш. У 18 ст. З. назы-
валі і невял. ўчасткі зямлі ка-
ля гарадоў, якія магнацкая 
адміністрацыя здавала ў арэн-
ду гараджанам. У пач. 20 ст. 
З. — невял. населены пункт 
( 1 0 - 3 0 0 жыхароў). Забудоў-
валіся З. хаатычна. Малыя 3. 
часта адрозніваліся ад хута-
роў толькі сваім паходжаннем 
і саслоўнай прыналежнасцю 
жыхароў, вялікія З. былі па-
добныя на вёску. У сав. час 
частка З. сселена, частка раз-
вілася і перайменавана ў 1938 
у вёскі. 
ЗБОР, рэфарматарская царк-
ва, тып культавага збудаван-
ня, пашыраны ў Польшчы, 
Літве і на Беларусі ў 16 — 
1-й пал. 17 ст. з распаўсю-
джаннем Рэфармацыі. Драў-
ляныя ці мураваныя З., выра-
шаныя ў строгіх лаканічных 
формах, спалучалі мясцовыя 
будаўнічыя традыцыі з асаблі-

васцямі стыляў готыкі і Ад-
раджэння: прамавугольны або 
8-гранны ў плане аб'ём, за-
вершаны стромкім 2-схіль-
ным, вальмавым, шатровым 
або купальным дахам, на гал. 
фасадзе меў высокую абарон-
чую вежу-званіцу з вокнамі-
байніцамі, накрытую шатром 
або купалам. Сцены ўмацава-
ны контрфорсамі. Некаторыя 
З. былі храмамі-крэпасцямі: 
стаялі на ўзвышшы і былі аб-
несены абарончымі сценамі з 
вежамі. Пры З. будавалі шко-
лы, друкарні, шпіталі. У 2-й 
пал. 17 ст., у сувязі з пера-
могай контррэфармацыі, мно-
гія З. прыстасаваны пад кас-
цёлы, у 19 ст. — пад права-
слаўныя цэрквы. Найбольш 
вядомыя кальвінскія З.: Дзе-
раноўскі, Клецкі, Койданаў-
скі, Навасвержанскі, Смар-
гонскі (гл. адпаведныя арт.), 
Засяаўская Спаса-Праабра-
жэнская царква. 
ЗВАНІЦА, збудаванне для 
размяшчэння званоў. Здаўна 
вядома ў краінах Зах. Еў-
ропы, на Беларусі — з часоў 
Кіеўскай Русі. Існавалі З. як 
асобныя збудаванні і званіцы-
вежы як часткі інш. збуда-
ванняў (культавых, грамад-
скіх і г. д.). Дадаткова выка-
рыстоўваліся як гасп. памяш-
канні, брамы, дазорна-сіг-
нальныя вышкі, абарончыя 
вежы. Асн. тыпы мураваных 
З. — ярусныя і аркадныя. Най-
больш яскрава рысы нар. дой-
лідства выявіліся ў драўля-
ных З.: слупавых, каркасных, 
зрубна-каркасных. 
ЗРУБ, сцены драўлянага збу-
давання, складзеныя з бярвен 
або брусоў, злучаных у 4-
вугольныя ці інш. формы вян-
кі. 

I 
ІАНІЧНЫ ОРДЭР, адзін з 
трох асноўных грэчаскіх ар-
хіт. ордэраў. Ствол калоны, 
аздоблены канелюрамі (вер-
тыкальнымі жалабкамі), мае 
круглую базу складанага про-
філю (часам з п'едэсталам), 
капітэль з валютамі, якія 
прыкрываюць эхін (паўавал), 
і тонкай прамавугольнай у 

Званіца ў в. Шарашо-
ва Пружанскага раёна. 
Канец 18 ст. 

Канструкцыі зруба: 
слупавая (зверху), вян-
ковая. 
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Іанічны ордэр. 

Ізбіца. 

Іканастас Давыд-Гара-
доцкай Георгіеўскай 
царквы. 

плане плітой-абакам; антабле-
мент уключае архітраў, па-
дзелены на 3 палосы (фасцыі), 
і карніз з дэнтыкуламі над 
высунутай плітой і высокай 
разной сімай зверху. Замест 
дэнтыкул у I. о. з атыкам су-
цэльная палоса фрыза, упры-
гожаная рэльефам. I. о. адроз-
ніваецца ад дарычнага ордэра 
большай лёгкасцю прапорцый 
і больш багатым дэкорам усіх 
частак. Дк маст.-выразная 
форма I. о. склаўся ў камен-
ным дойлідстве іанічных аб-
ласцей Стараж. Грэцыі (600-
590 да н. э.). Класічныя ўзоры 
захаваліся ў Прапілеях, Эрэх-
тэёне, храме Ніке Аптэрас у 
Афінах. 

ІЗБІЦА, 1) у драўляным 
дойлідстве Беларусі, Поль-
шчы, Украіны 16-17 ст. 
зрубная надбудова над зам-
кавай вежай, завершаная шат-
ром. Будавалася звычайна на 
драўляных замкавых сценах і 
выкарыстоўвалася як абарон-
чае памяшканне. Выступала 
за аб'ём вежы. Знешнія вы-
ступы знізу былі адкрытыя і 
выконвалі ролю машыкуляў. 
2) Зрубная апора мастоў. 

ІКАНАСТАС (грэч. еікбп вы-
ява, вобраз + stasis месца ста-
яння), перагародка з абразамі 
і варотамі паміж асн. і алтар-
най часткамі інтэр'ера права-
слаўнага храма. Склаўся на 
аснове нізкай алтарнай пера-
гародкі з абразамі над ёй. 
У развітай форме (высокі I.) 
вядомы з пач. 15 ст. У I. ў 
маст. адзінстве спалучаюцца 
абразы і архіт. абрамленне. 
Агульную кампазіцыю I. выз-
начаюць строгая іерархія сю-
жэтаў (напр., у рус. I. ўні-
зе — "мясцовыя абразы", над 
імі радамі — "дэісусны чын", 
"святочны", "прарокі"), пад-
крэсленая вышыня радоў, пра-
порцыі асобных абразоў, іх 
рытмічны лад і каларыт, 
сіметрычнасць размяшчэння 
адносна цэнтр. вертыкальнай 
восі.На Беларусі захаваліся з 
17 ст. 

ІМПОСТ (франц. imposte, 
італьян. imposta ад лац. ітро-
по кладу на, ускладаю), пра-
філяваная, часам скульптурна 
апрацаваная архіт. дэталь над 
слупам, лапаткай, капітэллю 
калоны (часта ў форме анта-
блемента) або прафіляваны 
камень сцяны, які служыць 
апорай для пяты аркі. У бел. 
дойлідстве I. выкарыстоўваў-
ся з 12 ст. як дэкар.-кан-

струкцыйны элемент. Часам 
несапраўдны I. дапаўняў дэ-
кор збудавання. Сустракаецца 
ў помніках архітэктуры сты-
ляў барока і класіцызму. 
У сучаснай архітэктуры I. — 
вертыкальны элемент (вузкі 
прасценак), што раздзяляе 
дзвярны або аконны праём 
ці 2 блізка размешчаныя акон-
ныя праёмы. 

ІНТЭР'ЕР (ад франц. іп-
terieur унутраны), унутраная 
прастора будынка або памяш-
кання. Характар I. вызнача-
ецца комплексам функцыя-
нальных, інж.-тэхн. і маст. за-
дач. Пры яго стварэнні ўліч-
ваюцца горадабудаўнічыя 
ўмовы, матэрыяльна-тэхн. 
магчымасці, нацыянальныя 
традыцыі, эканамічныя, ідэа-
лагічныя і эстэтычныя патрэ-
бы. Гэта дае магчымасць забя-
спечыць умовы для задаваль-
нення асабістых запатраба-
ванняў людзей і іх грамадскай 
дзейнасці. Як арганізаваная 
прастора I. валодае вял. сілай 
уздзеяння на чалавека. Сродкі 
гэтага ўздзеяння: характар 
асяроддзя, яго асвятленне і 
колеравае вырашэнне, метра-
рытміка яго элементаў і іх пад-
парадкаванне зададзенаму 
маштабнаму строю. Для роз-
ных архіт. стыляў характэр-
на пэўная планіровачная і 
прасторавая структура, канст-
рукцыйная сістэма, аддзелач-
ныя матэрыялы, дэкор, мэбля 
і інш. I. жылля з'яўляецца 
спецыфічным відам архіт. ася-
роддзя, мае свой маштаб. Бы-
тавыя працэсы вызначаюць 
узаемасувязь асобных памяш-
канняў кватэры. На працягу 
стагоддзяў складваліся фор-
мы жылога I., які заўсёды ад-
люстроўваў сацыяльную сут-
наць і лад жыцця тых, для 
каго ён ствараўся. 

ІНТЭРКАЛУМНІЙ (лац. іn- 
tercolumnium ад inter па-
між + columna калона, слуп), 
пралёт паміж калонамі, што 
стаяць побач. Пашыраны ў ор-
дэрнай архітэктуры. 

ІОНІК, о в ы (ад лац. ovum 
яйцо), арнаментальны матыў 
на капітэлях і карнізах іаніч-
нага і карынфскага архіт. 
ордэраў. Складаецца з яйца-
падобных выпукласцей, якія 
зрэзаны зверху, абрамлены 
валікамі і чаргуюцца з страль-
чатымі лістамі, павернутымі 
вастрыём уніз. Паверхня эле-
ментаў I. гладкая або аздоб-
лена разьбой. 

Імпост. 

Інтэркалумній. 

Іонік. 
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Какошнікі. 

Каланада. 

к 
КАКОШНІК, паўкруглая ці 
кілепадобная несапраўдная 
закамара, якая мае дэкар. 
значэнне. Найбольш харак-
тэрны для рус. культавага 
дойлідства 16-17 ст. Часта 
размяшчаліся ярусамі каля 
асновы шатроў і барабанаў 
купалаў культавых будынкаў. 
На Беларусі ўпершыню выка-
рыстаны ў 12 ст. ў Полац-
кай Спаса-Ефрасіннеўскай 
царкве. Быў пашыраны ў 2-й 
палове 19 — пач. 20 ст. ў куль-
тавай архітэктуры псеўдарус-
кага стылю. 
КАЛАНАДА (франц. colon- 
nade), рад або рады калон, 
аб'яднаных гарызантальным 
перакрыццем ці антаблемен-
там. У аб'ёмна-прасторавай 
кампазіцыі будынкаў К. выка-
рыстоўваюцца ў выглядзе пор-
цікаў і галерэй, якія прымыка-
юць да будынка, аб'ядноўва-
юць яго асобныя часткі, звяз-
ваюць з навакольным асярод-
дзем (з прасторай двара або 
плошчы). Можа быць і сама-
стойным збудаваннем. Унутры 
будынкаў К. абрамляюць за-
лу, выкарыстоўваюцца для 
расчлянення параднага інтэр'-
ера ці сувязі яго асобных час-
так. Вядома ў манум. архітэк-
туры Стараж. Егіпта, Грэцыі 
і Рыма. Пашырана ў еўрап. 
архітэктуры стыляў Адра-
джэння, барока і класіцызму. 
КАЛАНЧА (цюрк. ад араб. 
kal'a крэпасць), вежа над бу-
дынкам, прызначэнне якой — 
назіраць за ўзнікненнем пажа-
раў. К. мелі звон, пляцоўку 
для дзяжурнага і мачту для 
сігналізацыі. З развіццём тэле-
фоннай сувязі К. страціла сваё 
значэнне. 

КАЛОНА (франц. colonne 
ад лац. columna), архітэктур-
на апрацаваная вертыкаль-
ная апора, як правіла, круг-
лая ў папярочным сячэнні; 
стрыжнёвы элемент будынка 
(збудавання), нясучай канст-
рукцыі і інш. Служыць у 
асноўным для ўспрымання 
вертыкальнай нагрузкі. Бывае 
каменная, мураваная (з цэглы, 
каменю, бетону), жалезабе-
тонная, металічная, драўля-
ная. К. вядома ў старажыт-
насці як элемент стоечна-
бэлечнай канструкцыі. У архі-

тэктуры Стараж. Грэцыі і Ста-
раж. Рыма распрацаваны сво-
еасаблівыя маст. формы К., 
якія ўвайшлі ў сістэму архіт. 
ордэраў. У класічнай архітэк-
туры гал. элемент К. — 
ствол — ставіўся на базу, час-
та патанчаўся ўверсе, меў 
энтазіс (патаўшчэнне ў ся-
рэдняй частцы), апрацоўваўся 
канелюрамі, увенчваўся капі-
тэллю. Маст. выразнасць К. 
вызначаецца яе прапорцыямі, 
чляненнямі, пластычнай апра-
цоўкай, адносінамі вышыні і 
дыяметра К. да інтэркалум-
нія (пралёт паміж 2 калонамі) 
і да абсалютных памераў 
збудавання. К. выкарыстоў-
валіся ў кампазіцыі фасадаў 
і інтэр'ераў як элемент пор-
ціка, партала, галерэі, калана-
ды, а таксама для архіт. 
апрацоўкі сцен (трохчвэртныя 
К., паўкалоны, прыстаўныя 
К.). 

КАМПАЗІТНЫ ОРДЭР, 
адзін з архітэктурных ордэ-
раў. Як маст.-выразная форма 
К. о. склаўся ў архітэктуры 
Стараж. Рыма. Нясучыя част-
кі — ствол калоны (аздоблены 
канелюрамі — вертыкальнымі 
жалабкамі) з капітэллю і ба-
зай. Капітэль К. о. спалучае 
ніжнюю частку капітэлі ка-
рынфскага ордэра і іанічнай 
валюты. Над капітэллю — 
квадратная ў плане са зрэза-
нымі вугламі і ўвагнутымі 
бакамі прафіляваная пліта 
абак. Над абакам ляжыць 
бэлька — архітраў, падзелены 
на 3 палосы (фасцыі). Над 
архітравам фрыз, над якім 
выступаюць адна над адной 
паліцы карніза, дэкарырава-
нага мадульёнамі. 
КАМПАЗІЦЫЯ, гарманічныя 
суадносіны ідэйна-маст. прын-
цыпаў, функцыянальнага пры-
значэння, канструкцыйных 
асаблівасцей і горадабудаў-
нічай ролі будынкаў, збуда-
ванняў і іх комплексаў. К. 
вызначае архіт. аблічча, пла-
ніровачную пабудову горада 
ў цэлым або архіт. ансамбля, 
асобнага будынка ці збуда-
вання. Найбольш пашыраныя 
сродкі К., якія выкарыстоў-
ваюцца для гарманізацыі пра-
сторавых форм — сіметрыя і 
асіметрыя, кантраст і нюанс, 
рытм, суразмернасць частак і 
цэлага, прапорцыі, маштаб-
насць; вылучэнне галоўнага 
ў К., святло, колер, фактура. 
Арганічнае адзінства прын-
цыпаў К. і функцыянальна-
канструкцыйнай асновы архіт. 

Кампазітны ордэр. Ка-
пітэль порціка Гомель-
скага палаца. 
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КАНТРАСТ 

дэкору стварае архітэктотку 
збудавання. Асн. прыёмы К. 
ў горадабудаўніцтве: цэнт-
рычны — у планіровачнай 
структуры горада вызначаец-
ца кампазіцыйны цэнтр; ан-
філадны — шэраг прасторава 
раскрытых адна да адной 
плошчаў, якія ўтвараюць сіс-
тэму архіт. ансамбляў; магі-
стральны — спалучэнне прас-
торава ўзаемазвязаных ан-
самбляў, размешчаных на ад-
ной восі; панарамна-група-
вы — групы архіт. ансамбляў 
вызначаюць кампазіцыйную 
будову і сілуэт горада. Ся-
род тыпаў аб'ёмна-прастора-
вай К. будынкаў і збуда-
ванняў вылучаюць: замкнё-
ную (групуе аб'ёмы будынка 
вакол унутранага двара), паў-
замкнёную (П-падобная гру-
поўка карпусоў), цэнтрычную 
(памяшканні будынка групу-
юць вакол гал. цэнтр. аб'ёму, 
вылучанага шатром, купа-
лам), падоўжна-восевую (гал. 
прасторавае ядро развіваецца 
ў глыбіню плана будынка), 
кампактную (памяшканні гру-
пуюцца вакол вял. прастораў, 
якія не маюць натуральнага 
асвятлення), адкрытую (асн. 
памяшканні будынкаў маюць 
кантакт з навакольным ася-
роддзем і натуральнае асвят-
ленне). Сучасная архітэктура 
вызначаецца свабоднымі, ар-
ганічнымі К., рознымі аб'ём-
на-планіровачнымі вырашэн-
нямі і архіт. формамі. 
КАМЯНІЦА, мураваны ка-
менны або цагляны будынак. 

КАНЕЛЮРЫ (ад франц. сап-
nelure жалабок), жалабкі вер-
тыкальныя на ствале калоны 
або пілястры і гарызанталь-
ныя на базе калоны іаніч-
нага ордэра. Сфарміраваліся 
ў архітэктуры Стараж. Грэцыі 
ў дарычным ордэры. У Зах. 
Еўропе, Расіі і на Беларусі 
пашыраны ў архітэктуры ба-
рока і класіцызму. 

КАНСЕРВАЦЫЯ (ад лац. 
conservatio захаванне), сукуп-
насць мер, накіраваных на 
працяглую ахову аблічча (пер-
шапачатковага або да моман-
ту паступлення на К.) пом-
нікаў гісторыі, культуры і 
мастацтва ад вільгаці, тэмпе-
ратурных змен, механічных 
пашкоджанняў. Непасрэдна 
звязана з рэстаўрацыяй. Ад-
розніваюць 2 віды К. помні-
каў: ч а с о в а я забяспечвае 
зберажэнне ў некранутым выг-
лядзе і дае магчымасць дасле-

даваць помнік, вывучаць пры-
чыны яго разбурэння (для 
помнікаў архітэктуры — ума-
цоўваюць грунт, сцены, ста-
вяць агароджы, навесы, пад-
поркі); п а с т а я н н а я пра-
дугледжвае ўмацаванне пом-
ніка і стварэнне ўмоў для пра-
цяглага захавання і экспана-
вання. Пастаянная К. цалкам 
або часткова праводзіцца ў 
спалучэнні з рэстаўрацыйнымі 
работамі. 

КАНСОЛЬ (франц. console), 
выступ у сцяне ці замурава-
ная адным канцом у сцяну 
бэлька, якая падтрымлівае 
карніз, балкон, фігуру, вазу і 
інш. 

КАНСТРУКТЫВІЗМ (ад 
лац. constructio пабудова), кі-
рунак узнік пасля 1-й сусв. 
вайны, пашыраны ў 1920-
30-я гады. Гал. прынцыпы 
К. — максімальная мэтазгод-
насць планіровачных выра-
шэнняў і канструкцый, дак-
ладная адпаведнасць будынка 
яго прызначэнню, эканаміч-
насць буд-ва. Маст. выраз-
насць выяўлялася праз лака-
нізм форм. Будынкам харак-
тэрна геаметрычнасць аб'ё-
маў, кантраст глухіх паверх-
няў сцен з вял. плошчамі за-
шклення, плоскія дахі, гары-
зантальныя вокны, адкрытыя 
апоры ў ніжніх паверхах. К. 
у шэрагу краін меў спецы-
фічныя адценні і назвы (ра-
цыяналізм, "новая архітэкту-
ра") і быў часткаю больш 
шырокай з'явы — функцыяна-
лізму. Прадстаўнікі К. ў сав. 
архітэктуры галоўным лічылі 
функцыянальную арганіза-
цыю прасторы і імкнуліся 
асэнсаваць форматворчыя 
магчымасці новай тэхнікі, яе 
лагічных мэтазгодных канст-
рукцый, а таксама эстэтычных 
якасцей матэрыялаў (жалеза-
бетон, метал, дрэва, шкло), 
сцвярджалі прастату і пад-
крэслены утылітарызм архіт. 
форм. 

КАНТРАСТ (ад франц. cont-
raste рэзка выяўленая проці-
легласць), адзін з асн. срод-
каў стварэння кампазіцыі бу-
дынкаў, збудаванняў, комп-
лексаў і ансамбляў, пры якім 
выкарыстоўваюцца процілег-
лыя маст. якасці асобных эле-
ментаў кампазіцыі. К. павы-
шае дынаміку архітэктуры, 
выяўляе гал. часткі архіт. 
твора, узмацняе выразнасць 
маст. формы. Актыўную ролю 
ў стварэнні К. адыгрывае ко-

Канструктывізм. Пра-
ект аддзялення газеты 
"Ленинградская прав-
да" ў Маскве. Архітэк-
тары Л. В. і А. Весні-
ны. 1924. 
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Кансоль. 



КАПІТЭЛЬ 

Капітэлі: іанічная 
(зверху) і карынфская. 

ноўваліся з астрогам, та-
можняй. 
КАРКАС (франц. carcasse 
ад італьян. carcassa), нясучая 
канструкцыя з вертыкальных 
стоек або калон і гарызанталь-
ных элементаў (бэлек, рыге-
ляў, прагонаў), якія апіраюц-
ца на яе. Успрымае асн. на-
грузкі і забяспечвае трыва-
ласць і ўстойлівасць збуда-
вання ў цэлым. К. будынкаў 
робяць з жалезабетону, сталі, 
алюмініевых сплаваў, дрэва і 
часткова з муру. У каркасна-
панельных будынках на К. 
мацуюцца агараджальныя 
канструкцыі — сценавыя па-
нелі. У некаторых выпадках 
К. будынкаў можа быць ня-
поўным (унутраным), калі 
вонкавыя сцены разам з К. 
з'яўляюцца нясучымі канст-
рукцыямі. Маналітныя жале-
забетонныя і стальныя К. 
выкарыстоўваюць у буд-ве 
унікальных збудаванняў — 
прамысл. будынкаў, выставач-
ных павільёнаў і інш. 

КАРМЕЛІТЫ, манахі ката-
ліцкага жабрацкага ордэна (не 
маглі мець уласнасці, сталага 
жылля, павінны былі жыць 
жабрацтвам), заснаванага ка-
ля 1154 у Палесціне. Назву 
атрымалі ад гары Кармель, 
дзе знаходзілася першая абш-
чына К. У сярэдзіне 13 ст. 
перасяліліся ў Зах. Еўропу. 
Ордэн зацверджаны рымскім 
папам Інакенціем IV у 1247. 
У канцы 14 ст. з'явіліся ў 
Польшчы, адкуль праніклі на 
Беларусь. Першыя кляштары і 
касцёлы К. засноўваліся пера-
важна на ўсходніх межах Вял. 
кн. Літоўскага. Кляштары і 
касцёлы К. былі ў Мсціславе 
(з 1620), Бялынічах (з 1623), 
Глыбокім (з 1639), Чавусах 
(з 1653), Магілёве (з сярэ-
дзіны 17 ст.), Лідзе (з 1676), 
Менску (з 1677), Жалудку 
(з 1685), Гродне, Брэсце, Пін-
ску, Чэрыкаве і інш. — усяго 
23. Касцёлы і кляштары К. — 
выдатныя помнікі стылю ба-
рока. Пасля далучэння Бела-
русі да Расіі ўплыў К. пачаў 
хутка памяншацца. Канчатко-
ва іх кляштары зачынены ў 
сярэдзіне 19 ст. Зараз у роз-
ных краінах свету каля 20 тыс. 
К. Манахі ордэна часта высту-
паюць як місіянеры. 

КАРНІЗ (ням. Karnies ад 
грэч. koronis канец, завяр-
шэнне), гарызантальны выс-
туп на сцяне, які падтрымлі-
вае дах (пакрыццё) будынка Карніз. 
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леравае вырашэнне, пры якім 
яркімі колерамі вылучаюць 
найбольш важныя ў кампазі-
цыі часткі будынкаў і збуда-
ванняў. 

КАПІТЭЛЬ (ад позналац. са-
pitellum галоўка), пластычна 
вылучаная верхняя частка 
вертыкальнай апоры (слупа ці 
калоны) або пілястры, якая 
перадае на іх нагрузку ад 
архітрава і размешчаных вы-
шэй яго частак будынка. 
Узнікла як маст. элемент ар-
хіт. ордэра ў краінах Стараж. 
Усходу. У антычнай Грэцыі 
склаліся класічныя тыпы К.: 
дарычная, іанічная, карынф-
ская (гл. ў арт. Дарычны 
ордэр, Іанічны ордэр, Ка-
рынфскі ордэр), у архітэктуры 
Стараж. Рыма — кампазітная 
і тасканская (гл. ў арт. 
Кампазітны ордэр, Тасканскі 
ордэр). Своеасаблівыя маст. 
формы К. ўзніклі ў архітэк-
туры сярэдневяковай Візан-
тыі, краін паўд. і Сярэдняй 
Азіі, Балкан, Закаўказзя, у 
еўрап. раманскім і гатычным 
стылях. 3 эпохі Адраджэння 
шырока вар'іраваліся тыпы 
антычных К., выкарыстоўва-
ліся таксама К., у якіх спалу-
чаліся класічныя формы з 
мясцовымі арнаментальнымі 
матывамі. 

КАПЛІЦА, невялікая паводле 
аб'ёму культавая пабудова, 
якая не мае асобнай прасторы 
для алтара. Вядома з 16 ст. 
Можа ўваходзіць у аб'ём боль-
шага збудавання ці стаяць 
асобна. У залежнасці ад мес-
цазнаходжання пабудовы мо-
жа быць мемарыяльная, мана-
стырская, пахавальная (акра-
мя асн. памяшкання, мелі 
скляпы-крьшга), прыдарож-
ная (гал. чынам слупавая кан-
струкцыя пад шатровым да-
хам, асобны невял. аб'ём або 
калона для размяшчэння 
культавай скульптуры) і інш. 
Найбольшае пашырэнне на-
былі простыя па форме 1-
ярусныя К., ратонды з порці-
камі на гал. фасадзе, слупа-
выя канструкцыі пад шатро-
вым дахам ці балдахінам. 

КАРДЭГАРДА (франц. corps 
de garde), збудаванні ў гара-
дах і замках 16-18 ст. для 
размяшчэння каравула. Буда-
валіся з цэглы, каменю, дрэ-
ва, у тэхніцы "прускага муру", 
звычайна ў комплексе з бра-
май. Унутры былі жылыя па-
мяшканні, у вялікіх і афіцэр-
скі пакой. Часам К. аб'яд-



КАСТЭЛЬ 

Картуш. 

Карчма ў в. Гнезна 
Ваўкавыскага раёна. 
18 ст. 

і ахоўвае сцяну ад сцеку вады; 
мае і дэкар. значэнне. К. 
бываюць: верхні (завяршае ан-
таблемент), прамежкавы (па-
дзяляе фасад на асобныя яру-
сы), цокальны (завяршае цо-
каль будынка), надаконны і 
падаконны і інш.; вонкавыя і 
ўнутраныя. Былі пашыраны ў 
архітэктуры Стараж. Грэцыі. 
Найбольш часта выкарыстоў-
валіся ў архітэктуры стыляў 
барока, ракако, класіцызму; 
мелі складаную прафілёўку, 
раскрапоўку пілястрамі і ла-
паткамі. У драўляным дойлід-
стве прафіляваныя К. паявілі-
ся ў 2-й палове 18 ст. пад 
уплывам мураванай архітэк-
туры. 
КАРТУШ (франц. cartouche 
ад італьян. cartoccio, літар. 
скрутак, мяшочак), упрыго-
жанне ў выглядзе дэкаратыў-
на акаймаванага шчыта або 
паўразгорнутага скрутка, на 
якім адлюстраваны герб, эмб-
лема, надпіс. Адзін з най-
больш пашыраных дэкар. ма-
тываў у еўрапейскім мастацт-
ве 15-19 ст. Найчасцей К. вы-
карыстоўвалі ў архіт. дэкоры: 
змяшчалі над параднымі ўва-
ходамі ў палацы, дзе іх часта 
падтрымлівалі або фланкіра-
валі скульпт. выявы пуцці, 
анёлаў, звяроў, птушак, над 
уязнымі брамамі і інш. К. 
выраблялі з розных матэрыя-
лаў (камень, дрэва, метал, 
стука і інш.) і ў розных тэх-
ніках. 

КАРЧМА, комплекс будын-
каў і збудаванняў, дзе спыня-
ліся, харчаваліся, начавалі 
падарожныя. Былі пашыраны 
на Беларусі, Украіне, у 
Польшчы. Ставіліся на гандл. 
плошчах і гал. вуліцах гара-
доў і мястэчак, у вёсках і 
фальварках, на гандл. шля-
хах, каля рачных перапраў, 
пры млынах і інш. Вялікія 
К. наз. аўстэрыямі. Кампакт-
ныя, пераважна прамавуголь-
ныя ў плане будынкі рабілі з 
дрэва, цэглы, у тэхніцы "пру-
скага муру", завяршалі 2-
схільнымі вальмавымі і паў-
вальмавымі дахамі, накрыты-
мі саломай, чаротам, драні-
цай, гонтамі. Значнае месца ў 
пабудове займалі сенцы, якія 
часам служылі і стайняй. У не-
каторых К. жылыя пакоі 
размяшчаліся на 2-м паверсе 
або ў мезаніне, вылучаліся 
падчэнямі, утворанымі вял. 
вынасам страхі. Многія К. 
мелі прыбудаваныя да тарца 
або дваровага фасада вазоў-

ні, з якіх быў уваход у сенцы 
ці непасрэдна ў сталовую. Ма-
нум. выгляд мелі мураваныя 
К. са складанай планіроўкай, 
багатым вонкавым аздаблен-
нем, насычаным пластыкай 
інтэр'ерам. 
КАРЫНФСКІ ОРДЭР, адзін 
з трох асн. грэчаскіх архі-
тэктурных ордэраў. Склаўся ў 
2-й палове 5 ст. да н. э. ў 
Стараж. Грэцыі (карынфская 
калона ў храме Апалона ў 
Басах на Пелапанесе, каля 
430 да н. э.) як больш насы-
чаны дэкорам варыянт іаніч-
нага ордэра. Вызначаецца вы-
сокай капітэллю, упрыгожа-
най стылізаванымі лістамі 
аканта і завіткамі; мадульёны 
або больш развітыя кансолі 
пад увянчальнай плітой карні-
за замяняюцца дэнтыкуламі 
або выкарыстоўваюцца ў спа-
лучэнні з імі. Ад інш. ордэ-
раў адрозніваецца большай 
лёгкасцю прапорцый, насыча-
насцю дэкорам. Атрымаў па-
шырэнне ў архітэктуры элініз-
му і асабліва Стараж. Рыма. 
КАРЫЯТЫДА (ад грэч. Ка-
ryatides жрыцы храма Арце-
міды ў Карыях, у вобл. Ла-
коніка Стараж. Грэцыі), 

скульптурная выява жанчыны 
ў поўны рост, якая служыць 
апорай бэлькі ў архіт. збуда-
ванні ці вобразна выяўляе гэту 
функцыю. К. звычайна прыля-
гаюць да сцяны ці выступа-
юць з яе. Пашырана ў антыч-
най (храм Эрэхтэён у Афінах 
і інш.) і еўрапейскай архітэк-
туры 17-19 ст. 
КАСКАД (франц. cascade ад 
італьян. cascata ад cascare імк-
ліва падаць уніз), прыродны 
або штучны вадаспад з усту-
памі, лесвіцамі. У садова-пар-
кавым мастацтве і ландшафт-
най архітэктуры, у т. л. водна-
зялёнай сістэме горада, К. — 
сістэма вадаспадаў, якія 
ствараюцца вадаёмамі, разме-
шчанымі на розных узроўнях. 
У паркавых кампазіцыях К. 
узбагачаецца архіт. элемента-
мі і прыроднымі формамі з на-
туральнага каменю. Штучныя 
К. набываюць маляўнічасць і 
дэкаратыўнасць у спалучэнні 
з вільгацялюбнымі кустамі, 
кветкамі, дэкар.-ліставымі 
раслінамі. 

КАСТЭЛЬ (лац. castellum), 
замак, пабудаваны ў цяжкада-
ступным месцы, цытадэль, гал. 
частка замка — умацаваны 
жылы дом прадстаўніка ўлады 
(кашталяна) або феадала. 
Першыя К. паявіліся ў Ста-

Карынфскі ордэр. 

Карыятыда. 
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Кесоны купала Пан-
тэона ў Рыме. Каля 
125 н. э. 

раж. Рыме. Мелі выгляд не-
вял. 4-вугольнага ў плане ўма-
цавання, якое спалучала фор-
мы рымскага лагера з рысамі 
замка. Пасярэдзіне кожнага з 
4 бакоў К. знаходзіліся бра-
мы, якія звычайна фланкіра-
валіся 2 вежамі. Вежы часта 
ўзводзілі і на вуглах умаца-
вання. Памяшканні для жаў-
нераў і стайні прымыкалі да 
ўнутраных бакоў мураваных 
сцен або схілаў валоў: па-
сярэдзіне К. пакідалася воль-
ная пляцоўка. Пазней форма 
К. запазычана візантыйцамі і 
народамі Зах. Еўропы. У 12-
14 ст. К. ўзводзілі крыжакі 
і лівонскія рыцары ў Прыбал-
тыцы. На Беларусі і ў Літве 
замкі К. будаваліся ў 13 — 
1-й палове 14 ст. для аба-
роны ад крыжакоў. Беларус-
кія і літоўскія К. адрозні-
валіся ад крыжацкіх боль-
шымі памерамі, узводзіліся 
сярод балот на невял. пясча-
ных выспах, часта штучных. 
Уяўлялі сабой пляцоўку, 
замкнёную высокімі (да 15-
16 м) сценамі, змураванымі 
з палявога каменю, і 1-2 ве-
жамі. З найбольш небяспеч-
ных бакоў рабіліся равы, якія 
часта абвадняліся. Гарнізон-
ныя памяшканні будаваліся з 
дрэва па ўнутраных баках 
сцен. Сярод пабудоў вылучаў-
ся памерамі дом кашталяна 
(таксама драўляны). Пасярэ-
дзіне К. на вялікім, часта бру-
каваным двары выкопваліся 1 
або 2 студні. У час варожага 
набегу на замкавым двары 
знаходзілі паратунак жыхары 
навакольных вёсак. 

КАСЦЁЛ (польск. k o s c i o i ) — 
польская і беларуская назва 
каталіцкага храма. 

КЕРАМІКА АРХІТЭКТУР-
НАЯ [грэч. keramike (techne) 
ганчарнае мастацтва ад кега-
mos гліна], вырабы розных 
профіляў і абрысаў з прырод-
ных глін або іх сумесей з 
мінеральнымі дабаўкамі, аб-
паленыя да каменепадобнага 
стану. Выкарыстоўваецца для 
аздаблення нясучых і агарад-
жальных канструкцый: карні-
заў, паяскоў, плінтусаў, пада-
коннікаў, перамычак, калон, 
вуглавых частак. 

КЕСОНЫ (ад франц. caisson, 
літар.— скрыня), паглыбленні 
на столі, унутраных паверхнях 
арак, скляпенняў звычайна 
квадратнай ці інш. шматву-
гольнай формы. Адыгрываюць 
канструкцыйную і дэкар. ро-

лю, выкарыстоўваюцца для 
паляпшэння акустыкі памяш-
канняў. Вырабляюць з камен-
ных блокаў і маналітных жа-
лезабетонных канструкцый. 
Як канструкцыйна-дэкар. эле-
мент вядомы з старажытнасці, 
пашыраны ў манум. архітэк-
туры Стараж. Грэцыі, адкуль 
запазычаны Стараж. Рымам 
(купал Пантэона ў Рыме, каля 
125 н. э.), пазней Зах. Еў-
ропай. 
КІРХА (ням. Kirche), лютэ-
ранскі храм. 
КЛАСІЦЫЗМ (ад лац. clas-
sicus узорны), кірунак у еўра-
пейскай маст. культуры 2-й 
паловы 17 — пач. 19 ст. Сут-
насць яго выявілася ў кана-
нізацыі антычнай класікі як 
дасканалага ўзору для насле-
давання. Характарызуецца 
універсальнасцю і адносным 
стылявым адзінствам. Склаў-
ся ў Францыі ў 17 ст., у 
18 — 1-й палове 19 ст. стаў 
асн. маст. стылем у большасці 
еўрапейскіх краін. Архітэкту-
ра К. заснавана на выкары-
станні структурных і маст.-дэ-
кар. магчымасцей антычнай 
ордэрнай сістэмы (пераважна 
дарычнай), на выяўленні яе 
тэктанічных заканамернасцей, 
прапарцыянальнасці і сувы-
мернасці аб'ёмаў і дэталей бу-
дынка. Архітэктуры К. ўлас-
цівы строгія сіметрычна-восе-
выя кампазіцыі і формы, 
логіка дакладных планаў, 
стрыманасць дэкар. аздобы. 
Горадабудаўніцтва ўпершыню 
стала разглядацца як цэлас-
ная рацыянальна спланаваная 
сістэма. На строгай рэгуляр-
най аснове ствараліся вял. 
гарадскія ансамблі і плошчы, 
узводзіліся палацы і ўрадавыя 
будынкі. У аснову архіт. за-
мыслаў кладзецца сіметрыч-
насць і ўраўнаважанасць у 
пабудове аб'ёмаў і ўнутранай 
прасторы збудаванняў, стро-
гая арганізацыя гарадскога 
і прыроднага (рэгулярныя 
паркі) асяроддзя. У канцы 
18 ст. збудаванні ў стылі К. 
вызначаліся строгасцю, пра-
статой дэкар. апрацоўкі фаса-
даў, кампактнасцю аб'ёмаў, 
правільнымі геам. плана-
мі, тонкім і стрыманым архіт. 
дэкорам; у пач. 19 ст. — ману-
ментальнасцю, урачыстасцю; 
к сярэдзіне 19 ст. К. стаў 
дагматычным антыдэмакра-
тычным стылем. 
КЛАЎЗУРА, від трэніровач-
ных практыкаванняў, скірава-
ных на развіццё кампазіцый-

Класіцызм. Вежа Ад-
міралцейства ў Пецяр-
бургу. Архітэктар 
А. Захараў. 1806. 
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КРАНШТЭЙН 

Кляштар. План: 1 — 
касцёл; 2 — сакрысція; 
3 — клуатр; 4 — студ-
ня; 5 — зала капітула; 
6 — рэфекторый (тра-
пезная зала); 7 — кух-
ня; 8 — дом абата; 9 — 
шпіталь. 

Контрфорс. 

ных здольнасцей, фантазіі і 
кемлівасці ў вучэбным праек-
таванні. Выконваецца на бе-
лай ці каляровай паперы ў 
тэхніцы чарцяжа або малюн-
ка. Асаблівы эскізны характар 
выканання дае шырокія маг-
чымасці ў выбары графікі і 
матэрыялаў. Сістэма К. пама-
гае студэнтам у пачатку ра-
боты ствараць рабочую гіпо-
тэзу і акрэсліваць напрамак 
далейшага пошуку. К. выка-
рыстоўваюць як праверачны 
(без права карыстацца дапа-
можнікамі, адсюль назва) ці 
вучэбна-трэніровачны метад 
работы, або як форму за-
ліку. 

КЛЕЦЬ, 1). традыцыйная 
драўляная гасп. пабудова для 
хавання збожжа, прадуктаў, 
адзення і інш. 2) Прамаву-
гольны або квадратны ў плане 
зруб, які выкарыстоўвалі пры 
буд-ве абарончых збудаван-
няў (вежы, гародні), жылля, 
гасп. і інш. пабудоў. Храмы з 
прамавугольнымі зрубамі і 
2-схільнымі дахамі (без вяр-
хоў і шатроў) наз. клеце-
вымі. 

КЛУНЯ, гаспадарчая пабу-
дова для захоўвання і апра-
цоўкі неабмалочанай збажы-
ны, саломы; тое што і гум-
но. 

КЛЯШТАР (ад лац. claust-
rum замбк, закрытае месца, 
апора), каталіцкі манастыр. 
Класічны тып кляштара вы-
працаваны ордэнам бенедык-
цінцаў. Гэта быў замкнёны 
ансамбль будынкаў або па-
мяшканняў для жыцця манас-
кай суполкі. Цэнтрам ансамб-
ля быў касцёл. Каля яго рабілі 
абкружаны крытай галерэяй 
(клуатрам) чатырохвугольны 
двор, сад. 3 усходу да клуат-
ра прымыкала зала капітула, з 
захаду — келлі, або дарміто-
рый. Насупраць касцёла бу-
давалі трапезную залу (рэфек-
торый). Астатнія будынкі (дом 
абата, шпіталь, школка, гасп. 
пабудовы) размяшчаліся на 
тэрыторыі ў межах кляштар-
ных муроў. Бенедыкцінскі тып 
кляштара быў запазычаны 
большасцю каталіцкіх ордэ-
наў і прыстасаваны адпаведна 
характару іх дзейнасці. 
КОНТРФОРС (франц. cont-
refort ад contre-force проці-
дзейная сіла), папярочная 
сценка, вертыкальны выступ 
ці рабро для ўмацавання ня-
сучай канструкцыі, пераважна 
сцяны. К. прымае на сябе ціск 

бакавога распору ад скля-
пення будынка, ціск грунту 
на падпорныя сценкі і г. д. 
Вядомы ў еўрапейскай архі-
тэктуры стылю готыкі з 12 ст. 
(сабор у Рэймсе, Францыя, і 
інш.). Узніклі з развіццём кар-
касна-апорнай канструкцыі 
збудаванняў, пры якой асн. 
нагрузка ад перакрыццяў пе-
радавалася з дапамогай сістэ-
мы падпружных арак, нервюр, 
аркбутанаў на калоны і апор-
ныя часткі сцен, умацава-
ныя К. Гэта давала магчы-
масць патанчаць ненагружа-
ныя часткі сцен, павялічваць 
пралёты і праёмы, рабіць 
болын свабоднай і дынамічнай 
прастору інтэр'ераў. 

КОНХА (ад грэч. konche 
ракавіна), паўкупал, які пера-
крывае паўцыліндрычныя 
часткі збудаванняў (апсід, 
нішаў). Узніклі ва ўсх.-эліні-
стычнай архітэктуры, шырока 
выкарыстоўваліся ў рымскім і 
візантыйскім дойлідстве, у ся-
рэдневяковых хрысціянскіх 
храмах. У К. звычайна змяш-
чаліся мазаікі ці размалёўкі, 
нярэдка спалучаліся з распа-
лубкамі і нервюрамі. 

КРАБ (ням. Krabbe), дэкара-
тыўная дэталь у выглядзе сты-
лізаванага лісця ці кветак на 
шчытах, вімпергах, пінаклях 
і інш. элементах гатычнага 
будынка. 
КРАМА, тып гандлёвага збу-
давання на Беларусі ў 16 — 
пач. 20 ст. 1-2-павярховы 
(на 1-м паверсе К., на 2-м — 
склад) драўляны ці мураваны 
будынак, завершаны 2-схіль-
ным дахам часам мела пад-
чэні. Найчасцей размяшчала-
ся на гандл. плошчы або пры-
леглых да яе вуліцах, магла 
быць часткай гандлёвых ра-
доў, гасціных двароў і жылля 
гандляроў. 

КРАНШТЭЙН (ням. Krag-
stein), выступ у сцяне, часта 
прафіляваны (з дэкар. завіт-
камі або інш. ўпрыгожаннямі), 
які падтрымлівае карнізы, 
балконы і інш. Драўляныя К. 
ствараліся паступовым павелі-
чэннем выпуску астатку зні-
зу ўверх або ў выглядзе 3-
вугольных кансолей. Мурава-
ныя К. звычайна маюць пра-
філёўку, аздабляюцца ляпны-
мі дэталямі. Металічныя К. — 
ажурнае ліццё з расліннай 
арнаментыкай і маст. коўкай — 
характэрны для стылю ма-
дэрн. Разнавіднасць К. — ма-
дульён. 

Конха. 

Крабы. 

Кранштэйны. 
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КРОКВЫ 

Кроквы. 

Шарамецеў круглік. 
З "Чарцяжа" Віцеб-
ска 1664. 

Крыжова-купальны 
храм. 

КРОКВЫ, апорныя канстрўк-
цыі страхі і даху; брусы, верх-
німі канцамі злучаныя пад 
вуглом, а ніжнімі прымацава-
ныя да бэлек або да верх-
няга вянка падоўжных сцен. 
Больш даўнія ў бел. нар. дой-
лідстве канструкцыі стрэх (на 
сохах, "на казлах", "на дзяд-
ках", закотам) былі пашы-
раны і ў манум. архітэктуры. 
К. падзяляюць на нахіленыя 
(выкарыстоўвалі ў жылых да-
мах з пралёткам 5-8 м) 
і вісячыя (у манум. збуда-
ваннях з пралётамі 8-20 м 
і высокім дахам). У архітэк-
туры Беларусі найбольш па-
шыраны кроквенна-рыгель-
ныя фермы, якія даюць маг-
чымасць ствараць разнастай-
ныя формы даху, узбагачаць 
кампазіцыю збудаванняў. 
КРУГЛІК, 8-гранная ў плане 
драўляная абарончая вежа, 
часам квадратнага сячэння 
ў 1-м ярусе з 8-граннымі на-
ступнымі ярусамі і высокім 
шатровым дахам; тып абарон-
чага збудавання 16-17 ст. Вя-
домы ў фартыфікацыйным 
дойлідстве зах. і ўсх. славян. 
У Віцебскіх замках у 17 ст. 
былі К.: Валконскі, Духаўскі, 
Шарамецеў, Бабарыкін, Мяш-
чанскі. 

КРЫЖОВА - КУПАЛЬНЫ 
ХРАМ, тып хрысціянскага 
храма. Як тып храма ўзнік 
у 6 ст., сфарміраваўся ў 
9-12 ст. у Візантыі. У кла-
січным варыянце мае 4 злу-
чаныя аркамі вертыкальныя 
апоры, на якія з дапамогай 
ветразяў апіраецца барабан, 
перакрыты купалам. Прасто-
равыя ячэйкі паміж апорамі 
і сценамі размешчаны па ўза-
емна перпендыкулярных во-
сях, перакрываюцца паўцыр-
кульнымі і крыжападобнымі 
скляпеннямі. Вуглавыя ячэйкі 
перакрываюцца больш нізкімі 
скляпеннямі ці купаламі. Гэта 
ўстойлівая сістэма ўзаемазвя-
заных прасторавых ячэек абу-
моўлівае стройную кампазі-
цыю. Гал. ролю ў ёй ады-
грывае цэнтр. купал, высока 
падняты на барабане. Ярусам 
ніжэй размяшчаюцца скляпе-
ністыя рукавы крыжа, яшчэ 
ніжэй — вуглавыя памяшкан-
ні. Вял. ролю ў стварэнні ар-
хіт. аблічча адыгрывае пла-
стычная выразнасць масіўных 
сцен і апор. У кампазіцыю ін-
тэр'ера К.-к. х. з яго вял. 
паверхнямі сцен і скляпенняў 
арганічна ўваходзіла храма-
вая размалёўка. 

КРЫПТА (лац. crypta ад грэч. 
krypte крыты надземны ход, 
тайнік), 1) у Стараж. Рыме — 
скляпеністае падземнае або 
паўпадземнае памяшканне. 2) 
У сярэдневяковай заходнееў-
рапейскай архітэктуры — кап-
ліца пад храмам (звычайна 
пад алтарнай часткай), месца 
ганаровых пахаванняў. 

КУПАЛ (італьян. cupola ку-
пал, скляпенне ад лац. cupula 
бочачка), прасторавае пак-
рыццё будынкаў і збудаван-
няў, якое перакрывае круг-
лыя, шматвугольныя, эліптыч-
ныя ў плане памяшканні. Фор-
мы К. ўтвараюцца рознымі 
крывымі, выпуклымі вонкі. 
У К. звычайна ўзнікаюць га-
рызантальныя напружанні 
(распор), якія перадаюцца на 
канструкцыю, што яго пад-
трымлівае, або ўспрымаюцца 
ніжнім (апорным) кальцом са-
мога К. Выкарыстоўваюцца 
гал. чынам у грамадскіх бу-
дынках і інж. збудаваннях. 
Каменныя (цагляныя) К. ўзво-
дзіліся на цыліндрычных сце-
нах (барабане) ці на квадрат-
ным падмурку з дапамогай 
спец. скляпенняў (паруса, 
тромпы), дасягнулі значнай 
дасканаласці форм у архітэк-
туры Стараж. Рыма і Візан-
тыі. К. з вонкавымі абалон-
камі былі шырока распаўсю-
джаны ў рус. архітэктуры ся-
рэднявечча, а таксама ў дой-
лідстве Сярэдняй Азіі. У 20 ст. 
з развіццём маналітнага і 
зборнага жалезабетону, тан-
касценных скляпенняў-абало-
нак і металічных канструкцый 
рэзка павялічылася разна-
стайнасць структур і форм 
К.: паявіліся К. рабрыстыя, 
рабрыста-кальцавыя, сеткава-
тыя, з хвалістай унутранай 
паверхняй, "геадэзічныя" 

(утвораныя з стандартных 
шматвугольных элементаў), 
зборныя і інш. Ствараюцца 
новыя тыпы К. з палімер-
ных матэрыялаў, з падвой-
най надзіманай абалонкай і 
інш. 

КУРДАНЁР (ад франц. со-
ur d'honneur, літар. ганаровы 
двор), парадны паўраскрыты 
двор перад будынкам, утво-
раны асн. будынкам і яго 2 
бакавымі крыламі (радзей ка-
ланадай). Пашыраны ў еўра-
пейскай палацавай архітэкту-
ры 17 — 1-й пал. 19 ст., 
на Беларусі — у палацавых і 
сядзібных комплексах 18-
19 ст. 

Крыпта. 

Купал з ліхтаром. 

Курданёр палаца ў в. 
Свяцк Гродзенскага 
раёна. 2-я палавіна 
18 ст. 
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ЛАБІРЫНТ (грэч. labyrint-
hos), квадратны або круглы ў 
плане ўчастак парку з мудра-
гелістым размяшчэннем да-
рожак, аформленых шпале-
рамі або баскетамі. Звычайна 
меў у цэнтры пляцоўку з 
фантанам. Пашыраны ў рэгу-
лярных парках Еўропы сты-
ляў рэнесансу і барока. 
ЛАЗНЯ, спецыяльная пабу-
дова для мыцця і парання. 
У Стараж. Рыме былі пашы-
раны грамадскія Л. з заламі 
для спорту, сходаў і інш. — 
тэрмы. Вядомы са старажыт-
насці ў нар. дойлідстве Бела-
русі. Існавалі так званыя 
"чорныя" (курныя) і "белыя" 
Л. Курныя рубленыя Л. не-
вял. памераў (6-15 м2) былі 
нізкія квадратныя або прама-
вугольныя ў плане, без пад-
муркаў, накрытыя 2-схільнымі 
дахамі з саломы ці драніцы, 
мелі прылазнік. З пач. 20 ст. 
Л. робяць з дымаходамі. 
Выкарыстоўвалі іх таксама як 
сушыльні для лёну, канапель 
і інш. Больш развіты тып 
Л. — "белыя" Л. (мелі абліца-
ваныя кафляй печы з умура-
ванымі ў іх чанамі для пада-
грэву вады, медныя або латун-
ныя ванны). Нярэдка блакіра-
валіся з броварамі, варыўня-
мі, клецямі і іншымі гасп. 
пабудовамі. У буйных сядзі-
бах Л. вырашаліся ў выглядзе 
рымскіх тэрм: былі 2-ярусныя 
цэнтрычныя збудаванні з га-
лерэямі, завяршаліся купала-
мі і вежамі. 

ЛДНДШАФТ АРХІТЭК-
ТУРНЫ (ням. Landschaft), 
ландшафт, які фарміруецца з 
мэтай прасторавай (архітэк-
турнай) арганізацыі жыццёва-
га асяроддзя. Да Л. а. адно-
сяць ландшафты, пераўтва-
рэнне якіх звязана з прыўня-
сеннем у іх пераважна архіт. 
якасцей (забудова, геаплас-
тыка з элементамі вонкавага 
добраўпарадкавання і дэкар. 
брукаваннем, водныя збуда-
ванні, зялёныя насаджэнні ў 
пэўнай кампазіцыі). Л. а. 
бывае гарадскі, паркавы, рэк-
рэацыйны, тэрыторыі жылой 
забудовы, вытворчых аб'ектаў 
і інш. Дыяпазон суадносін 
прыроднага і штучнага ў Л. а. 
вельмі шырокі: ад гіст. цэнт-

раў гарадоў са шчыльнай за-
будовай і адсутнасцю водных 
і зялёных прастораў да асоб-
ных збудаванняў у прырод-
ным асяроддзі. Л. а. ацэньва-
юць па ступені гарманічнасці 
спалучэння архітэктурных і 
прыродных яго кампанентаў. 

ЛАНДШАФТНАЯ АРХІ-
ТЭКТУРА, архітэктура ад-
крытых (пераважна незабуда-
ваных) прастораў, у аргані-
зацыі якіх вядучая роля нале-
жыць прыродным элементам 
(зялёныя насаджэнні, кветкі, 
рэльеф, вадаёмы, вадацёкі), 
малым архіт. формам, элемен-
там знешняга добраўпарадка-
вання (падпорныя сценкі, лес-
віцы, пандусы, пакрыцці да-
рог, алей, сцежак і інш.). 
Сучасная Л.а. — асаблівая га-
ліна архітэктуры і горадабу-
даўніцтва. Акрамя стварэння 
садоў, паркаў, сквераў, буль-
вараў, Л. а. вырашае ланд-
шафтныя пытанні буйнога тэ-
рытарыяльнага маштабу ў 
праектах і схемах раённай 
планіроўкі, фарміраванне вод-
на-зялёных сістэм населеных 
месцаў, стварэння здаровага 
і прыгожага асяроддзя выт-
ворчых, жылых і рэкрэацый-
ных утварэнняў, эстэтычнай 
распрацоўкі элементаў ланд-
шафту архітэктурнага. Сродкі 
Л. а. выкарыстоўваюцца пры 
стварэнні мемарыяльных 

комплексаў, буд-ве аўтадарог, 
асобных архіт. аб'ектаў. За-
дачы Л. а. вырашаюцца з 
дапамогай метадаў ландшафт-
нага планавання і ландшафт-
нага дызайну. Адзін з гал. 
прынцыпаў сучаснай Л. а. — 
узаемазвязанае вырашэнне 
пытанняў аховы і рацыяналь-
нага пераўтварэння прырод-
ных асаблівасцей ландшаф-
таў. 

ЛАНДШАФТНАЯ СКУЛЬП-
Т У Р А , г е а п л а с т ы к а , 
пластычная апрацоўка рэлье-
фу, пры якой ён набывае 
скульптурную форму, што ад-
павядае пэўнай функцыі. Л. с. 
спалучае ў сабе магчымасці 
паляпшэння эстэтычнай вы-
разнасці гарадскога асярод-
дзя з эканамічнасцю выкары-
стання грунту, які застаецца 
пасля буд-ва. Сучасная тэхні-
ка дазваляе цалкам зменьваць 
існуючы рэльеф або фарміра-
ваць яго штучна, утвараючы 
насыпныя ўзгоркі, тэрасы, схі-
лы для ізаляцыі асобных зон 
жылой забудовы ці парку, 
стварэння ўтульных замкнё-

Лазня. 
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ных прастораў, засцеражэння 
месцаў адпачынку і гульняў 
або жылой забудовы ад ветру і 
шуму. Тэрасаваныя схілы мо-
гуць служыць невял. амфі-
тэатрамі перад спарт. пляцоў-
камі або кветнікамі і інш. 
Штучныя тальвегі часта выка-
рыстоўваюць для будавання 
спускаў і горак, з якіх можна 
з'язджаць на спец. абсталя-
паныя гульнявыя пляцоўкі. 
У Л. с. вылучаюць 2 напрам-
кі: эстэтызацыя характэрных 
для данай мясцовасці прырод-
ных форм рэльефу з свядо-
май падкрэсленасцю най-
больш характэрных маляўні-
чых асаблівасцей ландшафту і 
стварэнне новых скульптур-
ных, часта геаметрычных 
форм штучнага рэльефу (ад-
сюль назва "ландшафтная 
скульптура"). 

ЛАНДШАФТНЫ ДЫЗАЙН, 
галіна творчай дзейнасці па 
фарміраванню прадметна-
прасторавага асяроддзя прыё-
мамі і сродкамі ландшафт-
най архітэктуры. Аб'ектамі Л. 
д. з'яўляюцца: пластыка рэль-
ефу (геапластыка) і яе эле-
менты (падпорныя сценкі, лес-
віцы, пандусы), дрэва-кусто-
выя і кветкавыя кампазіцыі; 
малыя формы ў архітэктуры 
з насаджэннямі (пергалы, 
трыльяжы, вазы, кашпо і 
інш.); дэкар. скульптура, 
фантаны, басейны, каскады, 
элементы візуальнай інфарма-
цыі ў парку, садовая мэбля 
і інш. 

ЛАПАТКА, вертыкальны вы-
ступ на сцяне будынка без 
базы і капітэлі. Вядома ў 
архітэктуры Зах. Еўропы, у 
сярэдневяковым дойлідстве 
Расіі і Беларусі. Л. звычай-
на ўспрымалі цяжар ад пад-
пружных арак скляпенняў. 
Адначасова былі элементамі 
рытму і дэкору фасадаў, 
аздабляліся рустам, філёнгамі 
і інш. У драўляным дойлідстве 
ў выглядзе Л. часам выраша-
лася шалёўка астаткаў зру-
баў, якая аздаблялася дэкар. 
разнымі накладкамі, разма-
лёўкай. У некаторых збуда-
ваннях 18-19 ст. пад уплы-
вам мураванай архітэктуры Л. 
аздаблялі канелюрамі або 
рустам. 

ЛЕСАПАРК, добраўпарадка-
ваны лес для адпачынку на 
ўлонні прыроды ў непасрэд-
най блізкасці ад горада; адзін 
з відаў загараднага парку. 
У залежнасці ад профілю Л. 

бываюць агульнага тыпу (пра-
гулачныя), шматпрофільныя 
(для спорту, адпачынку, за-
баў) і спецыялізаваныя (ку-
рортна-аздараўленчыя, спар-
тыўныя, гісторыка-мемары-
яльныя). Ля буйных гарадоў 
Л. звычайна займаюць 300-
500 га. Абсталяванне ў іх 
найчасцей робяць з прырод-
ных матэрыялаў (дрэва, ка-
меню, чароту і інш.). Адкры-
тыя прасторы ў Л. (паляны, 
лугі, вадаёмы) складаюць да 
30%. Загарадныя паркі, у 
якіх пераважаюць лугі, паля-
ны і вадаёмы, наз. луга-
паркамі і гідрапаркамі. 

ЛІХТАР (ад ням. Licht свят-
ло), 1) круглая або шматгран-
ная ў плане надбудова (з вял. 
аконнымі праёмамі) над дахам 
або інш. пакрыццём. 2) Зашк-
лёны выступ у сцяне будынка 
на вышыню 1, 2 і больш па-
верхаў; тое, што эркер. 3) 
Зашклёная частка дахавага 
пакрыцця, прызначаная для 
натуральнага верхняга асвят-
лення памяшканняў. Пашы-
раны ў архітэктуры стыляў 
барока і класіцызму. Адыгры-
валі ролю аднаго з гал. эле-
ментаў кампазіцыі ў завяр-
шэнні бельведэра, барабана, 
купала. У сучаснай архітэк-
туры выкарыстоўваюцца ў 
прамысл. збудаваннях для ас-
вятлення памяшканняў і пры-
роднай вентыляцыі, для ас-
вятлення залаў выставак, му-
зеяў, канферэнцзалаў, гандл. 
збудаванняў, будынкаў ВНУ і 
інш. 

ЛІШТВА, накладная, часам 
фігурная планка вакол акон-
нага ці дзвярнога праёма. 
У драўляным дойлідстве — 
адзін з элементаў аздаблення 
знадворнай часткі жылля і 
грамадскіх пабудоў. Най-
больш пашыраная форма Л. — 
прамавугольная з 3-вуголь-
ным, лучковым або складанай 
канфігурацыі завяршэннем. 
Асн. сродкі аздобы: краявая 
і скразная разьба геамет-
рычнага, расліннага ці заа-
морфнага характару, прафі-
ляваныя накладныя элементы, 
паліхромная афарбоўка. 

ЛОДЖЫЯ (італьян. loggia ад 
старажытнаверхненям. laubja 
альтанка), памяшканне, ад-
крытае з аднаго ці некаль-
кіх бакоў, дзе сцяну замяня-
юць каланада, аркада, пара-
пет і інш. Л. можа быць асоб-
ным збудаваннем або часткай 
будынка. Служыць крытым 

Ліштвы. 
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Ландшафтны дызайн. 
Каскады на тэрыторыі 
запраектаванага заа-
парка на Сляпянскай 
воднай сістэме ў Мен-
ску. 



МАДЭРН 

Люкарны. 

Люнет. 

Лянус на тэрыторыі 
кляштара брыгітак у 
Гродне. 1630-я гады. 

балконам ці ўваходам і плас-
тычна ўзбагачае фасад бу-
дынка, звязвае інтэр'ер з нава-
кольным асяроддзем. Л. вя-
дома з старажытнасці (у архі-
тэктуры Стараж. Грэцыі і 
Стараж. Рыма). У эпоху Ад-
раджэння пашыраны Л. ў вы-
глядзе адкрытага з аднаго ці 
некалькіх бакоў будынка ты-
пу галерэі. Шырока выкары-
стоўваецца ў сучаснай архі-
тэктуры (у жылых будынках 
і будынках санаторна-курорт-
ных устаноў, інтэрнатах, гас-
цініцах і інш.). Л. бываюць 
радавыя (з адным адкрытым 
бокам), вуглавыя, часткова 
вынесеныя. 
ЛУГАПАРК, парк, які аргані-
зуецца ў поймах рэк і на 
берагах азёр. Прызначаны для 
кароткачасовага адпачынку 
ва ўмовах, блізкіх да нату-
ральнага асяроддзя. Для Л. 
характэрна перавага адкры-
тых прастораў з раскрыццём 
панарам на далёкія адлег-
ласці. Стварэнне Л. значна 
танней у параўнанні з інш. 
загараднымі паркамі. У Л. 
спыняецца найбольш адпачы-
ваючых, што засцерагае 
больш аддаленыя хваёвыя ля-
сы ад перагрузкі. 
ЛЮКАРНА (франц. lucarne 
ад лац. lucerna свяцільня, 
lux святло), невялікі аконны 
праём на даху, купальным 
пакрыцці, тымпане франтона 
або шчыта будынка. Прызна-
чана для частковага асвят-
лення гарышча, падкупальнай 
прасторы і інш. памяшканняў, 
мае таксама дэкар. значэнне, 
звонку часта аздабляецца 
ліштвамі, ляпным абрамлен-
нем і інш. 

ЛЮНЕТ, л ю н е т а (ад франц. 
lunette, літар. лунка), арач-
ны праём у скляпенні або сця-
не, гарызантальна абмежа-
ваны знізу. Пашыраны ў архі-
тэктуры стылю рэнесансу, ба-
рока і класіцызму. У скраз-
ных Л. звычайна размяшча-
ліся вокны; "глухія" Л. ўпры-
гожвалі размалёўкай, лепкай 
або скульптурай. 
ЛЯМУС (ням. Lehmhaus), ста-
радаўні тып гасп. пабудовы 
для хавання харчовых прадук-
таў, збожжа, адзення, каштоў-
най маёмасці, прылад працы, 
а таксама для жылля ўлетку. 
Быў пашыраны на Беларусі, 
у Літве, Польшчы, некаторых 
раёнах Украіны. Будавалі з 
дрэва, цэглы, каменю або ў 
тэхніцы "прускага муру". Пад 
Л. рабілі паграбы. Л. былі 

1-3-павярховыя (у ніжнім па-
версе гасп. памяшканні, у 
верхніх — жылыя), прамаву-
гольныя або квадратныя ў 
плане, завершаныя 2-схіль-
нымі, вальмавымі, шатровымі 
або ламанымі дахамі. Сцены 
часам звонку атынкоўвалі. 
Паводле кампазіцыі падзяля-
ліся на цэнтрычныя і фран-
тальныя. Л. цэнтрычнай кам-
пазіцыі мелі квадратны або 
шматвугольны (звычайна 8-
гранны) план. 2-і і 3-і паверхі 
былі з балюстраднымі галерэ-
ямі па перыметры, якія кан-
сольна навісалі над ніжнім па-
верхам або апіраліся на мура-
ваныя ці драўляныя слупы. 
Л. франтальнай кампазіцыі 
былі звычайна 2-павярховыя, 
мелі ў плане форму выцяг-
нутага прамавугольніка (ра-
дзей квадрата), з галерэямі 
на гал. фасадзе або па перы-
метры ўсяго будынка. У нека-
торых замках 18 ст. Л. раз-
мяшчалі над брамамі. У канцы 
18-19 ст. пад уплывам сты-
ляў класіцызму і ампіру Л. 
набылі манум. выгляд. 

м 
МАДУЛЬЁН, м а д ы л ь ё н 
(франц. modillon ад італьян. 
modiglione), архітэктурная дэ-
таль тыпу кранштэйна, якая 
падтрымлівае вынасную пліту 
ўвянчальнага карніза, пера-
важна ў ордэрнай архітэкту-
ры. Часам адыгрывае дэкар. 
ролю. 
МАДЭРН, с т ы л ь м а д э р н 
(ад франц. moderne найноў-
шы, сучасны), стыль у 
еўрапейскім і амерыканскім 
мастацтве канца 19 — пач. 
20 ст. Узнік каля 1890 як рэак-
цыя на эклектызм у мастацтве. 
Прадстаўнікі М. імкнуліся пе-
раадолець характэрныя для 
культуры 19 ст. супярэчнасці 
паміж маст. і утылітарнай 
асновамі, адрадзіць дух сты-
лявога адзінства твораў 
мастацтва, дзе ўсе элементы 
падпарадкаваны адзінай воб-
разна-сімвалічнай задуме. Ха-
рактэрныя рысы М. — свабод-
ная функцыянальна абгрун-
таваная планіроўка, новыя 
прынцыпы формаўтварэння, 
асэнсаванне новых канструк-

Лямус. 
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МАКЕТ 

Мадэрн. Тэатр Верк-
бунда ў Кёльне. Архі-
тэктар X. ван де Вел-
дэ. 1914. Чарцёж га-
лоўнага фасада. 

цый і матэрыялаў, адказ ад 
ордэрнай сістэмы, імкненне 
выявіць каркасную структуру 
будынка, багатая арнамен-
тыка з уключэннем стылізава-
ных элементаў готыкі, антыч-
нага і нар. мастацтва, шыро-
кае выкарыстанне хваліста-
ламанай лініі ў дэкоры і 
цякучых пластычных формах, 
асіметрычна крывалінейнага 
завяршэння дзвярных і акон-
ных праёмаў, адраджэнне сін-
тэзу мастацтваў. Інтэр'еры бу-
дынкаў характарызаваліся ўз-
годненасцю крывых ліній, то-
наў, адзінствам дэталей дэ-
кору і абсталявання. Най-
больш паслядоўна выяўляўся 
ў стварэнні прыватных да-
моў — асабнякоў, дзелавых, 
прамысл. і гандл. будынкаў, 
выставачных залаў, вакзалаў, 
тэатраў, даходных дамоў, мас-
тоў і інш. 
МАКЕТ (франц. maquette ад 
італьян. macchietta накід), аб'-
ёмна-прасторавае адлюстра-
ванне (з гіпсу, дрэва, пласт-
масы, кардону і інш. матэ-
рыялаў) будынка, архіт. ан-
самбля, горада, якія пабуда-
ваны ці яшчэ праектуюцца. 
Выконваецца ў розных машта-
бах. Узнаўляе арыгінал ва 
ўсіх дэталях (такі М. наз. 
мадэллю) або больш ці менш 
набліжаны да яго. Служыць 
для праверкі і ўдасканалення 
архіт. кампазіцыі, дае нагляд-
нае ўяўленне пра архітэктуру 
будынка. М. як адзін з ме-
тадаў распрацоўкі архіт. пра-
екта вядомы са старажыт-
насці. Макетны метад праекта-
вання выкарыстоўваецца ў на-
вуч. працэсе пры падрыхтоў-
цы архіт. кадраў. 
МАЛЫЯ ФОРМЫ ў а р х і-
т э к т у р ы, зборная назва роз-
ных па характару і прызна-
чэнню тыпаў збудаванняў ці 
інш. аб'ектаў, якія дапаўня-
юць і дэталізуюць архіт.-
будаўнічую ці садова-парка-
вую кампазіцыю, а таксама 
з'яўляюцца элементам афарм-
лення і добраўпарадкавання 
асяроддзя населеных месцаў. 
Ім належыць важная роля ў 
фарміраванні аблічча гара-
доў, вёсак, транспартных магі-
страляў, зон адпачынку. Тво-
ры М. ф. па памерах значна 
меншыя за асн. кампаненты 
забудовы, і ў адрозненне 
ад частак будынкаў і архіт. 
дэталей з'яўляюцца адносна 
самастойнымі. М. ф. могуць 
быць: ідэйна-маст. значэн-
ня — мемарыяльныя стэлы, 

абеліскі, надмагіллі; дэкара-
тыўнага (характэрныя архі-
тэктуры Адраджэння, барока, 
класіцызму), дэкар.-функцыя-
нальнага прызначэння (харак-
тэрныя архітэктуры 20 ст.) — 
фантаны, каскады, басейны, 
паркавыя павільёны, пандусы, 
балюстрады, агароджы, пер-
галы, вазы, дэкар. скульпту-
ра, прыдарожная скульптура. 
М. ф. апошняй групы зай-
маюць важнае месца ў кампа-
зіцыі садова-паркавых ан-
самбляў, добраўпарадкаванні 
жылых груп, мікрараёнаў, 
тэрыторый школьных і да-
школьных устаноў, дзіцячых 
пляцовак і гарадкоў, часта бу-
дуюцца па тыпавых праектах 
з недаўгавечных матэрыялаў. 
М. ф. — неад'емная частка 
сучаснага асяроддзя населе-
ных месцаў (электрасвяціль-
ні, кіёскі, павільёны транспар-
ту, гандл. аўтаматы, тэлефон-
ныя будкі і інш.); выконваюць 
функцыю інфармацыйных ка-
мунікацый (гарадская рэкла-
ма, стэнды для афіш). 
МАНАСТЫР (ад грэч. mona-
sterion келля пустэльніка), 
комплекс культавых і жылых 
будынкаў і дапаможных збу-
даванняў, размешчаных сва-
бодна на мясцовасці ці згру-
паваных у замкнёны ан-
самбль; месца, дзе жывуць 
абшчыны манахаў і манашак. 
Архітэктура М. звязана з 
нац. рэгіянальнымі асаблівас-
цямі дойлідства розных краін 
і народаў, адлюстроўвае іх 
функцыі і ролю, якая мяняла-
ся ў грамадскім жыцці. Са-
мыя старажытныя М. — бу-
дыйскія, з'явіліся ў 2-й пал. 
1-га тысячагоддзя да н. э. ў 
Індыі. У 6-9 стагоддзях 
сфарміраваўся архіт. тып 
зах.-еўрапейскага каталіцкага 
манастырскага комплексу, які 
меў рэгулярную планіроўку, 
дзе дамінавала царква. План і 
характар збудаванняў М. вы-
значаўся статутам манаскіх 
ордэнаў: М., аб'яднаны з зам-
кам, тыповы для крыжакоў; 
адасобленыя жылыя домікі ці 
ізаляваны двор з келлямі ха-
рактэрны М. картэзіянцаў. 
Комплекс праваслаўнага ма-
настыра (16-18 ст.) акружалі 
сцены з вежамі, уздоўж сцен 
размяшчаліся келлі, у цэнт-
ры — сабор, трапезная, зва-
ніца, калодзеж. У перыяд 
Адраджэння і барока М. стра-
цілі крапасное значэнне: за-
мест іх паявіліся парадныя ан-
самблі М.-палацаў, пабудава-
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МАШЫКУЛІ 

Манеж у Маскве 
1824-1825. Архітэктар 
В. Бавэ. Галоўны фа-
сад. 

Мансарда. Паводле 
чарцяжа архітэктара 
Ф. Мансара. 

Маскарон. 

ных кампактна, па адзіным 
плане. 
МАНЕЖ (франц. manege), 
прамавугольны або круглы ў 
плане будынак без унутраных 
перагародак (часам ага-
роджаная пляцоўка) для трэ-
ніроўкі коней, навучання вер-
хавой яздзе, коннаспартыў-
ных спаборніцтваў. 
МАНСАРДА [франц. mansar-
de ад прозвішча арх. 17 ст. 
Ф. Мансара (F. Mansart)], 
п а д д а ш а к , памяшканне 
(пераважна жылое) на гары-
шчы, кожны схіл даху якога 
складаецца з 2 частак — верх-
няй пакатай і ніжняй стром-
кай. М. дае дадатковую ка-
рысную плошчу, а т. зв. ман-
сардавы дах узбагачае сілуэт 
дома, фарміруе фасад, надае 
будынку своеасаблівы выгляд. 
Дамы з М. часта будуюцца 
ў мяшанай тэхніцы: асн. аб'ём 
мураваны, М. — з дрэва. 

МАНЬЕРЬІЗМ (італьян. 
manierismo ад maniera манера, 
стыль), плынь у еўрапейскім 
мастацтве 16 ст., якая адлюст-
равала крызіс гуманістычнай 
культуры Адраджэння. Асн. 
эстэтычным крытэрыем М. 
было не наследаванне прыро-
дзе, а суб'ектыўная "ўнутра-
ная ідэя" маст. вобраза, што 
нараджаецца ў душы мастака. 
Выкарыстоўваючы ў якасці 
стылістычных нарматываў 
творы Мікеланджэла, Рафаэ-
ля і інш. майстроў Ад-
раджэння, маньерысты ска-
жалі закладзены ў іх гарма-
нічны пачатак, культывавалі 
ўяўленні аб эфемернасці свету 
і хуткаплыннасці чалавечага 
лёсу, які знаходзіцца ва ўла-
дзе ірацыянальных сіл. Най-
больш яскрава М. выявіўся 
ў мастацтве Італіі. У архі-
тэктуры прыкметна імкненне 
да эстэтызацыі дэкору, пад-
крэсліванне экстравагантнай 
дэталі. 

МАСКАРОН (франц. masca-
ron ад італьян. mascherone вя-
лікая маска), дэкаратыўны 
рэльеф у выглядзе чалавечага 
твару або галавы жывёлы. 
Размяшчаецца пераважна на 
замках арак, аконных і дзвяр-
ных праёмаў, на фантанах 
(з адтулінай для выпуску стру-
меня вады), а таксама на 
мэблі, посудзе і інш. Былі 
пашыраны ў архітэктуры сты-
ляў готыкі, рэнесансу, барока, 
неакласіцызму і мадэрн. У ар-
хіт. дэкоры М. часам спалу-
чаліся з антабамі. 

МАШТАБ (ням. MaBstab ад 
МаВ мера, памер + stab пал-
ка), сродак выразнасці архіт. 
формы. М. будынкаў і збуда-
ванняў залежыць ад прызна-
чэння, функцыянальнай арга-
нізацыі ўнутранай прасторы, 
канструкцыйных дэталей і. дэ-
кар. элементаў, характару 
ўзаемасувязі з асяроддзем 
(архіт. ансамблем, прыродным 
ландшафтам). Вызначаецца 
сістэмай і характарам чля-
нення аб'ёмаў, суадносінамі 
частак і цэлага. У стварэнні 
М. значную ролю адыгрыва-
юць сродкі архіт. кампазі-
цыі — рытм, кантраст, нюанс 
і інш. 

МАШТАБНАСЦЬ, м а ш т а б -
н ы л а д у а р х і т э к т у р ы , 
суадносіны памераў, сураз-
мернасць асобных будынкаў, 
збудаванняў і архітэктурна 
арганізаванай прасторы з па-
мерамі чалавека. Адна з катэ-
горый архіт. кампазіцыі, якая 
звязана з сацыяльнымі, пра-
ктычнымі і ідэйна-вобразнымі 
задачамі архітэктуры. М. вы-
значае архіт.-маст. вобраз збу-
давання — яго манументаль-
ны ці камерны характар, са-
дзейнічае цэласнаму эстэтыч-
наму ўспрыманню архіт. 
твора. У стварэнні М. важную 
ролю адыгрываюць т. зв. па-
казальнікі маштабу — архіт. 
дэталі і канструкцыйныя эле-
менты, прапорцыі тэктанічных 
элементаў, якія даюць нагляд-
нае ўяўленне аб памерах бу-
дынка, асяроддзі, дзе знахо-
дзіцца твор архітэктуры (рэль-
еф мясцовасці, характар забу-
довы ў населеным пункце). 
Кожны архіт. стыль надае 
своеасаблівасць М., характэр-
най для пэўнага этапу развіц-
ця архітэктуры. 

МАШЫКУЛІ (франц. machi-
coulis), навясныя байніцы, 
размешчаныя ў верхняй част-
цы сцяны крапаснога збуда-
вання (замка, вежы, абарон-
чага храма). Выконваліся з 
дапамогай цагляных ці мура-
ваных невял. скрыжаванняў 
на ступеньчатых выступах, іс-
наваў і адкрыты тып без пе-
ракрыццяў зверху. Прызна-
чаны для вядзення агню са 
стралковай зброі, кідання ка-
мянёў, ліцця вару, смалы. 
У 10-16 стагоддзях пашы-
раны ў абарончым дойлідст-
ве Зах. Еўропы, на Белару-
сі — у 16-17 стагоддзях. У 19 
ст. ўжываўся як элемент архіт. 
дэкору ў афармленні малых 

Машыкулі. 
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Меандр. 

Мезанін. 

архіт. форм, касцёлаў, сядзіб-
ныхдамоў і інш. 
МЕАНДР (франц. meandre 
ад грэч. Maiandros Меандр, 
стараж. назва р. Вялікі Мен-
дэрэс са звілістымі берагамі 
ў Малой Азіі), геаметрычны 
арнамент у выглядзе ламанай 
пад прамым вуглом лініі, якая 
ў цэлым глядзіцца як вузкая 
палоса. Распрацаваны і шы-
рока выкарыстоўваўся ў ма-
стацтве Стараж. Грэцыі (ва-
запіс, архіт. дэкор). 
МЕДАЛЬЁН (франц. medail-
lon ад італьян. medaglione 
павелічальнае ад medaglia ме-
даль), выяўленчая ці арнамен-
тальная кампазіцыя (ляпны 
або разны рэльеф, размалёў-
ка, мазаіка) у авальным або 
круглым абрамленні. Выкары-
стоўваецца для аздаблення бу-
дынкаў, мэблі і інш. 

МЕЗАНІН (італьян. mezzani-
по), надбудова над цэнтр. ча-
сткай жылога, звычайна невя-
лікага, дома. Уключаецца ў 
агульную кампазіцыю будын-
ка, узбагачае яго сілуэт і ства-
рае вертыкальны акцэнт. 
МЕМАРЫЯЛЬНЫЯ ЗБУ-
ДАВАННІ, архітэктурныя 
збудаванні і маст. памятныя 
ансамблі, архітэктурныя і 
скульптурныя манументы, 
якія ствараюцца на ўвека-
вечванне памяці асоб, зна-
мянальных падзей выдатных 
дат у гісторыі краіны ці го-
рада. Найбольш старадаўнія 
М. з. — абеліскі і піраміды 
Стараж. Егіпта, маўзалеі Ста-
раж. Рыма, Малой Азіі, Ся-
рэдняй Азіі, пахавальні (феа-
дальныя Кітай і Карэя) і над-
магіллі, мазары (Сярэдняя 
Азія і Блізкі Усход), мемары-
яльныя вароты, трыумфаль-
ныя калоны, аркі трыумфаль-
ныя, стэлы і інш. Старажыт-
ныя М. з. на тэр. СССР — 
курганы. Пасля Вял. Айч. 
вайны на ўшанаванне памяці 
тых, хто загінуў на полі бою, 
і ахвяр фаш. тэрору, каб 
увекавечыць подзвіг сав. на-
рода, створаны М. з., якія 
з'яўляюцца складанымі комп-
лексамі архітэктуры і ланд-
шафту, пластыкі і манумент.-
дэкар. жывапісу. 

МЕТОПА (грэч. metope), пра-
мавугольная або квадратная 
пліта паміж 2 трыгліфамі ў 
фрызе дарычнага ордэра. Па-
явілася ў архітэктуры Ста-
раж. Грэцыі. Першапачаткова 
(да ўзнікнення мураванай ар-
хітэктуры) М. называлі пра-

межкі паміж тарцамі бэлек пе-
ракрыцця, якія выступалі на 
фасадзе будынка. У мурава-
най архітэктуры набылі дэкар. 
значэнне. М. аздаблялі рэль-
ефамі або жывапісам. 
МЕТР (ад грэч. metron мера) 
у а р х і т э к т у р ы , паўтарэн-
не кампазіцыйных элементаў і 
інтэрвалаў паміж імі; най-
больш пашыраная форма рыт-
му. З'яўляецца сродкам гар-
манізацыі і забеспячэння 
адзінства ў кампазіцыі будын-
каў і збудаванняў, архіт. ан-
самбляў. 

МІКРАРАЁН, структурная 
адзінка сучаснай жылой забу-
довы буйных населеных пунк-
таў, частка планіровачнага ра-
ёна. У вял. гарадах разлічаны 
на 12-30 тыс, у сярэдніх — 
на 6-12 тыс. жыхароў. Скла-
даецца з комплексу жылых 
дамоў, паблізу якіх размяшча-
юцца ўстановы культ.-быт. аб-
слугоўвання насельніцтва 
(дзіцячыя сады і яслі, школы, 
сталовыя, магазіны), спарт. 
пляцоўкі і зялёныя зоны. Пла-
ніроўка і забудова М. ажыц-
цяўляецца на аснове адзінай 
або расчлянёнай на групы жы-
лых дамоў архіт.-прасторавай 
арганізацыі тэрыторыі з улі-
кам прыродных і кліматычных 
умоў. На Беларусі першыя М. 
пабудаваны ў канцы 1950 — 
пач. 1960-х г. 
МІНАРЭТ (ад араб. манара, 
літар. маяк), вежа (круглая, 
квадратная ці шматгранная ў 
сячэнні) для склікання му-
сульман на малітву; узводзі-
лася побач з мячэццю ці 
ўключалася ў яе кампазіцыю. 
Раннія М. часта мелі вітую 
лесвіцу ці пандус знадворку 
(спіралепадобныя М.), у поз-
ніх — унутры вежы. Існавалі 2 
асн. тыпы М. — 4-гранныя і 
кругластваловыя. М. аздаб-
ляюць узорыстай муроўкай, 
паліванай керамікай, ажур-
нымі балконамі. 

МІХРАБ (араб. свяцілішча), 
напаўкруглая, шматгранная, 
радзей прамавугольная ў пла-
не малітоўная ніша ў мячэці 
ў сцяне, звернутай да Мекі 
(у ранніх мячэцях — да Еру-
саліма). Завяршаецца паўку-
палам, аздоблены арнамен-
тальнай разьбой, інкрустацы-
яй, размалёўкай. 

МЛЫН, традыцыйная вытвор-
чая пабудова для памолу 
зерня. Прыводзіцца ў рух 
энергіяй вады (вадзяны М.). 
ветру (вятрак), пары (паравы 

Мікрараён Паўднёвы 
Захад 2 у Менску. 
1980-я гады. Схема 
планіроўкі. 

Мінарэт. 

Міхраб. Метопа. 
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НЕАБАРОКА 

Вадзяныя млыны. 

Муроўка: 1 — opus mix-
tum; 2 — лускаватая; 
3 — opus incertum; 4 — 
балтыйская; 5 — ca 
"схаваным радам"; 6 — 
Grand appareil; 7 — дэ-
каратыўная мяшаная; 
8, 10 — мяшаныя; 9 — 
дэкаратыўная раўна-
радавая; 11 — раўнара-
давая; 12 — гатычная; 
13 — рэнесансавая; 14— 
крыжовая; 15 — га-
ландская; 16 — тычко-
вая; 17 — дэкаратыў-
ная гатычная; 18 — 
"разынкавая". 

М.), цяглавай сілай жывёл 
(валовы М.) і інш. Асн. ра-
бочы орган — пастаў з 2 камя-
нёў з вертыкальнай воссю вяр-
чэння (ніжні камень неру-
хомы). 
МОДУЛЬ (ад лац. modulus 
мера) у а р х і т э к т у р ы , 
умоўная адзінка, якая ўжыва-
ецца для каардынацыі паме-
раў частак будынка, збуда-
вання або комплексу. Адзін 
з асн. сродкаў архіт. кампа-
зіцыі, які выкарыстоўваецца 
для прывядзення ў гарманіч-
нае адзінства памераў цэлага 
і яго частак (напр., залатое 
сячэнне). Вядомы са стара-
жытнасці. У залежнасці ад 
асаблівасцей будаўнічай тэх-
нікі і кампазіцыі будынкаў 
за М. прымаліся розныя велі-
чыні: у стоечна-бэлечных кан-
струкцыях (гл. Ордэр) — ра-
дыус або дыяметр калоны, 
шырыня трыгліфа ці памер 
будаўнічага вырабу (цэглы, 
бервяна), у сценавых канст-
рукцыях — таўшчыня сцяны, 
у крыжова-купальных збуда-
ваннях — дыяметр купала ці 
стараны падкупальнага па-
мяшкання. Для вызначэння 
абсалютнай велічыні будын-
ка ў якасці М. выкарыстоўва-
лі меры даўжыні (фут, сажань, 
метр і інш.), якія ўтваралі 
т. зв. лінейны М. У 2-й 
пал. 20 ст. з прагрэсам будаў-
нічай тэхнікі, тыпізацыі буд-ва 
і індустрыялізацыі масавага 
домабудавання лінейны М. на-
быў вял. тэхн. значэнне як 
сродак узгаднення планіро-
вачных і канструкцыйных эле-
ментаў будынкаў, іх уніфіка-
цыі і стандартызацыі. Айчын-
нымі, замежнымі і міжнар. 
нормамі і стандартамі ўста-
ноўлены асноўны М. памерам 
у 100 мм, узбуйненыя (3м., 
6м. , 12м., 15м., 30м., 60м.) 
і дробныя М. 

МУРОЎКА, размяшчэнне ка-
мянёў, каменных блокаў, цэг-
лы ў пэўнай сістэме, якая вы-
яўляецца малюнкам швоў на 
паверхні сцяны. Удасканален-
не тэхнікі М., выкарыстанне 
розных тыпаў цэглы, сістэма 
злучэння цаглін паміж сабой 
адлюстроўваюць узровень 
развіцця тэхнікі буд-ва і да-
юць магчымасць стварыць да-
кладную шкалу для датавання 
помніка архітэктуры. Малю-
нак М. неатынкаваных фаса-
даў з'яўляецца асн. фактарам 
паліхроміі ў манум. дойлідст-
ве. Для архіт.-будаўнічай 
практыкі пэўнай эпохі і рэгіё-

на ўласцівы асобныя сістэмы 
М., 
МУТУЛ (лац. mutulus), плоскі 
нахілены выступ пад вынасной 
плітой карніза ў дарычным 
ордэры, прататыпам якога 
былі, відаць, кроквы 2-схіль-
нага даху ў стараж.-грэчаскай 
драўлянай архітэктуры. 
МЯЧЭЦЬ (ад араб. мас-
джыд — месца пакланення), 
культавае збудаванне, храм у 
мусульман. Тыпы М. — т. зв. 
дваровыя (адкрыты прамаву-
гольны двор, абнесены сценамі 
і галерэямі) і купальныя. Ва 
ўсіх М. у сцяне, звернутай 
да Меккі, знаходзіцца невял. 
ніша — мінбар, з правага боку 
якога ёсць узвышэнне ці ка-
федра — мінраб, дзе чытаюць 
Каран і казанні. Пры М. звы-
чайна ставяць мінарэты (ве-
жападобнае збудаванне, каб 
склікаць мусульман на маліт-
ву). Як правіла, М. ўпрыгож-
валі разьбой па стука, камені 
або дрэве, узорыстай цэглай 
або муроўкай, паліванай кера-
мікай, інкрустацыяй, мазаі-
кай, размалёўкай. У розных 
краінах пад уздзеяннем мяс-
цовых традыцый выпрацавалі-
ся самастойныя тыпы М. 

н 
НАРТЭКС (познагрэч. паг-
thex), п р ы т в о р, уваходнае 
памяшканне ў пярэдняй част-
цы хрысціянскага храма, пры-
значанае для асоб, якія не ма-
юць права ўваходзіць у гал. 
храмавае памяшканне. Суст-
ракаецца двайны Н. — знешні 
(экзанартэкс) і ўнутраны. 
У культавых збудаваннях на 
Беларусі Н. называецца ба-
бінцам. 
НЕАБАРОКА (ад грэч. neos 
новы — барока), умоўная наз-
ва кірунку ў архітэкгуры 2-й 
пал. 19 — пач. 20 ст., які пе-
раймаў формы, элементы кам-
пазіцыі будынкаў стылю баро-
ка. Паяўленне Н. (як праграм-
нага звароту да мастацтва мі-
нулага) звязана з панаваннем 
у зах.-еўрапейскім мастацтве 
эклектызму. Выяўлялася ў 
спалучэнні з элементамі сты-
лю мадэрн. У імкненні да 

Мутул. 

Мячэць. 

Нартэкс 
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НЕАГОТЫКА 

Неакласіцызм. Афарм-
ленне дзвярнога праё-
ма будынка. 

адраджэння пластычнасці ў 
архітэктуры дойліды механіч-
на пераймалі знешні дэкар. 
матыў, што вяло да стварэння 
стылізаваных, псеўдаўзвыша-
ных і пампезных твораў. 
НЕАГОТЫКА (ад грэч. neos 
новы + готыка), гл. Неса-
праўдная готыка. 
НЕАКЛАСІЦЫЗМ (ад грэч. 
neos новы + класіцызм), у шы-
рокім сэнсе — прадаўжэнне 
эстэтычных прынцыпаў класі-
цызму ў новых умовах развіц-
ця маст. культуры; у больш 
вузкім сэнсе — стылістычны 
прыём, заснаваны на выкары-
станні ў мастацтве міфалагіч-
ных вобразаў і матываў, ан-
тычных тэм і сюжэтаў. У архі-
тэктуры вылучаецца 3 перыя-
ды найбольш пашыраных неа-
класічных плыней, звязаных 
з традыцыямі класіцызму. 
У 1910-1920-я г. класічныя 
формы і лаканізм проціпа-
стаўляліся багатаму фармаль-
наму дэкору ў архітэктуры эк-
лектыкі і мадэрна. У некато-
рых краінах Зах. Еўропы Н. 
выкарыстоўваў канструкцый-
ныя прыёмы стылю мадэрн і 
адначасова вызначаўся рацы-
яналістычнымі тэндэнцыямі. 
У рус. архітэктуры 1910-х га-
доў асн. прынцыпы архіт. кла-
сікі спалучаліся са стыліза-
цыяй класічных матываў. 
У 1930-я гады Н. развіваўся 
пераважна ў афіцыйнай архі-
тэктуры, вызначаўся парад-
насцю і падкрэсленай ману-
ментальнасцю. Так званы Н. 
1960-х гадоў развіваўся пера-
важна ў архітэктуры ЗША. 
Яму ўласціва спалучэнне не-
каторых кампазіцыйных прыё-
маў класіцызму з формамі, 
якія адпавядалі найноўшым 
канструкцыям. Прынцыпы 
Н. знайшлі адлюстраванне ў 
сав. архітэктуры 2-й паловы 
1930-1950-х гадоў. 
НЕАРАМАНСКІ СТЫЛЬ, 
умоўная назва кірунку ў 
архітэктуры канца 19 — пач. 
20 ст., заснаванага на выкары-
станні форм і элементаў кам-
пазіцыі раманскага стылю. 
Зараджэнне Н. с. звязана з 
панаваннем у зах.-еўрапей-
скай архітэктуры і выяўлен-
чым мастацтве эклектызму. 
У імкненні да манументаль-
насці і архаічнасці дойліды 
некрытычна выкарыстоўвалі 
формы раманскага стылю пры 
ўзвядзенні культавых і гра-
мадзянскіх збудаванняў, сты-
лізавалі творы сярэдневяко-
вай архітэктуры. 

НЕАРУСКІ СТЫЛЬ, кірунак 
у рускай архітэктуры канца 
19 — пач. 20 ст. Вытокі яго 
ў мамантаўскім Абрамцаўскім 
гуртку канца 19 ст. У эстэ-
тыцы мае шмат агульнага 
з нацыянальна-рамантычнымі 
кірункамі зах.-еўрапейскага 
мадэрна. Развіццё яго звязана 
з крызісам афіцыйнага "рус-
кага стылю". Для Н. с. харак-
тэрна не кампіляцыя стараж.-
рус. форм, а стварэнне суцэль-
нага архіт.-маст. вобраза, аса-
цыятыўна звязанага з перша-
крыніцай. Прадстаўнікі Н. с. 
выкарыстоўвалі стылізацыю 
"рускага стылю" як асн. прын-
цып маст. спадчыны. Замест 
дробных архіт. дэталей уста-
лёўваецца буйная форма, па-
нуе сілуэтнасць, эпічны наст-
рой. Пабудовы Н. с. насуперак 
логіцы прагрэсіўных канст-
рукцый і эстэтычных якасцей 
будаўнічых матэрыялаў пад-
крэслівалі адасобленасць ад 
утылітарнага сучаснага 
буд-ва. Шырока выкарыстоў-
валіся розныя віды мастацтва, 
асабліва дэкар.-прыкладнога. 
У далейшым Н. с. ператвара-
ецца ў рэтраспектывізм афі-
цыйнага нар. "рускага сты-
лю". 
НЕРВЮРА (франц. nervure 
ад лац. nervus жыла, суха-
жылле), арка з абчасаных клі-
нападобных камянёў або цаг-
лін, якая ўмацоўвае рэбры 
крыжовага, сеткавага, зорча-
тага і інш. форм скляпення; 
тое, што і гурт. Найбольш 
пашыраны Н. ў архітэктуры 
готыкі, дзе складалі аснову 
каркаснай канструкцыі пера-
крыцця, перадаючы нагрузку 
ад скляпенняў на слупы, 
патоўшчаныя часткі сцен, 
контрфорсы, аркбутаны, ла-
паткі і інш., у выніку аб-
легчылася канструкцыя пера-
крыцця. Н. адыгрывалі такса-
ма і маст. ролю як дэкар. 
элемент. 

НЕСАПРАЎДНАЯ ГОТЫ-
КА, н е а г о т ы к а , п с е ў д а -
г о т ы к а , умоўная назва кі-
рункаў у архітэктуры 18-
19 ст., якія пераймалі формы, 
а часам і канструкцыі сярэд-
невяковай готыкі. Зараджэнне 
Н. г. ў зах.-еўрапейскай архі-
тэктуры звязана з росквітам 
садова-паркавага мастацтва, 
з ідэалізацыяй сярэднявечча, 
характэрнай рамантызму. Вы-
яўлялася ў культавых і вял. 
грамадскіх збудаваннях. 
У пач. 20 ст. псеўдагатычныя 
збудаванні характарызуюцца 

Нефы базілікальнага 
храма. 

Ніша. 
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адраджэннем маст. цэласнасці 
готыкі і эстэтызацыяй каркас-
най канструкцыі. Н. г. зрабіла 
ўплыў на станаўленне стылю 
мадэрн, неарамантычных кі-
рункаў і зараджэнне функцы-
яналізму. 
НЕФ, к а р а б е л ь (франц. 
nef ад лац. navis карабель), 
прадаўгаватае памяшканне, 
частка інтэр'ера, абмежаваная 
з аднаго ці абодвух бакоў ра-
дам калон або слупоў. Адроз-
ніваюць Н. сярэдні, бакавыя 
і папярочны (трансепт). Вядо-
мы са старажытнасці ў збу-
даваннях тыпу базілікі. Ся-
рэдні Н., вышэйшы за бака-
выя, асвятляўся невысокімі 
вокнамі над дахамі бакавых 
Н., у алтарнай частцы за-
вяршаўся апсідай або прэсбі-
тэрыем. На скрыжаванні ся-
рэдняга Н. і трансепта часта 
рабілі купал на барабане, 
у бакавых Н. размяшчалі 
алтары. У архітэктуры готыкі 
Н. мелі складаныя ўзорыстыя 
скляпенні, у архітэктуры ба-
рока і класіцызму сярэдні Н. 
звычайна перакрываўся цы-
ліндрычным з распалубкамі, 
бакавыя — крыжовымі скля-
пеннямі. 
НІША (франц. niche ад італь-
ян. nicchia), паглыбленне ў 
сцяне будынка ці збудавання 
для пластычнага ўзбагачэння 
фасадаў і інтэр'ераў, абляг-
чэння канструкцыі, устаноўкі 
статуй, ваз і інш. Бываюць 
прамавугольныя, лучковыя, 
арачныя, круглыя, паўцыр-
кульныя, складанай формы, 
без абрамленняў або ўпрыго-
жаныя прафіляванымі архі-
вольтамі, сандрыкамі, і інш. 

НЮАНС (франц. nuance), ад-
ценне, тонкае адрозненне, 
ледзь прыкметны пераход (у 
колеры, гуку і г. д.). Ў 
а р х і т э к т у р ы і г о р а д а-
б у д а ў н і ц т в е адзін з срод-
каў стварэння кампазіцыі бу-
дынкаў, збудаванняў, комп-
лексаў і ансамбляў, пры якім 
выкарыстоўваюцца падобныя 
маст. якасці асобных элемен-
таў кампазіцыі, што ствара-
юць рытмічны рад. У проці-
легласць кантрасту, дзе пера-
важаюць адрозненні аднарод-
ных якасцей, Н. згладжвае гэ-
тыя адрозненні, дае магчы-
масць у пэўнай ступені вы-
правіць няўдалыя суадносіны 
асобных частак кампазіцыі. 
Сукупнасць Н. (нюансіроўка) 
выкарыстоўваецца для дасяг-
нення больш тонкай мадэлі-
роўкі аб'ектаў. 

о 
ОРДЭР а р х і т э к т у р н ы 
(ням. Order, франц. ordre 
ад лац. ordo рад, парадак), 
пэўнае спалучэнне нясучых і 
нясёных частак стоечна-бэ-
лечнай канструкцыі, іх струк-
тура і маст. апрацоўка. Аба-
вязковыя састаўныя часткі 
О.: нясучыя — калона (аздоб-
леная канелюрамі) з капітэл-
лю і базай (у дарычным О. без 
базы), часам з п'едэсталам; 
нясёныя — антаблемент, які 
складаецца з архітрава, фры-
за і карніза. Дэталі О. ўпры-
гожваюць разнымі ці цягавымі 
профілямі — абломамі архі-
тэктурнымі. Асаблівасці кож-
нага О. — у прапорцыях, пра-
рысоўцы абломаў і формах 
капітэлі. Змена суадносін па-
між нясучымі і нясёнымі част-
камі О. надае яму і збуда-
ванню ў цэлым разнастайныя 
маштабнасць і характар 
(напр., лаканічнасць і муж-
насць — дарычны О., лёгкасць 
і вытанчанасць — іанічны і 
карынфскі О.). Як мастацка-
выразная форма выкарыстоў-
ваўся ў манум. архітэктуры 
ў старажытнасці (Стараж. Егі-
пет, асіра-вавілонскае дой-
лідства). Класічная сістэма 
О. склалася ў Стараж. Грэцыі; 
асн. О. атрымалі назву ад 
назваў плямён і абласцей: 
дарычны ордэр, іанічны ордэр, 
карынфскі ордэр. Разнавід-
насць дарычнага О. — таскан-
скі ордэр, карынфскага і 
іанічнага — кампазітны ор-
дэр. О. і ордэрныя сістэмы 
выкарыстоўваліся ў розныя 
гіст. эпохі (у архітэктуры Ста-
раж. Рыма, Адраджэння, ба-
рока, класіцызму). У эпоху 
Стараж. Рыма і пазней ужы-
валіся шмат'ярусныя ордэр-
ныя кампазіцыі, ордэрныя 
чляненні сцяны з выкарыстан-
нем паўкалон і пілястраў; 
пашыраны О. або яго асобныя 
элементы ў спалучэнні з скля-
пеністымі або арачнымі канст-
рукцыямі (Калізей, базілікі і 
ратонды Стараж. Рыма, арач-
ныя каланады ў эпоху Адра-
джэння). З 15 ст. О. стаў 
адным з гал. кампанентаў 
у зах.-еўрапейскай архітэк-
туры. У рус. дойлідстве па-
шыраны з канца 17 ст. 

Ордэры архітэктур-
ныя. Грэчаскія: 1 — 
дарычны; 2 — іанічны; 
3 — карынфскі. Рым-
скія: 4 — тасканскі; 5 — 
дарычны; 6 — іанічны; 
7 — карынфскі. 
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ПАВЕЦЬ, паветка, прыбу-
дова ў сялянскім двары для 
гасп. прылад, дроў і інш. 
Найчасцей былі адкрытыя (у 
выглядзе навеса) ці агароджа-
ныя дошкамі. Аснову каркас-
най канструкцыі П. складалі 
слупы (сохі), якія падтрым-
лівалі 1- ці 2-схільную страху. 
П., дзе захоўваліся сані, вазкі, 
калёсы і інш. с.-г. інвентар, 
называліся звычайна вазоў-
няй ці абозняй. П. для дроў 
наз. дрывотняй або дрывот-
нікам. 
ПАВІЛЬЁН (франц. pavillon 
ад лац. раріlіо шацёр) п а р-
к а в ы, невялікая лёгкая пабу-
дова, якая звычайна стаіць 
асобна ў парку; адзін з відаў 
малых форм у архітэктуры. 
Вядомы са старажытнасці. 
З'яўляўся неад'емнай часткай 
палацава-паркавага ансамб-
ля. 
ПАГОСТ [ад стараж.-рус. по-
гостити — пабываць у гасцях; 
першапачатковае значэнне 
П. — месца, дзе князь з дру-
жынаю збіраў даніну, паз-
ней — пастаялы двор, дзе спы-
няліся князь, духоўныя асобы, 
купцы (госці)], цэнтр сельскай 
грамады (абшчыны) з царквой 
і могілкамі, буйное паселішча. 
Былі пашыраны ў Рус. дзяр-
жаве і на Беларусі ў 11-18 ст. 
На Пд Беларусі існавалі да 
пач. 16 ст., потым ператвары-
ліся ў вёскі і мястэчкі (ар-
хіт.-планіровачная структура 
традыцыйная). Былое значэн-
не П. захавалася ў назвах 
вёсак (Пагост, Пагост-Зага-
родскі і інш.). Часам пагостам 
называюць могільнік. 
ПАДВАЛІНА, 1) п а д р у б а , 
ніжні вянок зруба. Раней П. 
клалі непасрэдна на зямлю 
або на штандары, потым 
на камяні або на фундамент. 
П. заўсёды рабілі з больш 
моцнага дрэва (дуб, елка, 
хвоя). Звычайна яны былі 
больш тоўстыя за інш. бярвё-
ны зруба. 2) Брус, на які 
насцілаецца падлога, памост. 
ПАДЗОР, дэкаратыўная 
драўляная дошка з глухой, 
скразной або краявой разьбой, 
якая акаймоўвае навісь даху 
або страхі. Выкарыстоўваецца 
як элемент архіт. дэкору 

пераважна у жыллі, некат. 
гасп. пабудовах, брамах і ва-
ротах, культавых збудаван-
нях. Маст. роля П. — стварэн-
не складанага па малюнку 
святлаценю на ніжняй частцы 
антаблемента або верхняй 
частцы сцяны будынка. П. 
найчасцей аздабляюць будын-
кі і збудаванні з вальмавым 
дахам. Найбольш прос-
тыя П. — дошкі з краявой 
разьбой у выглядзе зубцоў 
або хвалі. 
ПАДКЛЕЦЦЕ ў д р а ў л я-
н ы м д о й л і д с т в е , ніжні, 
звычайна нежылы паверх до-
ма або гасп. пабудовы. П. 
ў сялянскім буд-ве на Белару-
сі сустракаліся рэдка, пера-
важна на ПнУ. Вядомы ў 
сядзібным і замкавым дойлід-
стве 16-18 ст. У П. жылых 
дамоў размяшчалі каморы, 
стайні і інш. гасп. памяшканні, 
часам жыллё прыслугі, кухню, 
пякарню. Рабілі П. ў нека-
торых гасп. збудаваннях (кле-
цях, свірнах). Ролю П. ў га-
радскім жыллі 18 — пач. 20 ст. 
нярэдка выконвалі ніжнія му-
раваныя паверхі, дзе размяш-
чаліся складскія памяшканні, 
крамы, майстэрні. 
ПАДПРУЖНАЯ АРКА, 

апорная канструкцыя пера-
крыцця, якая ўспрымае на-
грузку скляпення або купала і 
перадае яе на слупы, сцены, 
пілястры, лапаткі, контрфор-
сы; від канструкцыйнай аркі. 
Бываюць паўцыркульныя і 
спічастыя (у гатычных збуда-
ваннях). П. а. расчляняюць 
скляпенне на шэраг квадрат-
ных або прамавугольных у 
плане ўчасткаў, з'яўляюцца 
адным з элементаў рытму і 
маштабу ў інтэр'еры. У нека-
торых пабудовах дэкарыра-
ваны лепкай, кесонамі, арна-
ментальна-дэкар. размалёў-
кай. 

ПАДРУБА, ніжні вянок зру-
ба; гл. ў арт. Падваліна. 
ПАДСЯБІЦЦЕ ў д р а ў л я -
н ы м д о й л і д с т в е , абарон-
чая канструкцыя ў выглядзе 
гарызантальнай байніцы ў пе-
ракрыцці баявой галерэі, якая 
выступае за межы абарончых 
замкавых сцен. Адпавядае ма-
шыкулям у мураванай архі-
тэктуры. Назва паходзіць ад 
выразу "біць пад сабой", за-
фіксавана ў бел. і ўкр. да-
кументах 16 ст. 

ПАДУГА, крывалінейная па-
верхня над карнізам унутры 
памяшкання, якая служыць Падуга. 



ПАЛАЦ 

Падчэні дома ў г. п. 
Мір Карэліцкага раё-
на. 19 ст. 

Паладыянства. Царква 
Раства Багародзіцы ў 
Слаўгарадзе. Канец 
18 ст. 

пераходам ад сцяны да па-
верхні столі (плафона). 
ПАДЧЭНІ, п а д с е н і, адкры-
тая галерэя ў драўляных збу-
даваннях. Вырашалася як 
стрэшка (з вынасам 1,5-2 м) 
на слупах (круглага ці квад-
ратнага сячэння), змацаваных 
укосінамі з гарызантальнай 
бэлькай. П. часцей размяшча-
лі з аднаго тарцовага ці па-
доўжнага боку будынка на 
даўжыню фасада, часам яны 
апяразвалі ўвесь будынак 
(кружганкі). На Беларусі П. 
рабілі ў культавых і грамад-
скіх збудаваннях (гандлёвыя 
рады, корчмы, аўстэрыі, па-
штовыя станцыі) 17-19 ст., 
у крамах і дамах гандлёва-
рамесніцкага насельніцтва для 
выстаўкі тавараў і аховы іх 
ад непагадзі і ў сельскіх жы-
лых і гасп. пабудовах (да 
канца 19 ст.). 

ПАЛАДЫЯНСТВА, кірунак у 
еўрапейскім дойлідстве 17-
18 ст., які развіў (у рамках 
класіцызму) прынцыпы, за-
кладзеныя ў творчасці італь-
янскага архітэктара і тэарэты-
ка архітэктуры позняга Ад-
раджэння А. Паладыо. Ство-
раныя ім тыпы гарадскога 
палаца, царквы, вілы вылуча-
юцца дасканаласцю і гарма-
нічнасцю архіт. вырашэнняў, 
багаццем ордэрных кампазі-
цый, якія аб'ядноўваюць вон-
кавыя аб'ёмы і інтэр'еры ў ад-
но цэлае. Важнае значэнне ў 
пашырэнні ідэй Паладыо меў 
яго трактат "Чатыры кнігі 
пра архітэктуру" (1570). У Ра-
сіі паладыянскія пабудовы 
паявіліся ў 1780-1790-я г. 
(творчасць арх. Ч. Камерона, 
Дж. Кварэнгі, М. А. Льво-
ва), на Беларусі — у 2-й пал. 
18 — 1-й пал. 19 ст. Іл. гл. 
таксама ў арт. Цэнтрычныя 
збудаванні. 

ПАЛАТЫ (ад лац. palatium 
палац) у а р х і т э к т у р ы п е-
р ы я д у К і е ў с к а й Р у с і , 
багатыя жылыя мураваныя 
або драўляныя будынкі. Ра-
біліся ў некалькі паверхаў 
(ніжнія — службовыя, верх-
нія — жылыя). На Беларусі 
вядомыя Полацкія княжацкія 
палаты і Гродзенскія княжац-
кія палаты (гл. Гродзенскі 
княжацкі хорам). 
ПАЛАЦ, манументальны па-
радны будынак з вял. коль-
касцю разнастайных памяш-
канняў. У першапачатковым 
значэнні — жыллё знаці, мес-
ца афіцыйных прыёмаў. 
У стараж.-ўсх. антычных, фе-

адальных дзяржавах П. скла-
далі цэлыя комплексы з жы-
лых, культавых і дапаможных 
памяшканняў (Рамесеум у 
Стараж. Егіпце, 13 ст. да н. э.). 
У сярэдневяковай Еўропе П. 
феадалаў былі замкі. У эпоху 
Адраджэння ў Фларэнцыі сфа-
рміраваўся новы тып асабня-
ка-палаца. У 16-18 ст., у эпо-
ху абсалютызму ствараліся 
вял. палацы (Луўр у Парыжы, 
Эскарыял каля Мадрыда) і па-
лацава-паркавыя ансамблі 
(Версаль каля Парыжа і інш.). 
На Беларусі ў 14-16 ст. мура-
ваныя П. будавалі ўнутры 
замкаў, іх архітэктура мела 
рысы готыкі і рэнесансу. Му-
раваным палацава-замкавым 
пабудовам 16-17 ст. харак-
тэрна сумяшчэнне рыс абарон-
чага і грамадзянскага дой-
лідства. Драўляныя звычайна 
1- ці 2-павярховыя П. канца 
16 — 1-й пал. 17 ст. мелі рысы 
стылю рэнесансу. Фасады аз-
дабляліся аркаднымі галерэя-
мі, дахі з вежачкамі, купаламі, 
каванымі пазалочанымі флю-
герамі складанай формы. 
Замкавыя П. мелі абарончыя 
прыстасаванні ў выглядзе аб-
ламаў. У 18 ст. склаўся тып 
развітога барочнага палаца-
ва-паркавага ансамбля, якому 
характэрны буйнамаштаб-
насць, паўадкрытыя парадныя 
двары, рэгулярныя паркі з 
вадаёмамі і малымі архіт. 
формамі, шэраг службова-
гасп. пабудоў. У буд-ве па-
лацаў удзельнічалі вядомыя 
архітэктары I. К. Глаўбіц, 
М. Д. Пёпельман, Дж. Сака, 
К. Спампані і інш. У 2-й 
пал. 17-18 ст. барочныя П. 
з флігелямі-крыламі нярэдка 
ўтваралі замкнёны парадны 
двор — курданёр. Многія П. 
былі значнымі па памерах ма-
нум. збудаваннямі з мезані-
намі, складанымі яруснымі 
або ламанымі дахамі. Архітэк-
тура П. 3-й чвэрці 18 ст. 
мела рысы ракако ці пераход-
ныя да стылю класіцызму. 
У дэкоры ўжывалі ордэрную 
пластыку, арнаментальную і 
геральдычную лепку. Перава-
жала сіметрычна-восевая ан-
філадная планіроўка, у якой 
вылучаліся парадныя памяш-
канні — вестыбюль з лесвіцай, 
цэнтрычная зала (круглая ці 
квадратная, часта перакры-
тая купалам). У канцы 18 — 1-й 
пал. 19 ст. мастацка-стылявое 
вырашэнне П. грунтавалася на 
прынцыпах стылю класіцыз-
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ПАЛАЦІ 

Паліца. 

Пальметы. 

му. У планіроўцы пераважала 
калідорная сістэма з цэнтр. 
групай парадных памяшкан-
няў. Палацава-паркавыя ан-
самблі найчасцей мелі пей-
зажную арганізацыю нава-
кольнага асяроддзя. У сярэ-
дзіне 19 — пач. 20 ст. стыля-
вое адзінства ў палацавым 
буд-ве парушана. Пашырылі-
ся П. ў рэтраспектыўна-зам-
кавым стылі, рэнесансавыя, у 
стылі неакласіцызму, неса-
праўднай готыкі, мадэрна, 
неабарока і інш. Тэрмін "П". 
у сучаснай архітэктуры не звя-
заны з пэўным тыпам збуда-
вання — крамлёўскі Палац 
з'ездаў, П. культуры, П. пія-
нераў, П. мастацтваў, шлюбу 
і інш. 
ПАЛАЦІ, п а л а т к і , насціл 
з дошак, прымацаваны з адна-
го боку да печы, з другога — 
да гарызантальнага бруска, 
падвешанага з дапамогай 
спец. планак да бэлькі; у мі-
нулым адзін з відаў стацы-
янарнага абсталявання ся-
лянскай хаты. Звычайна рабі-
ліся з невял. нахілам у бок 
печы. На П. спалі дзеці ці 
старэйшыя члены сям'і. 
ПАЛІСАД, тое, што астрог. 
ПАЛІЦА ў д р а ў л я н ы м 
д о й л і д с т в е , ніжняя больш 
пакатая частка стромкага 2-
схільнага або шатровага даху. 
П. адводзіць дажджавую ваду 
ад сцен, ускладняе пакрыццё, 
стварае яго выразны сілуэт. 
У бел. дойлідстве П. выкары-
станы ў шатровых дахах ве-
жаў-цэркваў. 

ПАЛЬМЕТА (франц. palmet-
te), арнаментальны матыў у 
выглядзе сіметрычнага стылі-
заванага веерападобнага ліс-
та. У мастацтве Стараж. Ус-
ходу, антычнасці і наступных 
эпох выкарыстоўвалася ў ар-
хіт. дэкоры (напр., у выглядзе 
акратэрыя) і дэкар.-прыклад-
ным мастацтве. 

ПАЛЬЧАТКА, вялікапамер-
ная цэгла з падоўжнымі бароз-
намі на паверхні, якія зроб-
лены пальцамі майстра ці 
спец. інструментам. Вядома на 
Беларусі ў 13-18 ст., куды 
трапіла з Валыні, таксама 
ў паўн.-ўсх. Германіі, Польш-
чы, Літве і некаторых раёнах 
Прыбалтыкі. Выраблялася 
розных памераў: для замка-
вага буд-ва (таўшчыня 8-
10 см), у 2-й палове 17 ст. 
існавала тонкая П. (4,5-6 см). 
На П. 14-16 ст. трапляюцца 
меткі і клеймы. 

"ПАЛЯЎНІЧЫ ДОМ", тып 
загараднай сядзібы для часо-
вага пражывання магната, яго 
світы і гасцей, што прыяз-
джалі на паляванне. Вядомы ў 
1 7 - 1 9 ст. на Беларусі, у Літ-
ве, Польшчы, на Украіне. 
"П. д." звычайна драўляны 
1-павярховы (часам з мезані-
нам) будынак, завершаны 2-
схільным або ламаным дахам. 
У анфіладнай планіроўцы вы-
лучалася парадная частка з 
залай, сталовай, кухняй, гас-
цінай, прыхожай; жылыя па-
мяшканні звычайна размяш-
чаліся ў перыферыйных част-
ках будынка і нярэдка мелі 
самастойныя ўваходы. Каля 
дома будавалі стайні, вазоўні, 
псярні, дамы для егераў і 
інш. 

ПАНДУС (ад франц. pente 
douce пакаты схіл), прамаву-
гольная ці крывалінейная ў 
плане нахіленая пляцоўка для 
пад'езду да параднага ўвахо-
да, размешчанага над цокалем 
будынка, а таксама для пад'ез-
ду аўтамабіляў на верхнія па-
верхі ў буйных гаражах; у 
асобных выпадках замяняе 
лесвіцы ўнутры і звонку бу-
дынкаў і збудаванняў. 

ПАРАПЕТ (франц. parapet 
ад італьян. parapetto ад рага-
ге абараняць + petto грудзі), 
невысокая суцэльная сценка, 
якая агароджвае пакрыццё 
будынка, тэрасу, балкон, на-
бярэжную, мост і інш. Часта 
бывае пастаментам для дэкар. 
ваз і статуй. Вядомы са стара-
жытнасці ў архітэктуры Грэ-
цыі і Рыма. Найбольш шырока 
выкарыстоўваўся ў архітэкту-
ры стыляў рэнесансу, барока і 
класіцызму. У выглядзе П. 
робяць парадныя агароджы 
ўчасткаў сквераў і паркаў. 

ПАРТАЛ (ням. Portal ад лац. 
porta уваход, вароты), архі-
тэктурнае абрамленне дзвяр-
нога праёма (пераважна ў 
манум. грамадскіх, культавых 
і інш. будынках). Вядомы са 
старажытнасці. Для архітэк-
туры Стараж. Егіпта і антыч-
насці характэрны простыя па 
аздабленні П. з плоскімі пера-
мычкамі, для стараж. Месапа-
таміі — арачныя П., на Бліз-
кім і Далёкім Усходзе былі 
пашыраны прамавугольныя П. 
з нішамі — піштакі. З 11 ст. ў 
раманскай, гатычнай і ста-
раж.-рус. архітэктуры пашы-
рыліся арачныя, т. зв. 
перспектыўныя (звужаныя 
ўглыб), П., аформленыя ў вы-

Пандус. 

Партал касцёла карме-
літаў у г. Глыбокае. 
17 ст. 
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П'ЕДЭСТАЛ 

Парэбрык. 

глядзе ўступаў, у вуглах якіх 
размяшчаліся калонкі, злуча-
ныя архівольтамі. Рэнесанса-
выя і барочныя П. зйычай-
на аздаоляліся пілястрамі, 
калонамі, якія неслі антабле-
мент або франтон. Часта П. 
ўпрыгожвалі скульптурай, 
разьбой, лепкай, размалёўкай, 
кафляй. 

ПАРТЭР (франц. parterre ад 
раг на + terre зямля), 1) у 
т э а т р а л ь н ы м б у д ы н -
к у , к і н а т э а т р ы , к а н -
ц э р т н а й з а л е — частка 
глядзельнай залы ніжэй уз-
роўню сцэны (звычайна павы-
шаецца ад сцэны да апошніх 
радоў) з месцамі для гледачоў. 
Існуюць прамавугольныя ў 
плане, у выглядзе сегментаў, 
паўкруга, паўавала, больш 
складанай формы. У некато-
рых відовішчных збудаваннях 
вырашаюцца амфітэатрам. У 
стараж.-рымскім тэатры П. — 
цэнтр. паўкруглая пляцоўка 
з радамі месцаў. П., абкружа-
ны ярусамі ложаў, паявіўся 
ў Італіі (17 ст.). 2) У с а д о -
в а - п а р к а в ы м м а с т а ц т -
в е — адкрытая частка саду ці 
парку на роўнай мясцовасці з 
газонамі, кветкамі, вадаёмамі, 
бардзюрамі з кустоў. На П. 
часта размяшчаюць фантаны, 
скулыітуру, курціны, асобныя 
дрэвы. Характэрны рэгуляр-
ным паркам 17-18 ст. У вы-
глядзе П. вырашаліся бароч-
ныя парадныя двары — кур-
данёры перад гал. фасадам 
палаца або сядзібнага дома. 
Шырока выкарыстоўваюцца ў 
ландшафтнай архітэктуры і 
азеляненні пры стварэнні буй-
ных горадабудаўнічых ан-
самбляў. 

ПАРЭБРЫК, прыём арнамен-
тальнай цаглянай ці каменнай 
муроўкі ўстаноўкай цаглін 
(абчасаных камянёў) пад вуг-
лом да вонкавай паверхні 
сцяны. Звычайна П. ўтваралі 
дэкар. гарызантальныя фры-
зы і паяскі і спалучаліся з 
інш. элементамі аздаблення. 
Выкарыстоўваліся ў пабудо-
вах стыляў готыкі і рэнесан-
су, псеўдарускага, несапраўд-
най готыкі, мадэрна. 

ПАСАД, гандлёва-рамесная 
частка феадальнага горада ў 
10-18 ст. Размяшчаўся побач 
з дзядзінцам, звычайна на 
беразе ракі. У П. жылі пера-
важна рамеснікі і купцы, 
тут адбываўся гандаль. П. ме-
лі ўсе старажытныя гарады 
Беларусі. 

ПАТЫО (ісп. patio), адкрыты 
ці перакрыты зашклёнымі ра-
мамі ўнутраны дворык, часта 
абкружаны галерэямі. Тып. П. 
ўзыходзіць да класічнага пе-
рыстылю (прамавугольнай 
пляцоўкі, абкружанай з 4 
бакоў крытай каланадай) і мае 
вял. пашырэнне ў краінах 
Міжземнага мора (асабліва ў 
Іспаніі), Лацінскай Амерыкі. 

ПАХАВАЛЬНЯ, мемарыяль-
нае архіт. збудаванне для па-
хавання цела нябожчыка. 
Звычайна П. ставяць асобна 
і яны маюць уваход у сярэдзі-
ну, часам іх убудоўваюць 
у нефы ці крыпты культа-
вых збудаванняў. Вызнача-
юцца разнастайнасцю кампа-
зіцый (мастабы, грабніцы, пі-
раміды, маўзалеі, калумбарыі, 
пантэоны, саркафагі, каплі-
цы), манументальнасцю, тры-
валасцю будаўнічых матэрыя-
лаў. Розныя віды П. вядомы 
з глыбокай старажытнасці. 

ПАШТОВАЯ СТАНЦЫЯ, від 
прыдарожных збудаванняў; 
уваходзіць у склад дарожнай 
архітэктуры. На фарміраван-
не П. с. уплывалі будаўні-
чыя традыцыі заезных двароў 
і корчмаў. Размяшчаліся звы-
чайна па-за горадам і інш. 
населеным пунктам, на 
пад'ездах да іх, іншы раз у 
цэнтры невял. сёл і вёсак. 
Уяўлялі сабой комплекс пабу-
доў, аб'яднаных тэрыторыяй 
станцыйнага двара. Цэнтр. 
месца ў кампазіцыі займаў 
будынак станцыі, дзе былі 
памяшканні для праезджых 
(гасцініца), кватэра дазорцы, 
пакой для запісу падарожных 
і інш. дапаможныя памяшкан-
ні. Гал. падоўжным фасадам 
будынак ставіўся паралельна 
дарозе. Яго разгорнутую сі-
метрычную кампазіцыю звы-
чайна падкрэсліваў уваход у 
выглядзе партала з лаканіч-
ным дэкорам. Абапал асн. бу-
дынка знаходзіліся вароты ў 
двор. Па перыметры размяш-
чаліся флігелі для ямшчыкоў, 
свірны, стайні, хлявы. Нярэд-
ка гасп. пабудовы выходзілі 
за лінію гал. фасада і сімет-
рычна фланкіравалі будынак. 
Архітэктура тыпавых П. с. 
сярэдзіны 19 ст. мела рысы 
позняга класіцызму, псеўда-
рускага стылю, неаготыкі. 

П'ЕДЭСТАЛ (франц. piede-
stal ад італьян. piedistallo ад 
piede нага + stallo месца), 
пастамент, па-мастацку афор-
мленая аснова, на якой 

Пахавальні ў в. Зако-
зель Драгічынскага 
раёна (папярочны раз-
рэз, уверсе) і Гомелі 
(галоўны фасад). 
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ПЕЙЗАЖНЫ 

Пабудова перспектывы 
метадам А. Дзюрэра. 

устанаўліваецца твор скульп-
туры (статуя, група, бюст) 
або ваза, калона, абеліск. П. 
могуць мець розныя формы — 
геаметрычна правільныя або 
адвольныя (напр., П. у вы-
глядзе натуральнага, неапра-
цаванага каменю), нярэд-
ка ўпрыгожаны скульпт. рэль-
ефам. 
ПЕЙЗАЖНЫ ПАРК (франц. 
paysage ад pays краіна, мяс-
цовасць), тып парку, для якога 
ўласціва свабодная планіроў-
ка, маляўнічае размяшчэнне 
кампазіцыйных элементаў, 
што імітуе прыродны ланд-
шафт. Пры стварэнні такіх 
паркаў творча перапрацоўва-
ліся матывы натуральнай пры-
роды; партэры замяняліся 
лужкамі, геаметрычныя па 
форме басейны і каналы — 
азёрамі і рэчкамі, строгі рытм 
пасадак — асобнымі або сва-
бодна згрупаванымі дрэвамі 
(курцінамі), прамыя алеі — 
сцяжынкамі. У кампазіцыю 
П. п. часам уваходзілі неса-
праўдныя руінныя формы ра-
манскай і гатычнай архітэкту-
ры, бутафорскія пабудовы 
ў "псеўдакітайскім стылі", 
штучныя збудаванні ў выгля-
дзе гротаў, каскады і інш. 

ПЕРГАЛА (італьян. pergola), 
абвітая павойнымі раслінамі 
альтанка або калідор з трэль-
яжаў (лёгкіх кратаў каркас-
най канструкцыі) на арках 
ці слупах; элемент архітэкту-
ры малых форм. Мае дэкар.-
функцыянальнае прызначэн-
не. У садах 16 ст. і парках 
17-18 ст. вылучаліся на фоне 
падстрыжаных сценак-шпале-
раў насаджэнняў. Выкары-
стоўваюцца і ў сучасным пар-
кавым буд-ве. 

ПЕРСПЕКТЫВА (франц. 
perspective ад лац. perspicio 
ясна бачу), сістэма адлюстра-
вання прадметнага асяроддзя 
на плоскасці адпаведна зрока-
ваму ўспрыняццю прадметаў 
чалавекам. Аснова П. — цэнтр. 
праекцыя. Каб стварыць пер-
спектыўнае адлюстраванне з 
некаторага пункта прасторы 
(цэнтра П., у якім знаходзіц-
ца назіральнік), праводзяць 
прамяні праз кожны бачны 
пункт аб'екта. У геаметрыч-
ным месцы пунктаў перася-
чэння прамянёў з некаторай 
паверхняй атрымліваюць пер-
спектыўнае адлюстраванне 
аб'екта. У залежнасці ад фор-
мы паверхні, на якую праецы-
руецца адлюстраванне, вылу-

чаюць лінейную П. (перспек-
тыўнае адлюстраванне прад-
мета на плоскасці), панарам-
ную П. (адлюстраванне на 
ўнутранай паверхні цылінд-
ра), купальную П. (адлю-
страванне на ўнутранай па-
верхні сферы). Перспектыў-
нае адлюстраванне шырока 
выкарыстоўваецца ў архіт. 
праектаванні, чарцяжах іс-
нуючых будынкаў, комплек-
саў, ансамбляў для наглядна-
га паказу іх выгляду і структу-
ры, найбольш поўнага ўяўлен-
ня пра іх архіт.-планіровач-
ную арганізацыю, праверкі 
кампазіцыйнай задумы архі-
тэктара. Пры стварэнні перс-
пектыўнага адлюстравання 
якога-небудзь архіт. аб'екта 
выкарыстоўваюцца маст.-
тэхн. прыёмы графікі архітэк-
турнай. 
ПЕРЫМЕТРАЛЬНАЯ ЗА-
БУДОВА, архітэктурна-пла-
ніровачны прыём, пры якім 
будынкі размяшчаюць уздоўж 
чырвоных ліній вуліц, а ўнут-
раную прастору забудовы вы-
карыстоўваюць для двароў. 
Характэрна для дробнаквар-
тальнай планіроўкі тэрыторыі 
населеных месцаў. П. з. сфар-
міравалася ў Зах. Еўропе ў 
17 ст. пад уплывам тэорый ідэ-
альнага горада (эпоха італь-
янскага Адраджэння), засна-
ваных на выкарыстанні рэгу-
лярнай сістэмы планіроўкі га-
радоў Стараж. Грэцыі. У Расіі 
і на Беларусі П. з. вядома 
з канца 18 ст., калі буд-ва 
грамадскіх, гандлёвых і жы-
лых будынкаў вялося ўздоўж 
вуліц і завулкаў па перымет-
ры кварталаў. 

ПІЛОН (ад грэч. pylon, лі-
тар. брама, уваход), 1) ма-
сіўныя слупы, якія служаць 
апорай арак, перакрыццяў, 
мастоў, падземных станцый 
метрапалітэна і інш., або якія 
стаяць абапал уваходаў ці 
ўездаў на тэр. палацаў, паркаў 
і інш. 2) Вежападобнае збу-
даванне ў форме ўсечанай 
піраміды (у плане выцягнуты 
прамавугольнік) з трапецапа-
добным фасадам (звычайна 
аздобленым рэльефамі); ста-
вілі абапал уваходаў у ста-
раж.-егіпецкія храмы. 
ПІЛЯСТРА, п і л я с т р 
(італьян. pilastro ад лац. 
рilа калона, слуп), плоскі вер-
тыкальны прамавугольны ў 
плане выступ на сцяне або 
слупе, які паўтарае ўсе часткі 
і прапорцыі калоны архітэк-
турнага ордэра, але пазбаў-

Пілоны старажытна-
егіпецкага храма. 

Пілястра. 
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ПОРЦІК 

Плафон столі ў Свяц-
кім палацы (Гродзенскі 
раён). 

лены яе сярэдняй патоушча-
най часткі — энтазіса. Як дэ-
кар. элементы П. шырока 
выкарыстоўваліся ў ордэр-
най сістэме для вертыкальнага 
члянення сцен. Часам канст-
рукцыйна ўмацоўвалі най-
больш нагружаныя ўчасткі 
сцен. Упершыню паявіліся ў 
ордэрнай архітэктуры Ста-
раж. Грэцыі і Стараж. Рыма. 
ПІНАКЛЬ (франц. pinacle), 
дэкаратыўныя вежачкі, слупкі 
на контрфорсах ці на інш. 
частках. Звычайна завярша-
юцца фіяламі і ўпрыгожваюц-
ца крабамі. Вядомы ў еўра-
пейскай архітэктуры познера-
манскага і гатычнага стыляў. 

ПЛАН (ад лац. planum плос-
касць), 1) выкананае ў вызна-
чаным маштабе графічнае ад-
люстраванне гарызантальнай 
праекцыі будынка (або аднаго 
з яго паверхаў ці памяшкан-
няў), комплексу будынкаў, 
населенага пункта ў цэлым ці 
асобных яго частак. П. быва-
юць натурныя (ствараюцца на 
аснове абмераў архітэктур-
ных) і праектныя (ствараюцца 
пры праектаванні архіт. збу-
даванняў). П. звычайна ха-
рактарызуе форму і канфігу-
рацыю збудавання. 2) Харак-
тарыстыка размяшчэння асн. 
частак будынка або ансамбля 
на ўзроўні зямлі (у шматпа-
вярховых будынках і ў комп-
лексах, размешчаных на скла-
даным рэльефе, — на розных 
узроўнях). 

ПЛАФОН (ад франц. 
plafond столь), столь, упрыго-
жаная жывапісам ці лепкай; 
твор манум.-дэкар. мастацтва, 
які аздабляе перакрыцце 
(плоскае, скляпеністае ці ку-
пальнае) якога-небудзь па-
мяшкання. Выконваецца непа-
срэдна па тынку (фрэска або 
размалёўка алейнымі, клея-
вымі і інш. фарбамі), на пры-
мацаваным да столі палатне, 
мазаікай і інш. спосабамі. Вя-
домы ў Стараж. Егіпце, ан-
тычным свеце. На Беларусі 
сюжэтныя і арнаментальныя 
П. пашыраны ў 17 — пач. 
19 ст. ў дэкар. аздабленні 
культавых і парадных палаца-
вых памяшканняў. 

ПЛІНФА (ад грэч. plinthos 
цагліна), шырокая і плоская 
абпаленая цэгла. Вядомая ў 
Стараж. Рыме. Выкарыстоў-
валася ў манум. буд-ве Ві-
зантыі, адкуль у 10-11 ст. 
трапіла і на Беларусь. Пазней 
П. выраблялі на месцы будаў-

ніцтва. Найбольш характэрна 
для пабудоў 11-12 ст. По-
лацкай школы дойлідства і 
Гродзенскай школы дойлід-
ства. Аздаблялася рэльефны-
мі знакамі (трызубец, пяцікан-
цовая зорка і інш.). Рады 
П. змацоўвалі цамянкай. Была 
пашырана муроўка "са схава-
ным радам", у якой чарга-
валіся заглыбленыя і высуну-
тыя наперад рады П. Такая 
муроўка называлася "паласа-
тай", паверхня сцяны мела 
дэкар. выгляд у выніку чар-
гавання чырвоных палос П. 
і бледна-ружовых цамянкі. 
Часам у муроўцы чаргаваліся 
рады П. і каменю-вапняку. 
Для пілястраў, лапатак і інш. 
архіт. дэталей выкарыстоўвалі 
трапецападобную і паўкруг-
лую П. 
ПЛОШЧА, архітэктурна ар-
ганізаваная незабудаваная 
прастора, уключаная ў вуліч-
ную сетку населенага пункта 
і абмежаваная будынкамі, 
скверамі, паркамі або нату-
ральным рэльефам. У сучас-
ным горадабудаўніцтве гарад-
скія П. падзяляюць на 2 ты-
пы — транспартныя і пеша-
ходныя. Бываюць галоўныя, 
тэатральныя, мемарыяльныя 
(ствараюцца ў гонар вял. 
гіст. падзей, выдатных дзярж. 
дзеячаў, вучоных, майстроў 
мастацтва), П. перад паркам, 
стадыёнам, заводам і інш. П. 
рознага прызначэння могуць 
мець азеляненне па перымет-
ры, у цэнтр. частцы (партэр) 
або мяшанае. Правобразам га-
радскіх П. былі парадныя пра-
мавугольныя ў плане двары 
палацавых і храмавых комп-
лексаў Крыта, Егіпта, Ваві-
лоніі, Асірыі. У Стараж. Грэ-
цыі прамавугольныя ў плане 
П. — агоры, у Стараж. Ры-
ме — форумы. 

ПЛЯБАНІЯ (польск. pleba-
nia), двор свяшчэнніка ката-
ліцкай, рэфарматарскай або 
уніяцкай царквы ў Польшчы 
і на Беларусі ў 16 — пач. 
20 ст. Звычайна размяшчаўся 
каля храма, уключаў жылы 
дом і гасп. пабудовы. Драў-
ляная жылая забудова выра-
шалася пераважна ў традыцы-
ях нар. дойлідства. Планіроў-
ка дома звычайна 3-камерная, 
у 19 — пач. 20 ст. больш 
складанай структуры. 
ПОРЦІК (лац. porticus), 
галерэя (звычайна афармляе 
гал. ўваход у будынак), якая 
ўтвараецца калонамі ці слу-
памі і завяршаецца франтонам Порцік. 
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ці атыкам. П. былі пашыраны 
ў эпоху антычнасці, Адра-
джэння, барока, асабліва ха-
рактэрны класіцызму. 

ПРАЕКТ (ад лац. projectus, 
літар. кінуты наперад), су-
купнасць дакументаў (разлікі, 
чарцяжы і макеты архітэктур-
ныя) для ўзвядзення, рэканст-
рукцыі або рэстаўрацыі бу-
дынкаў і збудаванняў. Для га-
радоў і інш. населеных мес-
цаў распрацоўваюцца П.: гене-
ральных планаў, дэталёвай 
планіроўкі, раённай планіроў-
кі, планіроўкі жылых раёнаў, 
грамадскіх цэнтраў, прамысл. 
і прыгарадных зон. Складаец-
ца з архіт.-будаўнічых і інж.-
тэхн. рашэнняў (выконваюцца 
сродкамі архіт. графікі), арга-
нізацыі буд-ва, тлумачаль-
най запіскі, каштарыснай да-
кументацыі і пашпарта П. Ад-
розніваюць П. тыпавы (для 
масавага буд-ва шматлікіх 
аднолькавых аб'ектаў) і інды-
відуальны (для буд-ва адзін-
кавых унікальных архіт. аб'ек-
таў). Праектаванне звычайна 
ажыццяўляюць у 2 стадыі: 
1-я — тэхнічны П. (уключае 
асноўныя архіт.-будаўнічыя 
чарцяжы — планы паверхаў, 
разрэзы, фасады, генеральны 
план) і каштарыс, 2-я — рабо-
чыя чарцяжы (уключае ра-
шэнні генеральнага і архіт.-
будаўнічага планаў, планы і 
фасады з маркіроўкай збор-
ных вырабаў, чарцяжы інтэр'-
ераў, канструкцый, інж. ка-
мунікацый і інш.). Часам П. 
распрацоўваюць у некалькіх 
варыянтах для архіт. кон-
курсаў. 

ПРАМЫСЛОВЫ ВУЗЕЛ, 
фупа прадпрыемстваў, раз-
мешчаных на адной тэрыторыі 
і аб'яднаных у адзінае цэлае 
кааперацыяй асн. і дапамож-
най вытворчасці, энергетыч-
най і складской гаспадаркі, 
транспарту, інж. збудаванняў 
і камунікацый, сістэмы культ.-
быт. абслугоўвання, а таксама 
агульнай архіт.-кампазіцый-
най задумай. Ступень каапе-
рацыі залежыць ад профілю 
П. в. (шматгаліновы, спецы-
ялізаваны) і ад канкрэтных 
умоў буд-ва. Усе прадпрыем-
ствы П. в. ўзводзяцца аднача-
сова на працягу 3-8 гадоў 
з разрывам у часе пачатку 
буд-ва асобных аб'ектаў не 
больш чым 3 гады. Праекта-
ванне прадпрыемстваў у 
складзе П. в. пачалося ў 
1960-я г. 

ПРАМЫСЛОВЫ РАЁН, гру-
павое размяшчэнне ў горадзе 
прамысловых прадпрыемст-
ваў, звязаных кааперацыяй 
асобных вытворчасцей і служб 
па тыпу прамысловага вузла. 
П. р. можа ўключаць некалькі 
прамвузлоў, адрозніваецца 
ад іх меншай ступенню вытв. 
кааперацыі і больш доўгім 
тэрмінам будаўніцтва асобных 
прадпрыемстваў (25-30 га-
доў). П. р. фарміруюцца ў 
адпаведнасці з генеральным 
планам горада і ўяўляюць са-
бой архіт.-планіровачную ар-
ганізацыю адной з яго функ-
цыянальных зон — прамысло-
вай. У П. р. забяспечваецца 
функцыянальна — планіровач-
ная і прасторавая арганізацыя 
ўсёй тэрыторыі, узаемазвя-
занае рацыянальнае выра-
шэнне асобных прадпрыемст-
ваў, іх тэхналагічных сувязей, 
а таксама арганічнае ўключэн-
не гэтых аб'ектаў у асяроддзе 
горада. Пры аб'яднанні П. р. 
з жылымі раёнамі ўтвараец-
ца новая горадабудаўнічая 
адзінка — прамыслова-сяліб-
ны раён. 

ПРАПІЛЕІ, п р а п і л о н (ад 
грэч. рrорylaion перад дзвяра-
мі, уваход), парадны праход, 
праезд, утвораны сіметрыч-
нымі порцікамі і каланадамі, 
размешчанымі па восі руху. 
Характэрны для архітэктуры 
Стараж. Грэцыі, класіцызму. 
У 2-й палове 19-20 ст. ўзво-
дзіліся як частка асабліва ўра-
чыстых архіт. комплексаў ці 
збудаванняў, якія маюць ме-
марыяльнае значэнне. 

ПРАПОРЦЫІ (ад лац. рrо-
portio суадносіны, суразмер-
насць), суадносіны велічынь 
збудавання, яго асобных эле-
ментаў і ўсяго збудавання ў 
цэлым. Адна з катэгорый 
архіт. кампазіцыі, якая звяза-
на рытмам, кантрастам, нюан-
сам. Адыгрывае важную ролю 
ў дасягненні выразнасці архіт. 
формы будынкаў і збудаван-
няў, у стварэнні іх маштаб-
насці; вызначае архіт.-маст. 
якасці архіт. твора. Акрамя 
П., заснаваных на кратных 
і цэлалікавых адносінах, вядо-
мы сістэмы прапарцыянаван-
ня, якія прыводзілі да ірацы-
янальных адносін (напр., за-
латое сячэнне). У 1940-я г. 
французскі архітэктар Ле 
Карбюзье прапанаваў сваю 
сістэму П. — "мадулор", за-
снаваную на памерах і прапор-
цыях чалавечага цела, якая 

ПРАЕКТ 
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Прапілеі афінскага ак-
ропаля. 437-432 да 
н. э. Рэканструкцыя. 



ПСЕУДАРУСКІ 

Сістэма прапорцый 
"мадулор" Ле Карбюзье. 

Прыдзел. 

зрабіла значны ўплыў на прак-
тыку архітэктуры і дызайна. 
У сучаснай архітэктуры і 
дызайне важнае месца займае 
праблема распрацоўкі сістэм 
П. ва ўмовах стандартызацыі 
памераў і параметраў вы-
рабаў. 
ПРАСЛА ў д р а ў л я н ы м 
д о й л і д с т в е , 1) частка сця-
ны каркаснай канструкцыі або 
плоту з гарызантальна пакла-
дзеных бярвён, брусоў, жэр-
дак, дыль, плах, дошак па-
між 2 вертыкальнымі слупамі 
(шуламі). 3 асобных П. бу-
давалі пераважна гасп. пабу-
довы — аборы, гумны, хлявы 
і інш. ў закідной тэхніцы. 
2) Частка крапасной сцяны па-
між 2 абарончымі вежамі. 

ПРАСПЕКТ (ад лац. prospec-
tus від), прамая шырокая вулі-
ца ў горадзе, адна з гал. гарад-
скіх магістралей, якая ўвахо-
дзіць у склад агульнагарад-
скога цэнтра буйнога горада. 
Уздоўж яго звычайна размяш-
чаюцца адм.-грамадскія цэнт-
ры і плошчы з адм. і грамад-
скімі будынкамі, якія ўтвара-
юць значныя архіт. ансамблі 
горада. П. можа стварацца на 
працягу невял. адрэзка часу 
па адзінай задуме і ў адным 
стылі або на працягу доўгага 
часу шляхам дапаўнення пер-
шапачатковай кампазіцыі інш. 
па стылю будынкамі і збуда-
ваннямі. 

"ПРУСКІ МУР", гіст. назва 
спецыфічнага тыпу ага-
раджальнай канструкцыі бу-
дынкаў (фахверка) на Белару-
сі. Аснову канструкцыі скла-
дае драўляны каркас з верты-
кальных стоек, злучаных га-
рызантальнымі бэлькамі, рас-
косамі і крыжовымі сувязямі. 
Прамежкі паміж элементамі 
каркаса запаўнялі каменем, 
цэглай або глінай, нярэдка 
атынкоўвалі і бялілі, а каркас 
пакідалі адкрытым і ён утва-
раў на паверхні сцен характэр-
ны дэкар. малюнак. Тэхніка 
"П. м." запазычана з Зах. 
Еўропы. Была пашырана ў 
15-17 ст. у буд-ве малапавяр-
ховых жылых, гасп. і вытв. 
будынкаў. У 18 ст. дэкар. ма-
тывы "П. м" выкарыстоўвалі 
для аздаблення сцен манум. 
драўляных будынкаў. Выка-
рыстоўваўся да пач. 20 ст. 

ПРЫДЗЕЛ, у праваслаўным 
храме невял. бесстаўповая 
прыбудова з паўд. ці паўн. 
боку фасада або спецыяль-
на вылучаная частка асн. 

будынка, якая мае дадатко-
вы алтар для асобных бога-
служэнняў. 
ПРЫЗБА, невысокі земляны 
насып уздоўж сцяны хаты для 
ўцяплення памяшкання. 
З вонкавага боку П. ўмацоўва-
лі невысокімі сценкамі з плят-
ня, жэрдак, тонкіх бярвён, до-
шак. У наш час П. замене-
на каменным, цагляным або 
бетонным падмуркам. 

ПРЭСБІТЭРЫЙ, п р э с б і -
т э р ы у м (позналац. presbyte-
rium месца для выбраных ад 
грэч. presbyteros старэйшы-
на), прастора ў касцёле перад 
гал. алтаром, прызначаная 
для богаслужэння і размяш-
чэння духавенства. Звычайна 
злучаны з гал. нефам і вылу-
чаны арачнымі парталамі ці 
балюстрадамі. П. вядомы ў 
сярэдневяковых раманскіх і 
гатычных храмах Зах. Еўро-
пы. У бел. архітэктуры паяві-
ліся з канца 16 ст. ў пабудовах 
стылю барока. У 17-18 ст. 
некаторыя П. аздаблялі скуль-
птурай, дэкарыравалі арна-
ментам і сюжэтна-тэматычнай 
размалёўкай. 

ПСЕЎДАРУСКІ СТЫЛЬ, 
р э т р а с п е к т ы ў н а - р у с -
к і с т ы л ь, умоўная назва 
розных па сваіх ідэйных выто-
ках эклектычных кірункаў у 
рус. архітэктуры 2-й паловы 
19 ст. Яго асн. рысы — выка-
рыстанне матываў і дэталей 
стараж.-рус. дойлідства (аб'ём-
на-прасторавая кампазіцыя, 
какошнікі, шатровыя дахі і 
інш.). З 1830-х гадоў пашы-
рыўся афіцыйны руска-візан-
тыйскі стыль, які запазычыў 
шэраг кампазіцыйных прыё-
маў і дэкар. матываў з візан-
тыйскай архітэктуры. У 
1850-я гады пад уплывам ра-
мантызму і славянафільства 
ўзнік кірунак, для якога ха-
рактэрна выкарыстанне адволь-
на трактаваных матываў ста-
раж.-рус. архітэктуры (пабудо-
вы арх. А. М. Гарнастаева). У 
пач. 1870-х гадоў пад уздзеян-
нем народніцкіх ідэй узнік но-
вы дэмакратычны варыянт, П. 
с, які зводзіўся да пышнага 
багатага аздаблення будынкаў 
узорамі рус. нар. вышыўкі і 
разьбы па дрэве. Вядомы пад 
назвай "рапетаўшчына" (ад 
прозвішча арх. I. П. Ропета). 
Прапагандаваўся крытыкам 
У. В. Стасавым. Напачатку 
быў пашыраны ў архітэктуры 
драўляных выставачных па-
вільёнаў і невял. гарадскіх 

Прэсбітэрый: квадрат-
ны (зверху) і прамаву-
гольны ў плане. 
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дамоу, потым — у мураванай 
манум. архітэктуры. У 1880-я 
гады яго змяніў новы афіцый-
ны кірунак П. с, які амаль 
літаральна капіраваў дэкар. 
матывы рус. архітэктуры 
17 ст. На Беларусі пашырэнне 
П. с. суправаджалася перабу-
довай будынкаў, гал. чынам 
культавых, што сказіла ар-
хіт.-маст. якасці многіх помні-
каў архітэктуры. Будынкі П. С. 
ўзводзіліся з цэглы, бутавага 
каменю ці камбінаваныя. 
У 1850-1930-я гады пабуда-
вана вял. колькасць тыпавых 
цэркваў, т. зв. "мураўёвак". 
Формы стараж.-рус. дойлідст-
ва, выкарыстаныя ў збу-
даваннях П. с, не адпавядалі 
іх функцыянальнаму прызна-
чэнню. 

Р 
РАБАТКА (ад ням. Rabatte 
градка), кветнік у выглядзе 
палосы шыр. 0,5-3 м, акайма-
ванай дэкар. раслінамі. Выка-
рыстоўваецца ў дэкар. мэтах 
пры азеляненні (асабліва пар-
тэрным) населеных месцаў. 
Найчасцей размяшчаецца 
ўздоўж дарог, фасадаў будын-
каў і інш. або з'яўляецца 
часткай складанага кветніка. 
Пры вял. працягласці Р. часам 
падзяляюць праходамі на 
часткі даўж. па 20-25 м. 
РАВЕЛІН (франц. ravelin), 
абарончае збудаванне трохву-
гольнай формы ў фартэцыях 
перад ровам, у прамежку па-
між бастыёнамі. Выкарыс-
тоўваўся для размяшчэння аг-
нявых сродкаў, якія прыкры-
валі ўчасткі крапасной сцяны 
ад артылерыйскага агню і атак 
ворага. 

РАЁННАЯ ПЛАНІРОЎКА, 
праектныя прапановы па пла-
ніровачнай арганізацыі тэры-
торыі эканамічных ці адм. ра-
ёнаў; від навуковай і практыч-
най горадабудаўнічай дзей-
насці. Р. п. дазваляе ўдаклад-
няць і развіваць нар.-гасп. 
планы асобных эканамічных 
раёнаў і ствараць устойлівую 
горадабудаўнічую базу для 
развіцця населеных месцаў. 
З'яўляецца сувязным звяном 
паміж нар.-гасп. планаваннем 

і горадабудаўніцтвам. Гал. за-
дача Р. п. — комплекснае тэ-
рытарыяльна-гасп. ўпарадка-
ванне праектуемага раёна і 
фарміраванне яго планіровач-
най структуры, якая забяспеч-
вае рацыянальнае размяшчэн-
не прадукцыйных сіл і найлеп-
шыя ўмовы для працы, быту і 
адпачынку насельніцтва. Пра-
ектная дакументацыя па Р. п. 
ўключае схему Р. п. і пра-
ект Р. п. Графічныя ма-
тэрыялы с х е м ы выконваюц-
ца ў маштабе 1:100 000 — 
1:300 000. Яна служыць для 
тэхніка-эканамічнага абгрун-
тавання праектаў размяшчэн-
ня і буд-ва буйных прамысл. 
і энергетычных комплексаў, 
баз будаўнічай індустрыі, ма-
гістральных, транспартных і 
інш. камунікацый, стварэння 
арганізаваных сістэм расся-
лення і размяшчэння ў іх но-
вых і развіцця існуючых гара-
доў і сельскіх паселішчаў, 
праектавання курортаў, на-
цыянальных і прыродных пар-
каў, запаведнікаў, а таксама 
міжраённых зон і комплексаў 
масавага адпачынку насель-
ніцтва. П р а е к т Р. п. распра-
цоўваецца на аснове схемы 
Р. п. Графічныя матэрыялы 
выконваюцца ў маштабе 
1:25 000, 1:50 000. Праект 
Р. п. — аснова для распрацоў-
кі генеральных планаў развіц-
ця гарадоў і інш. населеных 
месцаў, прамысл. вузлоў, ку-
рортных і турысцкіх комплек-
саў, размяшчэння культ.-быт. 
устаноў раённага значэння. 
На аснове праекта Р. п. скла-
даюцца таксама праекты між-
гасп. і ўнутрыгасп. земле- і ле-
саўпарадкавання, вылучэння 
буйных зямельных участкаў 
для розных відаў выкарыстан-
ня, вядзецца распрацоўка пра-
ектаў зон санітарнай аховы. 
РАЗЕТКА (ад франц. rosette, 
літар. ружачка), арнамен-
тальны матыў у выглядзе сты-
лізаванай распушчанай кветкі 
(напр., ружы). Р. з старажыт-
насці выкарыстоўваюцца ў ар-
хіт. дэкоры і ў дэкар.-пры-
кладным мастацтве. 
РАЗРЭЗ а р х і т э к т у р н ы , 
франтальная праекцыя бу-
дынка ці архіт. дэталі, умоўна 
рассечаных плоскасцю або сі-
стэмай плоскасцей. Служыць 
для паказу на чарцяжы канфі-
гурацыі архіт. дэталей, аб'ё-
маў або ўнутраных прастораў. 
Р. шырока выкарыстоўваюцца 
ў архіт. праектах, выконваюц-
ца сродкамі графікі архітэк-

Разеткі ў афармленні 
столі палаца ў в. Вы-
сокае Камянецкага 
раёна. 

Папярочны разрэз Іо-
сіфаўскага сабора ў 
Магілёве. 18 ст. 

Аксанаметрычны раз-
рэз храма святой Са-
фіі ў Стамбуле. 532-
37. 

Псеўдарускі стыль. Бу-
дынак абласнога дра-
матычнага тэатра ў 
Магілёве. 1886-1888. 
Галоўны фасад. 

РАБАТКА 
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Разьба архітэктурная. 
Разьба ў інтэр'еры Мі-
калаеўскай царквы ў 
в. Кажан-Гарадок Лу-
нінецкага раёна. 19 ст. 

Ракайль. 

Арнамент ракако. 

турнай. Для нагляднага пака-
зу структуры будынка і поўна-
га ўяўлення пра яго архіт.-
прасторавую арганізацыю ча-
сам сумяшчаецца з аксанамет-
рычным Р. (гл. Аксанамет-
рыя). 
РАЗЬБА АРХІТЭКТУР-
НАЯ, арнаментальная ці сю-
жэтная кампазіцыя, выкана-
ная спосабам мастацкай апра-
цоўкі пераважна дрэва, якая 
ўжываецца для дэкору будын-
каў і збудаванняў. Р. а. вытан-
чанай святлоценявой мадэлі-
роўкай узбагачае пластыку 
фасадаў, узмацняе іх рытміч-
ную будову, кантрастна вылу-
чае найбольш значныя элемен-
ты кампазіцыі, падкрэслівае 
архітэктоніку будынкаў. Па-
шырана некалькі відаў Р. а.: 
выемчатая, скразная, рэльеф-
ная, камбінаваная. У Расіі і на 
Беларусі вядома з 12 ст., ужы-
валася з 19 ст. ў народным 
дойлідстве. 
РАКАЙЛЬ (ад франц. госаіl-
1е, літар. драблёны камень, 
ракавіны), 1)матыў арнамен-
ту — стылізаваная ракавіна, 
С- і S-падобныя завіткі, хва-
лістыя грабяні, языкі полымя 
і інш. Кампазіцыйныя выра-
шэнні Р. разнастайныя: хва-
лісты веер, гірлянда, мудраге-
ліста выгнуты картуш, раслін-
ныя матывы. Яго элементы 
звычайна не паўтараюцца, вы-
лучаюцца экспрэсіяй. Пашы-
рэнню Р. ў еўрапейскім ма-
стацтве садзейнічала кніга 
французскага мастака Я. 
Мандона "Першая кніга арна-
ментальных форм ракайляў і 
картушаў" (Парыж, 1736). 2) 
Тэрмін Р. часам ужываюць 
для абазначэння стылю ра-
како. 
РАКАКО (франц. гососо), 
р а к а й л ь, стыль у зах.-еўра-
пейскім мастацтве 1-й паловы 
18 ст. Узнік у Францыі ў пе-
рыяд крызісу абсалютызму. 
У архітэктуры асн. прыкмета-
мі Р. з'яўляюцца ламаныя лі-
ніі, якія нагадваюць абрысы 
ракавіны, спляценне разных 
і ляпных арнаментаў, завіткі, 
разарваныя картушы, выка-
рыстанне жывапісных пано і 
інш. Стылю Р. ўласцівы ві-
зуальнае разбурэнне будаўні-
чых канструкцый, наданне 
ім раслінных форм, ілюзорнае 
пашырэнне рэальнай прасто-
ры з дапамогай вял. колькасці 
люстэркаў, залачэння, хруста-
лю. У асноўным Р. быў сістэ-
май дэкору інтэр'ераў, афарм-
ленне якіх спалучалася з 

адносна строгім вонкавым аб-
ліччам збудавання. 
РАМАНСКІ СТЫЛЬ, стыль 
сярэдневяковага еўрапейскага 
мастацтва 10-13 ст. Р. с. 
склаўся пад уплывам феа-
дальна-рэлігійнай ідэалогіі, 
увабраў у сябе элементы ста-
раж.-рымскага і візантыйска-
га мастацтваў; тэрмін узнік 
у 1820-я г. Вызначальная роля 
належала суровай, крапаснога 
характару архітэктуры (замкі, 
манастырскія комплексы, цэ-
рквы, гарадскія дамы), якой 
уласцівы сукупнасць набліжа-
ных адзін да аднаго аб'ёмаў 
рознай вышыні, канструкцый-
на аб'яднаных узаемазвязана-
сцю апор і перакрыццяў і 
ўраўнаважаных вежай-ліхта-
ром ці купалам над сярод-
крыжжам. У ранні перыяд у 
будынках рабілі плоскія драў-
ляныя перакрыцці, пазней цы-
ліндрычныя і, нарэшце, кры-
жовыя. Найбольш закончаны 
тып збудаванняў Р. с. — ма-
настырская царква (базіліка, 
крыжападобная ў плане ў Зах. 
Еўропе, круглая ў плане ра-
тонда ў Цэнтр. Еўропе). Збу-
даванні вызначаліся манумен-
тальнасцю, масіўнасцю кан-
струкцый, аздабляліся аб-
страктна-геаметрычным арна-
ментам і скульптурай на тым-
панах парталаў, капітэлях 
апор. У скульптуры і фрэ-
сках пераважалі дагматыч-
насць, скаваны арнаменталь-
на-плоскасны характар кампа-
зіцыі, умоўная трактоўка фі-
гур у спалучэнні з павышанай 
экспрэсіяй. Яскравыя ўзоры 
архітэктуры Р. с. створаны 
ў Германіі (сабор у Вормсе, 
12-13 стагоддзі), Францыі 
(царква Нотр-Дам у Пуацье, 
12 ст.), Італіі (царква Сан-
Мікеле ў Павіі, 12 ст.) і інш. 
РАМАНТЫЗМ (франц. ro-
mantisme), мастацкі метад, які 
склаўся ў канцы 18 — пач. 
19 ст. і распаўсюдзіўся як 
кірунак (плынь) у літаратуры 
і мастацтве Еўропы, ЗША. Уз-
нікненне Р. звязана з уздымам 
антыфеадальнага і нац.-выз-
валенчага руху. У барацьбе за 
сцвярджэнне новых эстэтыч-
ных прынцыпаў прыхільнікі 
Р. выступалі супраць рацыя-
налістычных дагматаў класі-
цызму, ставілі на першы план 
творчую свабоду дойліда. Ад-
на з характэрных яго рыс — 
пошукі новых форм праз 
асваенне гіст. і нар. стыляў. Р. 
выявіўся ў захапленні архіт. 
архаікай, экзотыкай, гіст. і на-

Раманскі стыль. Царк-
ва ў г. Клюні (Фран-
цыя). 11-12 стагоддзі. 

Рамантызм. Замак ся-
рэдзіны 19 ст. ў Чэхіі. 
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цыянальным матэрыялам, а 
таксама ў паглыбленні ў сім-
валізм і дэкаратыўнасць. 
РАНДЭЛЬ (франц. rondel ад 
rond круг), першапачатковая 
форма каменнага бастыёна ў 
выглядзе шматвугольніка без 
задняй сценкі. 
РАСКРАПОЎКА, невялікі 
выступ плоскасці фасада, ан-
таблемента, карніза і інш. 
Выкарыстоўваецца гал. чынам 
для члянення або пластычнага 
ўзбагачэння фасада будынка. 
Элементамі Р. могуць быць 
пілястры, лапаткі, стойкі кар-
каса, якія выступаюць на фа-
садзе будынка. Вядома са ста-
ражытнасці, пашырана ў кла-
січных ордэрах манум. мура-
ванай архітэктуры Стараж. 
Грэцыі і Стараж. Рыма. 

РАСПАЛУБКА, частка скля-
пення, утвораная перасячэн-
нем яго дзвюх узаемна перпен-
дыкулярных цыліндрычных 
паверхняў. Звычайна робяць 
пры размяшчэнні верхняй кро-
пкі праёмаў вышэй за пяту 
асн. скляпення (Р. ўтвараюць 
малыя скляпенні), радыус якіх 
вызначаецца шырынёй пра-
ёма. Вядомы ў сярэдневяко-
вых раманскіх і гатычных збу-
даваннях. На Беларусі паяві-
ліся ў 16 ст. ў 1- і 3-нефавых 
храмах, пашырыліся ў 17-
18 ст. у збудаваннях стылю 
барока; вядомы ў грамадзянс-
кай архітэктуры 18 ст. 

РАТОНДА (італьян. rotonda ад 
лац. rotundus круглы), круглае 
ў плане цэнтрычнае збудаван-
не зычайна з размешчанымі 
па перыметры калонамі, за-
вершанае купалам. Вядома з 
часоў Стараж. Грэцыі і Ста-
раж. Рыма. Сустракаліся ў 
архітэктуры культавых збуда-
ванняў сярэдніх вякоў, эпохі 
Адраджэння, стылю класіцыз-
му. Найбольш пашыраны тып 
храма-Р. ў культавым буд-ве 
класіцызму, неакласіцызму. 
У выглядзе Р. вырашаны аль-
танкі і павільёны ў рэгуляр-
ных і пейзажных парках 
сядзіб. Падобныя да Р. гранё-
ныя аб'ёмы завяршалі будынкі 
палацаў, ратуш, брам. 

РАТУША [польск. ratusz ад 
ням. Rathaus (Rat рада + 
+ Haus дом)], будынак, у якім 
размяшчаліся органы гарад-
скога самакіравання. Першыя 
Р. ў Зах. Еўропе паявіліся ў 
12 ст. Пабудовы мелі элементы 
крапаснога і грамадзянскага 
дойлідства. Узводзілі 2-павяр-
ховыя Р. з балконам ці 

эркерам. Будаўніцтва Р. па-
шырана ў 19 і асабліва ў 20 ст., 
калі Р. арганічна ўваходзіць 
у гіст. цэнтры гарадскога ася-
роддзя. На Беларусі Р. пачалі 
будаваць з 14 ст. Узводзілі ў 
гарадах на рыначных плош-
чах, часам аб'ядноўвалі з 
гандлёвымі, гасцінымі радамі, 
арсеналамі, важніцамі. Буда-
валі з дрэва, цэглы, у тэхніцы 
"прускага муру". Будынкі Р. 
мелі звычайна простыя і ма-
нум. формы. У 1 7 - 1 8 стагод-
дзях пераважаў барочны тып: 
Р. з шмат'яруснай вежай, 
завершанай разнастайнымі 
купалкамі ці шпілем, існавалі 
і бязвежавыя. Манументаль-
насцю і цэльнасцю вылучаліся 
Р. стылю класіцызму, у якіх 
кампазіцыйным акцэнтам фа-
садаў быў порцік. Існавалі 
Р. з рысамі несапраўднай 
готыкі. Гал. памяшканнем Р. 
была парадная зала (на 2-м 
паверсе) для ўрачыстых ак-
таў, пасяджэнняў магістрата, 
тэатральных паказаў і інш. 
Частка памяшканняў Р. (пад-
валы, першыя паверхі) адво-
дзілася пад крамы, склады 
і інш. 

РАЦЫЯНАЛІЗМ (франц. ra- 
tionalisme ад лац. rationalis 
разумны), сукупнасць архіт. 
кірункаў 1-й пал. 20 ст., якія 
праграмна асвойвалі найноў-
шыя дасягненні навукі і 
тэхнікі. У шырокім сэнсе 
Р. часам атаясамліваюць з па-
няццем "сучасная архітэкту-
ра". Асновы Р. заложаны ў 
канцы 19 ст. (арх. Л. Салівен 
у ЗША, X. П. Берлаге ў Нідэр-
ландах, А. Лоза ў Аўстрыі, 
А. Перэ ў Францыі і інш.). Яго 
станаўленню ў пач. 20 ст. 
спрыялі тэорыі, якія прапа-
гандавалі група на чале з 
Ле Карбюзье ў Францыі і арх. 
школа "Баўхаўз" пад кі-
раўніцтвам В. Гропіуса ў Гер-
маніі (гл. Функцыяналізм). 
Развіваўся пераважна ў 
1920-1930-я г. Горадабудаўні-
чыя ідэі Р. зафіксаваны ў 
т. зв. Афінскай хартыі (1933), 
а агульныя архіт. канцэпцыі ў 
1950-я г. прывялі да стварэння 
т. зв. міжнар. стылю. Пэўны 
дагматызм і сацыяльна-рэ-
фармісцкі утапізм прадстаўні-
коў Р. сталі прычынамі яго 
крызісу. У СССР шэраг па-
добных да Р. рыс меў кан-
структывізм; рацыяналістамі 
лічылі сябе члены аб'яднання 
"Асацыяцыя новай архітэкту-
ры" (1923-1930), якія ставілі 
на першы план псіхафізіяла-

Ратуша ў Чачэрску. 
2-я палавіна 18 ст. 

РАНДЭЛЬ 

Распалубка. 

Ратонда. 
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Ружа. 

Рустыка. 

гічныя асаблівасці ўспрыман-
ня архіт. формы і імкнуліся 
знайсці рацыянальныя асновы 
ў вобразным аспекце архітэк-
туры (М. А. Ладоўскі, К. С. 
Мельнікаў і інш.). 
РУЖА, круглае акно ў ра-
манскіх і гал. чынам гатычных 
пабудовах 12-15 ст., якое мае 
каменны пераплёт у выглядзе 
радыяльных прамянёў з цэнт-
ра круга. Звычайна размяшча-
лася над уваходным парта-
лам. Р. называюць і ана-
лагічнага выгляду дэкар. ма-
тыў, што вянчае стральчатыя 
вокны гатычных будынкаў. 

Р У С К А - В І З А Н Т Ы Й С К І 
СТЫЛЬ, адзін з кірункаў 
псеўдарускага стылю. Пашы-
раны з 1830-х г. у архітэктуры 
цэркваў ("узорныя праекты" 
арх. К. А. Тона, 1840-я г.). 
Стыль увасабляў ідэю афі-
цыйнага праваслаўя пра пе-
раемнасць паміж Расіяй і Ві-
зантыяй і запазычыў шэраг 
кампазіцыйных прыёмаў і дэ-
кар. матываў візантыйскай ар-
хітэктуры, карыстаўся дзярж. 
падтрымкай. У канцы 18 — 
пач. 19 ст. на Беларусі ў 
гэтым стылі пабудавана вял. 
колькасць тыпавых храмаў, 
якія выкарыстоўвалі формы 
маскоўскага дойлідства 17 ст. 
У 1860-я гады Р.-в. с. адра-
джаецца як самастойны "ві-
зантыйскі стыль", не звязаны з 
"рускім стылем". "Візантый-
скі стыль" 2-й пал. 19 ст. за-
стаўся лакальнай з'явай, у ад-
розненне ад інш. гіст. стыляў 
быў пашыраны менш за "ру-
скі" і толькі ў культавым дой-
лідстве. 

РУСТ, спосаб апрацоўкі каме-
ню або імітаванага пад камень 
абліцовачнага матэрыялу, 
пры якім кожны камень ці яго 
імітацыя вылучаюцца перы-
метральным кантам рознай 
формы. У залежнасці ад спо-
сабу апрацоўкі выпуклай па-
верхні каменнага блока, аблі-
цовачнай пліты або іх іміта-
цыі ў тынкоўцы Р. бывае глад-
кі або фактурны. Выкарыс-
тоўваецца для рустыкі сцен 
будынкаў. 

РУСТЫКА (ад лац. rusticus 
просты, грубы, літар. вяско-
вы), рэльефная муроўка ці 
дэкар. абліцоўка сцен будын-
ка каменем з груба абколатай 
ці выпуклай вонкавай паверх-
няй (гл. Руст). Выпукласць 
каменю можа мець розную фо-
рму (найбольш пашырана пі-
рамідальная). Р. ажыўляе 

сцяну багатым зіхаценнем 
святлаценю, стварае ўражан-
не моцы, масіўнасці будынка. 
Пры аддзелцы фасада тынкоў-
кай Р. імітуецца разбіўкай 
сцяны на прамавугольнікі або 
палосы. Вядома са старажыт-
насці (Стараж. Грэцыя і Рым). 
Асабліва пашырылася ў эпоху 
Адраджэння. Р. найчасцей 
ужывалася ў грамадзянскай 
і палацава-садзібнай архітэк-
туры стылю класіцызму і асаб-
ліва ампіру. Ёй афармлялі 
цокаль ці 1-ы паверх будынка, 
вуглавыя пілястры, лапаткі, 
рызаліты. Часта выкарыстоў-
валася таксама тынкоўка "пад 
руст". Р. пашырана ў афарм-
ленні фасадаў будынкаў 
(аконных і дзвярных пра-
ёмаў, архівольтаў і інш.) у ар-
хітэктуры канца 19 — пач. 
20 ст. У драўляным культавым 
і сядзібным буд-ве выкарыс-
тоўвалася тэхніка разьбы, 
якая імітавала каменную му-
роўку, былі пашыраны ша-
лёўка сцен і афармленне вуг-
лоў "пад руст". 

РЫЗАЛІТ (ад італьян. risalita 
выступ), частка будынка, якая 
выступае за лінію фасада на 
ўсю яго вышыню. Р. звычайна 
сіметрычныя адносна цэнтр. 
восі будынка, падкрэсліваюць 
дамінуючае значэнне яго 
цэнтр. часткі, вылучаюць гал. 
ўваход, узбагачаюць пластыч-
ную выразнасць агульнай аб'-
ёмна-прасторавай кампазіцыі, 
утвараюць адзінае цэлае з асн. 
масай пабудовы. Вядомы са 
старажытнасці. Пашыраны ў 
архітэктуры стыляў барока, 
класіцызму і інш. Адыгрывалі 
значную ролю ў кампазіцыі 

палацавых пабудоў. 

РЫЗНІЦА, у хрысціянскіх 
храмах памяшканне для заха-
вання рыз (адзенне свяшчэнні-
ка пры богаслужэнні) і цар-
коўнага начыння. Звычайна 
Р. знаходзіліся ўнутры храма 
(напр., у адным з алтароў), але 
магла быць у выглядзе прыбу-
довы або (у манастырах) асоб-
нага будынка. 

РЫТМ (грэч. rhythmos ад rheo 
цяку), чаргаванне акцэнтных 
архіт. элементаў (праёмаў, 
прасценкаў, вертыкальных 
стоек каркаса, балконаў, эрке-
раў і г. д.) пры вырашэнні 
кампазіцыі аднаго будынка 
або паўтарэнне саміх бу-
дынкаў пры стварэнні архіт. 
ансамбля; адзін з сродкаў ар-
хіт. кампазіцыі, з дапамогай 
якога дасягаецца сувымер-

Рызаліт. 

Нарастаючы рытм да 
цэнтра ў кампазіцыі 
Сафійскага сабора ў 
Ноўгарадзе. 
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РЭГУЛЯРНЫ 

насць і эмацыянальная выраз-
насць твора архітэктуры. У ас-
нове Р. — адзінства функцы-
янальнага, канструкцыйнага і 
аб'ёмна-планіровачнага выра-
шэння. Рытмічнасць, закла-
дзеная ў канструкцыйна-пра-
сторавых асаблівасцях стоеч-
на-бэлечнай сістэмы антычна-
га дойлідства, была па-ма-
стацку асэнсавана сродкамі 
ордэрнай сістэмы (манум. па-
будовы Стараж. Грэцыі і 
Стараж. Рыма). Р. можа быць 
простым (паўтарэнне архіт. 
элемента з захаваннем яго па-
мераў і інтэрвалаў паміж імі), 
а таксама нарастаючым або 
ўбываючым (паступовае змя-
ненне інтэрвалаў паміж архіт. 
элементамі). Ён звязаны і з 
інш. сродкамі архіт. кампазі-
цыі: прапорцыямі, сіметрыяй, 
маштабнасцю, кантрастам, 
нюансам. 

РЭГУЛЯРНЫ ПАРК, тып 
парку, для якога характэрны 
строгая геаметрычная плані-
роўка, падпарадкаваная гал. 
кампазіцыйнай восі, радавыя 
пасадкі дрэў, баскеты, шыро-
кія партэры з газонамі ці квет-
кавым арнаментам, басейны, 
каналы, фантаны. Цэнтр. мес-
ца займаў палац, ад якога ра-
дыяльнымі промнямі разы-
ходзіліся алеі, што адкрывалі 
шырокія відавыя перспекты-
вы. Перад палацам звычайна 
знаходзіліся партэры, вада-
ёмы і каналы. Выразныя 
прасторавыя акцэнты і арыен-
ціры ўносілі шматлікія 
скульптуры, абеліскі, малыя 
формы архітэктуры. 
РЭКАНСТРУКЦЫЯ (лац. 
ге... прыстаўка, якая абазна-
чае паўторнае дзеянне + con- 
structio пабудова), 1) перабу-
дова будынка з мэтай паляп-
шэння яго функцыяніравання 
ці выкарыстання па новым 
прызначэнні. 2) Карэнная пе-
рабудова населенага пункта, 
абнаўленне горада (яго плані-
роўкі, забудовы і добраўпа-
радкавання), выкліканыя са-
цыяльна-эканамічнымі, сацы-
яльна-гігіенічнымі і ар-
хіт.-маст. патрабаваннямі. 
3) Аднаўленне першапачатко-
вага аблічча населенага пунк-
та, архіт. ансамбля ці асобнага 
помніка па рэштках, выяўлен-
чых матэрыялах ці апісаннях 
помніка. Можа азначаць і пра-
ект такога аднаўлення ў вы-
глядзе рысунка, чарцяжа, апі-
сання. Навуковая, аргумента-
ваная Р. помніка можа быць 
важным матэрыялам яго на-

ступнай рэстаўрацыі. У адроз-
ненне ад рэстаўрацыі не аба-
вязкова прадугледжвае прак-
тычнае аднаўленне помніка. 
РЭНЕСАНС (франц. Renais-
sance Адраджэнне ад renaitre 
адраджацца), эпоха ў развіцці 
шэрага краін Зах. і Цэнтр. 
Еўропы, пераходная ад сярэд-
невяковай культуры да куль-
туры новага часу. Гл. Адра-
джэнне. 

РЭСТАЎРАЦЫЯ (ад позна-
лац. restauratio аднаўленне), 
умацаванне і аднаўленне раз-
бураных, пашкоджаных або 
скажоных архіт. помнікаў для 
выяўлення іх гіст. і маст. каш-
тоўнасці, падаўжэння іх веку 
і ўключэння ў сучаснае жыц-
цё. Састаўная частка аховы 
помнікаў гісторыі і культуры. 
Праводзіцца на аснове спец. 
даследаванняў іх гіст. вера-
годнасці, дэталёвага дакумен-
тальнага даследавання помні-
ка (апісанні, фотафіксацыя, 
абмерныя чарцяжы, археал., 
гіст., інж.-тэхн. і інш. даследа-
ванні) і навукова абгрунтава-
нага праектнага рашэння, 
узгодненага з органамі аховы 
помнікаў гісторыі і культуры, 
з фіксацыяй усіх наступных 
змен. У працэсе Р. мо-
гуць уводзіцца новыя элемен-
ты, неабходныя па эстэтычных 
і канструкцыйных меркаван-
нях, выкарыстоўвацца матэ-
рыялы і тэхніка, якія адрозні-
ваюцца ад першапачатковых, 
але не парушаюць цэласнасці 
помніка, яго гіст. рыс. Метады 
і спосабы Р. вызначаюцца ха-
рактарам далейшага выкарыс-
тання помніка. Метады сучас-
най Р.: кансервацыя, аднаў-
ленне (адбудова), прыстаса-
ванне, рэканструкцыя (згодна 
з навукова абгрунтаванымі да-
дзенымі), уласна Р. Асобныя 
спосабы Р.: перанясенне (з 
поўнай разборкай помніка або 
без яе), рэгенерацыя (комп-
лекс горадабудаўнічых і рэс-
таўрацыйных мерапрыемстваў 
па захаванню гіст. забудовы і 
ансамбляў). Розніца мясцо-
вых умоў, традыцый, мэт і 
ўзроўню Р. вызначае разна-
стайнасць тэарэтычных кан-
цэпцый і тэрміналогіі Р. ў 
розных рэгіёнах. 
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СВІРАН 

Успенскі сабор мана-
стыра ў в. Жыровічы 
Слонімскага раёна. 
17-19 стагоддзі. 

Сакрысція. Агульны 
выгляд касцёла Успен-
ня Багародзіцы ў г. п. 
Дзятлава (уверсе). 
1646. План касцёла ў 
в. Камаі Пастаўскага 
раёна. 1606. 

с 
САБОР, галоўны храм горада 
або манастыра, дзе праводзіць 
богаслужэнне вышэйшая асо-
ба (патрыярх, архіепіскап і 
інш.). Архітэктура С. звычай-
на вызначаецца манументаль-
насцю форм, адлюстроўвае 
асн. тэндэнцыі пануючага 
архіт. стылю (напр., сабор 
Нотр-Дам у Парыжы, Са-
фійскія саборы ў Кіеве, Ноў-
гарадзе, Полацку). 
САДОВА-ПАРКАВАЕ МА-
СТАЦТВА, мастацтва фармі-
равання садоў, паркаў і інш. 
азялененых участкаў гарма-
нічным спалучэннем прырод-
ных і архіт. элементаў (рэль-
еф, вадаёмы, дрэвы, кусты, 
кветкі, пляцоўкі, розныя збу-
даванні, скульптура). У пра-
цэсе яго развіцця пад уплывам 
прыродна-кліматычных умоў, 
быт. і культ. традыцый, эстэ-
тычных поглядаў выпрацава-
НЫ разнастайныя кампазіцый-
яыя прыёмы, якія можна 
ўмоўна звесці да 2 асн. 
прынцыпаў, рэгулярнага (ге-
аметрычнага) і пейзажнага 
(маляўнічага, імітуе прырод-
ны ландшафт). Апрача рэгу-
лярнага парку і пейзажнага 
парку, існуюць паркі мяшана-
га тыпу. С.-п. м. ўзнікла ў 
старажытнасці. У Зах. Еўропе 
яго асн. прыёмы склаліся 
ў 16-18 ст. У эпоху Адра-
джэння ў Італіі паявіліся рэгу-
лярныя сады на тэрасах з 
падпорнымі сценкамі, манум. 
лесвіцамі, скульптурай, каска-
дамі, фантанамі. Рацыяналіс-
тычныя прынцыпы, якія пера-
важалі ў мастацтве Францыі 
17 ст., увасобіліся ў строга 
геаметрычнай планіроўцы рэ-
гулярных ("французскіх") 
паркаў, створаных А. Ленот-
рам. У сярэдзіне 18 ст. ў Еўро-
пе ўзніклі свабодна расплана-
ваныя пейзажныя паркі (спа-
чатку ў Вялікабрытаніі, потым 
у Францыі). С.-п. м. 19 — пач. 
20 ст. характарызуецца сты-
лістычным эклектызмам (ства-
раюцца кампазіцыі тыпу япон-
скіх садоў, іспана-маўрытан-
скага патыо, альпійскай горкі 

і інш.). 
САКРЫСЦІЯ (ад лац. sac-
rum святыня), бакавое памяш-
канне ў касцёле ці кляштары, 
прызначанае для захавання 

культавага начыння, адзення 
свяшчэннаслужыцеляў і інш.; 
часам тут захоўвалася і кляш-
тарная казна. У раннехрысці-
янскіх храмах функцыі С. вы-
конвала пастафорыя, у пра-
васлаўных — рызніца. Раз-
мешчана С. звычайна ва ўсх. 
частцы касцёла,' непасрэдна 
каля месца правядзення служ-
бы. Зрэдку знаходзіцца паміж 
касцёлам і кляштарам. С. бы-
ваюць 1-павярховыя, пера-
крытыя скляпеннямі, радзей 
2-павярховыя. 

САЛАДЗІЛЬНЯ, с а л а д о ў-
н я, гаспадарчае збудаванне, 
дзе прарошчваюць і сушаць 
зерне на солад. На Беларусі ў 
16-19 ст. будавалі пераважна 
пры броварах ці асобна. Най-
часцей гэта была драўляная 
пабудова, накрытая драніцамі 
ці саломай, з маленькімі вок-
намі; складалася з 2 памяш-
канняў: у адным ставілі рош-
чыну, у другім была сушня 
з курнай печчу. Часам выка-
рыстоўваецца як сушня. Вядо-
ма ў матэрыяльнай культуры 
і інш. славянскіх народаў. 

САНДРЫК, дэкаратыўная 
архіт. дэталь у выглядзе не-
вял. прафіляванага (прамаву-
гольнага або выгнутага) карні-
за над аконным ці дзвярным 
праёмам на фасадзе будынка 
(радзей у інтэр'ерах). Часам 
апіраецца на кансолі і завяр-
шаецца франтонам. Вядомы 
са старажытнасці (манум. ор-
дэрная архітэктура Стараж. 
Грэцыі і Стараж. Рыма). Па-
шыраны ў архітэктуры рэне-
сансу і інш. стыляў. 

СВІРАН, традыцыйная гасп. 
пабудова для хавання збож-
жа, прадуктаў, адзення, хат-
няга начыння. Ад клецяў ад-
розніваецца большымі паме-
рамі, дэферэнцыраванасцю 
функцыянальнага прызначэн-
ня, дэкар. аздабленнем. Здаў-
на вядомы на Беларусі, у Літ-
ве, асобных раёнах Польшчы. 
Будавалі іх пераважна з дрэ-
ва, з 18 ст. вядомы мураваныя 
або ў тэхніцы "прускага му-
ру". Некаторыя С. набліжалі-
ся сваім выглядам да лямусаў 
і скарбніц. С. былі 1-ярусныя 
франтальнай кампазіцыі і 
2-ярусныя франтальна-ярус-
най і цэнтрычна-яруснай кам-
пазіцыі. У 17 ст. ўзнік тып 
шматкамернага С. франталь-
най кампазіцыі — падоўжаны 
будынак, падзелены сценамі 
на самастойныя памяшканні, 
кожнае з якіх мела ўваход з 

Сандрык. 

Свірны. 
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галерэі, утворанай тшдчэнямі. 
Часам галерэі мелі аркады, 
аздаблялі іх "вісячымі гірка-
мі" і іншымі дэкар. элемен-
тамі. Дахі ўпрыгожвалі мета-
лічнымі флюгерамі. У верхнім 
ярусе 2-яруснага С. рабілі га-
лерэйку, на якую вяла з ганка 
адкрытая лесвіца. С. цэнтрыч-
на-яруснай кампазіцыі мелі 
кругавыя галерэі ў абодвух 
ярусах. У некаторых С. пад 
збожжа выкарыстоўвалі толь-
кі ніжнія ярусы, а верхнія 
служылі скарбніцай. 
СВЯТЛІЦА, светлы чысты па-
кой, прызначаны звычайна 
для прыёму гасцей. Здаўна вя-
домы ў Расіі, Польшчы і інш. 
краінах Еўропы. На Беларусі 
дакументальныя звесткі пра 
С. вядомы з 16 ст. Яны існава-
лі ў жылых дамах і замках, 
верхніх ярусах брам, лазнях, 
корчмах і аўстэрыях. Гэта 
былГвял. жылыя пакоі з каф-
лянымі грубкамі і камінамі, 
часам афармляліся шпалера-
мі. У сялянскім жыллі вядомы 
з 19 ст. 

СІГНАТУРКА (лац. signatura 
ад signo абазначаю, указваю), 
невялікая вежачка (звычайна 
з малым літургічным звонам), 
размешчаная над прэсбітэры-
ем касцёла або ў месцы перак-
рыжавання яго гал. нефа і 
трансепта. Мела дэкар. зна-
чэнне, вылучала цэнтр сярод-
крыжжа або алтарнае па-
мяшканне. Вядома ў Зах. і Ся-
рэдняй Еўропе з сярэднявечча 
(раманскія і гатычныя саборы 
Францыі, Германіі, Поль-
шчы). 

СІМЕТРЫЯ (ад грэч. sym-
metria суразмернасць), ма-
стацкі прыём, заснаваны на 
тоеснасці частак і іх размяш-
чэнні, што стварае адзінства 
і гарманічнасць архітэктурнай 
кампазіцыі. Бывае цэнтраль-
на-восевая (адносна верты-
кальнай восі), люстраная (ад-
носна вертыкальнай плоскас-
ці), вінтавая (ажыццяўляецца 
паваротам на пэўны вугал ва-
кол восі, дапоўненым перано-
сам уздоўж той жа восі), ды-
яганальная і інш. Агульныя 
прынцыпы С. ў архітэктуры 
і горадабудаўніцтве ўпершы-
ню сістэматызаваны ў Ста-
раж. Грэцыі і Стараж. Рыме, 
далейшае развіццё атрымалі ў 
архітэктуры рэнесансу і класі-
цызму. Стылі барока, ракако, 
мадэрн і інш., якія ў цэлым 
грунтаваліся на прынцыпах 
асіметрыі, уключалі С. ў свае 
асн. маст. сродкі. 

СІНАГОГА ( ад грэч. synago-
ge сход, месца збору), у іудаіз-
ме абшчына веруючых і малі-
тоўны дом. Пры разнастайнас-
ці архіт. тыпаў С. маюць 
агульныя рысы: прамавуголь-
ны план, дзяленне на 3-5 не-
фаў, каля ўсх. сцяны "каўчэг 
запавета" і ўзвышэнне для чы-
тання свяшчэнных тэкстаў пе-
рад ім. 
СКАРБНІЦА, гаспадарчая 
пабудова ў замкава-палаца-
вых і сядзібных комплексах 
для захоўвання найб. каш-
тоўных рэчаў, зброі і інш. 
дакументаў. Здаўна вядома 
на Беларусі, у Літве, Польшчы 
і на Украіне. Будавалі з каме-
ню, цэглы, дрэва, часам аб'яд-
ноўвалі з капліцамі, жылымі 
і гасп. пабудовамі. Склаліся 
2 тыпы пабудоў: франтальны, 
пры якім асн. мастацкую ролю 
выконваў багата аздоблены 
гал. фасад з ганкам ці порці-
кам, часам гадзіннікавай ве-
жай у цэнтры, і цэнтрычна-
ярусны, з кругавой балю-
страднай галерэяй. Дзверы 
звычайна падвойныя — вонка-
выя (дубовыя) і ўнутраныя 
(жалезныя), вокны з металіч-
нымі кратамі. 
СКВЕР (англ. square), невялі-
кі сад, добраўпарадкаваны і 
азяленены ўчастак перад гра-
мадскім будынкам, на плош-
чы, на перасячэнні транспарт-
ных і пешаходных шляхоў і 
інш. Звычайна пл. 0,2-
3 га. Функцыянальнае пры-
значэнне С. — дэкар. афарм-
ляць прастору і служыць мес-
цам адпачынку пешаходаў. 
Адрозніваюць С. для каротка-
часовага адпачынку, дэкара-
тыўныя, мемарыяльныя, скве-
ры — выставачныя пляцоўкі і 
інш. Часам С. арганізоўваюць 
пры рэканструкцыі гіст. забу-
довы. Прыёмы планіроўкі і 
добраўпарадкавання С. мо-
гуць быць рэгулярныя (геамет-
рычныя) і жывапісныя. С. мо-
гуць мець самастойную закон-
чаную кампазіцыю або быць 
элементам буйнога архіт.-
ландшафтнага ансамбля. 
СКЛЯПЕННЕ, нясучая прас-
торавая канструкцыя для пе-
ракрыцця ці пакрыцця збуда-
ванняў, якая мае крываліней-
ную паверхню. Робіцца з 
цэглы, прыроднага каменю, 
жалезабетону, дрэва. Пад на-
грузкай працуе пераважна на 
сцісканне, перадае на апоры 
вертыкальныя і гарызанталь-
ныя нагрузкі. Разнавіднасць 
С. — купал. У гатычных збу-

Сіяагога ў Быхаве. 
17 ст. Агульны выгляд 
і план. 

Скарбніца ў былым 
маёнтку в. Грозаў Ка-
пыльскага раёна. Сярэ-
дзіна 17 ст. Рэкан-
струкцыя. 
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Сігнатурка. 

СВЯТЛІЦА 



СТУКА 

Скляпенні: а — цылін-
дрычнае; б — самкнё-
нае; в — люстраное; г — 
рабрыстае жалезабе-
тоннае; д — скляпенні-
абалонкі; е — бочкапа-
добнае; ж — крыжовае; 
з — ветразевае. 

даваннях асобныя прастора-
выя ячэйкі (травеі) паміж слу-
памі і сценамі перакрываліся 
крыжовымі і нервюрнымі (зор-
чатымі, сотавымі) С. У 16 ст. 
пашырыліся цыліндрычныя С. 
з распалубкамі, якія пера-
крывалі вял. пралёты, часам 
былі аздоблены размалёўкай. 
Культавыя збудаванні ў стылі 
барока мелі звычайна цылінд-
рычныя С. з распалубкамі на 
падпружных арках у сярэднім 
нефе і крыжовыя С. ў бака-
вых. Над сяродкрыжжам ра-
біліся купалы. У перыяд баро-
ка і класіцызму ў палацавым 
буд-ве шырока выкарыстоўва-
ліся люстраныя С., у культа-
вым — купал. У сучасным 
буд-ве адным з новых тыпаў 
пакрыцця з'яўляюцца жалеза-
бетонныя танкасценныя С. — 
абалонкі рознай геаметрычнай 
формы. 

СПАВЯДАЛЬНЯ (к а н ф е-
сіяналь), элемент касцель-
нага начыння, прызначаны 
для здзяйснення хрысціянска-
га таінства — споведзі (пака-
яння). Уведзена ў хрысціян-
скую абраднасць у 2-й палове 
16 ст. Уяўляе сабой закрытае 
з усіх бакоў крэсла не-
высокімі (да пояса чалавека) 
дзверкамі. Да бакавых сценак 
далучаюцца нізкія лаўкі-пры-
ступкі для веруючых, якія спа-
вядаюцца праз акенцы, закры-
тыя кратамі. Звычайна С ра-
білі з дрэва, часам — з марму-
ру ці стука. У храмах С 
размяшчалася адвольна, але 
пераважна каля сцяны нефа 
насупраць амбона. 
СТАЙНЯ, к а н ю ш н я , гасп. 
пабудова для ўтрымання ко-
ней. Вядома з старажытнасці. 
На Беларусі пашырана з 10-
11 ст. З 16 ст. вядомы 
С драўляныя, мураваныя і 
мяшанай канструкцыі (у тэх-
ніцы "прускага муру" або з 
дрэва ў цагляныя слупы — 
шулы). С. канструкцыяй і 
кампазіцыяй маглі нагадваць 
хлявы. Ставілі іх паблізу 
ўязных брам або ў складзе 
гасп. комплексаў, накрывалі 
саломай, драніцай, гонтай, на 
дахах рабілі металічныя флю-
геры. У 17 ст. часам над цэнтр. 
часткай С. былі абарончыя 
збудаванні, залы, вежы. У не-
каторых сядзібах 2-3 С. бу-
давалі пад адным дахам або 
блакіравалі з хлявамі, вазоў-
нямі, карэтнымі майстэрнямі; 
часам 2 С. злучаліся павеццю. 
У буйных сядзібах і замках 
С. сумяшчаліся з манежамі. 

У 17 — пач. 20 ст. С. ўваходзі-
лі ў комплексы корчмаў і 
аўстэрый, пастаялых двароў, 
паштовых станцый, ратуш і 
інш. 
СТРАХА, у сялянскім буд-ве 
верхняя частка хаты і гасп. па-
будоў. Складаецца з апорных 
канструкцый (кроквы, латы) 
і пакрыцця. На Беларусі най-
больш пашырана С. на крок-
вах. Спарадычна трапляюцца 
(найчасцей у гасп. пабудовах) 
больш даўнія канструкцыі 
С. — закотам, на стаяках 
("на козлах", "на дзядках"), 
на сохах. С. бываюць 2-схіль-
ныя (пераважаюць на тэр. 
Беларусі), 3- і 4-схільныя, 
з усечаным зверху (з вальмай, 
з залобкам) і знізу (з прычол-
кам) франтонам. Традыцый-
ныя матэрыялы пакрыцця: са-
лома, чарот, дранка, гонта; 
з 20 ст. выкарыстоўваюць бля-
ху, чарапіцу; у сучасным 
буд-ве пераважае шыфер. С. 
часта ўпрыгожана вільчыкам. 
Прастору паміж С. і столлю 
(гарышча) выкарыстоўваюць 
для гасп. патрэб. Іл. гл. ў арт. 
Дах. 

СТУДНЯ, з б у д а в а н н е ў 
выглядзе свідравіны (шахты) 
для здабычы грунтавых вод. 
Раней умацоўвалася зрубам-
крэпасцю (часцей дубовым) 
вышынёй над зямлёй каля 
1 м, у наш час — муроўкай, бе-
тоннымі кольцамі. Ваду дас-
таюць з дапамогай калаўрота 
ці жураўля (доўгай жэрдкі-
рычага). С. бываюць накры-
тыя шатровымі стрэшкамі, 
якія трымаюцца на слупах з 
падкосамі, часам аздабляюц-
ца разьбой. Разам з інш. ма-
лымі архіт. формамі С. актыў-
на ўдзельнічае ў фарміраванні 
ансамбля сядзібы, сельскага 
населенага пункта і інш. 

СТУКА, с т у к (італьян. stuc-
со, франц. stuc, ням. Stuck) 
ш т у ч н ы м а р м у р , матэ-
рыял для аздаблення сцен 
і архіт. дэталей. Выраб-
ляецца з апаленага і здроб-
ненага гіпсу, змешанага з 
галуном і клеем, часам з да-
мешкамі мармуровай пудры. 
Цестападобную масу нано-
сяць на падрыхтаваную па-
верхню, патрэбную форму на-
даюць лепкай; шліфуюць і па-
ліруюць да люстранога бляс-
ку, часам таніруюць. Вядомы 
ў мастацтве Стараж. Егіпта, 
пашыраны ў Стараж. Рыме, 
мастацтве Адраджэння. На 
Беларусі выкарыстоўвалі з 

Тыпы каркаснай кан-
струкцыі стрэх: а — на 
сохах; б — на паўсош-
ках; в — на крыжах; 
г — на кроквах (1 — 
сволак, 2 — сохі, 2 — 
паўсошка, 3 — ключы; 
5 — крыж, 6 — кроквы, 
7 — латы). 

Студня ў в. Грыцавічы 
Бераставіцкага раёна. 
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СТЫЛАБАТ 

Стылабат. 

Завяршэнне грэчаскай 
стэлы. 

17 ст. ў аздабленні інтэр'ераў 
культавых будынкаў і пала-
Цаў. 
СТЫЛАБАТ (грэч. stylobates 
ад stylos калона + baino сту-
паю), платформа ступеньчата-
га цокаля (верхняя ступень 
стэрэабата) стараж.-грэчаска-
га храма, на якой узводзіліся 
калоны ці будынак. Пазней 
С. наз. ўвесь 3-ступеньча-
ты цокаль стараж.-грэчаскага 
храма. 

СТЫЛЬ (лац. stilus, stylus ад 
грэч. stylos грыфель для пісан-
ня) у а р х і т э к т у р ы , адзін-
ства маст. светапогляду, што 
адлюстроўвае эстэтычныя ідэ-
алы свайго часу і ідэалогіі, 
ідэйна-маст. змест і эмацы-
янальныя характарыстыкі ар-
хіт. вобразаў. Залежаць ад 
сацыяльнага прызначэння бу-
дынкаў і фармальна-эстэтыч-
ных заканамернасцей (прын-
цыпы аб'ёмна-прасторавай 
кампазіцыі, сродкі архіт. вы-
разнасці, прыёмы выкары-
стання архіт. форм), звязаных 
з канкрэтным узроўнем раз-
віцця будаўнічай тэхнікі, 
функцыянальнай структурай 
збудавання, прыродна-кліма-
тычнымі і інш. ўмовамі. Выяў-
ляецца ў сістэме функцыя-
нальнай і прасторавай аргані-
зацыі будынкаў, комплек-
саў і ансамбляў, у іх 
архітэктоніцы, прапорцыях, 
пластыцы, дэкоры. Гісторыя 
архітэктуры карыстаецца не-
каторымі стылявымі катэгоры-
ямі, якія абазначаюць перы-
яды ў гісторыі мастацтва: ра-
манскі стыль, готыка, ад-
раджэнне, барока, ракако, 
класіцызм. Пад тэрмінам С. 
часам разумеюць сукупнасць 
характэрных прыкмет, уласці-
вых архітэктуры пэўнага на-
рода. Пры фарміраванні С. 
выпрацоўваюцца новыя тыпы 
будынкаў, прынцыпы творча-
га метаду, асвойваюцца новыя 
канструкцыі і будаўнічыя ма-
тэрыялы і г. д. Перыяд ста-
наўлення С. звыч'айна харак-
тарызуецца найбольш інтэн-
сіўнымі наватарскімі пошука-
мі, часам пры захаванні форм 
і прыёмаў мінулых С, а ў 
перыяд яго росквіту — уда-
сканаленнем сродкаў і прыё-
маў, уласцівых дадзенаму С. 

СТЭЛА (ад грэч. stele слуп), 
вертыкальна пастаўленая над-
магільная або мемарыяльная 
пліта з каменю ці інш. даўга-
вечнага матэрыялу з надпісам 
ці рэльефнай выявай. Вядома 

з 6-5 ст. да н. э. У Стараж. 
Грэцыі служылі надмагіллямі, 
межавымі камянямі, ставіліся 
для ўвекавечання пэўнай па-
дзеі. У сучасным мастацтве 
форма С. выкарыстоўваецца 
для надмагілляў і помнікаў 
інш. прызначэння. 
СТЭРЭАБАТ (грэч. stereoba-
tes), y антычнай архітэкту-
ры цокаль храма ці каланады. 
У стараж.-грэчаскім дойлідст-
ве С. звычайна складаўся з 3 
ступеней, верхняя з якіх (ці 
толькі яе паверхня) наз. сты-
лабатам. 

СУТАРЭННЕ, памяшканне 
пад першым паверхам будын-
ка, ніжэй узроўню зямлі; пад-
зямелле. На Беларусі вядо-
мы з 12 ст. У 14-16 ст. мелі 
мураваныя замкі і некаторыя 
храмы, з 17 ст. С. рабілі 
ў жылых мураваных будын-
ках, камяніцах. У іх захоўвалі 
розныя тавары, будаўнічы і 
вайсковы рыштунак, часам 
выкарыстоўвалі як турму. 
СУХАРЫКІ, гл. Дэнтыкулы. 

СУШНЯ, старадаўняя гасп. 
пабудова для сушкі лёну, зба-
жыны, канапель і інш. Вядомы 
ва ўсіх народаў Еўропы. На 
Беларусі пашыраны ў 16 — 
пач. 20 ст. Будаваліся пера-
важна з дрэва. Як С. вы-
карыстоўвалі асеці, ёўні, ча-
сам саладзільні, лазні. 

СЫРНІЦА, гаспадарчая па-
будова для сушкі і захоўвання 
сыру. С. былі пашыраны на 
Беларусі, у Польшчы і Літве. 
На Беларусі вядомы пераваж-
на ў сядзібах і фальварках 
16 — пач. 20 ст., у 19 — пач. 
20 ст. — і ў некаторых сялян-
скіх гаспадарках. Найчасцей 
іх будавалі каркаснай канст-
рукцыяй на слупах са сценамі 
з плятня або дошак. Многія С. 
мелі 2 ярусы (у ніжнім збера-
галіся малочныя прадукты). 
У некаторых С. верхні ярус 
меў ганак ці галерэйку, куды 
вяла адкрытая лесвіца. 

СЯДЗІБНЫ ДОМ у пан-
с к а й с я д з і б е , н а тэрыто-
рыі Беларусі ў 16 — пач. 
20 ст. жылы будынак, які 
адрозніваўся ад палаца мен-
шымі памерамі, меншай коль-
касцю парадных памяшкан-
няў, больш простым дэкорам 
фасадаў і інтэр'ераў. Быў ар-
хіт.-планіровачным цэнтрам 
ансамбля сядзібы. Асн. бу-
даўнічы матэрыял С. д. — 
дрэва, у 16-17 стагоддзях 
некаторыя дамы ўзводзілі ў 
тэхніцы "прускага муру", у 

Сырніца ў б. маёнтку 
Залучча (Стаўбцоўскі 
раён). Фрагмент гра-
вюры А. Савіцкага. 
1873. 

Фрагмент сядзібнага 
дома ў в. Сакаўшчына 
Валожынскага раёна. 
Канец 20 ст. 
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Сяродкрыжжа сабора 
ў Эчміядзіне ў Арменіі. 
5 ст. Рэканструкцыя. 

18-19 стагоддзях пашырылі-
ся мураваныя будынкі. Боль-
шасць С. д. існавала ў сель-
скай мясцовасці, радзей у 
мястэчках і гарадах. У 16-17 
стагоддзях многія дамы буда-
валі на ўзор 2- і 3-камерных 
сялянскіх хат. У 2-камерным 
С. д. да жылога пакоя прыбу-
доўвалі алькеж або іншае жы-
лое памяшканне. Развіццё 
планіроўкі адбывалася . за 
кошт дыферэнцыяцыі памяш-
канняў па іх функцыянальным 
прызначэнні і размяшчэння 
некаторых з іх у флігелях. 
У 18 ст. С. д. стылю барока 
завяршаліся складанымі да-
хамі (ламанымі, яруснымі, 
мансардавымі), у планіроўцы 
пераважала анфіладная сістэ-
ма з лесвіцай і параднымі па-
мяшканнямі ў цэнтры. У аз-
дабленні гал. фасада выка-
рыстоўваліся картушы і іншыя 
дэкар. элементы. У 2-й пал. 
19 — пач. 20 ст. ў архітэктуры 
С. д. пашырыліся стылі неага-
тычны, неараманскі, мадэрн, 
неакласіцызм і неабарока. 
СЯРОДКРЫЖЖА, частка 
культавага збудавання, утво-
раная перасячэннем аднаго 
або некалькіх падоўжных не-
фаў з папярочным трансеп-
там. Вядома з антычнасці. 
На Беларусі пашырана з 11-
12 ст. у мураваных крыжова-
купальных і крыжова-цэн-
трычных храмах. Звычайна 
цэнтр С. вылучаўся купалам 
або вежачкай-сігнатуркай. 

т 

Табернаклі: гатычны 
(уверсе) і рэнесансавы. 

ТАБЕРНАКЛЬ (ад лац. taber-
naculum шацёр), 1) ніша ў 
алтарнай сцяне для размя-
шчэння культавых атрыбутаў 
(звычайна аформлена невял. 
накладным порцікам). Часам 
Т. называюць і характэрную 
для гатычных храмаў вежапа-
добную адкрытую прыбудову 
да алтара для размяшчэн-
ня статуй святых. 2) Невялі-
кая шафка ў цэнтры касцель-
нага алтара на яго подыуме. 
Прызначалася для захоўвання 
прадметаў рэлігійнага пакла-
нення. Яе рабілі звычайна з 
дрэва, аздаблялі ў сярэдзіне 
белым шоўкам або фарба-
валі ў белы колер, звонку 

ўпрыгожвалі накладной драў-
лянай паліхромнай ці па-
залочанай разьбой. У раннім 
сярэднявеччы Т. умуроўвалі ў 
алтарную сцяну, у перыяд ба-
рока і ракако — самастойны 
элемент алтара. 
ТАРАСА, сцяна з двух радоў 
бярвён ці брусоў, прамежак 
паміж якімі часам запаўняўся 
зямлёй і каменнем; тып аба-
рончага збудавання. Здаўна 
вядомы ў драўляным дойлід-
стве славян. У адрозненне ад 
гародняў — асобных зру-
баў — Т. ўяўляла сабой су-
цэльную сцяну, падзеленую 
папярочнымі сценкамі на шэ-
раг чатырохвугольных у плане 
адсекаў. У верхняй частцы ме-
ла баявы ярус з абламам, звы-
чайна завершаным 2-схільным 
дахам. На Беларусі Т. вядомы 
з 16 ст. (Орша, Віцебск), аднак 
у сувязі з перавагай гародняў 
як традыцыйнага тыпу аба-
рончых сцен вял. пашырэння 
не мелі. 

ТАСКАНСКІ ОРДЭР, адзін 
з архітэктурных ордэраў. 
З'яўляецца разнавіднасцю да-
рычнага ордэра і адрозніваец-
ца ад яго адсутнасцю канелю-
раў на калоне і трыгліфаў 
на фрызе. Нясучыя часткі — 
гладкі ствол калоны з капітэл-
лю і базай. Капітэль складаец-
ца з шыйкі, якая злучае капі-
тэль з ствалом калоны, эхіна 
(паўавала) і верхняй квадрат-
най у плане пліты (абака). 
Антаблемент складаецца з ар-
хітрава, гладкага фрыза і 
карніза. Як маст.-выразная 
форма Т. о. склаўся ў архітэк-
туры Стараж. Рыма. Назва 
паходзіць ад вобласці Таскана 
ў Цэнтр. Італіі (стараж. Этру-
рыя). 

ТРАВЕЯ (ад франц. travee 
пралёт), у раманскай і гатыч-
най архітэктуры прамавуголь-
ная ў плане прасторавая ячэй-
ка нефа, абмежаваная па вуг-
лах 4 апорамі, якія нясуць 
крыжовае або самкнутае скля-
пенне. Гатычнае збудаванне 
ўяўляе сабой сістэму Т. 

ТРАНСЕПТ (позналац. tran-
septum ад лац. trans за + sep-
tum агароджа), адзін ці не-
калькі папярочных нефаў у 
базілікальных і крыжовых у 
плане храмах, якія перасяка-
юць падоўжныя нефы, павя-
лічваюць прастору інтэр'ера 
перад алтаром і апсідай. Уз-
нік у раннехрысціянскіх хра-
мах Зах. Еўропы. На Бе-
ларусі асабліва нашырыўся ў 

Тарасы. 

Тасканскі ордэр. 

Трансепт. 

19. "Архітэктура Беларусі" 65 



ТРАПЕЗНАЯ 

рэнесансавых і барочных ба-
зіліках з канца 16 ст., 
вядомы і ў пабудовах стыляў 
класіцызму, несапраўднай го-
тыкі і інш. Часам на перакры-
жаванні гал. нефа і Т. будава-
лі купал або невял. вежу-
сігнатурку. Пераход ад па-
доўжных нефаў да Т. афарм-
ляўся падпружнымі аркамі ся-
родкрыжжа. 
ТРАПЕЗНАЯ (ад грэч. trape-
za стол, ежа), 1) у хрысці-
янскіх манастырах спец. буды-
нак з залай для сумесных тра-
пез, з царквою і дапаможнымі 
памяшканнямі. У Расіі Т. ў 
16-17 ст. мелі вял. 1-, 
2-стоўпныя або бясстоўпныя 
залы з адкрытымі тэрасамі-
гульбішчамі і лесвіцамі, бага-
тым дэкар. убраннем. 2) Пра-
сторная невысокая прыбудова 
з зах. боку хрысціянскага хра-
ма, якая служыць для бога-
служэння ў зімовы час і гра-
мадскіх патрэб прыхаджан. Т. 
найбольш характэрны для рус. 
архітэктуры 17-18 ст., пашы-
раны ў пабудовах рэтраспек-
тыўна-рус. стылю канца 19 — 
пач. 20 ст. 

ТРОМПЫ (франц. trompe ад 
старажытнаверхненям. trum-
ba труба), трохвугольная ні-
шападобная скляпеністая кан-
струкцыя ў форме часткі ко-
нуса, палавіны або чвэрці сфе-
рычнага купала. Т. служаць 
для пераходу ад ніжняй, квад-
ратнай у плане, часткі будын-
ка да верхняй, круглай альбо 
шматвугольнай (да купала або 
яго барабана). Часам Т. з'яў-
ляюцца апорнай канструк-
цыяй для вуглавых купалаў, 
эркераў. Т. былі пашыраны ў 
візантыйскай і стараж.-рус. 
архітэктуры. Гл. таксама Вет~ 
разі. 

ТРЫГЛІФ (грэч. triglyphos ад 
tri... y складаных словах — 
тры + glypho рэжу), прама-
вугольная, крыху выцягнутая 
па вертыкалі пліта з некалькі-
мі жалабкамі. Чаргуючыся з 
метопамі, Т. ўтвараюць фрыз 
у дарычным ордэры; звычайна 
размяшчаюцца па восях калон 
і інтэркалумніяў (паміж кало-
намі) і на канцах фрыза па 
вуглах будынка. Т. ў камені 
ўяўляюць сабой арнаментава-
ныя тарцы бэлек першапачат-
ковага драўлянага пера-
крыцця. 

ТРЫФОРЫУМ, т р ы ф о-
р ы й (позналац. triforium ад 
лац. tri... y складаных сло-
вах — тры + foris дзверы, ува-

ход), 1) 3-часткавае аркад-
нае акно або арачны праём 
з 3-лопасцевым завяршэннем. 
2) Аркада ў 2-м ярусе цэнтр. 
нефа раманскіх і гатычных ба-
зілікальных храмаў, якая 
складаецца з шэрага Т. Даючы 
палёгку сценам, узмацняе іх 
канструкцыю. Мае і дэкар. 
значэнне. 3) Вузкая галерэя, 
размешчаная за аркадай ці 
парапетам над скляпеннямі і 
пад схілам даху бакавых не-
фаў, часам у абходзе хора 
гатычнага храма. 

ТРЭЛЬЯЖ (франц. treillage), 
1) тонкі ажурны каркас для 
павойных раслін. Мае дэкар. 
і функцыянальнае (сонцаахоў-
нае) прызначэнне. Адзін з ві-
даў архітэктуры малых форм. 
2) Арнаментальны матыў у вы-
глядзе косай сеткі, часам з 
кветачкамі на скрыжаваннях. 
Выкарыстоўваецца ў аздобе 
фрызавых паясоў, плафонаў, 
панелей, агароджаў алтароў і 
амбонаў, царскіх варот, спавя-
дальняў, картушаў і інш. 

ТЫМПАН (грэч. tympanon), 
поле трохвугольнага ці фігур-
нага франтона; паглыбленая 
частка сцяны (ніша) паўцыр-
кульнага, 3-вугольнага або 
стральчатага абрысу над ак-
ном або дзвярамі. У Т. ня-
рэдка размяшчаюць скульпту-
ру, жывапісныя выявы, гербы 
і інш. 

ТЫНКОЎКА, т ы н к , ад-
дзелачны зацвярдзелы слой, 
утвораны будаўнічым раство-
рам на паверхні канструкцый-
ных элементаў, частак будын-
каў і збудаванняў. Тынкаваль-
ныя растворы звязваюцца вап-
най, цэментам, гіпсам, глі-
най, магнезітам. У сучасным 
буд-ве выкарыстоўваюць Т.: 
звычайную (для выраў-
ноўвання паверхні агара-
джальных канструкцый), с п е-
ц ы я л ь н у ю (водатрывалую і 
воданепранікальную, аку-

стычную, рэнтгенанепраніка-
льную, цеплаізаляцыйную, 
вогнезасцерагальную і інш.), 
д э к а р а т ы ў н у ю (для па-
вышэння эстэтычнай выра.ч-
насці будынкаў і збудаванняў 
у растворы дадаюць каляро-
выя і крышталічныя запаў-
няльнікі, мармуровы пясок, 
слюду, рознакаляровую шкля-
ную крошку і каляровыя 
пігменты). Маст. эфект дэка-
ратыўнай Т. дасягаецца такса-
ма рэльефнай апрацоўкай слоя 
каменячосным інструментам 

Трыфорыум. 

Тымман франтона па-
лаца ў Нясвіжы. 16-
18 стагоддзі. 

Трыгліф. 
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ФІЯЛ 

Чарцяжы галоўнага 
(уверсе) і бакавога фа-
садаў архірэйскага па-
лаца ў Магілёве. 2-я 
палавіна 18 ст. 

для імітацыі фактуры нату-
ральнага каменю. 
ТЭРАСА (франц. terrasse ад 
лац. terra зямля), 1) гарызан-
тальная ці слаба нахіленая 
пляцоўка натуральнага ці 
штучнага паходжання, якая 
ўтварае ўступ на схіле мясцо-
васці. Ствараецца для раз-
мяшчэння будынкаў на кру-
тым рэльефе, буд-ва дарог, 
арганізацыі пад'ездаў да збу-
даванняў. Насыпныя Т. ўма-
цоўваюць падпорнымі сцен-
камі, парапетамі і інш. 2) На-
туральныя або штучныя пля-
цоўкі, прызначаныя для ства-
рэння паркавых кампазі-
цый. 3) Адкрытая з трох бакоў 
(з 19 ст. часам зашклёная) 
летняя прыбудова да будынка, 
якая падтрымліваецца слупа-
мі, калонамі, аркадамі, кан-
солямі. Дах Т. часцей усяго 
з'яўляецца працягам даху асн. 
будынка. 

Ф 
ФАНТАН [італьян. fontana ад 
лац. fons (fontis) крыніца], дэ-
каратыўнае збудаванне, якое 
служыць асновай ці абрамлен-
нем для струменяў вады; твор 
малых форм. У антычнасці 
Ф. — крыніца пітной вады. Па-
зней Ф. у спалучэнні з 
архітэктурай, скульптурай і 
зялёнымі насаджэннямі стаў 
адным з сродкаў дэкар. і ма-
стацка-вобразнага вырашэння 
ў архітэктуры, садова-парка-
вым мастацтве і горадабу-
даўніцтве. Архітэктурнае вы-
рашэнне Ф. заснавана на спа-
лучэнні водных струменяў з 
нішамі, гротамі, тэрасамі і 
каскадамі. 
ФАРШТАТ (ням. Vorstadt), 
паселішча, размешчанае па-за 
межамі горада або крэпасці. 
ФАСАД, (франц. faсade ад 
італьян. facciata ад faccia 
твар), 1) вонкавая вертыкаль-
ная паверхня збудавання, 
якую ўтвараюць знадворная 
канструкцыя, гарызантальныя 
і вертыкальныя чляненні, 
рытм прыёмаў (балконаў, ло-
джый), архіт. дэталі, фактура 
будаўнічых і аддзелачных ма-
тэрыялаў, колеравы каларыт 
і інш.; у залежнасці ад тыпу 

збудавання, формы яго плана, 
месцазнаходжання вылуча-
юць галоўны, бакавы, дваро-
вы, садовы фасады. 2) Выява 
на чарцяжы вонкавага вы-
гляду збудавання, якое праек-
туецца на плоскасці праекцыі. 

ФАХВЕРК (ням. Fachwerk ад 
Fach панель, секцыя + Werk 
пабудова), тып канструкцыі ў 
драўляным каркасным буд-ве. 
Нясучая сістэма класічна-
га Ф. складаецца са стоек 
(падпорак, слупкоў), гал. бэ-
лек (трамаў, абвязак, рам) і 
дапаможных бэлек (брусоў, 
дошак). Устойлівасць Ф. на-
даюць касякі або падкосы. 
Элементы канструкцыі мацу-
юцца між сабой шыпамі або 
ўрубкамі (з 16 ст. выкарыс-
тоўваюцца і жалезныя маца-
ванні). Агароджы ў пабудо-
вах фахверкавай канструкцыі 
робяцца запаўненнем прамеж-
каў між нясучымі элементамі 
цэглаю, глінай і інш. матэры-
яламі. Ф. выконваў ролю не 
толькі канструкцыйнага, але 
і дэкар. элемента будынка, 
расчляняючы фасад на панелі 
рознай формы (а часам і 
афарбоўкі) і надаючы будын-
ку своеасаблівы, маляўнічы 
выгляд. У сярэднявечча Ф. вя-
домы ва ўсёй Еўропе. У 9-
13 ст. гарады Беларусі, Кіеў-
скай Русі забудоўваліся 
шмат'яруснымі (2-4-павярхо-
вымі) дамамі зрубнай і стаў-
повай (фахверкавай) кан-
струкцый. Відаць, былі і кам-
бінацыі — зрубны цокальны 
паверх і фахверкавая надбу-
дова. У бел. буд-ве Ф. вядо-
мы пад назвай "прускі мур". 

ФІЛЁНГА (ад ням. Fiillung, 
літар. напаўненне), 1) квад-
ратнае або прамавугольнае 
поле сцяны, пілястры, столі, 
скляпення і інш., абведзенае 
рамкай. Ф. звычайна рабілі 
з таго самага матэрыялу, што 
і сцяну, часам з іншага. Дэка-
рыравалі скульптурным ці 
жывапісным арнаментам, ге-
ральдычнымі выявамі, фак-
турнай ці колернай тынкоў-
кай. 2) Тонкая дошка або 
фанера, якая ўстаўляецца ў 
дзвярную раму і абрамляец-
ца накладным прафіляваным 
бруском. Такія дзверы наз. 
філянговымі. 

ФІЯЛ (ад грэч. phiale чаша, 
кубак), дэкаратыўная востра-
канцовая каменная пірамідка, 
якая завяршае пінакль, шчыт, 
контрфорс, фігурны шпіль і 
інш. Нярэдка Ф. ўпрыгожва-

Жылы фахверкавы дом. 

Філёнга ў афармленні 
партала Успенскага са-
бора Жыровіцкага ма-
настыра. 
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ФЛІГЕЛЬ 

Фіялы. 

Франтон жылога дома 
ў Гродне. Пачатак 
19 ст. 

юцца стылізаванымі лістамі ці 
кветкамі, часам маюць форму 
крыжа. У архітэктуры Зах. 
Еўропы пашыраны з перыяду 
позняй готыкі. 
ФЛІГЕЛЬ (ад ням. Fliigel, 
асн. значэнне — крыло), дапа-
можная прыбудова да жылога 
дома ці асобнае збудаванне, 
якое ўваходзіла ў комплекс 
сядзібы. Вядомы ў многіх кра-
інах Еўропы са старажытна-
сці, пашыраны ў архітэктуры 
стыляў барока, класіцызму і 
інш. Ф. прызначаліся пад 
жыллё аканомаў, прыслугі, 
гасцей, у іх размяшчаліся 
кухні, пякарні, залы, біблія-
тэкі, аранжарэі, скарбніцы, 
капліцы і інш. Існавалі ў ся-
дзібна-палацавых комплек-
сах, палацава-паркавых ан-
самблях, манастырскіх і кля-
штарных комплексах; нярэд-
ка мелі выгляд вежаў, замкаў 
і інш. 

ФЛЮГЕР (ад ням. Flii-
gel ці галанд. vleugel крыло), 
прылада для вызначэння на-
прамку і вымярэння хуткасці 
ветру. Складаецца з металіч-
най пласцінкі (флюгаркі), 
якая круціцца на вертыкаль-
най восі ў напрамку ветру. 
Акрамя функцыян. прызна-
чэння адыгрывае маст. ролю 
і выкарыстоўваецца як эле-
мент афармлення жылых і гра-
мадскіх будынкаў. 

ФРАНТОН [франц. fronton 
ад лац. frons (frontis) лоб, пя-
рэдні бок], частка (звычайна ў 
выглядзе трохвугольніка) фа-
сада будынка, порціка, кала-
нады, абмежаваная схіламі 
даху і карнізам. Поле Ф. (тым-
пан) часта ўпрыгожваецца 
рэльефам, скульптурай, праё-
мамі і нішамі рознай формы 
і інш.; у драўляным дойлід-
стве — архіт. разьбой, часта 
ўпрыгожанай сімвалічнай вы-
явай сонца (паўкруг з прамя-
нямі). У завяршэнні вуглоў 
часам выкарыстоўвалі акратэ-
рыі. У нар. дойлідстве Ф. 
з'яўляецца канструкцыйным 
элементам хаты і гасп. пабу-
доў. Форма яго вызначаецца 
формай страхі. Ф. звычайна 
трохвугольны, радзей трапе-
цападобны (усечаны зверху), 
найчасцей з акенцам. Да 
2-й пал. 19 ст. рабілі таксама 
закотам, зашывалі саломай ці 
лазой, пазней — дошкамі, звы-
чайна вертыкальна. Дэкара-
тыўнасць Ф. ствараецца маст. 
шалёўкай "квадратам", "ром-
бам", "у елачку" і інш., нак-

ладкамі, якія ўтваралі геамет-
рычны арнамент. Дэкор Ф. 
звычайна завяршаецца раз-
нымі закрылкамі і фігурным 
вільчыкам. Дэкаратыўнымі Ф. 
ўпрыгожваюць вокны і дзверы 
будынкаў. Ф. вядомы з часоў 
Стараж. Грэцыі і Стараж. Ры-
ма. 
ФРАНЦЫСКАНЦЫ, ма-
нахі каталіцкага жабрацкага 
ордэна (не маглі мець уласнас-
ці, сталага жылля, павінны 
былі жыць жабрацтвам), ство-
ранага ў Італіі ў 1209 і назва-
нага імем заснавальніка 
Францыска Азізскага (1182-
1226). Ф. былі вандроўны-
мі манахамі, паходзілі з бед-
нага насельніцтва і прапавед-
валі аскетызм. Актыўна проці-
стаялі рэфармацыйнаму руху, 
удзельнічалі ў інквізіцыі, вялі 
шырокую місіянерскую дзей-
насць, выкладалі ў школах і на 
кафедрах ун-таў. Каля 1237 
паявіліся ў Польшчы, адкуль 
пазней як місіянеры пра-
ніклі на Беларусь. У час кня-
жання Гедыміна (1316-1341) 
Ф. пабудавалі свае касцёлы ў 
Навагрудку і Вільні. Шыро-
кую дзейнасць на Беларусі 
вялі ў 17 ст. Кляштары Ф. 
існавалі ў Гальшанах, Гродне, 
Дзісне, Драгічыне, Ашмянах, 
Івянцы, Лукомлі, Менску, На-
вагрудку, Паставах, Пінску, 
Полацку, Празароках, Оршы, 
Сянне і інш. Касцёлы і кляш-
тары Ф. — выдатныя помнікі 
архітэктуры. Пасля далучэння 
Беларусі да Расіі ўплыў Ф. 
пачаў слабець, у сярэдзіне 
19 ст. іх кляштары зачынены. 
Зараз ордэн дзейнічае ў мно-
гіх кдаінах свету, налічвае ка-
ля 50 тыс. членаў. 

ФРЫЗ (франц. frise), 1) у ар-
хітэктурных ордэрах сярэдняя 
частка антаблемента, паміж 
архітравам і карнізам. У да-
рычным ордэры Ф. расчляня-
ецца на метопы і трыгліфы, 
у іанічным і карынфскім — за-
паўняецца суцэльнай стужкай 
рэльефу або пакідаецца пус-
тым. Вядомы ў архітэктуры 
Стараж. Грэцыі. Пашыраны ў 
стылях класіцызму і ампір. 2) 
У дэкар. скулыггуры і жывапі-
се Ф. — выяўленчая ці дэ-
кар. кампазіцыя ў выглядзе 
гарызантальнай палосы на ве-
рхняй частцы сцяны ўнутры ці 
звонку будынка, часам аформ-
леная рэльефам, арнаменты-
кай у тэхніцы сграфіта. 

ФУНДАТАР (ад лац. fundare 
засноўваць, закладваць), асо-

Фрызы.. 
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ба, якая заснавала што-не-
будзь або фінансавала засна-
ванне чаго-небудзь. 
ФУНКЦЫЯНАЛІЗМ, кіру-
нак у архітэктуры 20 ст., за-
снаваны на сцвярджэнні пер-
шаснасці функцыі (утылітар-
на-практычнага прызначэння) 
твора архітэктуры адносна яго 
формы. Яму характэрны вы-
карыстанне дасягненняў наву-
кі і тэхнікі, эканамічнасць, 
прастата форм, адмаўленне ад 
дэкору. Асновы Ф. (прынцып 
мэтазгоднасці планіровачных 
рашэнняў, формы і канструк-
цыі) заложаны ў 2-й пал. 
19 ст. і проціпастаўлены 
эклектызму. Ф. склаўся ў 
1920-я г. ў Германіі (школа 
"Баўхаўз"). Вылучаў новыя 
канструкцыйныя ідэі і плані-
ровачныя прыёмы (стандарт-
ныя жылыя секцыі і кватэры, 
забудова кварталаў і інш.). 
Ф. быў шырокай, але супярэч-
лівай і неаднароднай плынню. 
Часта прыводзіў да схематыз-
му, ігнаравання нац. трады-
цый і мясц. умоў. Прынцыпы 
функцыянальнасці распрацоў-
валі архітэктары Ле Кар-
бюзье, В. Гропіус, Л. Міс ван 
дэр Роэ. У 1920-я г. Ф. набыў 
характар т. зв. міжнар. стылю. 
У 1930-я г. архітэктары Фін-
ляндыі (А. Аалта), Швецыі (С. 
Маркеліус), Японіі (К. Танге), 
Бразіліі (А. Німеер) распра-
цоўвалі прыёмы адпаведна на-
цыянальнай спецыфікі сваіх 
краін. Пасля 2-й сусветнай 
вайны (1939-1945) уплыў Ф. 
адрадзіўся пры аднаўленні 
зруйнаваных гарадоў, але 
адзінства міжнар. стылю рас-
палася. Шэраг прыёмаў зблі-
жае Ф. з канструктывізмам 
у сав. архітэктуры. 

X 
ХАТА, жылая, пераважна 
зрубная пабудова. Як тып 
жылля гістарычна развілася з 
зямлянкі (паўзямлянкі). На 
асаблівасці планаў, канструк-
цый, дэкар. аздобы X. ўплы-
ваюць сацыяльна-эканаміч-
ныя і прыродна-кліматычныя 
ўмовы, будаўнічыя матэрыя-
лы пэўных рэгіёнаў. Беларус-
кая X., якая мае шмат агуль-
нага з украінскай і рускай 

(паўд. рэгіёны), вызначаецца 
дасканаласцю апрацоўкі бу-
даўнічых матэрыялаў, пра-
парцыянальнасцю форм, вы-
разнасцю кампанентаў, дэкар. 
аздабленнем. Функцыяналь-
ныя, канструкцыйныя і дэкар. 
элементы X. (франтоны, лішт-
вы, вільчыкі, дымнікі, падзоры 
і інш.) часта ўпрыгожаны ар-
хіт. разьбой. Важны элемент 
дэкору X. — маст. шалёўка: 
пэўным нахілам дошак ства-
раюцца разнастайныя ўзоры 
(квадраты, ромбы, трохву-
гольнікі і інш.). У буд-ве 
X. найбольшага развіцця да-
сягнулі канструкцыйныя і 
маст. прыёмы нар. дойлід-
ства. На Беларусі з 1-2 ст. 
вядома 1-камернае жытло з 
печчу без коміна (курная X.) і 
вузкімі акенцамі з засаўкамі. 
З 16 ст. існавалі таксама 2-
( Х . + сенцы) і 3-камернае 
(Х.+сенцы + Х., Х. + Х. + 
+ сенцы, Х. + сенцы + гасп. 
пабудова — клець, варыўня). 
З 19 ст. пераважала т. зв. 
белая X. (печ з комінам). 
Будавалі X. найчасцей з хвоі і 
елкі. Дуб выкарыстоўвалі на 
падрубу. X. на падмурку па-
шырана з 19 ст. Сцены клалі 
з акораных або абчасаных 
бярвён, часам з дыляў — бяр-
вён, расшчэпленых на 4 плахі. 
Да 19 ст. X. будавалі закідной 
тэхнікай — у "шулы" (верты-
кальныя бярвёны з пазамі). 
Спосабы рубкі вуглоў: у прос-
ты вугал ("у чашку", "у прос-
ты замок"), чысты вугал 
("у лапу"), "у каню". Страху 
рабілі закотам на стаяках, з 
19 ст. пераважна на кроквах. 
Крылі X. саломаю, чаротам, 
дранкай, гонтай, чарапіцай, 
з 20 ст. выкарыстоўваюць бля-
ху. Да канца 19 ст. быў пашы-
раны тып падлогі земляны і 
глінабітны ("ток", "тачок"), 
які змяніла дашчаная падлога 
на лагах. У курных X. столь 
рабілі скляпеністую з бярвён, 
пазней — плоскую з дошак 
(спачатку на падоўжнай тоў-
стай бэльцы — "траме", по-
тым на папярочных бэльках 
і камбінаваныя). Каб уцяпліць 
X., сцены імшылі, ніжні вянок 
(падваліна) абносілі прызбай. 
Інтэр'ер традыцыйнай X. стро-
га рэгламентаваны. У куце 
каля дзвярэй стаяла печ, вус-
цем да прыпечнага акна, побач 
быў т. зв. бабін кут. Па дыяга-
налі ад печы знаходзілася по-
куць — пачэснае месца ў X. 
(паабапал вял. "кутнія вок-
ны"), там стаялі стол, нерухо-

Хата. Планы трохка-
мернага жылля: 1 — 
хаты; 2 — сенцы; 3 — 
каморы; 4 — варыўня. 

Хата. Планы жылля 
аднакамернага і двух-
камернага: 1 — хата; 
2 — сенцы. 
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1935. 
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мыя лавы пры сценах, услон. 
Ад печы ўздоўж глухой сцяны 
размяшчаліся палаці. На сця-
не каля дзвярэй мацавалася 
паліца, дзе трымалі посуд і 
інш. начынне. Інтэр'ер X. па-
ступова дапаўняўся інш. мэб-
ляй. Удасканальвалася ўнут-
раная прастора X.: некапі-
тальнымі перагародкамі вы-
дзялялі кухню, спальню, 
святліцу. Знадворку перад 
уваходам пачалі прыбудоў-
ваць ганак і веранду. 
ХЛЕЎ, традыцыйная, пера-
важна зрубная гасп. пабудова 
для ўтрымання свойскай жы-
вёлы. Вядомы са старажыт-
насці ў большасці народаў све-
ту, у славян паявіўся не паз-
ней 5 ст. н. э. На тэр. Беларусі 
паявіліся ў часы Кіеўскай Ру-
сі, ім папярэднічалі лёгкія 
збудаванні тыпу кашар і паве-
так. Залежна ад жывёлы, 
якую трымаюць у X., яго на-
зываюць кароўнікам, аборай, 
стайняй, аўчарняй, свінарні-
кам. У сялянскіх сядзібах 
X. — драўляныя прамавуголь-
ныя ў плане зрубныя ці вянко-
ва-слупавыя збудаванні пад 
2- або 4-схільнымі стрэхамі. 
Зрубы рабілі звычайна з дру-
гасортнай драўніны, без пад-
валін, не заўсёды імшылі. X. 
звычайна ставілі за хатай, 
клеццю і павеццю ўпрытык, 
асобна ці з невял. прамеж-
камі; часам іх ставілі на гум-
нішчы ці на асобным гасп. 
двары. У бяднейшых сялян 
усю жывёлу трымалі ў адным 
X. ў катухах, разгароджаных 
жэрдкамі ці дошкамі. 

ХОРЫ (ад грэч. choros xop), 
верхняя (на ўзроўні 2-га яру-
са) адкрытая галерэя ў ін-
тэр'ерах храмаў, парадных за-
лаў і інш. Размешчаны звы-
чайна з зах. боку храма ці 
апяразваюць неф з паўд., зах. 
і паўн. бакоў. У перыяд сярэд-
нявечча X. прызначаліся для 
прадстаўнікоў вышэйшых 
слаёў грамадства, пазней на 
іх размяшчаліся музыканты, 
пеўчыя, арган. У хрысціянскіх 
базіліках, раманскіх і гатыч-
ных храмах 13-15 ст. X. — 
агароджаная балюстрадай га-
лерэя паміж нефам і прэсбітэ-
рыем насупраць гал. алтара. 
З сярэдзіны 15 ст. X. раз-
мяшчалі пры ўваходзе ў храм, 
у праваслаўных храмах — над 
бабінцам. У пабудовах стылю 
класіцызму X. мелі выгляд 
каланады, завершанай антаб-
лементам і атыкавай сцяной. 

ХРАМ, культавае збудаванне, 
прызначанае для выканання 
рэлігійных абрадаў. Архіт. 
прызначэнне X. значна шы-
рэйшае за культавыя функцыі 
і рэлігійныя ідэі, якія пэўным 
чынам уплываюць на іх фор-
мы, тыпы і характар. Ар-
хітэктура асн. тыпаў X. (свяці-
лішча, хрысціянскія касцёлы, 
цэрквы і саборы, мусульман-
скія мячэці, іудаісцкія сінаго-
гі, будыйскія пагады) гіста-
рычна відазмянілася адпавед-
на развіццю дойлідства ў роз-
ных краінах і набывала яркую 
нацыянальную своеасаблі-
васць. На працягу тысяча-
годдзяў Х. выконвалі не толькі 
рэлігійныя, але і некаторыя 
грамадскія функцыі (урачыс-
тыя сходы, цырымоніі; многія 
X. мелі мемарыяльны харак-
тар), адыгрывалі ролю аба-
рончых збудаванняў (гл. 
Храм-крэпасць). У сімволі-
цы архіт. частак і дэкар. 
ўбрання X. раскрываліся асн. 
рысы светапогляду эпохі. Ма-
нум. будынкі X., размешчаныя 
ў вузлавых пунктах горада, 
маюць вял. горадабудаўні-
чае значэнне. Гл. таксама 
Кляштар, Манастыр. 
ХРАМ-КРЭПАСЦЬ, буды-
нак, які сумяшчае функцыі 
культавага і абарончага збу-
давання. Як тып абарончых 
збудаванняў у краінах Зах. 
Еўропы вядомы з 12-13 ст.; 
на Беларусі, у Польшчы, Літве 
і на Украіне ўзводзіліся ў 
15 — пач. 17 ст. Звычайна 
кампактная прамавугольная ў 
плане пабудова з тоўстымі му-
раванымі сценамі, вежамі, ам-
бразурамі, байніцамі, машы-
кулямі. У гатычных Х.-к. 
асноўны аб'ём фланкіраваўся 
па вуглах 4 круглымі або гра-
нёнымі вежамі з байніцамі, 
меў высокі клінападобны дах 
і пояс машыкуляў па версе 
сцен. Касцёлы і кальвінскія 
зборы таго часу звычайна мелі 
на гал. фасадзе магутную ве-
жу крапаснога тыпу, па баках 
якой часам размяшчаліся 2 не-
вял. баявыя вежы. У пач. 17 
ст. з'явіліся Х.-к. з 2 вежамі па 
баках гал. фасада. У эпоху 
Адраджэння Х.-к. завяршалі-
ся дэкар. абарончымі атыкамі. 
Абарончы характар мелі так-
сама некаторыя сінагогі. 
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ХЛЕЎ 

Хлявы: з галубятняй 
(уверсе) на Палессі, у 
в. Шэні Слонімскага 
раёна. Канец 19 — 1-я 
палавіна 20 ст. 



ЦЭНТРЫЧНЫЯ 

Ц 
ЦАМЯНКА, будаўнічы, звы-
чайна вапнавы раствор з да-
мешкай драбнатоўчанай чыр-
вонай цэглы для муроўкі і тын-
коўкі сцен, іх грунтоўкі пад 
фрэскавы жывапіс. Такі раст-
вор выкарыстоўвалі фінікійцы 
(10 ст. да н. э.) для гідраізаля-
цыі вадасховішчаў і водапра-
водаў; Ц. пашырана ў буд-ве 
Стараж. Грэцыі і Стараж. 
Рыма, у манум. буд-ве Візан-
тыі, адкуль у 10 ст. трапіла на 
тэр. сучаснай Беларусі. Выка-
рыстоўвалі з 11-12 ст. у 
т. зв. паласатай муроўцы 
са "схаваным радам" (По-
лацк, Тураў, Віцебск, Нава-
грудак, Гродна). У выніку чар-
гавання бледна-ружовых па-
лос Ц. і чырвонай плінфы па-
верхня сцяны мела дэкар. вы-
гляд. Ц. ўжывалася часам у 
буд-ве канца 16 — пач. 17 ст. 
ЦАРКВА [ад грэч. kyriake 
оікiа),літар. божы дом], куль-
тавы будынак, прызначаны 
для богаслужэння і выканання 
рэлігійных абрадаў у права-
слаўным хрысціянстве. Пер-
шыя Ц. з'явіліся на Русі з пры-
няццем хрысціянства (Сафій-
скія саборы ў Кіеве, Ноўгара-
дзе, Полацку). Па планіровач-
най структуры могуць быць кры-
жова-купальнымі і базілікаль-
нымі. Па канструкцыйнай схе-
ме — 4-стаўповыя, 6-стаўпо-
выя, бесстаўповыя і інш. Ц. 
будаваліся з плінфы, цэглы, 
бутавага каменю, дрэва. Ма-
юць 3-часткавую кампазі-
цыю — прытвор, асн. аб'ём, 
алтар. З узнікненнем трапез-
най некаторыя Ц. набылі 4-
часткавую кампазіцыю. Пры 
гэтым прытвор выконваў 
функцыю своеасаблівага ве-
стыбюля, над якім узвышала-
ся званіца — высотная дамі-
нанта аб'ёмнай кампазіцыі. 
Над скрыжаваннем гал. нефа 
трансепта ўзводзіўся светла-
вы барабан, які завяршаўся 
купалам і апіраўся на слупы 
пры дапамозе ветразевых 
скляпенняў. У сярэдзіне 19 — 
пач. 20 ст. барабан з купалам 
набываюць больш дэкаратыў-
нае, чым функцыянальнае 
прызначэнне. У залежнасці ад 
колькасці нефаў Ц. магла 
мець 5 і больш купалаў. У пла-

не кожны неф звычайна за-
канчваўся апсідай. У бакавых 
апсідах, калі яны злучаліся 
з асноўнай, дзе быў гал. 
алтар, рабілі спец. памяшкан-
ні: з левага боку дзяканнік, 
з правага — ахвярнік. 
ЦАРСКІЯ ВАРОТЫ, двух-
створкавыя дзверы ў цэнтры 
ніжняга яруса іканастаса, якія 
злучаюць алтар з асн. аб'ёмам 
інтэр'ера праваслаўнага або 
уніяцкага храма. На Белару-
сі Ц. в. зберагліся з 16 ст. Звы-
чайна іх рабілі з дрэва, упры-
гожвалі рэльефнай або ажур-
най разьбой, паліхромнай раз-
малёўкай, пазалотай адпавед-
на пануючаму маст. стылю і 
характару аздаблення ікана-
стаса. Паводле канона, у верх-
няй частцы Ц. в. змяшчалі 
кампазіцыю "Благавешчан-
не", ніжэй, у клеймах — вы-
явы евангелістаў Лукі, Іаана, 
Марка; Матфея. Часам кампа-
зіцыю "Благавешчанне" замя-
нялі інш. сюжэтамі. У некато-
рых творах адбіўся моцны 
ўплыў т. зв. народнага прымі-
тыву. У канцы 18 — пач. 
19 ст. Ц. в. часта плялі з са-
ломкі, аздаблялі каштоўнымі 
тканінамі. 

ЦВІНТАР, царкоўны двор ці 
агароджанае месца пры царк-
ве. У некаторых выпадках 
Ц. наз. агароджаныя могілкі 
пры царкве. 

ЦОКАЛЬ (ад італьян. zoccolo, 
літар. чаравік на драўлянай 
падэшве), ніжняя частка вон-
кавай сцяны будынка, збуда-
вання, помніка, якая ляжыць 
на фундаменце. Вядомы са 
старажытнасці ў манум. гра-
мадскіх, культавых будынках. 
Узнік як умацаванае (патаў-
шчэнне) ніжняй часткі сцяны, 
калоны, пілястры, партала і 
інш. Ц. часта апрацоўваецца 
рустыкай, профілямі, дэкар. 
абліцоўкай. У архітэктуры, 
дзе выкарыстоўваліся ордэр-
ныя сістэмы, Ц. звычайна меў 
выгляд п'едэстала з 3-частка-
вым чляненнем. 

ЦЭНТРЫЧНЫЯ ЗБУДА-
ВАННІ, пабудовы, сіметрыч-
ныя адносна вертыкальнай во-
сі ў цэнтры гал. памяшкання, 
якое дамінуе ў кампазіцыі. 
Тэрмін звычайна ўжываецца ў 
дачыненні да твораў архітэк-
туры, маст. вобраз якіх ак-
тыўна акцэнтуе ўвагу гледача 
на іх гал. ідэі-функцыі (куль-
тавай, мемарыяльнай ці відо-
вішчнай). Функцыянальнае ці 
ідэйна-маст. значэнне Ц. з. 

Цокаль. 

Цэнтрычныя збудаван-
ні. Віла "Ратонда" ка-
ля Вічэнцы. Архітэктар 
А. Паладыо. 16 ст. 
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ЦЯГА 

выяўлена як у плане (круг, 
квадрат, шматграннік ці 
больш складаная геам. фігу-
ра), так і вонкавым выглядзе 
збудавання. 
ЦЯГА, гарызантальны ці вер-
тыкальны паясок, выступ 
(звычайна атынкаваны ці му-
раваны), які падзяляе сцены 
будынка ці абрамляе пано і 
столь. Складаецца з некалькіх 
абломаў архітэктурных. 

ч 

Чацвярык. Званіца ў 
в. Вялец Глыбоцкага 
раёна. 

ЧАРАПІЦА, дахавы штуч-
ны будаўнічы матэрыял. Вы-
рабляюць Ч. з абпаленай глі-
ны і сілікатную з цэментава-
пясчаных раствораў. У за-
лежнасці ад формы Ч. падзя-
ляюць на пазавую (мае пазы 
і выступы) і плоскую (пакры-
вае дах у два слаі); сілікат-
ную Ч. пакрываюць атмасфе-
растойкімі фарбамі ці каля-
ровай глазурай у розныя 
колеры. 
ЧАРЦЁЖ, відарыс будынкаў 
і збудаванняў, іх дэталей у 
графіцы архітэктурнай з за-
хаваннем асобных правіл, 
маштабу і шэрагу ўмоўных 
адзнак; выкананне архіт.-бу-
даўнічых чарцяжоў, якое 
грунтуецца на начартальнай 
геаметрыі (навука аб метадах 
выяўлення прадмета на пло-
скасці). Падзяляецца на тры 
віды: у артаганальных праек-
цыях (План, Разрэз, Фасад); 
у перспектыве; у аксанамет-
рыі. 
ЧАЦВЯРЫК, 4-вугольнае ў 
плане збудаванне або састаў-
ная частка кампазіцый шатро-
вых і ярусных храмаў. Жы-
лыя, гасп., вытворчыя, кўль-
тавыя, грамадскія, абарончыя 
і інш. збудаванні ў выглядзе Ч. 
вядомы са старажытнасці 
большасці народаў свету. Ч. — 
найбольш пашыраная форма ў 
драўляным р у с , укр. і бел. 
дойлідстве. Спалучэнне Ч. і 
васьмерыкоў ("васьмярык на 
чацверыку") ствараліся вы-
разныя рытмічныя вертыкаль-
ныя кампазіцыі грамадзянскіх 
і культавых будынкаў. 

ш 
ШАЛЁУКА, знадворная аб-
шыўка дошкамі ці дранкамі 
сцяны, франтона і інш. эле-
ментаў драўлянага будынка. 
Выконвае дэкар. і засцера-
гальную функцыі. Выкары-
стоўваецца ў сядзібна-палаца-
вым і культавым буд-ве, асаб-
ліва ў нар. дойлідстве. Най-
больш пашыраныя віды Ш.: 
вертыкальная, гарызантальная, 
гарызантальная з нашчыльні-
камі, камбінаваная, у елачку, 
ромбападобная і інш. На У і 
ПдУ Беларусі Ш. сцен і 
франтонаў утварае шэраг га-
рызантальных паясоў, кожны 
з якіх мае адметны малюнак. 
Вуглы закрываюцца дошкамі, 
часта з накладнымі элемен-
тамі ці прапілоўкай. Дэкар. 
акцэнт узмацняюць фігурныя 
паяскі, ажурныя карнізы і 
інш. Арыгінальная Ш. франто-
наў жылля цэнтр. Палесся 
з выкарыстаннем салярных 
матываў. 

ШАЦЁР, шатровае пакрыццё 
будынка (званіцы, храма, ве-
жы і інш.) або яго часткі 
4-граннай ці шматграннай 
пірамідай. Выконваліся з цэг-
лы і дрэва (мелі вянковую 
ці каркасную Канструкцыі). 
Драўляныя Ш. ствараліся на-
пускам вянкоў з памяншаль-
нымі даўжынямі бакоў, цагля-
ныя — нахіленымі радамі або 
напускам гарызантальных ра-
доў цэглы. У культавых збу-
даваннях Ш. звычайна ўвенч-
ваўся купалам, у грамадзян-
скім і ваенным — дазорнай 
вышкай, флюгерам. Ш. вядо-
мы ў дойлідстве многіх наро-
даў свету. Пашыраны пера-
важна ў рускім мураваным 
(16-17 ст.) і драўляным (да 
канца 18 ст.) дойлідстве. На 
тэр. Беларусі пакрыцці ў вы-
глядзе Ш. вядомы са стара-
жытнасці. Найбольшае пашы-
рэнне атрымала ў мураваных і 
драўляных збудаваннях 16 — 
пач. 20 ст., пераважна ў зам-
кавых вежах, ратушах, звані-
цах, храмах. Рабілі Ш. так-
сама над галерэямі і ганкамі. 
ШКОЛА (лац. schola ад грэч. 
scole) y а р х і т э к т у р ы . Ха-
рактарызуе нац. архітэктуру 
краіны, рэгіёна, калі яе свое-
асаблівасць выяўлена ў пэў-
ных стылявых і храналагічных 

Віды шалёўкі: 1 — вер-
тыкальная; 2 — гары-
зантальная з нашчыль-
нікамі; 3 — гарызан-
тальная; 4 — ромбапа-
добная; 5 — У елачку; 
6 — камбінаваная. 

Шацёр. 
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межах; таксама творы архітэк-
туры, выкананыя вучнямі і 
паслядоўнікамі вядомага май-
стра. У архіт. навучальных 
установах пад кіраўніцтвам 
вядомага архітэктара часам 
ствараюцца групы ці майстэр-
ні, члены якіх аб'яднаны по-
глядамі і ідэямі кіраўніка. 
Выпрацаваныя гэтымі група-
мі (майстэрнямі) найбольш 
устойлівыя архіт.-маст. прын-
цыпы і манеры вызначаюць 
архіт. Ш. навучальнай уста-
новы, адыгрываюць значную 
ролю ў развіцці архітэктуры. 

ШПАЛЕРЫ (ням. Spalier ад 
італьян. spalliera) y c a д о в а-
п а р к а в ы м м а с т а ц т в е , 
1) рады дрэў, кустоў абапал 
дарогі ці дарожкі, якія ўтва-
раюць алеі. 2) Рашотка-апора 
для прымацавання павойных 
раслін. Выкарыстоўваюцца ў 
асноўным пры стварэнні рэгу-
лярных кампазіцый. Алеі маг-
лі мець выгляд калідораў з вы-
сокімі зялёнымі сценамі, у 
якіх праразаліся дзверы і вок-
ны. Падобныя сцены акаймоў-
валі прамавугольнікі баске-
таў, аддзялялі партэры ад ба-
кавых алей, служылі фонам, 
на якім размяшчалася скульп-
тура. Ш. называюць таксама 
насценныя бязворсавыя дыва-
ны з сюжэтнымі і арнамен-
тальнымі кампазіцыямі, выка-
наныя ўручную ў тэхніцы так 
званага рэпсавага ўточнага 
перапляцення. 

ШПІЛЬ (галанд. spil, ням. 
Spille), вертыкальнае востра-
канцовае завяршэнне будын-
каў у выглядзе моцна выця-
гнутых конуса ці піраміды, 
часта ўвенчаных скульпт. ці 
разной выявай, сімвалічнай 
фігурай, флагам, флюгерам і 
інш. 

ШПІТАЛЬ (ад лац. hospitalis 
гасцінны), установа для апекі 
над састарэлымі, бяздомнымі 
і хворымі; ваенна-медыцын-
ская ўстанова для стацыянар-
нага лячэння; спецыяльны ці 
прыстасаваны будынак, у якім 
размяшчаўся Ш. У шэрагу 
краін Еўропы і ЗША — нека-
торыя цывільныя бальніцы. 
У 15-18 ст. Ш. на Беларусі 
засноўваліся на філантрапіч-
ныя ахвяраванні свецкіх феа-
далаў, па фундацыі каталіц-
кіх і пратэстанцкіх храмаў, 
кляштараў, магістратаў і ра-
месніцкіх цэхаў. У канцы 
18 ст., пасля далучэння да 
Расіі, пашырыліся ваенныя 
Ш. Размяшчаліся яны звычай-

на на ўскраінах буйных гара-
доў і ў фартэцыях. Мураваныя 
будынкі Ш. ўзводзіліся пера-
важна па індывідуальных пра-
ектах і ўяўлялі сабой рэгуляр-
на спланаваныя комплексы з 
сіметрычна размешчанымі ва-
кол гал. будынка службовымі 
памяшканнямі. У 1-й па-
лове 19 ст. выкарыстоўваліся 
анфіладная і калідорная пла-
ніровачныя схемы. З 1830-х г. 
пашырылася П-падобная кам-
паноўка плана са светлым 
калідорам і аднабаковым раз-
мяшчэннем палат. Будаваліся 
звычайна ў стылі класіцызму з 
падкрзсленай строгасцю і ла-
канізмам. Абавязковым кам-
панентам шпітальных ком-
плексаў былі сады для ад-
пачынку хворых і аптэкарскія, 
дзе вырошчвалі зёлкі. 
ШПОНА (ням. Span), тон-
кія лісты драўніны, атрыма-
ныя лушчэннем. Ідуць на вы-
раб клеенай фанеры, сталяр-
ных пліт, драўнянаслаістых 
пластыкаў, драўнянастружка-
вых і драўнянавалакністых 
пліт.Дзякуючыбагатайтэксту-
ры і каляровай палітры адценні 
Ш. можна выкарыстоўваць 
пры афармленні інтэр'ераў. 
ШТАНДАРА, п а л я , с т а я к , 
моцная калода (найчасцей ду-
бовая ці смалістая), якую 
ўкопвалі ў зямлю пад вугал 
будынка. Ш. дазвалялі лепш 
захоўваць ад вільгаці зруб, 
а пры буд-ве на няроўным мес-
цы ствараць адзіны ўзровень 
для ўкладкі падваліны. Часта 
іх ставілі і ўздоўж сцен. 
Ш., якія ўкопвалі шчыльна 
адну за адной, звычайна былі 
болыц тонкія, чым асноўныя, 
вуглавыя. Часцей уздоўж сцен 
Ш. ставілі няшчыльна, што 
забяспечвала вентыляцыю бу-
дынка. 

ШУЛА, вертыкальны апорны 
элемент у будынках слупавой 
канструкцыі і плоце замётам. 
Ш. ўспрымалі цяжар страхі 
і служылі асновай сцен, мелі 
пазы, у якія заходзілі канцы 
бярвён. Вядомы 3 тыпы Ш.: 
звычайныя, якія злучалі бяр-
вёны сцен, вуглавыя, што ста-
вілі ў вуглах будынка, і тыя, 
што адначасова былі вушака-
мі дзвярэй ці варот. 
ШЧЫТ, верхняя частка ў асн. 
тарцовай сцяны збудавання, 
абмежаваная двума схіламі 
даху і не аддзеленая ўнізе 
карнізам (у адрозненне ад 
франтона). Пабудовы са 
стромкім 2-схільным дахам 
маюць востравугольны шчыт, 

Шпіль. 

ШЧЫТ 

Штандара. 

Шула. 
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ЭКЛЕКТЫЗМ 

Шчыт касцёла ў в. Іш-
калдзь Баранавіцкага 
раёна. 

звычайна на гал. фасадзе. 
Найболыы пашыраны ў архі-
тэктуры стылю готыкі. Ш. 
аздабляліся разнастайнымі мг'-
шамі, часам мелі крываліней-
ную або ступеньчатую форму. 
У нар. драўляным дойлідстве 
пашыраны Ш. хат, вынесеныя 
наперад за плоскасць тар-
цовага фасада, маюць трады-
цыйнае дэкар. аздабленне. 

э 
ЭКЛЕКТЫЗМ (ад грэч. eklek-
tikos той, хто выбірае), спалу-
чэнне разнастайных маст. эле-
ментаў. Звычайна ўзнікае ў 
перыяд заняпаду буйных маст. 
кірункаў. Выяўляецца ў неад-
паведнасці матэрыяльна-тэхн. 
асновы архіт. збудавання 
(функцыянальнага прызна-
чэння, канструкцыі, будаўні-
чых матэрыялаў) яго аб'ёмна-
прасторавай кампазіцыі. На-
прыклад, пры запазычанні 
элементаў архітэктуры міну-
лых эпох сучасныя жылыя, 
грамадскія і вытв. будынкі 
набываюць выгляд антычных 
храмаў, палацаў эпохі Ад-
раджэння і інш. Элементы Э. 
вядомы ў познім стараж.-рым-
скім мастацтве (камбінацыя 
форм, запазычаных з мастацт-
ва Грэцыі, Егінта і інш.). Э. 
характэрны для архітэктуры 
(асабліва для афармлення ін-
тэр'ераў) 19 ст., у якой некры-
тычна выкарыстоўваліся фор-
мы розных стыляў (несап-
раўдная готыка, неарэнесанс, 
неабарока і інш.). Э. 19 ст. з 
яго архіт. і арнаментальнымі 
матывамі адыграў значную 
ролю ў стварэнні асновы для 
зараджэння стылю мадэрн. 
ЭКСЕДРА (грэч. exedra), 1) 
у антычнай архітэктуры паў-
круглая глыбокая ніша ў бу-
дынку альбо паўкруглае паў-
адкрытае збудаванне з ся-
дзеннямі ўздоўж сцен; слу-
жыла для сходаў ці гутарак. 
Э. называлі таксама парад-
нае памяшканне жылога дома. 
ЭНКАЎСТЫКА (грэч. enka-
ustike, ад enkaio палю, вы-
пальваю), в а с к о в ы ж ы в а-

п і с, жывапіс фарбамі, сувяз-
ным рэчывам якіх з'яўляецца 
адбелены пчаліны воск. Выка-
рыстоўваецца ў манументаль-
на-дэкаратыўнай аддзелцы 
будынкаў. Э. не паддаецца ўз-
дзеянню вільгаці і паветра і 
можа зберагацца нязменным 
на працягу тысячагоддзяў. Іс-
нуюць гарачы спосаб і ха-
лодны (васковая тэмпера). 
Э. вядома з часоў Стараж. 
Егіпта. Асновай пад Э. слу-
жаць мармуры, пясчаннікі, ту-
фы, вапнавыя і цэментавыя 
тынкоўкі, дрэва. 

ЭНТАЗІС (ад грэч entasis на-
пружанне, узмацненне), плаў-
нае патаўшчэнне ствала кало-
ны, лёгкая пухліна, максімум 
якой прыходзіцца на 1/3 яе 
вышыні. Як пластычны і дэ-
кар. сродак для ўзмацнення 
маст. выразнасці пабудоў 
узнік у Стараж. Грэцыі і 
Стараж. Рыме. Э. стварае ўра-
жанне напружанасці калоны 
і дае магчымасць пазбегнуць 
аптычнай ілюзіі ўвагнутасці яе 
ствала, надае пабудове зрока-
вую ўстойлівасць і маштабную 
выразнасць. 

ЭРКЕР (ням. Erker), паўкруг-
лы, трохвугольны ці шмат-
гранны зашклёны выступ на 
плоскасці сцяны будынка. Вы-
рашаецца ў выглядзе пры-
сценнай канструкцыі на кан-
солях (радзей мае ўласны пад-
мурак) і робіцца звычайна на 
некалькі паверхаў, часам на 
ўсю вышыню фасада. Узбага-
чае пластыку фасада, адыгры-
вае значную ролю ў кампазі-
цыі інтэр'ера; павялічвае пло-
шчу ўнутраных памяшканняў, 
іх асветленасць і інсаляцыю. 

ЭСКІЗ (франц. esquisse), па-
пярэдні малюнак, накід, па-
чатковы этап работы на стадыі 
пошукаў агульнай ідэі, кампа-
зіцыі і формы, які мае на мэце 
хуткую фіксацыю задумы. 

ЭСТАКАДА (франц. estaca-
de), надземнае збудаванне на 
апорах, прызначанае для раз-
вязкі транспартных пуцей ці 
транспартных і пешаходных 
патокаў. У залежнасці ад пры-
значэння і мясцовых умоў Э. 
будуюцца нахіленымі ці гары-
зантальнымі; па канструкцыі 
бываюць арачныя, бэлечныя, 
рамныя і інш. 

ЭТАЖЭРКА (франц. etagere), 
каркаснае шмат'яруснае збу-
даванне (без сцен), якое ста-
іць у будынку ці па-за ім і пры-
значана для размяшчэння тэх-

Энтазіс: а — у калоне 
тасканскага. ордэра; 
б — у калоне дарычна-
га ордэра. 

Эркер. 
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налагічнага альбо іншага аб-
сталявання. 
ЭХІН ( ф э ч . echinos, літар. 
вожык), частка капітэлі, кало-
ны дарычнага ордэра ў вы-
глядзе круглай у плане падуш-
кі з пукатым крывалінейным 
профілем. З'яўляецца пера-
ходам ад ствала калоны да 
квадратнага абака. Вядомы з 
часоў Старажытнай Грэцыі. 

я 
ЯРУС, адна з частак (секцый) 
збудавання, якія планіровач-
на або канструкцыйна паўта-
раюцца і размешчаны адна 
над адной. Звычайна Я. падзя-
ляюцца карнізамі, прычол-
камі, цягамі і інш. архіт. 

элементамі. У некаторых бу-
дынках Я. адпавядаюць па-
верхам, у іншых — некалькі 
паверхаў аб'ядноўваюць адзін 
Я. Чляненне фасада на асоб-
ныя Я. ўзмацняе кантраст і 
рытм архіт. кампазіцыі, акцэн-
туе яе найб. значныя часткі. 
Асаблівую выразнасць маюць 
ярусныя цэнтрычныя збуда-
ванні вежавага тыпу, у якіх 
чаргуюцца чацверыкі, васьме-
рыкі, цыліндрычныя аб'ёмы 
(званіцы, вежы і інш.), а такса-
ма збудаванні з паярусна раз-
мешчанымі галерэямі. Ярусны 
характар мае таксама інтэр'ер 
шэрага культавых і грамадс-
кіх будынкаў. Прынцыпы 
ярусных кампазіцый выкары-
станы ў інтэр'ерах тэатраль-
ных будынкаў (размяшчэнне 
балконаў, ложаў, галерэй), у 
іканастасах і алтарах. У садо-
ва-паркавым мастацтве і азе-
ляненні ярусамі ствараюцца 
рабаткі і інш. дрэвава-кусто-
выя кампазіцыі. 
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