СЛОЎНІК ДОЙЛІДА

АРХІТЭКТУРА БЕЛАРУСІ

А
Абак.

Абалонкі: 1 — нулявой
крывізны; 2 — станоўчай крывізны; 3 — адмоўнай крывізны.

Абеліск.
2

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. ордэра з'явіўся ў Стараж. Грэцыі. У розных тыпах ордэра
набываў своеасаблівую маст.
апрацоўку: прафіляванне і
арнаментыку ў выглядзе іонікаў у іанічным, ляпныя разеткі ў карынфскім і кампазітным ордэрах. Пашыраны ў
манум. мураваных і драўляных палацавых і грамадзянскіх збудаваннях класіцызму.
АБАЛОНКА,
прасторавая
танкасценная крывалінейная
канструкцыя для перакрыцця
будынкаў і збудаванняў з вял.
пралётамі. Зарадзілася ў архітэктуры Стараж. Грэцыі і
Рыма, Візантыі ў выглядзе
купалоў. Сучасныя скляпенніА. паводле формы бываюць
станоўчай (сферычныя і эліптычныя), адмоўнай (гіпербалічныя) і нулявой (цыліндрычныя і канічныя) крывізны,
паводле канструкцыі — жорсткія
нетрансфармаваныя,
якія працуюць на сціск, і мяккія пнеўмаапорныя, разлічаныя на расцяжэнне.
АБЕЛІСК (грэч. obeliskos, літар. невялікі ражон), гранёны, звычайна квадратны ў сячэнні каменны слуп, шырэйшы
ўнізе і пірамідальна завостраны ўверсе. Пашыраны від помнікаў і манументаў з часоў
Стараж. Егіпта. Нярэдка А. ў
выглядзе калон ставілі ў памяць аб значных грамадскіх
падзеях. Форма А. выкарыстоўваецца ў
мемарыялах
(напр., шчыткі-пілоны, уласна
А.), у помніках на ўшанаванне
памяці і ўвекавечванне гераічных 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 сценамі і вежамі драўляных замкаў
Беларусі ў 16-17 ст. Служыў
пагрудным прыкрыццём для
абаронцаў. Меў выгляд вертыкальнай сценкі, якая апіралася на кансольныя выпускі

бэлек гарадзен, тарас і вежаў
і выступала за сцены ніжніх
ярусаў. Па бэльках насцілаўся верхні баявы мост з падсябіццямі. Прарэзаны байніцамі А. завяршаўся дахам і
ствараў крытую баявую галерэю. Крытыя А. існавалі ў Віцебскіх замках.
АБЛОМЫ
АРХІТЭКТУРНЫЯ, архітэктурныя элементы рознага папярочнага сячэння (профілю), размешчаныя па гарызанталі (на цокалях, у карнізах, міжпаверхавых паясах ці цягах, базах
калон), радзей па нахіленай
(у карнізах франтонаў), крывой (у архівольтах арак, на
нервюрах) ці ламанай (абрамленні парталаў, акон) лініі.
Найбольш пашыраны ў ордэрнай архітэктуры (гл. Ордэр).
Паводле профілю падзяляюцца на прамалінейныя (палічка)
і крывалінейныя (вал, гусёк,
абцасік і інш.). Узніклі ў класічнай архітэктуры Стараж.
Грэцыі, адкуль запазычаны
дойлідствам Стараж. Рыма
і Візантыі, пасля — Зах. Еўропы. У сучаснай архітэктуры
А. а. адпавядаюць профілі
архітэктурныя.
АБМЕР АРХІТЭКТУРНЫ,
дакладнае вымярэнне ўсіх элементаў архіт. збудавання ці
комплексу з наступнай фіксацыяй іх памераў на чарцяжы. Адна з асн. крыніц для
рэстаўрацыі ці ўзнаўлення
твораў архітэктуры; важны
матэрыял для аналізу заканамернасцей пабудовы архіт.
формы. Поўны А. а. складаецца з геадэзічнага плана
тэрыторыі помніка, чарцяжоў
усіх фасадаў, планаў усіх паверхаў, характэрных разрэзаў і дэталей.
АБОРА, гаспадарчая пабудова для ўтрымання кароў. На
Беларусі будавалі з бярвення, брусоў, дыляў "у вянок"
і "амётам у шулы", з плеценымі з лазовых дубцоў сценамі, накрывалі часцей саломай. У заможных гаспадарках сялян А. — вял. хлеў.
У фальварках А. будавалі
звычайна на 4-8 памяшканняў з асобнымі варотамі ў
кожным, згрупаваных вакол

Аблам.

Абломы
архітэктурныя: 1 — палічка; 2 —
вал; 3 — "ястрабіная
дзюба"; 4 — кіматый
(а— прамы, б — адваротны);
5 — абцасік
(а— прамы, б — адваротны); 6 — выкружка
(а— поўная, б — чацвяртная); 7 — астрагал;
8 — скоцыя.

АКАНТ

Абора былой сядзібы
ў в. Бранчыцы Салігорскага раёна. Агульны выгляд і план.

Адраджэнне.
Аркада
рэнесансавага палаца.

прамавугольнага ў плане двара і звязаных адно з адным
у суцэльную забудову.
АБРАМЛЕННЕ, упрыгожанне дзвярных, аконных праемаў, ніш і інш. архіт. элементаў фасадаў і інтэр'ераў будынкаў.
Падкрэслівае гал.
элементы кампазіцыі будынкаў, узмацняючы іх рытміку,
кантраст з гладкай паверхняй
сцен. У А. акон і дзвярэй
драўляных збудаванняў пашыраны ліштвы, вушакі; у мураванай архітэктуры праёмы
дэкарыраваны філёнгамі, сандрыкамі
або
архівольтамі
арачных ці лучковых завяршэнняў. Дзвярныя праёмы часам рабілі ў выглядзе парталаў. Нішы завяршалі конхамі,
аркамі.
АБРЫС (ням. AbriB), назва
чарцяжа плана збудавання ў
17 — 1-й палове 18 ст.; схематычная лінейная выява плана
будынка без паказу канструкцый, таўшчынь сцен і інш.
Даваў толькі агульнае ўяўленне пра схему планіроўкі
збудавання,
размяшчэнне
дзвярных і аконных праёмаў.
У 2-й палове 18 ст. заменены
архіт. праектам, дзе выкарыстоўваліся планы, фасады,
разрэзы і інш., якія давалі нагляднае ўяўленне пра архітэктуру будынка.
АДРАДЖЭННЕ,
Р э н ес а н с, эпоха ў культурным і
ідэйным развіцці краін Зах. і
Цэнтр. Еўропы (14-16 ст.),
пераходная ад сярэдневяковай культуры да культуры новага часу. Асн. адметныя рысы
культуры А. — антыфеадальны, свецкі характар, гуманістычны светапогляд, зварот да антычнай культурнай
спадчыны, як бы яе "адраджэнне" (адсюль і назва).
Рэнесансавы стыль архітэктуры вызначаўся
яснасцю,
лагічнасцю, прапарцыянальнасцю, суразмернасцю чалавеку. Распрацоўваліся
і
ажыццяўляліся прынцыпы рэгулярнай забудовы гарадоў,
у якіх, акрамя культавых,
значнае месца займалі свецкія збудаванні, узводзіліся
ратушы,
палацы, шпіталі,
дамы цэхавых брацтваў і
інш. Шырока
практыкавалася ансамблевая забудова,
будынкі планаваліся з улікам
навакольнага асяроддзя. Цэнтрам кампазіцыі горада стала
гандл. плошча з ратушай
і крамамі. Замак як абарончы комплекс траціў сваю

ролю і нярэдка будаваўся ў
перыферычнай частцы горада. На перыферыю выносіліся
і абарончыя збудаванні, якія
ўдасканальваліся на аснове
сістэмы бастыённай фартыфікацыі. Развівалася свецкая
і культавая архітэктура, якая
таксама траціла суровыя абарончыя рысы. Пад уплывам
А. строгія вуглаватыя гатычныя
формы
паступова
згладжваліся, набывалі багаты
пластычна
насычаны
дэкор, шырока выкарыстоўваліся архітэктурныя ордэры.
Паявіліся адкрытыя парадныя палацавыя кампазіцыі,
аформленыя аркаднымі галерэямі. У культавай архітэктуры пашыраны цэнтрычны храм тыпу ратонды з
купальным
завяршэннем,
атыкамі і інш. Храмы з традыцыйнай
базілікальнай
структурай, якія звычайна
мелі абарончую вежу на гал.
фасадзе, атрымалі багатую
пластыку фасадаў у выглядзе рустоўкі, аркатуры і іншых элементаў аздобы. Інтэр'ер узбагачаўся разнымі
алтарнымі
кампазіцыямі,
скляпенні некаторых храмаў
аздаблялі ляпнымі
нервюрамі.
АДРЫНА, п у н я, старадаўняя гасп. пабудова для захавання
неабмалочанай збажыны, сена, саломы, с.-г.
інвентару. Звычайна прамавугольны ў плане зрубны,
каркасны ("замётам у шулы"
і з плятня) будынак, накрыты 2-схільнай ці вальмавай
страхой на "сохах", "дзядках", кроквах. У маёнтках
16-19 ст. існавалі вял. доўгія А., перагароджаныя ўнутры на некалькі адсекаў, кожны з якіх меў самастойны
ўваход. Уваходзілі ў гасп.
комплекс бел. сядзібы. Найбольш пашыраны ў зах. і
цэнтр. Беларусі, ва ўсх. раёнах 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 збудаванняў у выглядзе ліста
аканта (расліна, пашыраная
ў Сяродземнамор'і). Вядомы
ў антычнай і заходне-еўрапейскай архітэктуры рэнесансу, барока, класіцызму. Арнамент з асобных зубчастых лістоў А. аздабляў кансолі і

Матыў аканта ў аздаб
ленні інтэр'ера касцёла
ў в. Міхалішкі Астравецкага раёна.
3

АКНО

Схемы акон: 1 — "валаковае"; 2 — прамавугольнае; 3 — квадратнае; 4 — рамбічнае;
5 — "картушовае"; 6 —
круглае; 7 — прамавугольнае з трохгранным
завяршэннем; 8 — прамавугольнае са спічастым завяршэннем; 9 —
прамавугольнае з паўцыркульным завяршэннем; 10 — "венецыянскае"; 11— спараныя
вокны.

Акратэрыі.
4

дэнтыкулы, з сабраных у пучок у форме чашы — карынфскія і кампазітныя капітэлі;
бягучы бесперапынны арнамент з А. выкарыстоўваўся
ў фрызах, спіралепадобны —
у круглых разетках і медальёнах.
АКНО, канструкцыйна-маст.
элемент запаўнення праёма,
што служыць для асвятлення,
інсаляцыі, натуральнай вентыляцыі будынка. Асн. формы прамавугольныя, лучковыя, арачныя, складаныя.
Найболып архаічныя — адтуліна ў 2 сумежных вянках
драўлянай сцяны і валаковае
(зачынялася звонку драўлянай
засаўкай — волакам).
З 12-13 ст. у дамах феадалаў і заможных гараджан
былі пашыраны вокны з вушакамі і зашклёнымі рамамі
драўлянымі або алавянымі,
пераплётамі,
аздобленымі
разнымі ліштвамі і аканіцамі. У 16-18 ст. у вясковых
дамах замест шкла нярэдка
выкарыстоўвалі слюду, прамочаную алеем ці смоламі паперу, пергамент, палатно, якія
часам размалёўвалі пад вітражы. У архітэктуры готыкі
былі пашыраны вокны са спічастым завяршэннем, у архітэктуры рэнесансу, барока,
класіцызму — прамавугольныя, лучковыя, арачныя, паўцыркульныя, падковападобныя, крыжовыя, у выглядзе
разеткі або картуша, круглыя, авальныя і інш., якія
аздабляліся
філянговымі
абрамленнямі, рустам, стылізаванымі порцікамі, завяршаліся франтонамі, сандрыкамі і інш.
АКРАТЭРЫЙ (ад грэч. akroterion вяршыня, франтон),
скульптурны элемент архіт.
дэкору у выглядзе стылізаваных лістоў аканта, пальмет,
трыножнікаў, чалавечых фігур, валют, ваз, абеліскаў і
інш. Выкарыстоўваўся для
завяршэння вуглоў франтонаў, фланкіравання атыкаў,
карнізаў,
дахаў,
ліштваў.
Узнік у антычнасці, у розныя эпохі набываў своеасаблівую трактоўку: квіятон (готыка), пальмета (рэнесанс),
валюты, дынамічныя арнаментальныя 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 , рауналежная перспектыва, заснаваная
на метадзе паралельных праекцый. Грунтуецца на 3 узаемна перпендыкулярных восях,
кожная з якіх мае свой маштаб. Найчасцей выкарыстоўваюць суадносіны даўжынь
восей 1:1:1 (ізаметрыя) і
0,5:1:1 (дыяметрыя). А. шырока выкарыстоўваецца ў архіт. праектах і чарцяжах
існуючых будынкаў, комплексаў, ансамбляў для нагляднага паказу іх структуры,
асабліва ў тым выпадку, калі
генпланы, планы, фасады і
разрэзы не даюць поўнага
ўяўлення аб іх архіт.-прасторавай 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 хрысціянскага храма. Першапачаткова — месца для ахвярапрынашэнняў пад адкрытым
небам у Стараж. Грэцыі і Рыме — асобныя збудаванні; у
каталіцкіх
храмах — дэкар.
сценкі, аформленыя скульптурай, жывапісам, творамі
дэкар.-прыкладнога мастацтва, у праваслаўных — сталы
("прастолы") для выканання
таінства. Звычайна А. ставіліся ў тарцовай (алтарнай)
частцы храма або ў апсідзе.
Акрамя гал. А., які завяршаў
прастору гал. нефа і аддзяляўся ад яго іканастасам (у
праваслаўных і некаторых
уніяцкіх храмах) або алтарнай перагародкай (пераважна
ў касцёлах), існавалі бакавыя А., што ставіліся ў бакавых апсідах ці капліцах, прыбудаваных да храма ці ўключаных у яго інтэр'ер, а таксама
пры сценах гал. і бакавых нефаў.
АЛЬКЕЖ (польск. alkierz),
1) у сядзібных дамах 1619 ст. памяшканне звычайна
каля гал. жылога пакоя, якое
выкарыстоўвалася як камора,
кабінет, спальня. 2) У сядзібных дамах 17-20 ст. — кутняя адасобленая частка будынка, якая знадворку выступае за плоскасць сцен. З'явілася пад уплывам замкавага
дойлідства. Часам А. былі
самастойнымі вежападобнымі
аб'ёмамі, накрытымі асобнымі шатровымі, вальмавымі ці
2-схільнымі дахамі. У 18 —
пач. 20 ст. часам мелі выгляд

Аксанаметрыя.

Алтар.

Жылы дом сядзібнага
тыпу з алькежамі.

АНАЛІЗ
рызалітау,
не
вылучаных
асобнымі пакрыццямі, што
надавала будынкам барочную
П-падобную ў плане кампазіцыю. 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 вырошчвання горных (альпійскіх) раслін ва ўмовах, набліжаных да натуральных (дэкар. А. называецца таксама
рыкарыем). У батанічных садах А. звычайна ствараюць у
навук. мэтах на штучных
узгорках, дзе экспануюцца
расліны пэўных горных раёнаў. Дэкаратыўнасць дасягаецца рознымі суадносінамі
камянёў і раслін, падабраных
у залежнасці ад кліматычнага пояса і цвіцення па сезонах.
АЛЬТАНКА,
альтана
(італьян. altana), драўляная
ці мураваная дэкар. пабудова
каркаснай (слупавой) канструкцыі, для адпачынку, аховы ад сонца і ападкаў. Звычайна размяшчаецца ў маляўнічых
кутках
вадаёмаў,
уздоўж дарог, у дварах жылых дамоў, школ, дзіцячых
садоў, зялёных зонах кварталаў, мікрараёнаў і г. д. Найчасцей вырашаліся ў выглядзе
ратонды ў пейзажных і рэгулярных парках стыляў барока і класіцызму. У мураваных А. стылю класіцызму
выкарыстоўваліся шмат'ярусныя ордэрныя кампазіцыі.

Альтанкі.

АМБОН (ад грэч. ambon
узвышэнне), к а з а л ь н і ц а ,
п у л ь п і т , узвышанае і багата аздобленае месца ў храме
(трыбуна ці кафедра) для чытання свяшчэнных тэкстаў і
прамаўлення казанняў. У сінагогах вядомы пад назвай
біма, у мячэцях — мінбар. Паводле
легенды,
сімвалізуе
Ноеў каўчэг (А. ў выглядзе
ладдзі пашырыліся ў 1718 ст.). Выконваліся з каменю,
дрэва, металу, багата дэкарыраваліся натуральным мармурам або стука. Існавалі А.
двух тыпаў — на апоры і кансольныя. У ранні перыяд ўстанаўліваліся перад алтаром
каля балюстрады, што аддзяляла хоры ад нефа, мелі форму трыбун з парапетам. Пачынаючы 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 лесвіца (звычайна схаваная з
франтальнага боку).
АМБРАЗУРА (ад франц. е т brasure байніца), прамавугольная 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 ворагам. На Беларусі вядомы з
16 ст. А., прызначаная да
вядзення агню толькі са стралковай зброі, называлася байніцай.
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 Францыі ў пач. 19 ст. Як і класіцызм, арыентаваўся на ўзоры
антычнага мастацтва Грэцыі
і Рыма, аднак характэрныя
для класіцызму 2-й пал. 18 ст.
пошукі зграбнай простай формы і дэкору паступова змяніліся імкненнем да іх гранічнай параднасці і пышнасці,
манум. выразнасці. У перыяд
імперыі Напалеона I (18041815) пашырылася буд-ва мемарыяльных манум. збудаванняў: арак трыумфальных, памятных калон і інш. Асн.
элементамі архіт. кампазіцыі
былі масіўныя порцікі (найчасцей дарычнага і тасканскага ордэраў), у архіт. дэталях
і дэкоры з іх імкненнем да
пампезнасці пераважала ваенная эмблематыка (ліктарскія
звязкі, воінскія даспехі, лаўровыя вянкі, арлы і інш.).
А. увабраў у сябе і асобныя
стараж.-егіпецкія архіт. і пластычныя матывы (вял. нерасчлянёныя плоскасці сцен і пілонаў, масіўныя геаметрычныя аб'ёмы, егіпецкі арнамент,
стылізаваныя сфінксы, львы,
гермы, грыфоны).

Амбразура.

Ампір. Будынак біржы
ў Пецярбургу. Галоўны фасад. 1805-1810.
Архітэктар Тама дэ Тамон.

АНАЛІЗ АРХІТЭКТУРНЫ,
даследаванне аб'ектаў архітэктуры з мэтай выяўлення і
ацэнкі іх функцыянальнатэхн., эканамічных, эстэтычных якасцей, вызначэння асобных архіт. стыляў, кірункаў і
шляхоў развіцця архітэктуры
ў цэлым. Праводзіцца аналіз:
архітэктуры як грамадскай
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АНСАМБЛЬ

Антаба.
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з'явы, буйных горадабудаўнічых, асобных будынкаў, збудаванняў, комплексаў і ансамбляў. Аналіз асобных будынкаў, збудаванняў, комплексаў праводзіцда з мэтай
выяўлення іх горадаўтваральнай ролі ў структуры населенага пункта, узаемасувязі з
навакольным
асяроддзем,
функцыян. арганізацыі прасторы, канструкцыйна-тэхнічнага і планіровачнага вырашэння, аб'ёмна-прасторавай
кампазіцыі, сродкаў архіт.маст. выразнасці і інш. Пры
вывучэнні старадаўніх арх.
помнікаў важна ўстанавіць аўтарства, аднесці да пэўнай
арх. школы, кірунку, стылю.
АНСАМБЛЬ (ад франц. епsemble літар. разам, адразу),
гарманічнае адзінства прасторавай кампазіцыі будынкаў,
інж. збудаванняў, адкрытых
прастораў, манум. жывапісу,
скульптуры і зялёных насаджэнняў. Ансамблевасць забудовы дасягаецца цэласнасцю прасторавага вырашэння
горадабудаўнічага комплексу,
адзінствам маштаба, рытму і
модуля збудаванняў, што фарміруюць А. Немалаважнае
значэнне маюць натуральныя
ўмовы мясцовасці (рэльеф,
вадаёмы і інш.). У кампазіцыі А. адрозніваюць глыбінна-прасторавую (восевую) будову перспектывы (уздоўж
выцягнутай плошчы, вуліцы і
інш.), замкнёную ці паўзамкнёную прастору, абмежаваную забудовай ці зялёнымі
насаджэннямі
(гарадскія і
паркавыя плошчы, унутрыквартальныя прасторы і інш.),
жывапісную
(пераважна ў
пейзажных парках і зялёных
зонах). У стварэнні А. актыўна выкарыстоўваюцца сіметрыя, асіметрыя, маштаб, прапорцыі, кантраст, нюанс і інш.
сродкі архіт. выразнасці. Для
ўзмацнення эмацыянальнага
ўздзеяння, больш глыбокага
раскрыцця ідэйна-вобразнай
сутнасці А. ў яго кампазіцыю
часта ўключаюць творы розных відаў мастацтва — выяўленчага, манументальнага, дэкаратыўнага і інш.
АНТАБА (ад ням. Handhabe
ручка, рукаятка), металічнае
кальцо, якое прымацоўвалася
да варот сядзіб, дзвярэй дамоў, дзверцаў шаф, куфраў і
служыла ручкай. У брамах палацава-замкавых ансамбляў
А. трымалі драўляны запор.
Некаторыя па-мастацку аз-

добленыя А. маюць выгляд
галавы льва з абручом у пашчы. Такія выявы рабілі не
толькі з металу, але і з дрэва,
каменю і тынку.
АНТАБЛЕМЕНТ (франц. епtablement ад table стол, дошка), верхняя частка збудавання. якая падтрымліваецца калонамі, пілястрамі або завяршае сцяну; састаўны элемент
класічнага архіт. ордэра. Падзяляецца на архітраў, фрыз
і карніз. Бывае няпоўны А.
без фрыза. Узнік на аснове
драўлянага бэлечнага перакрыцця, у сваіх формах адлюстроўвае яго
структуру.
Сфарміраваўся ў класічных
ордэрах манум. мураванай
архітэктуры Стараж. Грэцыі
і Рыма, дзе былі выпрацаваны
яго прапорцыі. А. быў таксама адным з важнейшых элементаў паяруснага члянення
алтароў і іканастасаў.

Антаблемент.

АНТЫ (лац. antae), выступы
падоўжных
сцен
будынка,
якія агароджваюць уваход.
Найбольш часта сустракаюцца ў стараж.-грэчаскіх храмах, тып якіх атрымаў назву
"храм у антах".
АНТЫКАМЕРА (італьян. апticamera), пакой у палацах
16-18
ст., чакальня для
шляхты і прыслугі, часта памяшканне для шматмэтавага
выкарыстання (сталовая, зала
і г. д.). У беларускіх палацах
17-18 ст. злучала прыхожую
з жылой групай, кабінетамі і інш.
АНФІЛАДА (франц. enfilade
ад enfiler нанізваць на нітку),
шэраг паслядоўна прылеглых адно да аднаго памяшканняў, дзвярныя
праёмы
якіх размешчаны на адной
восі, таму пры адчыненых
дзвярах ствараецца скразная
перспектыва ўсіх інтэр'ераў,
звязаных у адзіную архіт.пластычную сістэму. Анфіладная планіроўка ўзнікла ў
Стараж. Егіпце. У яе аснове —
прынцып стварэння пышна аздобленых інтэр'ераў з эфектам бясконцасці, глыбокай
перспектывы архіт. прасторы.
Анфіладная планіроўка выкарыстоўваецца ў буйных грамадзянскіх пабудовах, пераважна ў музейных і выставачных. А. называюць таксама
шэраг прасторава раскрытых
адна да адной плошчаў, якія

Анты.

АРКА

Апсіды: 1 — старажытна-рымская; 2 — раннехрысціянская; 3, 4 —
рэнесансавая.

ўтвараюць сістэму архіт. ансамбляў.
АПАРТАМЕНТЫ (ад франц.
appartement кватэра), група
жылых і дапаможных пакояў,
звычайна на адным паверсе,
вылучаных у адзін комплекс
для пражывання пэўнай асобы. Пашырыліся ў 16 ст. ў
палацах Францыі і Італіі,
уключалі прыхожую, спальню, гардэроб, кабінет або будуар, парадную залу і інш.
На Беларусі А. вядомы ў магнацкіх рэзідэнцыях 17-18 ст.,
у іх адасаблялася група жылых і парадных пакояў уладара палаца ад іншых памяшканняў. У 19-20 ст. прынцып
стварэння асобных А. выявіўся 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 дапаўнялася прэсбітэрыем. А. ўпершыню паявіліся ў старажытнарымскіх базіліках, адкуль
перайшлі
ў
хрысціянскія
храмы.
АРАБЕСКІ (ад франц. агаbesques літар. арабскі), складаны, насычаны арнамент, заснаваны на мудрагелістым перапляценні геаметрычных і
стылізаваных раслінных матываў; часам уключае і надпісы. Развіўся ў пластычных
мастацтвах арабскіх краін.
У эпоху Адраджэння ў Еўропе А. наз. ўсякі арнамент, які
складаўся з пераплеценых ліній, стужак ці галінак.

Арабескі.

АРГАНІЧНАЯ
АРХІТЭКТУРА, творчы кірунак у архітэктуры, у аснове якога ляжыць прынцып падпарадкавання 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 тэорыі і практыцы буд-ва яго
вучнем Ф. Л. Райтам. Канцэпцыі А. а. зыходзяць з цеснай
сувязі архітэктуры з прыро-

дай, грунтуюцца на бесперапыннасці архіт. прасторы, на
праектаванні "з сярэдзіны —
да навакольнага асяроддзя",
на рацыянальным выкарыстанні
якасцей
будаўнічых
матэрыялаў, увядзенні элементаў нар. творчасці; сама
функцыя будынка не абмяжоўвалася тэхналагічным і
фізіялагічным фактарамі, а
ўключала і эстэтычны, таму
архіт. твор уяўляў сабой цэласны арганізм. Найбольш пашырылася ў 1930-1950-я г.
(асабнякі, вілы і інш.). 3 прычыны арыентацыі на буд-ва па
індывідуальных праектах, адмаўлення ад стандартызацыі і
індустрыялізацыі А. а. не зрабіла значнага ўплыву на развіццё сучаснай архітэктуры,
аднак пад яе ўздзеяннем у
шэрагу краін вырасла цікавасць да мясцовых архіт. традыцый і нар. дойлідства.
АРКА (ад лац. arcus дуга,
выгін), крывалінейнае перакрыцце праёма ў сцяне ці прасторы паміж 2 апорамі — слупамі, калонамі, пілонамі і г. д.
Выконваецца з каменю, цэглы,
жалезабетону, металу, дрэва.
Па форме адрозніваюць А.
паўкруглыя, ці паўцыркульныя (найбольш пашыраны
від), спічастыя (характэрны
для архітэктуры готыкі), падковападобныя (пашыраны ў
архітэктуры арабскіх краін),
кілепадобныя (у выглядзе какошніка),
шматлопасцевыя,
паўзучыя (з апорамі на рознай вышыні) і інш. Бываюць
А. дэкаратыўныя (несапраўдныя А. з цэглы, тынку або
стука, якія аздабляюць паверхню сцяны) і канструкцыйныя. Упершыню А. (каменныя) з'явіліся ў архітэктуры Стараж. Усходу. Атрымалі пашырэнне ў архітэктуры антычнага Рыма і сталі
найважнейшымі архіт.-канструкцыйнымі і дэкар. элементамі ў архітэктуры рэнесансу,
барока, класіцызму. У сучасным буд-ве А. выкарыстоўваюцца як нясучыя элементы
пакрыцця будынкаў пралётных збудаванняў, мастоў, пуцеправодаў. Крацістыя арачныя канструкцыі з металу
ці дрэва наз. арачнымі фермамі.

"Арганічная
архітэктура". Дом над вадаспадам.
Архітэктар
Л. Ф. Райт. 1936-1937.

Аркі: 1 — паўцыркульная; 2 — з замковым
каменем; 3 — спічастая; 4 — трохлопасцевая.

АРКА ТРЫУМФАЛЬНАЯ,
трыумфаль н ы я ва р о т ы , часовае або пастаяннае
афармленне праезда ці ўрачыстае збудаванне ў гонар
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Арка

трыумфальная.

Аркада.

Аркатура.

Аркбутан.
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ваенных перамог і знамянальных падзей. Маюць 1- і 3-пралётныя манум. арачныя пралёты, перакрытыя паўцыліндрычнымі скляпеннямі, насычаны архіт.-пластычны дэкор,
завяршаюцца антаблементамі
і атыкамі, аздабляюцца статуямі, 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 велічыні і абрысах арак, якія апіраюцца на слупы або калоны
і ствараюць разам з імі рытмічны паслядоўны рад. Бываюць
канструкцыйныя
(успрымаюць нагрузку верхніх частак будынкаў і збудаванняў)
і
дэкаратыўныя
(стаяць асобна або ўтвараюць
"сляпыя" аркады). А. з'явіліся ў архітэктуры Стараж. Рыма. Пашырыліся з 16 ст. ў архітэктуры рэнесансу, барока,
класіцызму ў адкрытых галерэях гандл. радоў, палацаў,
гасп. пабудоў, а таксама як
дэкар. элемент — аркатура.
АРКАТУРА (ням. Arkatur),
рытмічны рад дэкар. несапраўдных арак на фасадах
будынкаў або на сценах ўнутры памяшканняў. Звычайна
выконвае ролю фрыза, зрэдку
дапоўненага кансолямі, паўкалонкамі, лапаткамі. Узнікла ў раманскай архітэктуры
( 1 0 - 1 3 ст,).
АРКБУТАН (франц. arc-boutant), адкрытая вонкавая паўарка. Перадае распор сцяны
гал. нефа базілікальнага храма на контрфорсы, размешчаныя за межамі асн. аб'ёму
будынка. Сістэма А. і асобна
стаячых контрфорсаў давала
магчымасць аблегчыць канструкцыю сцен, рабіць іх
больш тонкімі, расчляніць
вял. аконнымі праёмамі, павялічыць пралёт гал. нефа і паменшыць сячэнне слупоў, якія
ўспрымаюць нагрузку скляпенняў, што рабіла інтэр'ер
больш прасторным. Акрамя
канструкцыйнай, А. адыгрываюць значную дэкар. ролю
ў архітэктуры будынка, ствараючы актыўны рытм яго
бакавых фасадаў. А. з'явіліся
ў мураванай архітэктуры заходнееўрапейскай готыкі з
11 ст.

АРНАМЕНТ (ад лац. ornamentum упрыгожанне), узор
з рытмічна ўпарадкаваных
элементаў для
аздаблення
архіт. збудаванняў. А. выяўляе архітэктоніку збудаванняў, падкрэслівае асобныя
чляненні, вылучае галоўныя,
найбольш значныя ў кампазіцыі часткі, важныя канструкцыйныя элементы і архіт.
дэталі, узмацняе рытм будынкаў, стварае кантраст і нюанс;
цесна звязаны з канструкцыяй, якая дэкарыруецца, матэрыялам, формай, колерам,
фактурай. У мураванай архітэктуры А. часцей геаметрычны; выкарыстоўваецца таксама раслінны, зааморфны,
антрапаморфны. У драўляным дойлідстве А. ствараецца
пераважна скразной, краявой
і глухой разьбой, выкарыстоўваецца ў аздабленні ліштваў,
фрызаў, карнізаў, шчытоў,
верандаў, варот і інш. Найбольш важныя элементы А.
часам вылучаюць яркімі колерамі. 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, прызначаны для захавання ваеннай зброі і боепрыпасаў,
часткова для іх вырабу і рамонту. На Беларусі ўзводзіліся пры буйных замках, абарончых вузлах гарадоў. Гэта
былі вял. мураваныя або драўляныя звычайна 1-павярховыя
будынкі; у іх вылучаліся памяшканні, дзе захоўваліся
гарматы, ручныя стрэльбы,
халодная зброя, запасы пораху, ядраў, куль і г. д., неабходныя для абароны замка і
горада. У 17-18 ст. А. існавалі ў Слуцку, Крычаве і інш.
гарадах.
АРХЕАЛОПЯ
АРХІТЭКТУРЬІ (грэч. archaios старажытны + logos слова, вучэнне), галіна археалогіі, якая
вывучае рэшткі загінуўшых
або значна пераробленых помнікаў архітэктуры і на аснове
атрыманых звестак аднаўляе
планы і па магчымасці рэканструюе фасады і асн. аб'ёмы
помнікаў у цэлым. У канцы
18 — пач. 19 ст. манументальную архітэктуру вывучалі гісторыкі, архітэктары і мастацтвазнаўцы, археал. даследаванні мелі дапаможны харак-

АРХІТЭКТОНІКА
тар.
Навуковыя
археал.
даследаванні архіт. помнікаў
пачаліся ў 1820-1840-я гады
ў Зах. Еўропе, у канцы 19 —
пач. 20 ст.— у Расіі. У 19301940-я гады вылучылася ў самастойную
галіну
археалогіі.
У пасляваен. гады распрацавана методыка археал. вывучэння архіт. помнікаў, праводзіцца іх сумеснае даследаванне археолагамі, архітэктарамі-рэстаўратарамі, гісторыкамі архітэктуры і мастацтвазнаўцамі. Вучоныя звяртаюць вял. ўвагу на вывучэнне буд. матэрыялаў і іншых
археал. знаходак, якія дазваляюць 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.

Архівольты.

Архітраў.

АРХІВОЛЬТ (італьян. archivolto ад лац. arcus volutus
абрамляльная дуга), архіт.дэкар. элемент аздаблення
арачнага
праёма.
Вылучае
контур аркі з плоскасці сцяны.
Выконваецца з клінавых камянёў, тынку, стука. Мае прафіляваную з выкарыстаннем
розных па малюнку абломаў
архітэктурных або арнаментаваную разьбой, рустам, лепкай паверхню. А., які самастойна выступае на плоскасці
сцяны і не звязаны з праёмам,
называецца "сляпой" аркай.
А. паявіліся з развіццём арачных 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-бэлечнай канструкцыі ў архітэктуры Стараж. Грэцыі; выконваў ролю канструкцыйнага
нясучага элемента, на які клаліся бэлькі перакрыцця. 3 развіццём антычнай ордэрнай сістэмы паявіліся розныя варыянты А.: у выглядзе гладкай бэлькі ў дарычным і тасканскім, з 3 невял. гарызантальнымі ўступамі (фасцыямі) у іанічным і карынфскім
ордэрах.
АРХІТЭКТОНІКА (ад грэч.
architektonike будаўнічае мас-

тацтва), мастацкае выяўленне
заканамернасцей
будовы,
уласцівых канструкцыйнай сістэме будынка. Выяўляецца
праз узаемасувязь і ўзаемаразмяшчэнне несучых і нясёных частак, рытмічным строем
форм, які робіць нагляднымі
напружанні
канструкцыі,
часткова прапорцыямі, колерам і інш. Выяўляецца ў суразмернасці, супадпарадкаванасці,
прапарцыянальнасці,
маштабнасці, рытмічнасці ўсіх
элементаў будынкаў і збудаванняў. Садзейнічае цэласнаму эстэтычнаму ўспрыняццю архіт. твора, у якім арганічна спалучаюцца яго лагічная функцыянальна-канструкцыйная аснова, кампазіцыя, архіт. дэкор. і інш. Метады выяўлення тэктанічнасці
архіт.-маст. формы залежаць
ад маст.традыцый, будаўнічай
тэхнікі, матэрыялаў і канструкцый. Адпаведнасць архіт.-маст. формы яе матэрыяльна-канструкцыйнай аснове выяўляецца непасрэдна
праз вылучэнне канструкцый
як асн. формаўтваральных
элементаў архітэктуры або
апасродкавана, калі канструкцыйная аснова будынка перадаецца архіт.-маст. сродкамі,
гал. чынам чляненнямі, архіт.
элементамі і дэталямі. Кожны
архіт. стыль надае своеасаблівасць А. той ці інш. эпохі.
У антычнай архітэктуры Стараж. Грэцыі і Стараж. Рыма
найбольш дасканалай і гарманічнай была А. класічнага
ордэра, заснаванага на маст.
перапрацоўцы стоечна-бэлечнай сістэмы. У архітэктуры
готыкі і рэнесансу маст. выразнасць будынкаў грунтавалася на А. арачных канструкцый. У архітэктуры барока найчасцей А. засноўвалася на апасродкаваным выяўленні з дапамогай сістэмы
ордэрных элементаў дэкору
напружанага стану канструкцый, дынамікі архітэктуры.
У
архітэктуры
класіцызму
А. базіравалася на выразных
гарманічных прапорцыях, сіметрыі, ураўнаважанасці аб'ёмаў, выкарыстанні класічных 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. адбылося вяртанне да прыёмаў
А. класікі. З 1960-х г. галоўным у А. стала максімальнае

Лрхітэктоніка.
Канструкцыя
гатычнага
храма з нервюрнымі
скляпеннямі.
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АСАБНЯК
выяўленне ў маст. форме
функцыянальна — канструкцыйнай асновы архітэктуры.
Архітэктанічная
дасканаласць уласціва нар. драўлянаму дойлідству, у якім на
працягу шматвяковага развіцця архіт. форма і яе функцыянальна-канструкцыйны
змест знаходзіліся ў непарушным адзінстве.
АСАБНЯК, добраўпарадкаваны гарадскі дом, разлічаны
на пражыванне сям'і заможнага ўласніка (шляхціца, купца). А. пашырыліся на Беларусі ў 18-19 ст. Займалі
невял. ўчастак з садам і ставіліся ў агульным радзе забудовы, з мінімальнай колькасцю гасп. пабудоў. У канцы
18 — пач. 19 ст. па архіт. планіровачнай структуры блізкія
да сядзібных дамоў. А. вызначаліся лаканізмам у вырашэнні планаў і фасадаў. Планы пераважна 6-часткавыя з
вылучанай у цэнтры залай і
анфіладай
меншых
памяшканняў. Побач з анфіладнай
у 1-й пал. 19 ст. паявілася і
калідорная сістэма. У аздабленне фасадаў часам уваходзіў порцік, геаметрычны дашчаны дэкор на франтоне.
У канструкцыі дамоў выкарыстоўвалі дрэва і цэглу,
драўляныя дэталі (калоны,
франтон,
сцены
фасадаў)
атынкоўвалі. Спалучэнне цэглы і дрэва ў буд-ве А. абумовіла паяўленне сплаву стылявых асаблівасцей класіцызму
і нар. дойлідства. У 1-й пал.
19 ст. частка А. па сваіх габарытах і развітых элементах
архіт.-маст. выразнасці набліжалася да невял. палацаў.
У сярэдзіне 19 — пач. 20 ст.
пашырылася тыповае праектаванне, паявіліся новыя тыпы
будынкаў, блізкія абліччам да
А., якія цалкам адпавядалі
ідэі ансамблевай забудовы
цэнтраў гарадоў (дамы губернатараў і інш. прадстаўнікоў дзярж. улады). У 2-й пал.
19 — пач. 20 ст. паявіліся А.
з элементамі эклектыкі, але ў
цэлым архітэктура А. развівалася пад уплывам нар. дойлідства. У іх стварэнні архітэктары і майстры-будаўнікі
зыходзілі з асаблівасцей побыту, мясцовых умоў і нацыянальных традыцый.
АСЕЦЬ, старадаўняя гасп.
пабудова для сушкі збажыны:
тып сушні. На Беларусі існавала да пач. 20 ст. Квадратны
або прамавугольны ў плане
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будынак вянковай канструкцыі, пакрыты саломай або драніцай. Унутраная прастора
перакрыццем з жэрдак падзялялася на 2 ярусы. Цёплае
паветра ад курной печы, размешчанай у ніжнім ярусе, праз
шчыліны перакрыцця падавалася ў верхні ярус, дзе ставілі снапы для сушкі. У сял.
гаспадарках 19 — пач. 20 ст.
А. былі пашыраны пераважна
на ПнУ Беларусі, будаваліся паблізу гумна, стадолы,
тока. Нярэдка мелі "перадасеці" каркаснай канструкцыі,
дзе абмалочвалі высушанае
збожжа. У фальварках існавалі болып складаныя структуры, дзе 2 А. злучаліся крытым токам.

Асець. Чарцёж (папярочны і падоўжны разрэзы).

АСІМЕТРЫЯ (ад грэч. asymmetria несуразмернасць), мастацкі прыём, пры якім адзінства архіт. кампазіцыі ствараецца не тоеснасцю частак
і іх размяшчэння (як пры
сіметрыі), а зрокавай раўнавагай розных паводле маштабу і формы элементаў. А. ўзмацняе дынаміку кампазіцыі
будынка або ансамбля, дае
магчымасць расчляніць яе на
асобныя
функцыянальныя
часткі.
АСТАТАК, канструкцыйны
элемент вугла зруба, утвораны выпускам тарцовых частак
бярвенняў, брусоў, дыляў за
межы сцен прыкладна на вышыню або таўшчыню элемента 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 выкарыстаннем шалёўкі, А. часта
вырашаецца як лапатка або
пілястра, аздабляецца архіт.
дэкорам. Іл. гл. ў арт. Вугал.
АСТРАГАЛ (ад грэч. astragalos, літар.
шыйны пазванок), гладкі або апрацаваны
ў выглядзе пацерак валік,
які
служыць
сучляненнем
ствала калоны з капітэллю ці
базай.
АСТРОГ, старажытная абарончая канструкцыя ў выглядзе суцэльнай сцяны з
вертыкальна або нахілена ўкапаных у зямлю завостраных
зверху бярвенняў вакол замка. На тэр. Беларусі вядомы з

Астрагал.

АХОЎНАЯ

Атлант.

жалезнага веку, пашыраны ў
абарончым буд-ве 9-14 ст.
У драўляных замках
1618 ст. часткова выцеснены
гароднямг і тарасамі, выкарыстоўваліся на менш важных
учг.стках абароны і пры неабходнасці хутка збудаваць абарончую сцяну. Вядомы ў замках Віцебска, Полацка, Мазыра, Рагачова і інш. Выкарыстоўваліся таксама як агараджальныя канструкцыі феадальных сядзіб. А. называлася і ўмацаваная частка горада, абнесеная такой сцяной,
або асобнае невял. ваеннае
паселішча ці месца ўтрымання вязняў (вязніца, турма,
астрог).
АСЯРОДДЗЕ
АРХІТЭКТУРНАЕ, частка інтэграванага асяроддзя жыццядзейнасці грамадства, якая ствараецца ў выніку архіт. практыкі людзей для забеспячэння іх жыццёвых працэсаў
і функцый. Уключае будынкі,
збудаванні, архіт. комплексы, ансамблі, зялёныя насаджэнні, элементы добраўпарадкавання і інш. А. а. ўзаемадзейнічае з інш. асяроддзямі:
прадметна-прасторавым,
натуральна-прыродным,
сацыяльна-эканамічным, сацыяльна-культурным, адносіны
з якімі маюць характар перапляцення і ўзаемаўплыву,
дэтэрмінацыі,
структурнаіерархічнай
падпарадкаванасці. Як і інш. асяроддзі,
падпарадкоўваецца агульным
заканамернасцям
развіцця
грамадства, уздзейнічае на
яго і само падвяргаецца мэтанакіраванаму пераўтварэнню ў працэсе дзейнасці людзей. Фарміруецца пад непасрэдным уплывам этнічных і
прыродна-кліматычных асаблівасцей кантынентаў, краін,
рэгіёнаў. Як вынік архіт.маст. творчасці чалавека А. а.
пастаянна развіваецца, арганічна звязана з мінулым, сучаснасцю і накіравана ў будучыню.
АТЛАНТ [грэч. Atlas (Atlantos)], у архітэктуры — апора
ў выглядзе мужчынскай статуі, што падтрымлівае перакрыцці будынка, балкона, порціка, звычайна прыстаўлена
да сцяны ці слупоў.
АТЛАС АРХІТЭКТУРНЫ,
сістэматызаваны збор чарцяжоў, гравюр, малюнкаў, фатаграфій архіт. твораў ці іх
элементаў, дэталей, форм у
выглядзе тамоў, альбомаў ці

папак з наборам асобных аркушаў, часам з паясняльным
тэкстам; асн. дапаможнік для
дойлідаў у вывучэнні гісторыі
архітэктуры і ў будаўнічай
практыцы. Складанне А. а. пашырылася ў 2-й пал. 1819 ст. ў сувязі з фундаментальнымі
навукова-археал.
даследаваннямі архіт. спадчыны. Класіфікуюцца паводле геаграфічнага, нацыянальнага, стылявога, часавага, тыпалагічнага і інш. прынцыпаў;
бываюць вучэбнымі, даведачнымі, турысцкімі і інш.
АТЫК (ад грэч. attikos атычны), сценка над карнізам, якая
завяршае будынак, у выглядзе
балюстрады або раскрапаванай лапаткамі і пілястрамі
глухой муроўкі з шчытамі,
зубчыкамі і інш. Мае дэкар.
значэнне як элемент кампазіцыі будынка. Узнік у архітэктуры Стараж. Грэцыі і Рыма
ў выглядзе высокай сценкі,
аформленай барэльефамі або
надпісамі. Абмежавана выкарыстоўваўся ў архітэктуры готыкі, найб. шырока — у архітэктуры Адраджэння, барока
і класіцызму. Асн. разнавіднасці А.: суцэльны, балюстрадны і аркадны, грабеньчаты (складаецца з цокальнага
фрыза і завяршальнага зубчатага грэбеня), шчытавы (утвораны шэрагам шчытоў). А.
называецца таксама
нізкі
верхні паверх над карнізам,
які адрозніваецца ад ніжніх
болыц сціплым аздабленнем і
ссунуты ад плоскасці гал.
фасада.

Фрагмент атыка галоўнага фасада калегіума
ў Нясвіжы. 16-17 стагоддзі.

АЎСТЭРЫЯ
(італьян. osteгіа), багаты заезны дом, тып
карчмы. Вядома з 16 ст., найб.
пашырана з 18 ст. Размяшчаліся звычайна на гандл. плошчах або гал. вуліцах гарадоў
і мястэчак. Будавалі іх з дрэва
або каменю. У плане мелі
ў асн. форму прамавугольніка. А. ўключала стайні, вазоўні, гасціныя пакоі, каморы.
Гасціныя пакоі абсталёўваліся
лавамі, сталамі, мелі кафляную грубку для ацяплення
памяшкання і мураваную печ
для гатавання ежы. Некаторыя А. былі складанымі комплексамі, якія ўключалі жылыя, гасп., гандлёвыя і інш.
будынкі, згрупаваныя вакол
агульнага двара. А. паслужылі прататыпам для паштовых
станцый і гасцініц.
АХОЎНАЯ
ЗОНА
п о мн і к а г і с т о р ы і і к у л ь11

БАБІНЕЦ
туры, тэрыторыя каля помніка, прызначаная для яго захавання, мэтазгоднага выкарыстання і экспазіцыі. А. з.
ўстанаўліваюцца для асобных
аб'ектаў, груп ці комплексу
помнікаў, гіст. цэнтра горада.
Межы зоны вызначаюцца патрэбай забяспечыць
аптымальную бачнасць помніка
(пры адсутнасці забудовы А. з.
вызначаюць на адлегласці ад
помніка, не меншай за яе
двайную вышыню або даўжыню, каб зрабіць успрыняцце помніка звыклым для чалавечага вока пры вугле зроку ў 27 градусаў). 3 устанаўленнем А. з. робяць пад'езды і пешаходныя падыходы да
помніка, відавыя пляцоўкі,
азеляняюць і добраўпарадкоўваюць тэрыторыю ў адпаведнасці з мерамі пажарнай
бяспекі і санітарна-гігіенічнымі нормамі. Пры рэканструкцыі 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 палацава-паркавага
комплексу,
Заслаўскай
Спаса-Праабражэнскай царквы і інш.

Б
Бабінец.
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БАБІНЕЦ, традыцыйнае памяшканне перад асн. аб'ёмам
храма, якое пазней называлася трапезнай.
Першапачаткова — месца для малення жабракоў, "аглашэнных" (тых, хто жадае прыняць хрысціянства), а таксама для парафіян, на якіх накладвалася епітымія.
Б.
уваходзіў у склад 3-часткавай
кампазіцыі храма. У старадаўніх помніках дойлідства
функцыю Б. выконваў нартэкс, які злучаўся з асн.
аб'ёмам арачным праёмам. У
пазнейшы час абрад аглашэння быў адменены, але назва
Б. захавалася.
БАЖНІЦА, від культавай пабудовы. 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 падстаўка, падмурак), падмурак, фундамент калоны ці стаўба. Б.
адрозніваюцца па вышыні і
профілю (гл. Ордэр, Абломы
архітэктурныя). Асабліва разнастайныя гатычныя Б., якія
вызначаюцца
складанасцю
малюнка.
БАЗІЛІКА (ад грэч. basilikeцарскі дом), тып антычнага,
потым сярэдневяковага будынка, прамавугольнага
ў
плане, падзеленага ўздоўж радамі калон на некалькі (звычайна 3 ці 5) частак, т. зв.
караблёў, ці нефаў. Сярэдні
неф звычайна завершаны апсідай; ён бывае вышэйшы і шырэйшы за бакавыя. Уваход
звычайна праз нартэкс. Асвятленне натуральнае. На У трапляліся Б. зальнага тыпу. Паводле
аб'ёмна-прасторавай
кампазіцыі культавыя оазілікальныя збудаванні былі:
1-нефавыя (бязвежавыя, 1- і
2-вежавыя), 3-нефавыя і крыжова-купальныя (бязвежавыя
і 2-вежавыя).
БАЗЫЛЬЯНЕ,
васіліяне,
манахі ордэна каталіцкай царквы з праваслаўным абрадам.
Паводле падання статут ордэна напісаны Базылём (Васілём) Вялікім у 4 ст. Першапачаткова ўзнік у Візантыі.
У Вял. княстве Літоўскім
першы манастыр Б. быў заснаваны ў канцы 15 ст. Пасля
Брэсцкай уніі 1596 ордэн быў
рэарганізаваны і значна актывізаваў сваю дзейнасць на Беларусі, Украіне і ў Літве. Да
сярэдзіны 17 ст. манастыры Б.
былі ў Вільні, Гродне, Кобрыне, Менску, Мсціслаўі, Жыровічах, Полацку, Навагрудку,
Магілёве, Чарэі, Пінску, Быцені і інш. Ордэн меў школы
з пачатковай і сярэдняй адукацыяй. У канцы 17 — 1-й пал.
18 ст. школы Б. былі ў Брэсце,
Віцебску, Полацку, Ружанах,
Баркалабаве, Талачыне, Ушачах, Вішневе, Чарэі і інш.
Каля 1641 заснавана семінарыя ў Менску. Многія цэрквы
і манастыры Б . — выдатныя
помнікі рэнесансу і барока.
Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай Б. пад націскам урадавай палітыкі, арыентаванай на
падтрымку
праваслаўнай

База (б), стылабат (а),
канелюры (в).

Базіліка.

БАРБАКАН

Разрэз (злева) і план
вежы з байніцамі.

Балдахін.

царквы, пачалі траціць значэнне. Канчаткова іх манастыры ліквідаваны ў Расійскай
імперыі ў сярэдзіне 19 ст.
БАЙНІЦА, адтуліна ў сцяне
абарончага збудавання для
вядзення агню са стралковай
зброі (закрытая Б.) або прасвет паміж зубцамі ў завяршэнні замкавых сцен, вежах
і інш. (адкрытая Б.). Паявілася ў стараж. свеце. Пашырыліся ў сярэднявеччы, калі
пачалося буд-ва замкаў, фартэцый, умацаванняў гарадоў,
з 14-15 ст. — у палявых
абарончых умацаваннях. На
Беларусі вядомы са стараж.
часоў у драўляных абарончых
збудаваннях, з 13 ст.— у данжонах. Прызначаліся
для
стральбы з лукаў і арбалетаў,
мелі прамавугольную, трапецападобную або паўцыркульную форму. Асабліва пашырыліся ў 14 ст. У 15-16 ст.
набылі круглаватую форму,
бо стала шырока ўжывацца
ручная агнястрэльная зброя
(рушніцы, аркебузы, мушкеты) і лёгкія гарматы (гакаўніцы). У 17 ст. над Б. круглаватай формы паявіліся прамавугольныя вертыкальныя прарэзы для прыцэльвання. На
валах земляных умацаванняў
трапляліся адкрытыя Б. —
прасветы паміж напоўненымі
зямлёй лазовымі кашамі. Б.,
прызначаныя і для вядзення
агню з гармат, наз. амбразурамі, для кідання камянёў — машыкулямі.
БАЛДАХІН (ад італьян. baldacchino, літар. шаўковая
тканіна з Багдада), багаты
цырыманіяльны
навес над
тронам, парадным ложкам,
алтаром, амбонам і інш. Спачатку Б. рабілі з тканіны, пазней з дрэва, металу, каменю.
Меў стоечныя апоры ці кансольную падвеску. Ствараўся
ў форме купала, вежачкі, эдыкулы, драпіровак, у завяршэнні меў скульптуру, султан
(плюмаж), вастрыё, па баках
афармляўся
ламбрэкенам
(зубчасты дэкар. элемент, аздоблены пазументам, кутасамі) і інш. Запазычаны з усх.
мастацтва 11 ст.
БАЛКОН (італьян. balcone ад
позналац. balcus бэлька), агароджаная (кратамі, балюстрадай, парапетам) пляцоўка на
кансольных бэльках, якая выступае з сцяны, або пліта (пераважна жалезабетонная) на
фасадзе ці ў інтэр'еры (у грамадскіх 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 культавым (амбон)
дойлідстве.
У архітэктуры Адраджэння і
барока Б. — важны элемент
рытміка-пластычнай арганізацыі сцяны.
БАЛЮСТРАДА (франц. bаlustrade), невысокая агароджа
лесвіц, тэрас, балконаў, галерэй, парапетаў і інш., якая
складаецца з шэрагу фігурных
слупкоў (балясаў), злучаных
зверху гарызантальнай бэлькай або поручнямі. Бывае
скразная і "сляпая" (злучана
з сценкай). Найбольш пашырана ў пабудовах стыляў рэнесансу, барока, класіцызму.
БАЛЯСЫ, б а л я с і н ы, невысокія фігурныя слупкі, якія
падтрымліваюць поручні агароджы балкона, лесвіцы, парапета і інш.; элемент балюстрады. Робяцца з дрэва,
бетону, металу. Бываюць плоскія (звычайна драўляныя),
круглыя ці гранёныя ў сячэнні. Складаюцца з базы,
ствала грушападобнай, прызматычнай, вазона- або келіхападобнай формы, нярэдка
завяршаюцца плінтам.
БАРАБАН,
цыліндрычная
або шматгранная (звычайна
васьмерыковая) верхняя частка будынка, якая апіраецца на
сцены, слупы, падпружныя
аркі, ветразі і завяршаецца
купалам або шатром. Бываюць светлавыя (з аконнымі
праёмамі, паляпшаюць асветленасць будынка) і глухія (без
праёмаў). З'яўляюцца важным
э л е м е т а м кампазіцыі культавых збудаванняў, надаюць
ім дынамічнасць, маляўнічы
сілуэт. Найбольш пашыраны
ў
хрысціянскім
культавым
дойлідстве. Узнікненне Б. звязана з развіццём купальных
канструкцый перакрыцця ў
Стараж. Рыме. У Зах. Еўропе
асабліва пашыраны ў архітэктуры Адраджэння, барока
і класіцызму.
БАРБАКАН (франц.), падковападобная ў плане прысадзістая
вежа
без
даху,
размешчаная перад уваходнай
брамай і звязаная з ёй функцыянальна і канструкцыйна;
элемент абарончай сістэмы
сярэдневяковага замка ці гарадской фартыфікацыі. Прызначаўся для дадатковага ўзмацнення і абароны гал. ўезда.

Балконы:
гатычны
(злева) і барочны.

Балюстрада.

Баляса.

Барабан.
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БАРОКА

Барбакан.

Барока. Касцёл езуітаў
у Нясвіжы. Бакавы фасад. 1586-1593. Архітэктар Дж. М. Бернардоні.

Прылягаў да брамы або размяшчаўся асобна, злучаўся
з
ёю
сценамі
праходу
("шыяй"). Пры значных памерах Б. меў уласную сістэму
абароны, якая складалася з
брамы, пад'ёмнага моста, размешчанага перад самым Б.
або ўнутры яго, некалькіх ярусаў баёў (спец. памяшканняў
з байніцамі). Некаторыя Б.
завяршаліся зубцамі.
БАРОКА (ад італьян. barocсо, літар. вычварны, дзіўны),
вызначальны стыль у еўрапейскім мастацтве канца 16 —
сярэдзіны 18 ст. Узнік на
аснове традыцый
позняга
Адраджэння.
Першапачатковы этап развіцця Б. звязаны з
узмацненнем феадальна-каталіцкай рэакцыі ў Зах. Еўропе
і прапагандай ідэй контррэфармацыі. Стыль Б. нёс больш
рознабаковае і дыялектычна
супярэчлівае светаўспрыманне ў параўнанні з рэнесансавым. Эстэтыка Б. заснавана
на проціпастаўленні ідэальнага і пачуццёвага ў чалавеку,
яго волі і розуму з ірацыянальнасцю быцця. Таму мастацтва Б. вызначаецца эмацыянальным і інтэлектуальным напружаннем, складанасцю выяўленчых сродкаў, імкненнем да сінтэтычнасці жанраў. Яму ўласцівы драматызм,
патэтыка, павышаная экзальтацыя. Маст. прынцыпы Б. —
дынамічнасць
кампазіцыі,
кантрасты маштабаў, рытмаў,
матэрыялаў і фактур, святлоценявыя і колеравыя эфекты,
крывалінейнасць
абрысаў,
імкненне стварыць ілюзію бязмежнай прасторы. Зарадзілася Б. ў 2-й палове 16 ст.
ў Італіі, найвышэйшага росквіту дасягнула ў Рыме ў сярэдзіне 17 ст. Своеасаблівую
трактоўку набыло ў 17-18 ст.
у краінах Зах. Еўропы, Лацінскай Амерыкі і інш. У канцы 18 ст. ў мураванае дойлідства паступова ўкараняліся
прынцыпы класіцызму,
што
прывяло да стварэння шматлікіх помнікаў, якія спалучалі
элементы двух стыляў. Развіццё нацыянальнай разнавіднасці бел. Б. прайшло 3 перыяды: 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. basrelief, літар. нізкі рельеф),
від скульптуры, рэльефу, у
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якім выявы выступаюць над
плоскасцю фону не больш
чым на палавіну свайго аб'ёму. Выяўленчыя і арнаментальныя Б. — распаўсюджаны
від упрыгожвання архіт. збудаванняў і дэкар. вырабаў.
Барэльефныя выявы часта
змяшчаюць на пастаментах
помнікаў, на стэлах, мемар.
дошках, медалях, гермах; часам ў спалучэнні з гарэльефам.
БАСКЕТ (франц. bosquet ад
італьян. boschetto лясок, гаёк), пасаджаная ў дэкар. мэтах густая група дрэў або кустоў, падстрыжаных у выглядзе высокіх роўных сценак
(шпалер). Пашыраны ў еўрапейскім садова-паркавым мастацтве 16-18 ст. Утвораныя
пасадкамі квадратныя або
прамавугольныя
прасторы
Б. наз. "кабінетамі", "гасцінымі",
"зялёнымі
заламі".
Унутры Б. лаўкі, сцежка акаймоўвала газонны або кветкавы
партэр, часам з вадаёмам,
скульптурай, лабірынтам з
падстрыжаных нізкіх кустоў.
У цэнтры Б. звычайна размяшчаліся клумбы.
БАСТЫЁН (франц. bastion
ад позналац. bastillio будую
ўмацаванне),
пяцівугольнае
ўмацаванне ў вуглах крапасной агароджы для абстрэлу
мясцовасці наперадзе ўздоўж
крапасных сцен і равоў перад
імі. Б. паявіліся ў Італіі ў
канцы 15 ст., спачатку будаваліся мураваныя, пры гэтым
існавала небяспека паражэння
абаронцаў пад абстрэлам ворага асколкамі
муроўкі.
У 16 ст. паявіліся земляныя
Б. Крапасны Б. складаўся
з аднаго ці двух земляных
валоў для размяшчэння гармат: 1-ы быў галоўны, 2-і,
які ўзвышаўся над 1-м, наз.
кавальер. Унутры Б. вымуроўвалі парахавыя скляпы, скляпеністыя падземныя пераходы. Два даўжэйшыя бакі наз.
фасамі, карацейшыя — фланкамі. Фланкі двух суседніх
Б. і частак крапасной сцяны
паміж імі (курціна) стваралі
бастыённы фронт.
БАСТЭЯ, земляны насып або
2-яруснае мураванае збудаванне, паўкруглае ці падковападобнае ў плане; элемент
абарончага
сярэдневяковага
ўмацавання. Выступала за
лінію сцен фартэцыі і фланкіравала агнём падыходы да
іх. Б. — пераходная форма
ад вежы да бастыёна. Існавалі

Баскет.

Планы крэпасці з бастыёнамі (злева) і бастыёна.

План бастэі замка ў
в. Геранёны Іўеўскага
раёна. Канец 15 — пачатак 16 ст. Рэканструкцыя.

БЛОК

Бельведэр.

ў канцы 15-16 ст. і прызначаліся для размяшчэння артылерыі.
БЕЛЬВЕДЭР (ад італьян. belvedere, літар. прыгожы від),
1) надбудова, якая ўпрыгожвае будынак;
круглая,
авальная, шматгранная ў плане з зашклёнымі ці адкрытымі
праёмамі, завершаная купалам, або невял. збудаванне
такога тыпу ў парку на ўзвышшы,
адкуль
адкрываецца
прыгожы далягляд. 2) Назва,
што замацавалася за некаторымі палацавымі збудаваннямі, якія знаходзяцца ў прыгожым прыродным асяроддзі
(палацы ў Ватыкане, Вене,
Празе, Варшаве).
БЕНЕДЫКЦІНЦЫ,
манахі
каталіцкага ордэна, заснаванага Бенедыктам Нурсійскім
каля 530 у Італіі. У сярэднявеччы ордэн з'яўляўся буйным зямельным уласнікам,
меў асаблівы ўплыў у 1011 ст., быў апорай каталіцкай
царквы ў Еўропе. У 11-13 ст.
Б. дапамагалі Рыму распаўсюджваць каталіцтва ў Прыбалтыцы. На Беларусі кляштары і касцёлы Б. узводзіліся
ў 17-18 ст., многія з іх —
выдатныя помнікі стылю барока. Пасля далучэння Б.
да Расіі ўплыў Б. пачаў
хутка падаць.
Большасць
кляштараў зачынена ў сярэдзіне 19 ст.
БЕРНАРДЗІНЦЫ (лат. bernardini), манахі каталіцкага
ордэна, які адгалінаваўся ад
францысканцаў і меў больш
строгі статут. Назву атрымалі
ад рэфарматара францысканцаў Бернардзіна Сіенскага
(1380-1444), у гонар якога
названы першы ў Рэчы Паспалітай кляштар Б. у Кракаве
(1453). На Беларусь Б, праніклі з Польшчы ў 2-й пал.
15 ст. і з дапамогай заможных 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 кляштары былі ў Гродне, Мінску,
Слоніме, Брэсце і інш. Касцёлы 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. Большасць кляштароў зачынена
ў сярэдзіне 19 ст.
БІМА (ад грэч. вегйа аратарская трыбуна), а л м е м о р,
узвышаная пляцоўка пасярэдзіне сінагогі, у цэнтры якой
устанаўліваецца
кафедра.
Цэнтрычная квадратная ў плане пляцоўка, абмежаваная па
вуглах слупамі ці стаўбамі,
агароджаная балюстрадай ці
кратамі, завершаная асобным
пакрыццём, скляпеннем, купалам з ліхтаром, баддахінам,
дэкарыравана
арнаментальнай лепкай, разьбой, размалёўкай. Часам адыгрывала
канструкцыйную ролю
як
цэнтр. апора скляпеністага
перакрыцця малельнай залы.
Рабілася з дрэва, каменю,
мармуру, бронзы. У адпаведныя эпохі мела барочную,
класіцыстычную,
неагатычную мастацка-стылявую трактоўку.
БІФОРЫУМ,
двухчасткавае
аркаднае акно або арачны
праём. Характэрны для архітэктуры раманскага і гатычнага стыляў. Пашырыліся ў
13 ст. ў краінах паўд. і Зах.
Еўропы. Часта аздабляліся
архівольтамі і каляровымі вітражамі.
БЛАНКІ,
бланкаванне,
1) абарончая сценка баявой
галерэі з байніцамі для стральбы; 2) зубчатае завяршэнне
мураванай вежы або сцяны.
БЛЕНДА (ням. Blende), ніша
ў сцяне, якая імітуе аконны
праём. Часам мае абрамленне
ў выглядзе ліштваў, архівольтаў, завяршаецца франтонамі,
сандрыкамі і інш. элементамі
аздобы. Выкарыстанне Б. дыктуецца патрэбай стварэння
рытмічнасці фасада з рэгулярнай сеткай аконных праёмаў.
У месцах, дзе такія праёмы
былі неабавязковыя, яны замяняліся р.
БЛОК-СЕКЦЫЯ, закончаны
для блакіроўкі аб'ёмна-планіровачны элемент (частка) збудавання. Аўтаномна забяспечана ўсімі інж. сістэмамі,
выкарыстоўваецца самастойна і ў спалучэнні з інш. элементамі. Бываюць радавыя,
тарцовыя, вуглавыя, паваротныя. Найбольш пашыраны ў жыллёвым, выкарыстоўваюцца ў прамысловым і
грамадскім будаўніцтве.

Біфорыум.

Бланкі.

Блок-секцыя: 1 — тарцовыя; 2 — паваротныя;
3 — прыклады
блакіроўкі блок-секцый буйнапанельных
жылых дамоў.
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БОЧКА
БОЧКА, дэкаратыўная форма
2-схільнага пакрыцця. Абодва
яе схілы маюць плаўныя крывалінейныя абрысы і знаходзяцца наверсе пад завостраным вуглом. Звычайна канструкцыя Б. выкарыстоўвалася ў драўляным і мураваным
(трансфармаваная яе форма)
культавым дойлідстве.

Бочка.

Брама кляштара францысканцаў у Гродне.
Сярэдзіна 18 ст.

БРАМА, збудаванне, найчасцей яруснай кампазіцыі, з каменю 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, замкаў і асобных комплексаў.
Пашыраны ў еўрапейскай архітэктуры ў 14-17 ст. Першапачаткова мелі абарончы
характар, з 16 ст. набылі
складаныя дэкар. формы і
багатае вонкавае аздабленне
ў архітэктуры рэнесансу і
барока, ператварыліся ў парадныя ўезды з пышнай дэкар.
апрацоўкай.
Своеасаблівы
тып Б. — арка трыумфальная.
Б. маглі быць самастойнымі
архіт. збудаваннямі ці спалучацца з баявымі вежамі,
званіцамі, надбрамнымі цэрквамі. У 16 ст. мелі абарончыя
прыстасаванні: падымальныя
масты, каваныя рашоткі (герсы), вежы з байніцамі; абарончыя памяшканні, таможню, кардэгарду, капліцу і інш.
У 17-18 ст. Б. страцілі абарончыя функцыі, іх архітэктура набыла рысы стылю
барока. Багата аздабляліся
ордэрнай пластыкай, геральдычнымі знакамі, мелі завяршэнне 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 царква) у манастырах і пры цэрквах.
БРОВАР, в і н а к у р н ы з а вод,
в і н а к у р н я , традыцыйная вытв. пабудова, дзе
варылі піва, гналі гарэлку.
На Беларусі вядомы з 16 ст.
пры замках, сядзібах, корчмах і аўстэрыях. Замкавыя
і сядзібныя Б. звычайна размяшчаліся каля рэк або сажалак, зрэдку будаваліся ў
дварах. Пераважна гэта драўляныя будынкі,
накрытыя
драніцай або гонтай, з мураванымі агнішчамі ўнутры. Нярэдка ў Б. уваходзілі сала-
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доўня, сушыльня, варыўня,
лазня, жыллё.
БУДАН, к у р э н ь , часовая
жылая пабудова, вартоўня ці
склад у садах, на вял. агародах, у лесе, на сенажаці.
У нар. дойлідстве Беларусі
вядомы са старажытнасці. Будуюцца звычайна ў выглядзе
2-схільных канструкцый з тонкіх жэрдак на 2 слупахсохах, злучаных уверсе перакладзінай, накрываюцца саломай, карой, галлём, сенам.
У пач. 20 ст. зафіксаваны
Б. больш складанай канструкцыі, пірамідальнай формы:
8-гранныя ў плане з 4 слупамі ў цэнтры, якія звязваліся
адзін з адным перакладзінамі і служылі асновай нахіленых сцен з плашак або драніц, абкладзеных звонку дзёрнам. У цэнтр. частцы было
агнішча, дым выходзіў праз
верхнюю адтуліну.
Часам
ніжнюю частку Б. рубілі з
бярвён, а над адтулінай ставілі 2-схільны дах з дымнікам па баках.
БУЛЬВАР (франц.
boulevard), шырокая, абсаджаная
дрэвамі алея ўздоўж вуліцы,
набярэжнай ракі, возера і інш.
Мае выгляд лінейнага саду
ці парку. Б. ствараюцца пераважна ўздоўж восі вуліц,
выкарыстоўваюцца для пешаходнага руху, прагулак, кароткачасовага адпачынку. Паводле формы бываюць кальцавыя (узнікалі пры рэканструкцыі гіст. гарадоў на месцы
знесеных крапасных умацаванняў) і лінейнай (размяшчаюцца ўздоўж гал. гарадскіх вуліц, узмацняючы іх
параднасць).

в

ВАЖНІЦА, тып старадаўняй
пабудовы ў гарадах Вял. кн.
Літоўскага, дзе вымяралася
прывезенае купцамі на продаж 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 планіроўкі: пейзажная (злева); рэгулярная.

ВЕЖА
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 метаду аблогі актыўным штурмам пры дапамозе каменямётных машын. Былі цэнтрам
абароны горада, камандным
пунктам, а таксама ўмацаваным жыллём феадала (напр.,
Камянецкая
вежа).

Вальмавы дах. План.

ВАЛЬМА (ням. Walm), тарцовы схіл 4-схільнага даху.
Утвараецца
дыяганальнымі
сохамі або кроквамі, якія
злучаюць тарэц вільчаковай
кладкі (вільчаковага бруса)
з вугламі сцен будынка. Пакрыцці з В. выкарыстоўваліся ў нар. жыллі, гасп. пабудовах, некаторых манум. збудаваннях. В., якія не даходзяць да нізу або верху даху
(усечаныя нізкія шчыты над
прычолкам або дымнікі ў верхняй частцы В.), называюцца
паўвальмамі.
ВАЛЮТА (італьян. voluta завіток, спіраль), архітэктурны
матыў у форме спіралепадобнага завітка з кружком ("вочкам") у цэнтры; састаўная
частка іанічнай капітэлі. Уваходзіць і ў кампазіцыю карынфскай і кампазітнай капітэлей. У асобных выпадках
форму В. маюць архіт. дэталі, якія служаць для сувязі
частак будынка, а таксама
кансолі карнізаў, упрыгожанні парталаў, дзвярэй, акон.

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

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

17. "Архітэктура Б е л а р у с і "

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

жардзінамі; створкі, якімі закрываецца такі праезд, утвараюць самастойную кампазіцыю або з'яўляюцца часткай
інш. збудавання (брамы, вежы, стайні, гумна, карчмы
і інш.). Як самастойная кампазіцыя В. былі пашыраны ў
гарадскіх і сялянскіх комплексах 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, накрывалі 2-схільнай стрэшкай, часам упрыгожвалі
вежкамі,
флюгерамі; у вежавых брамах мелі ў завяршэнні назіральныя і баявыя пляцоўкі.
У стараж. гарадскім жыллі
вядомы глухія В. У сучасным
нар. буд-ве В. як асобныя
збудаванні афармляюць парадны ўваход у сядзібу і
адначасова з'яўляюцца элементам архітэктуры малых
форм.
ВАРЫЎНЯ,
стопка,
і ст о п к а , тып
старадаўняй
гасп. пабудовы для хавання
гародніны, садавіны, малака, часам і гасп. прылад.
На Беларусі вядома з 17 ст.
У сялянскіх дварах В. — прамавугольная ў плане звычайна
зрубная пабудова, накрытая
2- ці 4-схільным дахам з драніцы ці саломы, з вокнамі
без шкла, якія зачыняліся
драўлянымі засаўкамі (будавалі В. і без акон). Унутры
памяшканне ацяплялі курной
печчу, агнішчам або гарачым
вуголлем.
ВАСЬМЯРЫК, у архітэктуры
васьмівугольны ў плане будынак або яго частка. Форма
В. пашырана ў архітэктуры
Візантыі, у паўд. славян (Балгарыя), Арменіі, Грузіі і інш.
У Зах. Еўропе вядомы ў
раманскай архітэктуры, готыцы, найбольш пашырана ў
стылях рэнесансу, барока і
класіцызму. В. ў завяршэнні
культавых пабудоў вядомы ў
стараж.-рус. дойлідстве і звязаны з уплывам візантыйскай
архітэктуры. На Беларусі ў
16-18 ст. у форме В. будавалі
некаторыя вежы гарадскіх
умацаванняў, замкаў і палацаў, ратуш, а таксама культавыя будынкі, вежы манастыроў і кляштараў.
ВЕЖА, збудаванне са значнай перавагай вышыні над ста-

Вароты.

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

Васьмярык. План.

Разрэз
паўднёва-заходняй вежы Мірскага
замка. 16 ст.
17

ВЕРАНДА

Веранда.

Асноўныя тыпы драўляных вярхоў (у разрэзе): 1 — чацвярык на
чацверыку, з заломам;
2 — васьмярык на чацверыку, з ветразямі;
3 — з дзвюма гранямі
на
бэльках; 4 — на
дзвюх падоўжных
бэльках.
18

раной ці дыяметрам асновы.
Існуюць квадратныя, прамавугольныя,
шматгранныя,
круглыя і інш., пастаяннага
або пераменнага
сячэння,
ярусныя.
Завяршаюцца
2-схільнымі, вальмавымі дахамі, шатрамі, купаламі, спічакамі і інш. Будуюцца з
дрэва, цэглы, каменю, металу,
жалезабетону. Узніклі ў старажытнасці як абарончыя і
сігнальныя збудаванні, паступова сталі важным элементам
архіт. кампазіцыі. Мелі функцыянальнае ці дэкар. прызначэнне, выкарыстоўваліся ў
палацава-замкавым і паркавым, грамадзянскім і культавым буд-ве (В. ратуш, сабораў, палацаў і інш.).
ВЕРАНДА (англ. veranda ад
інд.), лёгкая прыбудова да
дома з боку ўваходных дзвярэй. Ніжняя частка каркаса А. ашаляваная ці мураваная, верхняя — зашклёная.
Дэкар. выгляд В. ствараецца
адмысловым малюнкам фігурных аконных рам, разьбой,
расфарбоўкай.
ВЕРТЫКАЛЬНАЯ ПЛАНІРОЎКА
г а р а д с к і х тэрыторый,
пераўтварэнне
натуральнага рэльефу мясцовасці ў адпаведнасці з патрабаваннямі планіроўкі і забудовы горада. Накіравана на
забеспячэнне пляцовак, прыдатных для буд-ва гарадскіх
аб'ектаў, стварэнне ўмоў для
размяшчэння будынкаў і збудаванняў, пракладкі
вуліц,
праездаў, падземных і інш.
камунікацый, адводу паверхневых водаў. Распрацоўваецца з улікам функцыянальнага
заніравання тэрыторый, планіровачнай структуры, зручнага размяшчэння будынкаў
і архіт.-прасторавых кампазіцый. Ажыццяўляецца пры
неабходнасці стварыць штучны рэльеф мясцовасці, узбагаціць яе ландшафт і гэтым
забяспечыць
магчымасць
стварэння своеасаблівай прасторавай кампазіцыі забудовы
і навакольнай тэрыторыі. Пры
праектаванні і буд-ве жылых
комплексаў для ўзвядзення
будынкаў на тэрыторыі з вял.
нахілам выкарыстоўваюць метад тэрасавання, пры якім
жылыя дамы арганічна ўпісваюцца ў рэльеф і адначасова
фарміруюцца гарызантальныя
пляцоўкі для гасп. патрэб,
гульняў дзяцей, адпачынку.
ВЕРХ, пірамідальнае, купальнае або яруснае завяршэнне

будынкаў, звычайна раскрытае ў інтэр'еры. Шырока вядомы ў культавай архітэктуры
многіх краін Еўропы, у 1519 ст. быў адметнай асаблівасцю кампазіцыі храмаў Расіі, Украіны і Беларусі. У мураванай архітэктуры Беларусі
вядомы з 11-12 ст. у выглядзе барабанаў на ветразях і
ступеньчатых арках. У драўляным дойлідстве з 16 ст.
звычайна меў вянковую канструкцыю. У 18 ст. пад уплывам стылю барока пашырыліся ярусныя В. (асн. тыпы:
чацвярык на чацверыку, васьмярык на васьмерыку і васьмярык на чацверыку), у якіх
выкарыстоўваліся
канструкцыі заломаў і ветразяў. Завяршаліся купалкамі, цыбулепадобнымі або інш. формы
галоўкамі, вежачкамі, крыжамі, 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 непасрэдна ў варотах ці будуюцца
побач з імі. Робяць В. са
шчыльна збітых дошак (лёгкія — са штыкетаў),
часта
аздабляюць разьбой, размалёўкай, фігурна выкаванымі
завесамі, клямкамі і інш.
ВЕТРАЗІ, элементы купальнай канструкцыі, якія забяспечваюць пераход ад квадратнай у плане падкупальнай
прасторы да акружнасці купала ці яго барабана; адзін
з асн. канструкцыйна-маст.
элементаў візантыйскай і стараж.-рус. архітэктуры. Вядомы ў архітэктуры стыляў
рэнесансу, барока, класіцызму і інш.

Весніцы.

Ветразі.

ВІЛЕНСКАЕ
БАРОКА,
умоўная назва маст. сістэмы
позняга
барока
ў
манум.
культавай архітэктуры Беларусі. Архіт. помнікі В. б. вызначаюцца 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 школы 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

Вільчыкі.

ГАЛЕРЭЯ

Вімперг.

або франтона 2-схільнага (радзей
паўвальмавага)
даху.
Бываюць В. парныя (утвараюцца верхнімі выпускамі
2 перакрыжаваных лабавых
дошак, што закрываюць тарцы латаў) і адзінарныя. На
Беларусі найбольш пашыраныя 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 аздаблялі рэльефнай разьбой, вяршыню — выявай крыжакветнай расліны.
ВУГАЛ у
драўляным
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 выкарыстоўваўся ў пабудовах вянковай
канструкцыі. Мастацкую выразнасць 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 часткі В. з астаткам аздаблялі
счэсваннем бярвён на 6 граней
і дэкар. шалёўкай (у выніку
В. нагадвалі лапаткі). У апрацоўцы В. без "астатку" пашырыліся вертыкальныя плоскія нашчыльнікі, аздобленыя
накладкамі з арнаментыкай
ці размалёўкай.

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

ВЯНКОВАЯ
КАНСТРУКЦЫЯ, сістэма драўляных вянкоў (гарызантальных радоў
бярвён, брусоў, плах, дыляў),
звязаных у вуглах урубкамі,
укладзеных адзін на адзін,
якія ўтвараюць зруб. У лясных раёнах Еўропы, у т. л.
на тэр. Беларусі выкарыстоўваецца з жалезнага веку. На
аснове В. к. будавалі жыллё,
гасп. і вытв. пабудовы, абарончыя збудаванні (гародні,
тарасы, вежы), грамадскія і
культавыя будынкі. Вядомы
зрубы прамавугольнай, квадратнай
(клеці),
8-граннай
(васьмярык), 6-граннай формы, пастаяннага або пераменнага па вышыні сячэння, ярусныя (чацвярык на чацверыку,
васьмярык на васьмерыку і
інш.). Спалучэннем некалькіх
зрубаў утваралася падоўжна-

восевая,
глыбінна-прасторавая,
крыжова-цэнтрычная,
жывапісна-асіметрычная
і
інш. кампазіцыі. В. к. мелі
зрубы, часам і іх завяршэнні
(гл. ў арт. Закот, Верх, Шацёр). 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 памолу зерня, у якой выкарыстоўваецца энергія
ветру.
У Зах. Еўропе вядомы з
12-13 ст., у Расіі — з 15 ст.,
на Беларусі — з 16 ст., найбольш пашыраны ў 18 —
пач. 20 ст. Асн. элемент В.—
парныя крылы (4-6) каркаснай канструкцыі, вярчальны
момант ад якіх праз сістэму
валоў і колаў перадаецца на
камяні паставоў. Паводле канструкцыі В. падзяляюцца на
стрыжнёвыя (казловыя, слупавыя) і шатровыя.

г
ГАЛАСНІК, керамічная пасудзіна ў выглядзе жбана,
якую ўмуроўвалі ў сцены будынкаў горлам у інтэр'ер.
Г. паляпшалі
акустычныя
якасці зальных памяшканняў
(як рэзанатары), аблягчалі
мураваную сцяну. У бел. архітэктуры 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 выкарыстоўваліся ў палацавых і
грамадскіх будынках стыляў
рэнесансу, барока, класіцызму. На Беларусі вядомы з
16 ст. ў ратушах, палацах,
гандлёвых радах і інш. будынках. У выглядзе Г. вырашаліся
падчэні ў нар. жыллі, крамах.
2) Спецыяльныя зальныя памяшканні ў палацах, часта з
суцэльным радам вял. акон.
З 16 ст. ў Зах. Еўропе, у 1719 ст. на Беларусі ў іх размяшчаліся маст. калекцыі карцін. Пазней Г. сталі называць
мастацкія музеі і іх аддзелы.

Ветракі.

Фрагмент галерэі гаспадарчай пабудовы ў
Заходняй
Беларусі.
19 ст.
19

ГАНАК
3) Калідор з суцэльнымі аконнымі праёмамі на адным з
падоўжных бакоў будынка.
У сучаснай архітэктуры прынцып галерэйнай планіроўкі
ляжыць у аснове галерэйных
дамоў. 4) Верхні ярус глядзельнай залы (галёрка).
ГАНАК, лёгкая прыбудова
перад уваходам у будынак,
звычайна слупавой канструкцыі. Завяршаецца 1-,
2-,
3-схільным, шатровым, купальным і інш. формы дахамі.
Вядомы з даўніх часоў у
народным дойлідстве Расіі,
Беларусі, Украіны, Польшчы,
Прыбалтыкі і інш. На Беларусі напачатку быў пашыраны
ў замкавых і сядзібна-палацавых пабудовах, потым у дамах гараджан і сялян.

Ганак.

Гандлёвыя рады ў Навагрудку.
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ГАНДЛЁВАЯ ШЛОШЧА, адна з гал. плошчаў стараж.
горада ці мястэчка, на якой
вёўся гандаль і адбываліся
кірмашы. Узнікалі і фарміраваліся з развіццём гарадскіх 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 трохвугольны і шматгранны план,
ад яе ў радыяльных напрамках адыходзілі вуліцы, што
вялі да гарадскіх брам. У цэнтры плошчы гарадоў, якія мелі
магдэбургскае права, размяшчаліся ратушы, нярэдка аб'яднаныя з гандлёвымі радамі, гасціныя двары, у мястэчках — крамы. Перыферыйныя
часткі займалі культавыя будынкі, корчмы і аўстэрыі,
важніцы, каморы, жылыя дамы рамеснікаў і гандляроў.
У некаторых гарадах і мястэчках, спланаваных па падоўжна-восевай сістэме, Г. п.
арганізоўваліся ў цэнтр. частцы гал. вуліцы.
ГАНДЛЁВЫЯ РАДЫ, гандлёвыя збудаванні, якія складаліся з шэрагу крам (гандлёвых ячэек), злучаных у
суцэльны корпус. У Зах. Еўропе Г. р. пашыраны з часоў
сталага сярэднявечча. У Расіі
характэрны архітэктуры стылю 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 рыначных плошчаў: у гарадах,
якія мелі магдэбургскае права, нярэдка прыбудоўваліся
да ратушы. У буйных гарадах
і мястэчках былі пашыраны
характэрныя для архітэктуры
барока замкнёныя (з праездамі) 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 ўтвараліся ў выніку ўключэння
ў адзін з бакоў забудовы
ратушы або раскрыцця гандлёвай плошчы па асн. горадаўтваральнай восі. У архітэктуры стылю класіцызму (2-я
палова 18-19 ст.) сфарміраваліся 1-радныя
пагонныя
Г. р., размешчаныя ў цэнтры
плошчы, з 2-баковай арыентацыяй крам. Існавалі таксама Т-падобныя і 2-радныя
Г. р., якія ўтваралі гандлёвую вуліцу, і Г. р. з шэрагам
асобных карпусоў. Яны ўключалі складскія памяшканні і
каморы, звычайна размешчаныя ў цэнтр. і вуглавых
частках. Кожная крама мела
самастойны ўваход. Вялікія
Г. р., якія акрамя гандлёвых
і складскіх уключалі адм.грамадскія памяшканні і пабудовы, наз. гасцінымі дварамі.
ГАРАДСКАЯ МЯЖА, граніца тэрыторыі гарадскога
падпарадкавання. Вызначаецца ген. планам горада. Г. м.
ўключае сялібную зону горада (участкі жылой забудовы,
грамадскіх устаноў, зялёных
насаджэнняў, гарадскія вуліцы і плошчы), зону пазасялібнага значэння (тэр. прамысловага, складскога, камунальнага прызначэння, участкі транспарту, санітарна-ахоўныя палосы), а таксама лесапаркі, спец., рэзервовыя і інш.
тэрыторыі, якія б забяспечвалі магчымасць далейшага
росту і развіцця горада.
ГАРОДНЯ, г а р а д н я , прамавугольны зруб з бярвён
ці брусоў, запоўнены ўнутры
зямлёй і каменнем; тып абарончага 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 байніцамі. У некаторых Г. ніжняя
частка не запаўнялася, слу-

гзымс

Гарэльеф.

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

жыла гасп. памяшканнем, наверсе будаваліся
жылыя,
культавыя, гасп.
будынкі.
Г. найбольш характэрны для
абарончага дойлідства Беларусі
15-16
ст., выкарыстоўваліся найчасцей у замках і гарадскіх крэпасцях.
Вядомы ў замках Віцебска,
Полацка, Кобрына,
Оршы
і інш. У 17 ст. часткова саступілі месца больш прагрэсіўнай канструкцыі — тарасе.
ГАРЭЛЬЕФ
(франц. hautrelief ад haut высокі + relief
рэльеф, выпукласць),
від
скульптуры, рэльефу, у якім
выявы выступаюць над плоскасцю фону больш чым на
палавіну свайго аб'ёму, часам
толькі асобнымі дэталямі дакранаюцца да яго. Вядомы са
стараж. часоў. Выкарыстоўваецца ў манум.-дэкар. мастацтве, надмагіллях, афармленні інтэр'ераў і экстэр'ераў
грамадскіх, жылых і культавых будынкаў, мемар. дошках. Можа спалучацца з барэльефам.
ГАСЦІНЫ ДВОР, комплекс
збудаванняў, дзе захоўваліся
тавары, часова пражывалі і
гандлявалі купцы. Уключаў
гандлёвыя, складскія будынкі
і жылыя памяшканні гасцінічнага тыпу. У Зах. Еўропе
вядомы з 14 ст., у Расіі ў
16-17
ст. Г. д. — прамавугольныя ў плане плошчы,
абнесеныя мураванымі
ці
драўлянымі сценамі з вежамі
і праязнымі варотамі. Па ўнутраным перыметры да сцен
прыбудоўваліся гандлёвыя і
складскія памяшканні (звычайна 2-павярховыя), аб'яднаныя адкрытымі галерэямі.
У 18-19 ст. рускія Г. д. страцілі крапасны характар, мелі
планіроўку ў выглядзе замкнёнага прамавугольніка з адкрытымі на вуліцу аркадамі
і каланадамі.
ГЕАПЛАСТЫКА (грэч. ge
Зямля+plastike скульптура),
гл. Ландшафтная скульптура.
ГЕНЕРАЛЬНЫ ПЛАН р а звіцця
г о р а д а , навукова
абгрунтаваны план, які вызначае перспектывы развіцця горада (у дачыненні да старога
горада — яго рэканструкцыю
і далейшае развіццё), гарадскога пасёлка і паэтапнае іх
фарміраванне з улікам сацыяльных, эканам., тэхн. і
эстэтычных
патрабаванняў.
Складаецца на аснове перспектыўных планаў развіцця

нар.
гаспадаркі,
ушчвае і
культ.-гіст. значэнне населенага месца. Распрацоўваецца
на аснове задач горадабудаўніцтва на 20 гадоў з вылучэннем 1-й чаргі буд-ва на
бліжэйшую пяцігодку. Распрацоўка Г. п.— адзіны працэс комплекснага вырашэння
праблем
функцыянальнага
выкарыстання
тэрыторыі,
фарміравання планіровачнай
структуры, кампазіцыйна-прасторавай забудовы горада (гарадскога пасёлка), развіцця
іх дэмаграфічнага патэнцыялу
і росту жыллёвага забеспячэння насельніцтва, удасканалення сістэмы месцаў прыкладання працы, развіцця сеткі гарадскіх цэнтраў і ўстаноў
культ.-быт.
абслугоўвання,
сістэм азелянення і месцаў
адпачынку, транспартнага абслугоўвання, аховы прыроды
і гігіены.
ГЕРМА (грэч. hermes), від
скульптурнага партрэта
ці
партрэтнага помніка ў выглядзе 4-граннага слупа, завершанага галавой або бюстам.
Узнікла ў Стараж. Грэцыі
як выява бога Гермеса (адсюль назва), потым інш. багоў.
3 5 ст. да н. э. стваралі Г. з
партрэтнымі выявамі дзярж.
дзеячаў, філосафаў. Служылі
межавымі знакамі, паказальнікамі дарог. 3 16 ст. Г. стала
пашыраным відам дэкар. і
паркавай скульптуры. У параўнанні з бюстам больш урачыстая і строгая скульпт.
форма. Выкарыстоўваецца як
элемент архіт. дэкору ў пілястрах, можа выконваць функцыі кансолі. У сучаснай станковай скульптуры Г. называюць пагрудны бюст з прамавугольна абрэзанымі плячыма.

Герма: антычная (злева) і барочная.

ГЕРСА, пад'ёмныя металічныя ці акаваныя жалезам
дубовыя краты, якія дадаткова зачынялі праём вежы-брамы. Важны элемент абароны
замка, дзядзінца і інш. Прыкрывала дашчаныя вароты,
падымалася і апускалася на
ланцугах пад'ёмным механізмам у спец. праёме брамы.
Ніжнія канцы кратаў былі
завостраны і ўваходзілі ў спец.
гнёзды. Звонку Г. часта засланялася пад'ёмным мостам.
У еўрапейскіх замках Г. паявілася ў сярэдзіне 15 ст., на
Беларусі — у канцы 15 — пач.
16 ст.
ГЗЫМС, к а р н і з , гарызантальны выступ, які завяршае
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ГІДРАПАРК

Гірка

Гірлянда на фрызе порціка палаца ў в. Жылічы Кіраўскага ра'ёна.
Пачатак 19 ст.

Гонта.

сцяну будынка, аконныя і
дзвярныя праёмы, падтрымлівае дах і ахоўвае сцяну ад
сцёку вады, падзяляе фасад на
асобныя ярусы і завяршае цокаль збудавання.
ГІДРАПАРК, парк, які характарызуецца перавагай вадаёмаў, што з'яўляюцца базай
для арганізацыі водных відаў
спорту і адпачынку, кампазіцыйнай асновай архіт.-планіровачнай і ландшафтнай арганізацыі. Неабходныя кампаненты Г. — пляжы з салярыямі, аэрарыямі, спарт. пляцоўкамі. Для Г. характэрны ландшафт адкрытых і паўадкрытых прастораў з групавым размяшчэннем насаджэнняў, пароды якіх падбіраюцца з улікам магчымасці вырастання
ва ўмовах павышанай вільготнасці. Асаблівая ўвага аддаецца дэкар. афармленню берагавой лініі вадаёмаў.
ГІРКА, фігурная дэталь з цэглы ці каменю найчасцей у выглядзе перакуленай пірамідкі.
Г. падвешваецца на схаваным
у муроўцы жалезным стрыжні
і служыць апорай для дэкар.
арачак, звычайна размешчаных пад адной вял. аркай.
Г. шырока выкарыстоўваліся
ў рус. архітэктуры 16-17 ст.
у дэкоры брам, ганкаў, аконных праёмаў.
ГІРЛЯНДА ў а р х і т э к т у р ы, арнамент, узор у выглядзе
перапляценняў кветак і зеляніны. Як дэкар. элемент выкарыстоўвалася ў афармленні
фасадаў будынкаў архітэктуры рэнесансу, барока і класіцызму.
ГЛАСІС (франц. glacis), ахоўны земляны насып перад абарончым ровам замка, элемент
абарончага ўмацавання замкаў. Г. ўключалі прамежкавыя і вонкавыя паўкруглыя
ўмацаванні — выступы рознай
канфігурацыі памераў, за якімі хаваліся стралкі, што абаранялі падыходы да замка, і
атрады, якія рабілі раптоўныя
набегі на ворага. Часам перад
Г. будаваліся абарончыя сухія або вадзяныя равы. Пад
прыкрыццём Г. размяшчалася
спец. дарога для перамяшчэння воінаў гарнізона ў час
аблогі.
ГОНТА (польск. gont), дахавы матэрыял у форме невял.
дошчачак, востра саструганых
з аднаго боку і з пазам з другога.
ГОТЫКА,
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гатычны

стыль
(італьян. gotico,
літар. гоцкі ад назвы герм.
племя готаў), мастацкі стыль,
пашыраны ў краінах Зах.,
Цэнтр., часткова Усх. Еўропы
паміж сярэдзінай 12 і 1516 ст. Перыяды: ранняя Г.—
12 ст., сталая — 13-14 ст.,
позняя ("палымяная") Г. з
моцнымі дэкар. тэндэнцыямі — 15 ст. Прыйшла на змену
раманскаму стылю, ад якога
ўнаследавала вяршэнства архітэктуры ў сістэме мастацтваў і традыцыйныя тыпы
культавых будынкаў. Узнікла
ў 12 ст. на Пн Францыі.
Г. найбольш ярка ўвасобілася
ў архітэктуры (саборы ў Ам'ене, Рэймсе, Парыжы, Кёльне,
Шартры, Страсбургу). Канструкцыйныя прынцыпы культавага дойлідства Г.— каркас з
каменю, які пазбавіў пабудовы грувасткасці раманскіх
сабораў. Унутраныя слупы
гатычных храмаў накшталт
пучка тонкіх калон пераходзілі ўверсе ў стральчатыя аркі
нясучых рэбраў (нервюраў)
вельмі
тонкага крыжовага
скляпення. Вонкавыя паўаркі —
аркбутаны
перадавалі
распор скляпення на спец.
апорныя вонкавыя слупы —
контрфорсы. Для гатычных
збудаванняў
характэрны
востраканцовыя
завяршэнні
праёмаў, вімпергаў, стральчатыя вокны з вітражамі, парталы, дэкар. скульптура. Гал.
фасады сабораў упрыгожваліся карункамі разнога дэкору, ажурнымі вежамі, глыбокімі чперспектыўнымі» парталамі, у цэнтры часта мелі
вял. круглае акно (ружу).
ГРАМАДСКІ ЦЭНТР, адна з
гал. функцыянальных і кампазіцыйных частак населенага
пункта, якая ўключае комплекс устаноў адм.-грамадскага, культ.-асветнага, гандл.быт. прызначэння, помнікаў
гісторыі і культуры, аб'яднаных вуліцамі, плошчамі, бульварамі і скверамі. Ва ўсе гіст.
перыяды цэнтр фарміраваў
спецыфічныя
архіт.-маст.
асаблівасці кампазіцыі, ствараў непаўторны вобраз горада. У стараж.-рус. зпоху (913 ст.) Г. ц. паселішча найчасцей быў замак, размешчаны
звычайна ў сутоках рэк. Вакол
яго групаваліся пасады і прадмесці. У 14-17 ст. павялічылася роля гандлёвай плошчы, дзе ў гарадах, якія мелі
магдэбургскае права, будава-

Готыка. Сабор НотрДам у Парыжы. 1213 стагоддзяў. Галоўны фасад.

ГУЛЬБІШЧА

Графіка
архітэктурная. Фасады двухпавярховага жылога дома. Лінейны чарцёж.

ліся ратушы. Ад яе адыходзілі ў радыяльных напрамках
гал. вуліцы, што вялі да гарадскіх брам. 3 развіццём гарадоў у 18-19 ст. Г. ц. забудоўваліся разнастайнымі грамадска-адм. будынкамі, узніклі дадатковыя цэнтры, звязаныя 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 паселішча, а ў напрамку да воднай
крыніцы або месцаў канцэнтрацыі працы. У сувязі з гэтым узніклі цэнтры працяглай
кампазіцыі, заснаваныя на
ансамблях уздоўж прыбярэжнай зоны або гал. магістралі.
Пры кальцавой кампазіцыі
фарміраванне цэнтра пачынаецца з кампактнага размяшчэння будынкаў, развіццё
яго адбываецца ва ўсіх напрамках, але вылучаюцца гал.
дамінуючыя будынкі і комплексы, значэнне якіх падкрэсліваецца
добраўпарадкаваннем і азеляненнем тэрыторыі.
У Г. ц. уваходзяць зоны адм.дзелавых і
грамадзянскіх,
культ.-асветных
устаноў,
гандл. і быт. прадпрыемстваў,
адпачынку, часам спарт.-відовішчныя, мемар., культ.-гіст.,
якія мяжуюць з паркам, скверам, транспартнымі вузламі
цэнтра. Г. ц. новых гарадоў
вызначаюцца кампактным і
зручным размяшчэннем грамадскіх устаноў.
ГРАФІКА
АРХІТЭКТУРНАЯ (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. чарцяжоў (праекты будынкаў, комплексаў, ансамбляў, ген. планаў населеных месцаў і абмераў архітэктурных. Памагае
раскрыць прызначэнне, мастацкія і канструкцыйна-будаўнічыя асаблівасці збудавання,-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) спосабы выяўлення.
ГРОТ (франц. grotte ад італьян. grotta), тып паркавага збудавання (часам у выглядзе павільёна), муроўка і апрацоўка
якога (ракавінкі, туф, камень)
імітуюць натуральную пячору.
Пашыраны ў еўрапейскім садова-паркавым
мастацтве
16-18
ст., на Беларусі — з
18 ст.
ГРУБКА, невялікая пакаёвая
печ, звычайна для абагрэву.
Паводле плана бываюць квадратныя,
прамавугольныя,
круглыя і інш. Вядомы з даўніх часоў, на тэр. Беларусі
пашыраны з 2-й пал. 16 ст.
Рабіліся з гаршковай паліванай і непаліванай кафлі, а таксама цэглы, абліцаванай дэкар. пліткай. Выкарыстоўваліся ў гарадскім і сельскім жыллі, грамадскіх
будынках
(корчмах, аўстэрыях, ратушах, аптэках і інш.). У сялянскім жыллі Г. муруюць з абпаленай цэглы (раней і з сырцу),
паверхню абмазваюць глінай,
беляць або пакрываюць кафляй. Звычайна спалучаюцца з
рускімі печамі. Каб Г. лепш
награвалася, дымаход робяць
з люфтамі (паваротамі). У сядзібных і палацавых будынках
у 16 — пач. 20 ст. існавалі
па-мастацку аздобленыя Г.,
якія мелі цокаль, асн. частку,
завяршаліся карнізамі, "каронамі" з фрызамі, дэкар. франтончыкамі, вежачкамі.
ГРЫДНІЦА, 1) у стараж.рус. архітэктуры вял. памяшканне ў княжацкім палацы або
асобная пабудова, дзе жыла
грыдзь (малодшая княжацкая
дружына), прымалі гасцей, наладжвалі святочныя баляванні. 2) На Беларусі ў 1618 ст. — жылы пакой для чэлядзі ў сядзібным доме або
флігелі, які злучаўся з панскімі пакоямі сенцамі, часам
уключаў камору; асобныя жылыя будынкі з сенцамі, адным
або 2 жылымі пакоямі. Вырашаліся ў традыцыях нар.
жылля, мелі курныя печы,
"валаковыя" вокны. Г. называлі таксама вял. жылыя пакоі
ў манастырах, часам — курныя хаты пры корчмах.
ГУЛЬБІШЧА,
вонкавая адкрытая тэраса ці закрытая галерэя, якая абкружае будынак
на ўзроўні перакрыццяў падклецця. У драўляным дойлідстве існуе ў выглядзе стоек
з укосінамі ў верхняй частцы,
у мураваным — у выглядзе

Грубка,
кафляй.

абліцаваная
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ГУМНО

Гульбішча.

Гумны.

Гурт.

аркадных і ордэрных галерэй,
глухіх прыбудоў да асн. будынка. Выкарыстоўвалася ў
культавых будынках
1617 ст., часам у пабудовах
свецкага характару.
ГУМНО, гаспадарчая пабудова для сушкі і хавання
снапоў, абмалоту, ачысткі і
сартавання збажыны. Здаўна
пашырана на Беларусі, Украіне, у Расіі, Польшчы, ПрЫбалтыцы і інш. На Палессі Г.
называлася клуняй, на Віцебшчыне і часткова Магілёўшчыне — токам, у зах. раёнах
Беларусі — стадолай. 3 16 ст.
Г. пашырана ў вёсках, фальварках, гарадах і мястэчках.
Будавалі Г. з бярвён, найчасцей у прамавугольныя ў плане,
былі квадратныя і шматвугольныя. Доўгія Г. мелі мяшаную
каркасна-вянковую
канструкцыю. Зруб не імшыўся, бярвёны не падганяліся
шчыльна адно да аднаго для
стварэння натуральнай цыркуляцыі паветра. Будынкі мелі
высокія 2-схільныя, вальмавыя, пірамідальныя стрэхі,
накрытыя саломай, чаротам,
драніцамі, гонтай. Найбольш
была пашырана каркасная
канструкцыя страхі на сохах
(ставіліся ў адзін рад па падоўжнай восі будынка; у два
рады, папарна злучаліся бэлькамі, у цэнтры якіх ставіліся
кароткія сохі-дзядкі або козлы, што неслі вільчаковую
жэрдку), пазней — на кроквах.
ГУРТ (ням. Gurt, літар. пояс,
папруга), у гатычнай архітэктуры арка з абчасаных клінападобных камянёў або цаглін, якая ўмацоўвае рэбры
крыжовага, сеткавага, зорчатага і інш. формы скляпення;
тое, што і нервюра. Г. называюць таксама прафіляваную
гарызантальную цягу, якая
расчляняе фасад будынка на
ярусы.

д

ДАМІНІКАНЦЫ (лац. dominicani), манахі аднаго з каталіцкіх жабрацкіх ордэнаў (не
маглі мець уласнасці, сталага
жылля, павінны былі жыць
жабрацтвам). Ордэн названы
імем яго заснавальніка Дамі-
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ніка (1170-1221). Быў створаны на Пд Францыі для барацьбы з нар. ерэтычным рухам. Супраць сваіх сапернікаў
Д. карысталіся самымі жорсткімі сродкамі. З 1232 у іх рукі
была перададзена інквізіцыя.
Д. выкладалі амаль на ўсіх
багаслоўскіх кафедрах ун-таў
сярэдневяковай Еўропы. Актыўна займаліся місіянерствам у Амерыцы, Акіяніі, на Д.
Усходзе. У 1223 Д. заснавалі
першы кляштар у Польшчы
(Кракаў), адкуль пазней праніклі 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, Мсціславе, Уле і інш. У Навагрудку ў 1654 заснаваны жаночы
кляштар. Усяго на тэр. Беларусі існавала 42 кляштары
Д., пры іх дзейнічалі школы.
Будынкі касцёлаў і кляштараў Д. — помнікі архітэктуры
стылю барока са спецыфічнымі рысамі (суровасць, масіўнасць, стрыманы дэкор). Пасля далучэння Беларусі да
Расіі ўплыў дамініканцаў пачаў слабець. Амаль усе кляштары былі зачынены ў 1-й
пал. 19 ст.
ДАМЫ САВЕТАЎ, тып каапераванага будынка (або комплекс будынкаў) для размяшчэння савецкіх, партыйных,
дзяржаўных органаў і грамадскіх арг-цый (прафсаюзных,
камсамольскіх і інш.) рэспубліканскага, краявога, абласнога, раённага значэння. Будаваліся ў 1920-1930-я гады.
Прызначаліся для правядзення масавых мерапрыемстваў:
з'ездаў, канферэнцый, сходаў
і інш., працы апарата па
ўпраўленню нар. гаспадаркай
і культурай. Уключалі асноўныя (залы пасяджэнняў, кабінеты, рабочыя пакоі і інш.),
для абслугоўвання і дапаможныя (вестыбюль, гардэроб, архівы, б-кі, сталовыя і
інш.), часам культ.-асветнага
прызначэння
памяшканні.
Д. С. размяшчаліся на гал.
плошчах ці асн. магістралях,
фарміруючы новы адм.-грамадскі цэнтр горада. У Б С С Р
пабудаваны Д. С. у Пухавічах
і Слуцку (сярэдзіна 1930-х

ДАХ
гадоў, арх. М. Салін), у Магілёве (1937-1940, арх. I. Лангбард). Як разнавіднасць Д. С.
у тыя ж гады ўзведзены Дамы
ўрада ў Менску, Харкаве, Алма-Аце, Махачкале і інш.
ДАМЫ
СПЕЦЫЯЛІСТАЎ,
шматкватэрныя жылыя дамы
секцыйнага тыпу. Будаваліся
ў 1930-я г. ў буйных прамысл.
цэнтрах краіны паводле пастановы ЦК ВКП(б) і СНК С С С Р
ад 26.3.1932 аб буд-ве на працягу 2 гвдо'ў 75 дамоў для
спецыялістаў. Усяго пабудавана 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. Салін). Да Д. с. адносяць
таксама жылыя дамы для
інж.-тэхн. работнікаў.

Данжон.

ДАНЖОН (франц. donjon),
галоўная шмат'ярусная вежа
замка, якая служыла месцам
апошняй абароны і ўкрыццем
пры нападзе ворага. Адначасова была назіральным і камандным пунктам у час ваенных дзеянняў, магла выконваць функцыі аўтаномнай цытадэлі, дзе зберагаўся запас
правіянту, ваеннага рыштунку. Д. размяшчаліся пры гал.
браме, непасрэдна каля ўезда
ў замак або ў цэнтры ўмацаванняў. У плане Д. маглі быць
круглыя, авальныя, прамавугольныя,
шматвугольныя.
Уваход размяшчаўся ў ніжняй частцы збудавання ці на
вышыні прылеглых да яго інш.
абарончых
збудаванняў.
Стральба вялася праз байніцы, разлічаныя на кругавую
абарону, з баявых балконаў,
верхніх баявых пляцовак з-за
зубцоў і праз машыкулі. Перакрыцці 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 масульманскім усходзе і ў Закаўказзі.
На Беларусі былі пашыраны ў 1 3 - 1 7 ст. Вядомы
Д. ў Брэсце, Тураве, Гродне,
Навагрудку, Полацку, Шклове і інш. Уцалела вежаданжон у Камянцы (гл. Камянецкая вежа).
ДАРЫЧНЫ ОРДЭР, адзін з
трох асн. грэчаскіх архітэктурных ордэраў.
Нясучыя
часткі — ствол калоны (аздоблены канелюрамі) з капітэллю. 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 верхняй квадратнай у плане пліты — абака. Над абакам —
бэлька (архітраў), завершаная
палічкай, над архітравам —
фрыз, расчлянёны трыгліфамі
(прамавугольнікі з вертыкальнымі баразёнкамі) на роўныя
часткі (метопы), упрыгожаныя
размалёўкай або скульптурай.
Верхняя частка складалася з
прамавугольных пліт — мутул
("сухарыкі", дэнтыкулы), высунутай пліты слязніцы і ўвянчальнай часткі — сімы. Як
мастацка выразная
форма
Д. о. склаўся ў Стараж. Грэцыі і дарыйскіх абласцях пры
буд-ве храмаў і інш. грамадскіх збудаванняў з каменю
( 6 0 0 - 5 9 0 да н. э.). Найбольш
лаканічны і мужны з архіт.
ордэраў.
Класічныя ўзоры
Д. о. захаваліся ў Парфеноне,
Прапілеях на Акропалі ў Афінах.
ДАХ (ням. Dach праз польск.
dach), канструкцыйная сістэма перакрыцця і пакрыцця
верхняй часткі пабудовы. На
Беларусі з старажытнасці вядомы Д. вянковай і каркаснай
канструкцыі. Асн. тыпы Д.
вянковай
канструкцыі: шатровыя ў цэнтрычных
збудаваннях і 2-схільныя закотам, дзе матэрыял пакрыцця ўкладваўся непасрэдна па
канструкцыі перакрыцця. Сярод тыпаў Д. каркаснай канструкцыі найб. дасканалы кроквенны, з паяўленнем якога
свабодныя ад нагрузкі шчыты
набылі значэнне важных элементаў архіт. дэкору. Акрамя
2-схільных і пірамідальных
форм, з 16 ст. пачалі пашырацца вальмавыя (з залобкамі, прычолкамі, дымнікамі)
і 3-схільныя Д. У манум.
архітэктуры
стылю барока
выкарыстоўвалі высокія складаныя Д. (ламаныя, ярусныя,
мансардавыя). Для класіцыстычных пабудоў характэрны
невысокія 2-схільныя Д. з
франтонамі. Найбольш пашыраны матэрыялы пакрыцця —
дранка, гонта, чарапіца, бляха, у сав. час шыфер. У сучасным індустрыяльным буд-ве
найбольш пашыраны плоскі
Д., сумешчаны з жалезабетоннымі панелямі перакрыцця. Д.
традыцыйных жылых і гасп.
сялянскіх пабудоў, накрыты
саломай, чаротам, гонтамі, называецца страхой.

Дарычвы ордэр.

Д а хі :1— двухсхільны;
2 — двухсхільны з прычолкам; 3 — трохсхільны; 4 — паўвальмавы з
залобкам; 5 — дымнікавы; 6 — паўвальмавы з прычолкам; 7 —
вальмавы, 8, 9, 10 —
ламаныя; 11 — ярусны;
12 — мансардавы; 13,
14 — шатровыя.
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ДАХОДНЫ
ДАХОДНЫ ДОМ, шматкватэрны жылы дом, прызначаны
для здачы кватэр у наём;
у 20 ст. адзін з асн. тыпаў
жылля гараджан многіх развітых краін. У Еўропе Д. д.
паявіліся ў 1830 — 40-я г. У
канцы 19 — пач. 20 ст. Д. д.
звычайна займаў па перыметры ўвесь участак, які належаў
домаўладальніку. Для дома
характэрна
сотападобная
прасторавая структура аднолькавай планіроўкі. Кватэры групаваліся вакол лесвічных клетак ці калідораў,
уздоўж галерэй. У Расіі, у т. л.
на Беларусі, існавалі да Кастрычніцкай рэвалюцыі.
ДЗЯДЗІНЕЦ, 1) цэнтральная
частка сядзібы, двор. 2) Цэнтральная частка стараж. горада, умацаваная драўляным
тынам, равамі і магутнымі
землянымі валамі, па якіх
праходзілі драўляныя сцены
(пазней мураваныя сцены і
драўляныя вежы); своеасаблівы цэнтр горада, дзе размяшчаліся адм. і культавыя пабудовы, жылі князь з дружынаю,
яго чэлядзь, гандляры, рамеснікі, духавенства. Найчасцей
размяшчаўся на мысе ў сутоках рэк, меў плошчу ад 1 да
10 га. У летапісах слова "Дз."
ужывалася да 14 ст., пазней
выцеснена тэрмінамі "крэмль",
"град", "горад".

Дом-крэпасць у в. Гайцюнішкі Воранаўскага
раёна. 1613.
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ДОМ РАМЕСНІКА, тып жылога дома. Буд-ва Д. р. вядома
ў краінах Зах. і Цэнтр. Еўропы. На Беларусі вядомы ў
гарадах і мястэчках з сярэднявечча да пач. 20 ст. Дом
складаўся з жылой часткі
(звычайна размяшчалася з боку двара) і службовай (арыентавана 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. былі мяшанай
канструкцыі
(драўляны зруб у спалучэнні
з мураванай сцяной фасада);
некаторыя мелі падчэні. Архіт.-маст. афармленне канцэнтравалася на гал. фасадзе.
Драўляныя будынкі аздаблялі
дэкар. разьбой (ліштвы, франтоны, слупы), мураваныя фасады мелі разнастайныя франтоны, паўкалоны, пілястры,
абрамленне акон, лепку. Д. р.
групаваліся пераважна вакол
гандл. плошчаў ці на прылеглых 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 панарамы 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 Кастрычніцкай 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-павярховыя дамы са складанай канфігурацыяй плана, мелі галерэйную і калідорную планіроўку. На першых паверхах
размяшчаліся грамадскія памяшканні (залы, холы, бібліятэка-чытальня, сталовая,
дзіцячая ўстанова), у цокальным — камунальна-бытавыя,
на 2-6-м паверхах — жылыя
пакоі, агульныя кухні, санвузлы. Выразнасць фасадаў
дасягалася вынесенымі за межы плана аб'ёмамі лесвічных
клетак, вылучэннем вертыкальных вуглавых аб'ёмаў.
ДОМ-КРЭПАСЦЬ, тып жылога дома. На Беларусі вядомы з 17 ст. Звычайна кампактная пабудова з 4 абарончымі вежамі па вуглах. Кампазіцыя Д.-к. склалася пад уплывам архітэктуры замкаў.
ДЬІМНІК у
драўляным
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 завяршэнні тарцовага
схілу
вальмавага даху. Першапачатковае
функцыянальнае
прызначэнне для выхаду дыму
ад курной печы. Паступова
ператварыўся ў дэкар. элемент даху, часам аздабляўся
вільчыкамі, разьбой, у культавых
збудаваннях — аб'ёмнай скульптурай.
ДЫНАМІКА (грэч. dynamikos моцны ад dynamis сіла),
сукупнасць кампазіцыйных і
дэкар. прыёмаў, якія надаюць
архіт. творам характар накіраванага руху мас у прасторы; адзін са сродкаў маст.
выразнасці. Выяўляецца праз
рытм, сіметрыю, асіметрыю,

Дымнік.

Дынька.

Дэнтыкулы.

кантраст, маштабнасць, прапорцыі збудаванняў і архіт.
ансамбляў. Д. можа развівацца ў вертыкальным, гарызантальным, глыбінным, франтальным напрамках. Важным
сродкам дынамізацыі архіт.
кампазіцыі з'яўляецца кульмінацыйнае перакрыжаванне асн.
восей трохвымернай прасторы.
ДЬІНЬКА, дэкаратыўная дэталь (падоўжанае дынепадобнае патаўшчэнне) слупоў, калонак, ліштваў акон і дзвярных парталаў. Найбольш пашырана ў рус. мураванай архітэктуры 15-17 ст., у драўляным дойлідстве — да канца
18 ст. На Беларусі сустракаецца ў пабудовах стыляў
псеўдарускага і мадэрн.
ДЭНТЫКУЛЫ (ад лац. denticulus зубец), з у б ч ы к і, с ух а р ы к і , рад невялікіх дэкар. прамавугольных выступаў на карнізе ў іанічным,
карынфскім ордэрах і адным
з варыянтаў рымска-дарычнага ордэра. Правобразам Д.
былі рады тарцоў бэлек-брусоў, якія перакрывалі порцік
у пабудовах Стараж. Грэцыі.
ДЭТАЛЕВАЯ
ПЛАНІРОЎКА, адна з стадый горадабудаўнічага праектавання, у
працэсе якой удакладняюцца,
дэталізуюцца і развіваюцца
планіровачныя ідэі, закладзеныя ў генеральным плане
развіцця горада. Распрацоўваецца для паасобных частак
гар. тэрыторыі (жылы раён,
агульнагарадскі цэнтр, буйны
грамадскі комплекс). На аснове агульнай планіровачнай
структуры ў праектах Д. п.
ўдакладняюць
размяшчэнне
магістралей і вуліц, варыянты
планіровачнага і
аб'ёмнапрасторавага вырашэння забудовы, сістэму сацыяльнакульт. абслугоўвання, абгрунтоўваюць тэхн.
вырашэнні
інж. абсталявання і добраўпарадкавання. Для абгрунтавання архіт.-прасторавай кампазіцыі забудовы выконваюць
макет забудовы раёна (маштаб 1:2000 ці 1:1000), на якім
мадэліруюць рэльеф, зялёныя
насаджэнні, асобныя будынкі і
збудаванні, буйныя элементы
добраўпарадкавання. У праект Д. п. ўключаюцца спец.
схемы руху транспарту і пешаходаў, інж. абсталявання (водаправод, каналізацыя, цеплафікацыя і інш). Пры распрацоўцы праекта
ўлічваецца
паэтапнасць буд-ва.

Е

ЖЫЛАЯ

ЕЗУІТЫ (ад лац. Jesus Езус,
Ісус), манахі каталіцкага ордэна
"Таварыства
Езуса",
створанага ў 1534 іспанскім
дваранінам I. Лаёлай для барацьбы з Рэфармацыяй. Ордэн пабудаваны на аснове
строгай цэнтралізацыі, дысцыпліны і бясспрэчнага падпарадкавання радавых манахаў кіраўніцтву.
На чале
стаіць генерал ("чорны папа"),
які выбіраецца пажыццёва і
падпарадкуецца толькі папу
рымскаму. У сваёй дзейнасці
Е. кіраваліся прынцыпам "мэта апраўдвае сродкі". Умешваліся ў палітычнае жыццё
шмат якіх краін, што выклікала ўсеагульны пратэст. У
1773 ордэн быў фармальна
забаронены, але не перастаў існаваць. У 1814 афіцыйна
адноўлены папствам. На Беларусі і ў Літве
распачалі дзейнасць з 2-й
пал. 16 ст. Мэта — умацаванне пазіцый каталіцкай царквы,
задушэнне рэфармацыйнага
руху. У 16-18 стагоддзях на
тэр. Беларусі стварылі 79 сваіх прадстаўніцтваў у выглядзе
рэзідэнцый, місій і калегій.
Засноўвалі навучальныя ўстановы — калегіумы і акадэміі.
Езуіцкія касцёлы, калегіумы
і кляштары, узведзеныя ў стылі барока, утваралі вял. комплексы, часта з'яўляліся архіт.
дамінантамі гарадоў. У 1820
дзейнасць Е. ў Расійскай
імперыі, у т. л. і на тэр. Беларусі, забаронена. У 1920-1939
Е. дзейнічалі на тэр. Заходняй
Беларусі, актыўна падтрымлівалі польскую экспансію. У
наш час ордэн налічвае больш
за 35 тыс. членаў, пераважна
ў ЗША і Іспаніі.

ж
ЖЫЛАЯ ГРУПА, група жылых будынкаў, якія ўтвараюць
цэласны аб'ёмна-прасторавы і
функцыянальны
комплекс;
пярвічны планіровачны эле27

жылы
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 міжмагістральныя ўтварэнні на
аснове агульнага архіт.-планіровачнага праекта. Велічыня
асобных Ж. г., асаблівасці іх
планіровачнага вырашэння і
аб'ёмна-прасторавай арганізацыі залежаць ад велічыні населеных пунктаў, прыродных
умоў, паверхавасці і канфігурацыі будынкаў. Выкарыстанне розных кампазіцыйных
прыёмаў дае магчымасць атрымліваць разнастайныя ў
аб'ёмна-прасторавых адносінах Ж. г.— ад замкнёных
прастораў да свабоднага размяшчэння будынкаў.
ЖЫЛЫ РАЁН, структурная
адзінка сучаснай жыллёвай
забудовы гарадоў. У вял. гарадах
разлічаны
на
4080 т ы с , у сярэдніх — на 2540 тыс. жыхароў. Складаецца
з
мікрараёнаў,
аб'яднаных
грамадска-гандл. цэнтрам, радыус абслугоўвання
якога
1000-1200 м. Праз Ж. р. праходзяць магістралі і вуліцы
раённага значэння,
якія

Жылы раён Серабранка ў Мінску. 1980-я г.
Схема планіроўкі.
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падзяляюць яго на мікрараёны і забяспечваюць зручнае
абслугоўванне
насельніцтва.
Ж. р. фарміруецца ў залежнасці ад велічыні горада і
агульнага вырашэння яго генплана, з'яўляецца
важнай
часткай сучаснага горадабудаўніцтва. Планіроўка і забудова вырашаюцца як цэласная кампазіцыя, якая арганічна спалучаецца з асяроддзем, улічвае кліматычныя і
прыродныя фактары (рэльеф,
зялёныя насаджэнні, водныя
прасторы). Ж. р. уваходзіць у
планіровачны раён або зону
(найбольшая
структурная
адзінка з насельніцтвам 200600 тыс. чал.). Ж. р. фарміруецца ў працэсе новага буд-ва
ці рэканструкцыі забудовы.
Яго праектаванне ажыццяўляецца ў 2 стадыі — праект дэталёвай 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-купальнай сістэмы, у 10-13
ст. шырока выкарыстоўваліся
ў стараж.-рус. архітэктуры.
Пазней З. вядомы ў храмах
псеўдарускага стылю.
ЗАКІДНАЯ ТЭХНІКА
ў
драўлянымдойлідств е, спосаб узвядзення будынкаў і збудаванняў з асобных
праслаў, утвораных з бярвён,
брусоў, плашак, дыляў, дошак
і інш., канцы якіх устаўлены
ў шулы (вертыкальна пастаўленыя бярвёны ці брусы з пазамі). На тэр. Беларусі вядома
ў жытлах з каменнага веку.
З 16 ст. выкарыстоўвалася
пераважна ў гасп., вытв. і
некаторых грамадскіх будынках (хлявы, аборы, гумны, адрыны, корчмы, крамы, склады, бровары і інш.), агароджах. У сядзібнай забудове
часам замест драўляных шулаў выкарыстоўваліся мураваныя слупы. У наш час З. т.
характэрна для
сельскага
буд-ва.
ЗАКОТ, старадаўняя канструкцыя страхі сялянскіх хат
і гасп. пабудоў на Беларусі.
Бярвёны тарцовай сцяны на
ўзроўні верхняга вянка зруба
паступова ўкарочваліся, сцяна набывала выгляд ступеньчатага 3-вугольніка. На выступы клалі падстрэшкавыя
жэрдкі-латы (свалокі), якія
служылі асновай страхі.
ЗАЛАТОЕ СЯЧЭННЕ, залатая прапорцыя, гарманічнае
дзяленне,
вобразнае выражэнне заканамерна ўстаноўленай гарманічнай сувязі адрэзкаў лініі, велічыні плошчаў і аб'ёмаў. Дакладнае выражэнне "З. с." дае
такі падзел адрэзкаў на 2 няроўныя часткі, пры якім меншая 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.

ЗАНІРАВАННЕ

Схема
ўмацаванняў
сярэдневяковага замка: I — данжон; 2 —
палац;
3 — капліца;
4 — гаспадарчыя пабудовы; 5 — двор; 6 —
вежы; 7, 13 — вонкавыя абарончыя сцены;
8 — зубцы; 9 — байніцы; 10 — бакавыя вароты; 11 — пад'ёмны
мост; 12 — унутраныя
абарончыя сцены.

ны з нашым адчуваннем гармоніі і шырока выкарыстоўваецца ў архітэктуры, дэкар.прыкладным, выяўленчым мастацтве, маст. афармленні кніг
і інш.
ЗАЛОМ
у драўляным
д о й л і д с т в е , зрубная канструкцыя шмат'яруснага верху ў выглядзе ўсечанай піраміды ці прызмы. На Украіне
вядомы з 16 ст. У бел. культавай архітэктуры
17-19
ст.
сустракаліся вярхі з адным ці
двума З., якія стваралі ступеньчата-ярусную
кампазіцыю будынка, надавалі яму
выразны сілуэт. Часам спалучаліся з ветразямі (пры чаргаванні чацверыкоў і васьмерыкоў).
ЗАЛЬНЫ ХРАМ, выцягнуты
ў плане храм з нефамі аднолькавай вышыні ці з больш
вышэйшым (без акон) сярэднім нефам (несапраўдная базіліка). З. х. таксама наз.
1-нефавы храм без трансепта
(прапаведніцкая царква, царква жабрацкіх ордэнаў). З. х.
з двума і больш нефамі вядомы з 11 ст. У 12 ст. пашыраны ў Вестфаліі і сталі тыповыя як прыходскія цэрквы
ў 13-15 ст. Гатычныя З. х.
будавалі ў Італіі, Іспаніі і інш.
краінах Зах. Еўропы. Як саборы сустракаюцца рэдка. З
эпохі Адраджэння З. х. амаль
не будуюць.
ЗАМАК, умацаванае жыллё
феадала, а таксама сярэдневяковы комплекс абарончых
збудаванняў, жылых гасп. і
культавых пабудоў на зручных для абароны месцах,
аб'яднаных лініяй умацаванняў. Існавалі прыватныя 3.
(магнацкія, царкоўныя, шляхецкія) і агульнадзяржаўныя
(велікакняжацкія). Структура
абароны З. складалася з драўляных (астрогі, вастраколы,
гародні, парканы, тарасы), мураваных (каменных, цагляных) ці глінабітных сцен з
баявымі памостамі-галерэямі і
звязаных з імі драўляных, мураваных ці
камбінаваных
(фахверкавых) шмат'ярусных
вежаў з разнастайнымі байніцамі. Часта ў З. мелася галоўная вежа — данжон. Раннія 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 сценах і вежах З. рабілі машыкулі і байніцы для кідання
камянёў і абстрэлу ніжняй
часткі сцен. Перад уваходнымі
брамамі пачалі ўзводзіць барбаканы. Паступова
замкі
ператварыліся ў складаныя
комплексы абарончых збудаванняў, жылых, культавых,
гасп. пабудоў. На Беларусі
будаўнічыя і канструкцыйныя
асаблівасці спалучалі мясцовыя, эліністычныя і стараж.рымскія традыцыі абарончага
дойлідства. У 13-14 ст. будавалі З. — кастэлі. З распадам феадалізму, развіццём артылерыі З. страцілі абарончыя
функцыі, гал. роля ў іх кампазіцыі належала палацу. Паступова З. выцеснены гарадскімі і загараднымі палацавапаркавымі комплексамі.
ЗАМОК
(замковы
кам е н ь), клінападобныя
камень ці цагліна ў вяршыні
аркі або скляпення. Дэкаратыўнымі
З.
ўпрыгожваюць
звычайна цэнтр. частку плоскай перамычкі над аконным
праёмам або парталам. Часам З. аздабляюць арнаментам, архіт. дэталямі, скульптурай.
ЗАМЧЫШЧА, месца з рэшткамі разнастайных сярэдневяковых умацаванняў, якія ўключалі комплекс абарончых і
жылых пабудоў на тэр. дзядзінца (земляныя валы са сценамі, равы і інш. элементы
абароны). На Беларусі З. называюць рэшткі ўмацаваных
паселішчаў розных часоў, якія
ўключалі гарадзішчы, гарадскія цытадэлі, замкі. Вял.
колькасць З. на Беларусі археалагічна вывучаны (Менск,
Ваўкавыск і інш.). Выяўлены
драўляныя і мураваныя фартыфікацыйныя
збудаванні,
прадметы матэрыяльнай культуры (зброя, посуд, будаўнічы і вайсковы рыштунак,
архіт. дэкаратыўная
керамікд).
ЗАНІРАВАННЕ
ГАРАДСКОЙ ТЭРЫТОРЫІ, вылучэнне ўчасткаў тэрыторыі горада, якія маюць агульнасць
функцыянальнага прызначэння і архіт.-планіровачнага вырашэння. У гарадской забудове вылучаюць функцыянальныя зоны: сялібную (жылыя
тэр. з садамі, паркамі, вадаёмамі, цэнтрамі грамадскага

Замок.
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ЗАСТРЭШАК

Кальвінскі збор у Койданаве (г. Дзяржынск).
1-я палавіна 16 ст.
Агульны выгляд і схема планіроўкі.
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абслугоўвання) і пазасялібную (вытворчыя камунальнаскладскія, транспартныя тэрыторыі). У залежнасці ад велічыні і нар.-гасп. профілю
горада склад функцыянальных зон можа мяняцца. У гарадах і пасёлках курортнааздараўленчага,
рэкрэацыйна-турысцкага, навучальнага
або навуковага профілю вылучаюць таксама зоны лячэбна-аздараўленчых і злучаных
з імі абслуговых і навучальных устаноў, н.-д. ін-таў,
помнікаў гісторыі і культуры і
інш. У некаторых гарадах
вылучаюць спецыялізаваныя
зоны (мемарыяльныя, ахоўныя помнікаў архітэктуры і
гісторыі). За межамі горада
ствараюцца зоны масавага адпачынку, буйныя зялёныя масівы, водныя аб'екты і інш.
ўчасткі рознага прызначэння.
ЗАСТРЭШАК,
край
страхі
(хэты, хлява і інш.), што навісае над сцяной.
ЗАСЦЕНАК, на Беларусі, у
Польшчы і ў Літве паселішча
хутарскога тыпу дробнай (засцянковай) шляхты. Як від паселішча ўзнік у 16-17 ст. у
выніку правядзення зямельнай рэформы (т. зв. валочнай
памеры) у дзярж. і прыватнаўласніцкіх маёнтках на падставе "Уставы на валокі"
1557. Напачатку З. называліся
ворныя і сенакосныя землі,
якія апынуліся па-за межамі
(за "сценамі" — адсюль і назва) сялянскіх надзелаў і былі
аддзелены ад іх лесам, балотам і інш. У 18 ст. З. называлі і невял. ўчасткі зямлі каля гарадоў, якія магнацкая
адміністрацыя здавала ў арэнду гараджанам. У пач. 20 ст.
З. — невял. населены пункт
( 1 0 - 3 0 0 жыхароў). Забудоўваліся З. хаатычна. Малыя 3.
часта адрозніваліся ад хутароў толькі сваім паходжаннем
і саслоўнай прыналежнасцю
жыхароў, вялікія З. былі падобныя на вёску. У сав. час
частка З. сселена, частка развілася і перайменавана ў 1938
у вёскі.
ЗБОР, рэфарматарская царква, тып культавага збудавання, пашыраны ў Польшчы,
Літве і на Беларусі ў 16 —
1-й пал. 17 ст. з распаўсюджаннем Рэфармацыі. Драўляныя ці мураваныя З., вырашаныя ў строгіх лаканічных
формах, спалучалі мясцовыя
будаўнічыя традыцыі з асаблі-

васцямі стыляў готыкі і Адраджэння: прамавугольны або
8-гранны ў плане аб'ём, завершаны
стромкім 2-схільным, вальмавым, шатровым
або купальным дахам, на гал.
фасадзе меў высокую абарончую вежу-званіцу з вокнамібайніцамі, накрытую шатром
або купалам. Сцены ўмацаваны контрфорсамі. Некаторыя
З.
былі
храмамі-крэпасцямі:
стаялі на ўзвышшы і былі абнесены абарончымі сценамі з
вежамі. Пры З. будавалі школы, друкарні, шпіталі. У 2-й
пал. 17 ст., у сувязі з перамогай контррэфармацыі, многія З. прыстасаваны пад касцёлы, у 19 ст. — пад праваслаўныя цэрквы. Найбольш
вядомыя кальвінскія З.: Дзераноўскі, Клецкі, Койданаўскі, Навасвержанскі, Смаргонскі (гл. адпаведныя арт.),
Засяаўская
Спаса-Праабражэнская царква.
ЗВАНІЦА, збудаванне для
размяшчэння званоў. Здаўна
вядома ў краінах Зах. Еўропы, на Беларусі — з часоў
Кіеўскай Русі. Існавалі З. як
асобныя збудаванні і званіцывежы як часткі інш. збудаванняў (культавых, грамадскіх і г. д.). Дадаткова выкарыстоўваліся як гасп. памяшканні, брамы, дазорна-сігнальныя вышкі, абарончыя
вежы. Асн. тыпы мураваных
З. — ярусныя і аркадныя. Найбольш яскрава рысы нар. дойлідства выявіліся ў драўляных З.: слупавых, каркасных,
зрубна-каркасных.
ЗРУБ, сцены драўлянага збудавання, складзеныя з бярвен
або брусоў, злучаных у 4вугольныя ці інш. формы вянкі.

I
ІАНІЧНЫ ОРДЭР, адзін з
трох асноўных грэчаскіх архіт. ордэраў. Ствол калоны,
аздоблены канелюрамі (вертыкальнымі жалабкамі), мае
круглую базу складанага профілю (часам з п'едэсталам),
капітэль з валютамі, якія
прыкрываюць эхін (паўавал),
і тонкай прамавугольнай у

Званіца ў в. Шарашова Пружанскага раёна.
Канец 18 ст.

Канструкцыі
зруба:
слупавая (зверху), вянковая.

ІОНІК

Іанічны ордэр.

плане плітой-абакам; антаблемент уключае архітраў, падзелены на 3 палосы (фасцыі),
і карніз з дэнтыкуламі над
высунутай плітой і высокай
разной сімай зверху. Замест
дэнтыкул у I. о. з атыкам суцэльная палоса фрыза, упрыгожаная рэльефам. I. о. адрозніваецца ад дарычнага ордэра
большай лёгкасцю прапорцый
і больш багатым дэкорам усіх
частак. Дк маст.-выразная
форма I. о. склаўся ў каменным дойлідстве іанічных абласцей Стараж. Грэцыі (600590 да н. э.). Класічныя ўзоры
захаваліся ў Прапілеях, Эрэхтэёне, храме Ніке Аптэрас у
Афінах.
ІЗБІЦА, 1) у
драўляным
дойлідстве
Беларусі, Польшчы, Украіны
16-17
ст.
зрубная надбудова над замкавай вежай, завершаная шатром. Будавалася звычайна на
драўляных замкавых сценах і
выкарыстоўвалася як абарончае памяшканне. Выступала
за аб'ём вежы. Знешнія выступы знізу былі адкрытыя і
выконвалі ролю машыкуляў.
2) Зрубная апора мастоў.

Ізбіца.

Іканастас Давыд-Гарадоцкай
Георгіеўскай
царквы.

ІКАНАСТАС (грэч. еікбп выява, вобраз + stasis месца стаяння), перагародка з абразамі
і варотамі паміж асн. і алтарнай часткамі інтэр'ера праваслаўнага храма. Склаўся на
аснове нізкай алтарнай перагародкі 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. вызначаюць строгая іерархія сюжэтаў (напр., у рус. I. ўнізе — "мясцовыя абразы", над
імі радамі — "дэісусны чын",
"святочны", "прарокі"), падкрэсленая вышыня радоў, прапорцыі 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. ітропо кладу на, ускладаю), прафіляваная, часам скульптурна
апрацаваная архіт. дэталь над
слупам, лапаткай, капітэллю
калоны (часта ў форме антаблемента) або прафіляваны
камень сцяны, які служыць
апорай для пяты аркі. У бел.
дойлідстве I. выкарыстоўваўся з 12 ст. як дэкар.-кан-

струкцыйны элемент. Часам
несапраўдны I. дапаўняў дэкор збудавання. Сустракаецца
ў помніках архітэктуры стыляў барока і класіцызму.
У сучаснай архітэктуры I. —
вертыкальны элемент (вузкі
прасценак), што раздзяляе
дзвярны або аконны праём
ці 2 блізка размешчаныя аконныя праёмы.
ІНТЭР'ЕР (ад франц. іпterieur унутраны), унутраная
прастора будынка або памяшкання. Характар I. вызначаецца комплексам функцыянальных, інж.-тэхн. і маст. задач. Пры яго стварэнні ўлічваюцца
горадабудаўнічыя
ўмовы,
матэрыяльна-тэхн.
магчымасці,
нацыянальныя
традыцыі, эканамічныя, ідэалагічныя і эстэтычныя патрэбы. Гэта дае магчымасць забяспечыць умовы для задавальнення асабістых запатрабаванняў 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, метрарытміка яго элементаў і іх падпарадкаванне
зададзенаму
маштабнаму строю. Для розных архіт. стыляў характэрна пэўная планіровачная і
прасторавая структура, канструкцыйная сістэма, аддзелачныя матэрыялы, дэкор, мэбля
і інш. I. жылля з'яўляецца
спецыфічным відам архіт. асяроддзя, мае свой маштаб. Бытавыя працэсы вызначаюць
узаемасувязь асобных памяшканняў кватэры. На працягу
стагоддзяў складваліся формы жылога I., які заўсёды адлюстроўваў сацыяльную сутнаць і лад жыцця тых, для
каго ён ствараўся.
ІНТЭРКАЛУМНІЙ (лац. іntercolumnium ад inter паміж + columna калона, слуп),
пралёт паміж калонамі, што
стаяць побач. Пашыраны ў ордэрнай архітэктуры.
ІОНІК, о в ы (ад лац. ovum
яйцо), арнаментальны матыў
на капітэлях і карнізах іанічнага і карынфскага архіт.
ордэраў. Складаецца з яйцападобных выпукласцей, якія
зрэзаны зверху, абрамлены
валікамі і чаргуюцца з стральчатымі лістамі, павернутымі
вастрыём уніз. Паверхня элементаў I. гладкая або аздоблена разьбой.

Імпост.

Інтэркалумній.

Іонік.
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КАКОШНІК

Какошнікі.

Каланада.

к

КАКОШНІК, паўкруглая ці
кілепадобная
несапраўдная
закамара, якая мае дэкар.
значэнне. Найбольш характэрны для рус. культавага
дойлідства 16-17 ст. Часта
размяшчаліся ярусамі каля
асновы шатроў і барабанаў
купалаў культавых будынкаў.
На Беларусі ўпершыню выкарыстаны ў 12 ст. ў Полацкай
Спаса-Ефрасіннеўскай
царкве. Быў пашыраны ў 2-й
палове 19 — пач. 20 ст. ў культавай архітэктуры псеўдарускага стылю.
КАЛАНАДА
(франц. colonnade), рад або рады калон,
аб'яднаных
гарызантальным
перакрыццем ці антаблементам. У аб'ёмна-прасторавай
кампазіцыі будынкаў К. выкарыстоўваюцца ў выглядзе порцікаў і галерэй, якія прымыкаюць да будынка, аб'ядноўваюць яго асобныя часткі, звязваюць з навакольным асяроддзем (з прасторай двара або
плошчы). Можа быць і самастойным збудаваннем. Унутры
будынкаў К. абрамляюць залу, выкарыстоўваюцца для
расчлянення параднага інтэр'ера ці сувязі яго асобных частак. Вядома ў манум. архітэктуры Стараж. Егіпта, Грэцыі
і Рыма. Пашырана ў еўрап.
архітэктуры
стыляў Адраджэння, барока і класіцызму.
КАЛАНЧА (цюрк. ад араб.
kal'a крэпасць), вежа над будынкам, прызначэнне якой —
назіраць за ўзнікненнем пажараў. К. мелі звон, пляцоўку
для дзяжурнага і мачту для
сігналізацыі. З развіццём тэлефоннай сувязі К. страціла сваё
значэнне.
КАЛОНА
(франц.
colonne
ад лац. columna), архітэктурна апрацаваная вертыкальная апора, як правіла, круглая ў папярочным сячэнні;
стрыжнёвы элемент будынка
(збудавання), нясучай канструкцыі і інш. Служыць у
асноўным для ўспрымання
вертыкальнай нагрузкі. Бывае
каменная, мураваная (з цэглы,
каменю, бетону), жалезабетонная, металічная, драўляная. К. вядома ў старажытнасці як элемент стоечнабэлечнай канструкцыі. У архі-
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тэктуры Стараж. Грэцыі і Стараж. Рыма распрацаваны своеасаблівыя маст. формы К.,
якія ўвайшлі ў сістэму архіт.
ордэраў. У класічнай архітэктуры гал. элемент К. —
ствол — ставіўся на базу, часта патанчаўся ўверсе, меў
энтазіс (патаўшчэнне ў сярэдняй частцы), апрацоўваўся
канелюрамі, увенчваўся капітэллю. Маст. выразнасць К.
вызначаецца яе прапорцыямі,
чляненнямі, пластычнай апрацоўкай, адносінамі вышыні і
дыяметра К. да інтэркалумнія (пралёт паміж 2 калонамі)
і да абсалютных памераў
збудавання. К. выкарыстоўваліся ў кампазіцыі фасадаў
і інтэр'ераў як элемент порціка, партала, галерэі, каланады, а таксама для архіт.
апрацоўкі сцен (трохчвэртныя
К., паўкалоны, прыстаўныя
К.).
КАМПАЗІТНЫ
ОРДЭР,
адзін з архітэктурных ордэраў. Як маст.-выразная форма
К. о. склаўся ў архітэктуры
Стараж. Рыма. Нясучыя часткі — ствол калоны (аздоблены
канелюрамі — вертыкальнымі
жалабкамі) з капітэллю і базай. Капітэль К. о. спалучае
ніжнюю частку капітэлі карынфскага ордэра і іанічнай
валюты. Над
капітэллю —
квадратная ў плане са зрэзанымі 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, дэкарыраванага
мадульёнамі.
КАМПАЗІЦЫЯ, гарманічныя
суадносіны ідэйна-маст. прынцыпаў, функцыянальнага прызначэння,
канструкцыйных
асаблівасцей і горадабудаўнічай ролі будынкаў, збудаванняў і іх комплексаў. К.
вызначае архіт. аблічча, планіровачную пабудову горада
ў цэлым або архіт. ансамбля,
асобнага будынка ці збудавання. Найбольш пашыраныя
сродкі К., якія выкарыстоўваюцца для гарманізацыі прасторавых форм — сіметрыя і
асіметрыя, кантраст і нюанс,
рытм, суразмернасць частак і
цэлага, прапорцыі, маштабнасць; вылучэнне галоўнага
ў К., святло, колер, фактура.
Арганічнае адзінства прынцыпаў К. і функцыянальнаканструкцыйнай асновы архіт.

Кампазітны ордэр. Капітэль порціка Гомельскага палаца.

КАНТРАСТ

Кансоль.

дэкору стварае архітэктотку
збудавання. Асн. прыёмы К.
ў горадабудаўніцтве: цэнтрычны — у
планіровачнай
структуры горада вызначаецца кампазіцыйны цэнтр; анфіладны — шэраг прасторава
раскрытых адна да адной
плошчаў, якія ўтвараюць сістэму архіт. ансамбляў; магістральны — спалучэнне прасторава ўзаемазвязаных ансамбляў, размешчаных на адной восі; панарамна-групавы — групы архіт. ансамбляў
вызначаюць
кампазіцыйную
будову і сілуэт горада. Сярод тыпаў аб'ёмна-прасторавай К. будынкаў і збудаванняў вылучаюць: замкнёную (групуе аб'ёмы будынка
вакол унутранага двара), паўзамкнёную (П-падобная групоўка карпусоў), цэнтрычную
(памяшканні будынка групуюць вакол гал. цэнтр. аб'ёму,
вылучанага
шатром,
купалам), падоўжна-восевую (гал.
прасторавае ядро развіваецца
ў глыбіню плана будынка),
кампактную (памяшканні групуюцца вакол вял. прастораў,
якія не маюць натуральнага
асвятлення), адкрытую (асн.
памяшканні будынкаў маюць
кантакт з навакольным асяроддзем і натуральнае асвятленне). Сучасная архітэктура
вызначаецца свабоднымі, арганічнымі К., рознымі аб'ёмна-планіровачнымі вырашэннямі і архіт. формамі.
КАМЯНІЦА, мураваны каменны або цагляны будынак.
КАНЕЛЮРЫ (ад франц. сапnelure жалабок), жалабкі вертыкальныя на ствале калоны
або пілястры і гарызантальныя на базе калоны іанічнага ордэра. Сфарміраваліся
ў архітэктуры Стараж. Грэцыі
ў дарычным ордэры. У Зах.
Еўропе, Расіі і на Беларусі
пашыраны ў архітэктуры барока і класіцызму.
КАНСЕРВАЦЫЯ (ад лац.
conservatio захаванне), сукупнасць мер, накіраваных на
працяглую ахову аблічча (першапачатковага або да моманту паступлення на К.) помнікаў гісторыі, культуры і
мастацтва ад вільгаці, тэмпературных змен, механічных
пашкоджанняў.
Непасрэдна
звязана з рэстаўрацыяй. Адрозніваюць 2 віды К. помнікаў: ч а с о в а я забяспечвае
зберажэнне ў некранутым выглядзе і дае магчымасць дасле-

даваць помнік, вывучаць прычыны яго разбурэння (для
помнікаў архітэктуры — умацоўваюць грунт, сцены, ставяць агароджы, навесы, падпоркі); п а с т а я н н а я прадугледжвае ўмацаванне помніка і стварэнне ўмоў для працяглага захавання і экспанавання. Пастаянная К. цалкам
або часткова праводзіцца ў
спалучэнні з рэстаўрацыйнымі
работамі.
КАНСОЛЬ (франц. console),
выступ у сцяне ці замураваная адным канцом у сцяну
бэлька, якая падтрымлівае
карніз, балкон, фігуру, вазу і
інш.
КАНСТРУКТЫВІЗМ
(ад
лац. constructio пабудова), кірунак узнік пасля 1-й сусв.
вайны, пашыраны ў 192030-я гады. Гал. прынцыпы
К. — максімальная мэтазгоднасць планіровачных вырашэнняў і канструкцый, дакладная адпаведнасць будынка
яго прызначэнню, эканамічнасць буд-ва. Маст. выразнасць выяўлялася праз лаканізм форм. Будынкам характэрна геаметрычнасць аб'ёмаў, кантраст глухіх паверхняў сцен з вял. плошчамі зашклення, плоскія дахі, гарызантальныя вокны, адкрытыя
апоры ў ніжніх паверхах. К.
у шэрагу краін меў спецыфічныя адценні і назвы (рацыяналізм, "новая архітэктур а " ) і быў часткаю больш
шырокай з'явы — функцыяналізму. Прадстаўнікі К. ў сав.
архітэктуры галоўным лічылі
функцыянальную
арганізацыю прасторы і імкнуліся
асэнсаваць
форматворчыя
магчымасці новай тэхнікі, яе
лагічных мэтазгодных канструкцый, а таксама эстэтычных
якасцей матэрыялаў (жалезабетон, метал, дрэва, шкло),
сцвярджалі прастату і падкрэслены утылітарызм архіт.
форм.

Канструктывізм. Праект аддзялення газеты
"Ленинградская правда" ў Маскве. Архітэктары Л. В. і А. Весніны. 1924.

КАНТРАСТ (ад франц. contraste рэзка выяўленая процілегласць), адзін з асн. сродкаў стварэння кампазіцыі будынкаў, збудаванняў, комплексаў і ансамбляў, пры якім
выкарыстоўваюцца процілеглыя маст. якасці асобных элементаў кампазіцыі. К. павышае дынаміку архітэктуры,
выяўляе гал. часткі архіт.
твора, узмацняе выразнасць
маст. формы. Актыўную ролю
ў стварэнні К. адыгрывае ко33

КАПІТЭЛЬ
леравае вырашэнне, пры якім
яркімі колерамі вылучаюць
найбольш важныя ў кампазіцыі часткі будынкаў і збудаванняў.

Капітэлі:
іанічная
(зверху) і карынфская.

КАПІТЭЛЬ (ад позналац. саpitellum галоўка), пластычна
вылучаная верхняя частка
вертыкальнай апоры (слупа ці
калоны) або пілястры, якая
перадае на іх нагрузку ад
архітрава і размешчаных вышэй яго частак будынка.
Узнікла як маст. элемент архіт. ордэра ў краінах Стараж.
Усходу. У антычнай Грэцыі
склаліся класічныя тыпы К.:
дарычная, іанічная, карынфская (гл. ў арт. Дарычны
ордэр, Іанічны ордэр, Карынфскі ордэр), у архітэктуры
Стараж. Рыма — кампазітная
і тасканская (гл. ў арт.
Кампазітны ордэр, Тасканскі
ордэр).
Своеасаблівыя маст.
формы К. ўзніклі ў архітэктуры сярэдневяковай Візантыі, краін паўд. і Сярэдняй
Азіі, Балкан, Закаўказзя, у
еўрап. раманскім і гатычным
стылях. 3 эпохі Адраджэння
шырока вар'іраваліся тыпы
антычных К., выкарыстоўваліся таксама К., у якіх спалучаліся 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 большага збудавання ці стаяць
асобна. У залежнасці ад месцазнаходжання пабудовы можа быць мемарыяльная, манастырская, пахавальная (акрамя асн. памяшкання, мелі
скляпы-крьшга), прыдарожная (гал. чынам слупавая канструкцыя пад шатровым дахам, асобны невял. аб'ём або
калона для
размяшчэння
культавай скульптуры) і інш.
Найбольшае пашырэнне набылі простыя па форме 1ярусныя К., ратонды з порцікамі на гал. фасадзе, слупавыя канструкцыі пад шатровым дахам ці балдахінам.
КАРДЭГАРДА (франц. corps
de garde), збудаванні ў гарадах і замках 16-18 ст. для
размяшчэння каравула. Будаваліся з цэглы, каменю, дрэва, у тэхніцы "прускага муру",
звычайна ў комплексе з брамай. Унутры былі жылыя памяшканні, у вялікіх і афіцэрскі пакой. Часам К. аб'яд-
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ноўваліся з астрогам, таможняй.
КАРКАС (франц. carcasse
ад італьян. carcassa), нясучая
канструкцыя з вертыкальных
стоек або калон і гарызантальных элементаў (бэлек, рыгеляў, прагонаў), якія апіраюцца на яе. Успрымае асн. нагрузкі і забяспечвае трываласць і ўстойлівасць збудавання ў цэлым. К. будынкаў
робяць з жалезабетону, сталі,
алюмініевых сплаваў, дрэва і
часткова з муру. У каркаснапанельных будынках на К.
мацуюцца
агараджальныя
канструкцыі — сценавыя панелі. У некаторых выпадках
К. будынкаў можа быць няпоўным (унутраным),
калі
вонкавыя сцены разам з К.
з'яўляюцца нясучымі канструкцыямі. Маналітныя жалезабетонныя і стальныя К.
выкарыстоўваюць
у буд-ве
унікальных
збудаванняў —
прамысл. будынкаў, выставачных павільёнаў і інш.
КАРМЕЛІТЫ, манахі каталіцкага жабрацкага ордэна (не
маглі мець уласнасці, сталага
жылля, павінны былі жыць
жабрацтвам), заснаванага каля 1154 у Палесціне. Назву
атрымалі ад гары Кармель,
дзе знаходзілася першая абшчына 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 пераважна 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 сярэдзіны 17 ст.), Лідзе (з 1676),
Менску (з 1677), Жалудку
(з 1685), Гродне, Брэсце, Пінску, Чэрыкаве і інш. — усяго
23. Касцёлы і кляштары К. —
выдатныя помнікі стылю барока. Пасля далучэння Беларусі да Расіі ўплыў К. пачаў
хутка памяншацца. Канчаткова іх кляштары зачынены ў
сярэдзіне 19 ст. Зараз у розных краінах свету каля 20 тыс.
К. Манахі ордэна часта выступаюць як місіянеры.
КАРНІЗ (ням. Karnies ад
грэч. koronis канец, завяршэнне), гарызантальны выступ на сцяне, які падтрымлівае дах (пакрыццё) будынка

Карніз.

КАСТЭЛЬ

Картуш.

Карчма ў в.
Ваўкавыскага
18 ст.

Гнезна
раёна.

і ахоўвае сцяну ад сцеку вады;
мае і дэкар. значэнне. К.
бываюць: верхні (завяршае антаблемент), прамежкавы (падзяляе фасад на асобныя ярусы), цокальны (завяршае цокаль будынка), надаконны і
падаконны і інш.; вонкавыя і
ўнутраныя. Былі пашыраны ў
архітэктуры Стараж. Грэцыі.
Найбольш часта выкарыстоўваліся ў архітэктуры стыляў
барока, ракако, класіцызму;
мелі складаную прафілёўку,
раскрапоўку пілястрамі і лапаткамі. У драўляным дойлідстве прафіляваныя К. паявіліся ў 2-й палове 18 ст. пад
уплывам мураванай архітэктуры.
КАРТУШ (франц. cartouche
ад італьян. cartoccio, літар.
скрутак, мяшочак), упрыгожанне ў выглядзе дэкаратыўна акаймаванага шчыта або
паўразгорнутага скрутка, на
якім адлюстраваны герб, эмблема, надпіс. Адзін з найбольш пашыраных дэкар. матываў у еўрапейскім мастацтве 15-19 ст. Найчасцей К. выкарыстоўвалі ў архіт. дэкоры:
змяшчалі над параднымі ўваходамі ў палацы, дзе іх часта
падтрымлівалі або фланкіравалі скульпт. выявы пуцці,
анёлаў, звяроў, птушак, над
уязнымі брамамі і інш. К.
выраблялі з розных матэрыялаў (камень, дрэва, метал,
стука і інш.) і ў розных тэхніках.
КАРЧМА, комплекс будынкаў і збудаванняў, дзе спыняліся, харчаваліся, начавалі
падарожныя. Былі пашыраны
на Беларусі, Украіне,
у
Польшчы. Ставіліся на гандл.
плошчах і гал. вуліцах гарадоў і мястэчак, у вёсках і
фальварках, на гандл. шляхах, каля рачных перапраў,
пры млынах і інш. Вялікія
К. наз. аўстэрыямі. Кампактныя, пераважна прамавугольныя ў плане будынкі рабілі з
дрэва, цэглы, у тэхніцы "прускага
муру",
завяршалі 2схільнымі вальмавымі і паўвальмавымі дахамі, накрытымі саломай, чаротам, драніцай, гонтамі. Значнае месца ў
пабудове займалі сенцы, якія
часам служылі і стайняй. У некаторых 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. Манум. выгляд мелі мураваныя
К. са складанай планіроўкай,
багатым вонкавым аздабленнем, насычаным пластыкай
інтэр'ерам.
КАРЫНФСКІ ОРДЭР, адзін
з трох асн. грэчаскіх архітэктурных 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 насычаны дэкорам варыянт іанічнага ордэра. Вызначаецца высокай капітэллю, упрыгожанай стылізаванымі
лістамі
аканта і завіткамі; мадульёны
або больш развітыя кансолі
пад увянчальнай плітой карніза замяняюцца дэнтыкуламі
або выкарыстоўваюцца ў спалучэнні з імі. Ад інш. ордэраў адрозніваецца большай
лёгкасцю прапорцый, насычанасцю дэкорам. Атрымаў пашырэнне ў архітэктуры элінізму і асабліва Стараж. Рыма.
КАРЫЯТЫДА (ад грэч. Каryatides жрыцы храма Арцеміды ў Карыях, у вобл. Лаконіка Стараж.
Грэцыі),
скульптурная выява жанчыны
ў поўны рост, якая служыць
апорай бэлькі ў архіт. збудаванні ці вобразна выяўляе гэту
функцыю. К. звычайна прылягаюць да сцяны ці выступаюць з яе. Пашырана ў антычнай (храм Эрэхтэён у Афінах
і інш.) і еўрапейскай архітэктуры 17-19 ст.
КАСКАД (франц. cascade ад
італьян. cascata ад cascare імкліва падаць уніз), прыродны
або штучны вадаспад з уступамі, лесвіцамі. У садова-паркавым мастацтве і ландшафтнай архітэктуры, у т. л. водназялёнай сістэме горада, К. —
сістэма
вадаспадаў, якія
ствараюцца вадаёмамі, размешчанымі на розных узроўнях.
У паркавых кампазіцыях К.
узбагачаецца архіт. элементамі і прыроднымі формамі з натуральнага каменю. Штучныя
К. набываюць маляўнічасць і
дэкаратыўнасць у спалучэнні
з вільгацялюбнымі
кустамі,
кветкамі,
дэкар.-ліставымі
раслінамі.
КАСТЭЛЬ (лац. castellum),
замак, пабудаваны ў цяжкадаступным 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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КАСЦЁЛ
раж. Рыме. Мелі выгляд невял. 4-вугольнага ў плане ўмацавання, якое спалучала формы рымскага лагера з рысамі
замка. Пасярэдзіне кожнага з
4 бакоў К. знаходзіліся брамы, якія звычайна фланкіраваліся 2 вежамі. Вежы часта
ўзводзілі і на вуглах умацавання. Памяшканні для жаўнераў і стайні прымыкалі да
ўнутраных бакоў мураваных
сцен або схілаў валоў: пасярэдзіне К. пакідалася вольная пляцоўка. Пазней форма
К. запазычана візантыйцамі і
народамі Зах. Еўропы. У 1214 ст. К. ўзводзілі крыжакі
і лівонскія рыцары ў Прыбалтыцы. На Беларусі і ў Літве
замкі К. будаваліся ў 13 —
1-й палове 14 ст. для абароны ад крыжакоў. Беларускія і літоўскія К. адрозніваліся ад крыжацкіх большымі памерамі, узводзіліся
сярод балот на невял. пясчаных выспах, часта штучных.
Уяўлялі сабой
пляцоўку,
замкнёную высокімі (да 1516 м) сценамі, змураванымі
з палявога каменю, і 1-2 вежамі. З найбольш небяспечных бакоў рабіліся равы, якія
часта абвадняліся. Гарнізонныя памяшканні будаваліся з
дрэва па ўнутраных баках
сцен. Сярод пабудоў вылучаўся памерамі дом кашталяна
(таксама драўляны). Пасярэдзіне К. на вялікім, часта брукаваным двары выкопваліся 1
або 2 студні. У час варожага
набегу на замкавым двары
знаходзілі паратунак жыхары
навакольных вёсак.

Кесоны купала Пантэона ў Рыме. Каля
125 н. э.
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КАСЦЁЛ (польск. k o s c i o i ) —
польская і беларуская назва
каталіцкага храма.
КЕРАМІКА АРХІТЭКТУРНАЯ [грэч. keramike (techne)
ганчарнае мастацтва ад кегаmos гліна], вырабы розных
профіляў і абрысаў з прыродных глін або іх сумесей з
мінеральнымі дабаўкамі, абпаленыя да каменепадобнага
стану. Выкарыстоўваецца для
аздаблення нясучых і агараджальных канструкцый: карнізаў, паяскоў, плінтусаў, падаконнікаў, перамычак, калон,
вуглавых частак.
КЕСОНЫ (ад франц. caisson,
літар.— скрыня), паглыбленні
на столі, унутраных паверхнях
арак, скляпенняў звычайна
квадратнай ці інш. шматвугольнай формы. Адыгрываюць
канструкцыйную і дэкар. ро-

лю, выкарыстоўваюцца для
паляпшэння акустыкі памяшканняў. Вырабляюць з каменных блокаў і маналітных жалезабетонных
канструкцый.
Як канструкцыйна-дэкар. элемент вядомы з старажытнасці,
пашыраны ў манум. архітэктуры Стараж. Грэцыі, адкуль
запазычаны Стараж. Рымам
(купал Пантэона ў Рыме, каля
125 н. э.), пазней Зах. Еўропай.
КІРХА (ням. Kirche), лютэранскі храм.
КЛАСІЦЫЗМ (ад лац. classicus узорны), кірунак у еўрапейскай маст. культуры 2-й
паловы 17 — пач. 19 ст. Сутнасць яго выявілася ў кананізацыі антычнай класікі як
дасканалага ўзору для наследавання.
Характарызуецца
універсальнасцю і адносным
стылявым адзінствам. Склаўся ў Францыі ў 17 ст., у
18 — 1-й палове 19 ст. стаў
асн. маст. стылем у большасці
еўрапейскіх краін. Архітэктура К. заснавана на выкарыстанні структурных і маст.-дэкар. магчымасцей антычнай
ордэрнай сістэмы (пераважна
дарычнай), на выяўленні яе
тэктанічных заканамернасцей,
прапарцыянальнасці і сувымернасці аб'ёмаў і дэталей будынка. Архітэктуры К. ўласцівы строгія сіметрычна-восевыя кампазіцыі і формы,
логіка дакладных
планаў,
стрыманасць дэкар. аздобы.
Горадабудаўніцтва ўпершыню
стала разглядацца як цэласная рацыянальна спланаваная
сістэма. На строгай рэгулярнай аснове ствараліся вял.
гарадскія ансамблі і плошчы,
узводзіліся палацы і ўрадавыя
будынкі. У аснову архіт. замыслаў кладзецца сіметрычнасць і ўраўнаважанасць у
пабудове аб'ёмаў і ўнутранай
прасторы збудаванняў, строгая арганізацыя гарадскога
і прыроднага
(рэгулярныя
паркі) асяроддзя. У канцы
18 ст. збудаванні ў стылі К.
вызначаліся строгасцю, прастатой дэкар. апрацоўкі фасадаў, кампактнасцю аб'ёмаў,
правільнымі
геам. планамі, тонкім і стрыманым архіт.
дэкорам; у пач. 19 ст. — манументальнасцю, урачыстасцю;
к сярэдзіне 19 ст. К. стаў
дагматычным
антыдэмакратычным стылем.
КЛАЎЗУРА, від трэніровачных практыкаванняў, скіраваных на развіццё кампазіцый-

Класіцызм. Вежа Адміралцейства ў Пецярбургу.
Архітэктар
А. Захараў. 1806.

КРАНШТЭЙН
ных здольнасцей, фантазіі і
кемлівасці ў вучэбным праектаванні. Выконваецца на белай ці каляровай паперы ў
тэхніцы чарцяжа або малюнка. Асаблівы эскізны характар
выканання дае шырокія магчымасці ў выбары графікі і
матэрыялаў. Сістэма К. памагае студэнтам у пачатку работы ствараць рабочую гіпотэзу і акрэсліваць напрамак
далейшага пошуку. К. выкарыстоўваюць як праверачны
(без права карыстацца дапаможнікамі, адсюль назва) ці
вучэбна-трэніровачны
метад
работы, або як форму заліку.
КЛЕЦЬ, 1).
традыцыйная
драўляная гасп. пабудова для
хавання збожжа, прадуктаў,
адзення і інш. 2) Прамавугольны або квадратны ў плане
зруб, які выкарыстоўвалі пры
буд-ве абарончых збудаванняў (вежы, гародні), жылля,
гасп. і інш. пабудоў. Храмы з
прамавугольнымі зрубамі і
2-схільнымі дахамі (без вярхоў і шатроў) наз. клецевымі.
КЛУНЯ, гаспадарчая пабудова для захоўвання і апрацоўкі неабмалочанай збажыны, саломы; тое што і гумно.
Кляштар. План: 1 —
касцёл; 2 — сакрысція;
3 — клуатр; 4 — студня; 5 — зала капітула;
6 — рэфекторый (трапезная зала); 7 — кухня; 8 — дом абата; 9 —
шпіталь.

Контрфорс.

КЛЯШТАР (ад лац. claustrum замбк, закрытае месца,
апора), каталіцкі манастыр.
Класічны тып кляштара выпрацаваны ордэнам бенедыкцінцаў. Гэта быў замкнёны
ансамбль будынкаў або памяшканняў для жыцця манаскай суполкі. Цэнтрам ансамбля быў касцёл. Каля яго рабілі
абкружаны крытай галерэяй
(клуатрам) чатырохвугольны
двор, сад. 3 усходу да клуатра прымыкала зала капітула, з
захаду — келлі, або дарміторый. Насупраць касцёла будавалі трапезную залу (рэфекторый). Астатнія будынкі (дом
абата, шпіталь, школка, гасп.
пабудовы) размяшчаліся на
тэрыторыі ў межах кляштарных муроў. Бенедыкцінскі тып
кляштара быў запазычаны
большасцю каталіцкіх ордэнаў і прыстасаваны адпаведна
характару іх дзейнасці.
КОНТРФОРС (франц. contrefort ад contre-force процідзейная сіла),
папярочная
сценка, вертыкальны выступ
ці рабро для ўмацавання нясучай канструкцыі, пераважна
сцяны. К. прымае на сябе ціск

бакавога распору ад скляпення будынка, ціск грунту
на падпорныя сценкі і г. д.
Вядомы ў еўрапейскай архітэктуры стылю готыкі з 12 ст.
(сабор у Рэймсе, Францыя, і
інш.). Узніклі з развіццём каркасна-апорнай
канструкцыі
збудаванняў, пры якой асн.
нагрузка ад перакрыццяў перадавалася з дапамогай сістэмы падпружных арак, нервюр,
аркбутанаў на калоны і апорныя часткі сцен, умацаваныя К. Гэта давала магчымасць патанчаць ненагружаныя часткі сцен, павялічваць
пралёты і праёмы, рабіць
болын свабоднай і дынамічнай
прастору інтэр'ераў.
КОНХА (ад грэч. konche
ракавіна), паўкупал, які перакрывае
паўцыліндрычныя
часткі
збудаванняў (апсід,
нішаў). Узніклі ва ўсх.-эліністычнай архітэктуры, шырока
выкарыстоўваліся ў рымскім і
візантыйскім дойлідстве, у сярэдневяковых
хрысціянскіх
храмах. У К. звычайна змяшчаліся мазаікі ці размалёўкі,
нярэдка спалучаліся з распалубкамі і нервюрамі.
КРАБ (ням. Krabbe), дэкаратыўная дэталь у выглядзе стылізаванага лісця ці кветак на
шчытах, вімпергах, пінаклях
і інш. элементах гатычнага
будынка.
КРАМА, тып гандлёвага збудавання 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-схільным дахам часам мела падчэні. Найчасцей размяшчалася на гандл. плошчы або прылеглых да яе вуліцах, магла
быць часткай гандлёвых радоў, гасціных двароў і жылля
гандляроў.
КРАНШТЭЙН (ням. Kragstein), выступ у сцяне, часта
прафіляваны (з дэкар. завіткамі або інш. ўпрыгожаннямі),
які падтрымлівае
карнізы,
балконы і інш. Драўляныя К.
ствараліся паступовым павелічэннем выпуску астатку знізу ўверх або ў выглядзе 3вугольных кансолей. Мураваныя К. звычайна маюць прафілёўку, аздабляюцца ляпнымі дэталямі. Металічныя К. —
ажурнае ліццё з расліннай
арнаментыкай і маст. коўкай —
характэрны для стылю мадэрн. Разнавіднасць К. — мадульён.

Конха.

Крабы.

Кранштэйны.
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КРОКВЫ
КРОКВЫ, апорныя канстрўкцыі страхі і даху; брусы, верхнімі канцамі злучаныя пад
вуглом, а ніжнімі прымацаваныя да бэлек або да верхняга вянка падоўжных сцен.
Больш даўнія ў бел. нар. дойлідстве канструкцыі стрэх (на
сохах, "на казлах", "на дзядках", закотам) былі пашыраны і ў манум. архітэктуры.
К. падзяляюць на нахіленыя
(выкарыстоўвалі ў жылых дамах з пралёткам
5-8
м)
і вісячыя (у манум. збудаваннях з пралётамі 8-20 м
і высокім дахам). У архітэктуры Беларусі найбольш пашыраны
кроквенна-рыгельныя фермы, якія даюць магчымасць ствараць разнастайныя формы даху, узбагачаць
кампазіцыю збудаванняў.
КРУГЛІК, 8-гранная ў плане
драўляная абарончая вежа,
часам квадратнага сячэння
ў 1-м ярусе з 8-граннымі наступнымі ярусамі і высокім
шатровым дахам; тып абарончага збудавання 16-17 ст. Вядомы ў фартыфікацыйным
дойлідстве зах. і ўсх. славян.
У Віцебскіх замках у 17 ст.
былі К.: Валконскі, Духаўскі,
Шарамецеў, Бабарыкін, Мяшчанскі.

Кроквы.

Шарамецеў
З "Чарцяжа"
ска 1664.

круглік.
Віцеб-

Крыжова-купальны
храм.
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КРЫЖОВА - КУПАЛЬНЫ
ХРАМ, тып хрысціянскага
храма. Як тып храма ўзнік
у 6 ст., сфарміраваўся ў
9-12 ст. у Візантыі. У класічным варыянце мае 4 злучаныя аркамі вертыкальныя
апоры, на якія з дапамогай
ветразяў апіраецца барабан,
перакрыты купалам. Прасторавыя ячэйкі паміж апорамі
і сценамі размешчаны па ўзаемна перпендыкулярных восях, перакрываюцца паўцыркульнымі і крыжападобнымі
скляпеннямі. Вуглавыя ячэйкі
перакрываюцца больш нізкімі
скляпеннямі ці купаламі. Гэта
ўстойлівая сістэма ўзаемазвязаных прасторавых ячэек абумоўлівае стройную кампазіцыю. Гал. ролю ў ёй адыгрывае цэнтр. купал, высока
падняты на барабане. Ярусам
ніжэй размяшчаюцца скляпеністыя рукавы крыжа, яшчэ
ніжэй — вуглавыя памяшканні. Вял. ролю ў стварэнні архіт. аблічча адыгрывае пластычная выразнасць масіўных
сцен і апор. У кампазіцыю інтэр'ера К.-к. х. з яго вял.
паверхнямі сцен і скляпенняў
арганічна ўваходзіла храмавая размалёўка.

КРЫПТА (лац. crypta ад грэч.
krypte крыты надземны ход,
тайнік), 1) у Стараж. Рыме —
скляпеністае падземнае або
паўпадземнае памяшканне. 2)
У сярэдневяковай заходнееўрапейскай архітэктуры — капліца пад храмам (звычайна
пад алтарнай часткай), месца
ганаровых пахаванняў.
КУПАЛ (італьян. cupola купал, скляпенне ад лац. cupula
бочачка), прасторавае пакрыццё будынкаў і збудаванняў, якое перакрывае круглыя, шматвугольныя, эліптычныя ў плане памяшканні. Формы К. ўтвараюцца рознымі
крывымі, выпуклымі вонкі.
У К. звычайна ўзнікаюць гарызантальныя
напружанні
(распор), якія перадаюцца на
канструкцыю, што яго падтрымлівае, або ўспрымаюцца
ніжнім (апорным) кальцом самога К. Выкарыстоўваюцца
гал. чынам у грамадскіх будынках і інж. збудаваннях.
Каменныя (цагляныя) К. ўзводзіліся на цыліндрычных сценах (барабане) ці на квадратным падмурку з дапамогай
спец. скляпенняў
(паруса,
тромпы), дасягнулі значнай
дасканаласці форм у архітэктуры Стараж. Рыма і Візантыі. К. з вонкавымі абалонкамі былі шырока распаўсюджаны ў рус. архітэктуры сярэднявечча, а таксама ў дойлідстве Сярэдняй Азіі. У 20 ст.
з развіццём маналітнага і
зборнага жалезабетону, танкасценных скляпенняў-абалонак і металічных канструкцый
рэзка павялічылася разнастайнасць структур
і форм
К.: паявіліся К. рабрыстыя,
рабрыста-кальцавыя, сеткаватыя, з хвалістай унутранай
паверхняй,
"геадэзічныя"

Крыпта.

Купал з ліхтаром.

(утвораныя з
стандартных
шматвугольных
элементаў),
зборныя і інш. Ствараюцца
новыя тыпы К. з палімерных матэрыялаў, з падвойнай надзіманай абалонкай і
інш.
КУРДАНЁР (ад франц. соur d'honneur, літар. ганаровы
двор), парадны паўраскрыты
двор перад будынкам, утвораны асн. будынкам і яго 2
бакавымі крыламі (радзей каланадай). Пашыраны ў еўрапейскай палацавай архітэктуры 17 — 1-й пал. 19 ст.,
на Беларусі — у палацавых і
сядзібных
комплексах
1819 ст.

Курданёр палаца ў в.
Свяцк
Гродзенскага
раёна. 2-я палавіна
18 ст.

л

Лазня.

ЛАБІРЫНТ (грэч. labyrinthos), квадратны або круглы ў
плане ўчастак парку з мудрагелістым размяшчэннем дарожак, аформленых шпалерамі або баскетамі. Звычайна
меў у цэнтры пляцоўку з
фантанам. Пашыраны ў рэгулярных парках Еўропы стыляў рэнесансу
і барока.
ЛАЗНЯ, спецыяльная пабудова для мыцця і парання.
У Стараж. Рыме былі пашыраны грамадскія Л. з заламі
для спорту, сходаў і інш. —
тэрмы. Вядомы са старажытнасці ў нар. дойлідстве Беларусі. Існавалі так званыя
"чорныя" (курныя) і "белыя"
Л. Курныя рубленыя Л. невял. памераў (6-15 м 2 ) былі
нізкія квадратныя або прамавугольныя ў плане, без падмуркаў, 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 абліцаваныя кафляй печы з умураванымі ў іх чанамі для падагрэву вады, медныя або латунныя ванны). Нярэдка блакіраваліся з броварамі, варыўнямі, клецямі і іншымі гасп.
пабудовамі. У буйных сядзібах Л. вырашаліся ў выглядзе
рымскіх тэрм: былі 2-ярусныя
цэнтрычныя збудаванні з галерэямі, завяршаліся купаламі і вежамі.
ЛДНДШАФТ
АРХІТЭКТУРНЫ (ням. Landschaft),
ландшафт, які фарміруецца з
мэтай прасторавай (архітэктурнай) арганізацыі жыццёвага асяроддзя. Да Л. а. адносяць ландшафты, пераўтварэнне якіх звязана з прыўнясеннем у іх пераважна архіт.
якасцей (забудова, геапластыка з элементамі вонкавага
добраўпарадкавання і дэкар.
брукаваннем, водныя збудаванні, зялёныя насаджэнні ў
пэўнай кампазіцыі). Л. а.
бывае гарадскі, паркавы, рэкрэацыйны, тэрыторыі жылой
забудовы, вытворчых аб'ектаў
і інш. Дыяпазон суадносін
прыроднага і штучнага ў Л. а.
вельмі шырокі: ад гіст. цэнт-

ЛАНДШАФТНАЯ
раў гарадоў са шчыльнай забудовай і адсутнасцю водных
і зялёных прастораў да асобных збудаванняў у прыродным асяроддзі. Л. а. ацэньваюць па ступені гарманічнасці
спалучэння архітэктурных і
прыродных яго кампанентаў.
ЛАНДШАФТНАЯ
АРХІТЭКТУРА, архітэктура адкрытых (пераважна незабудаваных) прастораў, у арганізацыі якіх вядучая роля належыць прыродным элементам
(зялёныя насаджэнні, кветкі,
рэльеф, вадаёмы, вадацёкі),
малым архіт. формам, элементам знешняга добраўпарадкавання (падпорныя сценкі, лесвіцы, пандусы, пакрыцці дарог, алей, сцежак і інш.).
Сучасная Л.а. — асаблівая галіна архітэктуры і горадабудаўніцтва. Акрамя стварэння
садоў, паркаў, сквераў, бульвараў, Л. а. вырашае ландшафтныя пытанні буйнога тэрытарыяльнага
маштабу
ў
праектах і схемах раённай
планіроўкі, фарміраванне водна-зялёных сістэм населеных
месцаў, стварэння здаровага
і прыгожага асяроддзя вытворчых, жылых і рэкрэацыйных утварэнняў, эстэтычнай
распрацоўкі элементаў ландшафту архітэктурнага. Сродкі
Л. а. выкарыстоўваюцца пры
стварэнні
мемарыяльных
комплексаў, буд-ве аўтадарог,
асобных архіт. аб'ектаў. Задачы Л. а. вырашаюцца з
дапамогай метадаў ландшафтнага планавання і ландшафтнага дызайну. Адзін з гал.
прынцыпаў сучаснай Л. а. —
узаемазвязанае
вырашэнне
пытанняў аховы і рацыянальнага пераўтварэння прыродных асаблівасцей ландшафтаў.
ЛАНДШАФТНАЯ СКУЛЬПТУРА,

геапластыка,

пластычная апрацоўка рэльефу, пры якой ён набывае
скульптурную форму, што адпавядае пэўнай функцыі. Л. с.
спалучае ў сабе магчымасці
паляпшэння эстэтычнай выразнасці гарадскога асяроддзя з эканамічнасцю выкарыстання грунту, які застаецца
пасля буд-ва. Сучасная тэхніка дазваляе цалкам зменьваць
існуючы рэльеф або фарміраваць яго штучна, утвараючы
насыпныя ўзгоркі, тэрасы, схілы для ізаляцыі асобных зон
жылой забудовы ці парку,
стварэння ўтульных замкнё39

Ландшафтны дызайн.
Каскады на тэрыторыі
запраектаванага заапарка на Сляпянскай
воднай сістэме ў Менску.

ных прастораў, засцеражэння
месцаў адпачынку і гульняў
або жылой забудовы ад ветру і
шуму. Тэрасаваныя схілы могуць служыць невял. амфітэатрамі перад спарт. пляцоўкамі або кветнікамі і інш.
Штучныя тальвегі часта выкарыстоўваюць для будавання
спускаў і горак, з якіх можна
з'язджаць на спец. абсталяпаныя гульнявыя пляцоўкі.
У Л. с. вылучаюць 2 напрамкі: эстэтызацыя характэрных
для данай мясцовасці прыродных форм рэльефу з свядомай падкрэсленасцю
найбольш характэрных маляўнічых асаблівасцей ландшафту і
стварэнне новых скульптурных, часта
геаметрычных
форм штучнага рэльефу (адсюль
назва
"ландшафтная
скульптура").
ЛАНДШАФТНЫ ДЫЗАЙН,
галіна творчай дзейнасці па
фарміраванню
прадметнапрасторавага асяроддзя прыёмамі і сродкамі ландшафтнай архітэктуры. Аб'ектамі Л.
д. з'яўляюцца: пластыка рэльефу (геапластыка) і яе элементы (падпорныя сценкі, лесвіцы, пандусы), дрэва-кустовыя і кветкавыя кампазіцыі;
малыя формы ў архітэктуры
з насаджэннямі
(пергалы,
трыльяжы, вазы, кашпо і
інш.); дэкар.
скульптура,
фантаны, басейны, каскады,
элементы візуальнай інфармацыі ў парку, садовая мэбля
і інш.
ЛАПАТКА, вертыкальны выступ на сцяне будынка без
базы і капітэлі. Вядома ў
архітэктуры Зах. Еўропы, у
сярэдневяковым
дойлідстве
Расіі і Беларусі. Л. звычайна ўспрымалі цяжар ад падпружных арак скляпенняў.
Адначасова былі элементамі
рытму і дэкору фасадаў,
аздабляліся рустам, філёнгамі
і інш. У драўляным дойлідстве
ў выглядзе Л. часам вырашалася шалёўка астаткаў зрубаў, якая аздаблялася дэкар.
разнымі накладкамі, размалёўкай. У некаторых збудаваннях 18-19 ст. пад уплывам мураванай архітэктуры Л.
аздаблялі канелюрамі
або
рустам.
ЛЕСАПАРК, добраўпарадкаваны лес для адпачынку на
ўлонні прыроды ў непасрэднай блізкасці ад горада; адзін
з відаў загараднага парку.
У залежнасці ад профілю Л.
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бываюць агульнага тыпу (прагулачныя), шматпрофільныя
(для спорту, адпачынку, забаў) і спецыялізаваныя (курортна-аздараўленчыя, спартыўныя,
гісторыка-мемарыяльныя). Ля буйных гарадоў
Л. звычайна займаюць 300500 га. Абсталяванне ў іх
найчасцей робяць з прыродных матэрыялаў (дрэва, каменю, чароту і інш.). Адкрытыя прасторы ў Л. (паляны,
лугі, вадаёмы) складаюць да
3 0 % . Загарадныя паркі, у
якіх пераважаюць лугі, паляны і вадаёмы, наз. лугапаркамі і гідрапаркамі.
ЛІХТАР (ад ням. Licht святло), 1) круглая або шматгранная ў плане надбудова (з вял.
аконнымі праёмамі) над дахам
або інш. пакрыццём. 2) Зашклёны выступ у сцяне будынка
на вышыню 1, 2 і больш паверхаў; тое, што эркер. 3)
Зашклёная частка дахавага
пакрыцця, прызначаная для
натуральнага верхняга асвятлення памяшканняў. Пашыраны ў архітэктуры стыляў
барока і класіцызму. Адыгрывалі ролю аднаго з гал. элементаў кампазіцыі ў завяршэнні бельведэра, барабана,
купала. У сучаснай архітэктуры выкарыстоўваюцца
ў
прамысл. збудаваннях для асвятлення памяшканняў і прыроднай вентыляцыі, для асвятлення залаў выставак, музеяў, канферэнцзалаў, гандл.
збудаванняў, будынкаў ВНУ і
інш.
ЛІШТВА, накладная, часам
фігурная планка вакол аконнага ці дзвярнога праёма.
У драўляным дойлідстве —
адзін з элементаў аздаблення
знадворнай часткі жылля і
грамадскіх пабудоў.
Найбольш пашыраная форма Л. —
прамавугольная з 3-вугольным, лучковым або складанай
канфігурацыі
завяршэннем.
Асн. сродкі аздобы: краявая
і скразная разьба геаметрычнага, расліннага ці зааморфнага характару, прафіляваныя накладныя элементы,
паліхромная афарбоўка.
ЛОДЖЫЯ (італьян. loggia ад
старажытнаверхненям. laubja
альтанка), памяшканне, адкрытае з аднаго ці некалькіх бакоў, дзе сцяну замяняюць каланада, аркада, парапет і інш. Л. можа быць асобным збудаваннем або часткай
будынка. Служыць крытым

Ліштвы.

МАДЭРН

Люкарны.

Люнет.

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

балконам ці ўваходам і пластычна ўзбагачае фасад будынка, звязвае інтэр'ер з навакольным асяроддзем. Л. вядома з старажытнасці (у архітэктуры Стараж. Грэцыі і
Стараж. Рыма). У эпоху Адраджэння пашыраны Л. ў выглядзе адкрытага з аднаго ці
некалькіх бакоў будынка тыпу галерэі. Шырока выкарыстоўваецца ў сучаснай архітэктуры (у жылых будынках
і будынках санаторна-курортных устаноў, інтэрнатах, гасцініцах і інш.). Л. бываюць
радавыя (з адным адкрытым
бокам), вуглавыя, часткова
вынесеныя.
ЛУГАПАРК, парк, які арганізуецца ў поймах рэк і на
берагах азёр. Прызначаны для
кароткачасовага
адпачынку
ва ўмовах, блізкіх да натуральнага асяроддзя. Для Л.
характэрна перавага адкрытых прастораў з раскрыццём
панарам на далёкія адлегласці. Стварэнне Л. значна
танней у параўнанні з інш.
загараднымі паркамі. У Л.
спыняецца найбольш адпачываючых, што
засцерагае
больш аддаленыя хваёвыя лясы ад перагрузкі.
ЛЮКАРНА (франц. lucarne
ад лац. lucerna свяцільня,
lux святло), невялікі аконны
праём на даху, купальным
пакрыцці, тымпане франтона
або шчыта будынка. Прызначана для частковага асвятлення гарышча, падкупальнай
прасторы і інш. памяшканняў,
мае таксама дэкар. значэнне,
звонку часта
аздабляецца
ліштвамі, ляпным абрамленнем і інш.
ЛЮНЕТ, л ю н е т а (ад франц.
lunette, літар. лунка), арачны праём у скляпенні або сцяне, гарызантальна абмежаваны знізу. Пашыраны ў архітэктуры стылю рэнесансу, барока і класіцызму. У скразных Л. звычайна размяшчаліся вокны; "глухія" Л. ўпрыгожвалі размалёўкай, лепкай
або скульптурай.
ЛЯМУС (ням. Lehmhaus), старадаўні тып гасп. пабудовы
для хавання харчовых прадуктаў, збожжа, адзення, каштоўнай 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 паверсе гасп. памяшканні, у
верхніх — жылыя), прамавугольныя або квадратныя ў
плане, завершаныя 2-схільнымі, вальмавымі, шатровымі
або ламанымі дахамі. Сцены
часам звонку атынкоўвалі.
Паводле кампазіцыі падзяляліся на цэнтрычныя і франтальныя. Л. цэнтрычнай кампазіцыі мелі квадратны або
шматвугольны (звычайна 8гранны) план. 2-і і 3-і паверхі
былі з балюстраднымі галерэямі па перыметры, якія кансольна навісалі над ніжнім паверхам або апіраліся на мураваныя ці драўляныя слупы.
Л. франтальнай кампазіцыі
былі звычайна 2-павярховыя,
мелі ў плане форму выцягнутага прамавугольніка (радзей квадрата), з галерэямі
на гал. фасадзе або па перыметры ўсяго будынка. У некаторых замках 18 ст. Л. размяшчалі над брамамі. У канцы
18-19
ст. пад уплывам стыляў класіцызму і ампіру Л.
набылі манум. выгляд.

Лямус.

м

МАДУЛЬЁН,
мадыльён
(франц. modillon ад італьян.
modiglione), архітэктурная дэталь тыпу кранштэйна, якая
падтрымлівае вынасную пліту
ўвянчальнага карніза, пераважна ў ордэрнай архітэктуры. Часам адыгрывае дэкар.
ролю.
МАДЭРН, с т ы л ь м а д э р н
(ад франц. moderne найноўшы,
сучасны), стыль у
еўрапейскім і амерыканскім
мастацтве канца 19 — пач.
20 ст. Узнік каля 1890 як рэакцыя на эклектызм у мастацтве.
Прадстаўнікі М. імкнуліся пераадолець характэрныя для
культуры 19 ст. супярэчнасці
паміж маст. і утылітарнай
асновамі, адрадзіць дух стылявога адзінства
твораў
мастацтва, дзе ўсе элементы
падпарадкаваны адзінай вобразна-сімвалічнай задуме. Характэрныя рысы М. — свабодная функцыянальна абгрунтаваная планіроўка, новыя
прынцыпы формаўтварэння,
асэнсаванне новых канструк-

Мадульён.
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МАКЕТ

Мадэрн. Тэатр Веркбунда ў Кёльне. Архітэктар X. ван де Велдэ. 1914. Чарцёж галоўнага фасада.
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цый і матэрыялаў, адказ ад
ордэрнай сістэмы, імкненне
выявіць каркасную структуру
будынка, багатая арнаментыка з уключэннем стылізаваных элементаў готыкі, антычнага і нар. мастацтва, шырокае выкарыстанне хвалісталаманай лініі ў дэкоры і
цякучых пластычных формах,
асіметрычна
крывалінейнага
завяршэння дзвярных і аконных праёмаў, адраджэнне сінтэзу мастацтваў. Інтэр'еры будынкаў характарызаваліся ўзгодненасцю крывых ліній, тонаў, адзінствам дэталей дэкору і абсталявання. Найбольш паслядоўна выяўляўся
ў стварэнні прыватных дамоў — асабнякоў,
дзелавых,
прамысл. і гандл. будынкаў,
выставачных залаў, вакзалаў,
тэатраў, даходных дамоў, мастоў і інш.
МАКЕТ (франц. maquette ад
італьян. macchietta накід), аб'ёмна-прасторавае
адлюстраванне (з гіпсу, дрэва, пластмасы, кардону і інш. матэрыялаў) будынка, архіт. ансамбля, горада, якія пабудаваны ці яшчэ праектуюцца.
Выконваецца ў розных маштабах. Узнаўляе арыгінал ва
ўсіх дэталях (такі М. наз.
мадэллю) або больш ці менш
набліжаны да яго. Служыць
для праверкі і ўдасканалення
архіт. кампазіцыі, дае нагляднае ўяўленне пра архітэктуру
будынка. М. як адзін з метадаў распрацоўкі архіт. праекта вядомы са старажытнасці. Макетны метад праектавання выкарыстоўваецца ў навуч. працэсе пры падрыхтоўцы архіт. кадраў.
МАЛЫЯ ФОРМЫ ў а р х іт э к т у р ы, зборная назва розных па характару і прызначэнню тыпаў збудаванняў ці
інш. аб'ектаў, якія дапаўняюць і дэталізуюць архіт.будаўнічую ці садова-паркавую кампазіцыю, а таксама
з'яўляюцца элементам афармлення і добраўпарадкавання
асяроддзя населеных месцаў.
Ім належыць важная роля ў
фарміраванні аблічча гарадоў, вёсак, транспартных магістраляў, зон адпачынку. Творы 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. значэння — мемарыяльныя
стэлы,

абеліскі, надмагіллі; дэкаратыўнага (характэрныя архітэктуры Адраджэння, барока,
класіцызму), дэкар.-функцыянальнага прызначэння (характэрныя архітэктуры 20 ст.) —
фантаны, каскады, басейны,
паркавыя павільёны, пандусы,
балюстрады, агароджы, пергалы, вазы, дэкар. скульптура, прыдарожная скульптура.
М. ф. апошняй групы займаюць важнае месца ў кампазіцыі садова-паркавых
ансамбляў, добраўпарадкаванні
жылых
груп,
мікрараёнаў,
тэрыторый школьных і дашкольных устаноў, дзіцячых
пляцовак і гарадкоў, часта будуюцца па тыпавых праектах
з недаўгавечных матэрыялаў.
М. ф. — неад'емная частка
сучаснага асяроддзя населеных месцаў (электрасвяцільні, кіёскі, павільёны транспарту, гандл. аўтаматы, тэлефонныя будкі і інш.); выконваюць
функцыю інфармацыйных камунікацый (гарадская рэклама, стэнды для афіш).
МАНАСТЫР (ад грэч. monasterion келля пустэльніка),
комплекс культавых і жылых
будынкаў і дапаможных збудаванняў, размешчаных свабодна на мясцовасці ці згрупаваных у замкнёны
ансамбль; месца, дзе жывуць
абшчыны манахаў і манашак.
Архітэктура М. звязана з
нац. рэгіянальнымі асаблівасцямі дойлідства розных краін
і народаў, адлюстроўвае іх
функцыі і ролю, якая мянялася ў грамадскім жыцці. Самыя старажытныя М. — будыйскія, 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. вызначаўся статутам манаскіх
ордэнаў: М., аб'яднаны з замкам, тыповы для крыжакоў;
адасобленыя жылыя домікі ці
ізаляваны двор з келлямі характэрны М.
картэзіянцаў.
Комплекс праваслаўнага манастыра (16-18 ст.) акружалі
сцены з вежамі, уздоўж сцен
размяшчаліся келлі, у цэнтры — сабор, трапезная, званіца, калодзеж. У перыяд
Адраджэння і барока М. страцілі крапасное значэнне: замест іх паявіліся парадныя ансамблі М.-палацаў, пабудава-

МАШЫКУЛІ

Манеж
у
Маскве
1824-1825. Архітэктар
В. Бавэ. Галоўны фасад.

Мансарда.
Паводле
чарцяжа архітэктара
Ф. Мансара.

ных кампактна, па адзіным
плане.
МАНЕЖ (франц. manege),
прамавугольны або круглы ў
плане будынак без унутраных
перагародак (часам
агароджаная пляцоўка) для трэніроўкі коней, навучання верхавой яздзе, коннаспартыўных спаборніцтваў.
МАНСАРДА [франц. mansarde ад прозвішча арх. 17 ст.
Ф. Мансара ( F . Mansart)],
паддашак,
памяшканне
(пераважна жылое) на гарышчы, кожны схіл даху якога
складаецца з 2 частак — верхняй пакатай і ніжняй стромкай. М. дае дадатковую карысную плошчу, а т. зв. мансардавы 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 адлюстравала крызіс гуманістычнай
культуры Адраджэння. Асн.
эстэтычным крытэрыем М.
было не наследаванне прыродзе, а суб'ектыўная "ўнутраная ідэя" маст. вобраза, што
нараджаецца ў душы мастака.
Выкарыстоўваючы ў якасці
стылістычных
нарматываў
творы Мікеланджэла, Рафаэля і інш. майстроў Адраджэння, маньерысты скажалі закладзены ў іх гарманічны пачатак, культывавалі
ўяўленні аб эфемернасці свету
і хуткаплыннасці чалавечага
лёсу, які знаходзіцца ва ўладзе ірацыянальных сіл. Найбольш яскрава М. выявіўся
ў мастацтве Італіі. У архітэктуры прыкметна імкненне
да эстэтызацыі дэкору, падкрэсліванне экстравагантнай
дэталі.

Маскарон.

МАСКАРОН (франц. mascaron ад італьян. mascherone вялікая маска),
дэкаратыўны
рэльеф у выглядзе чалавечага
твару або галавы жывёлы.
Размяшчаецца пераважна на
замках арак, аконных і дзвярных праёмаў, на фантанах
(з адтулінай для выпуску струменя вады), а таксама на
мэблі, посудзе і інш. Былі
пашыраны ў архітэктуры стыляў готыкі, рэнесансу, барока,
неакласіцызму і мадэрн. У архіт. дэкоры М. часам спалучаліся з антабамі.

МАШТАБ (ням. MaBstab ад
МаВ мера, памер + stab палка), сродак выразнасці архіт.
формы. М. будынкаў і збудаванняў залежыць ад прызначэння, функцыянальнай арганізацыі ўнутранай прасторы,
канструкцыйных дэталей і. дэкар. элементаў, характару
ўзаемасувязі з асяроддзем
(архіт. ансамблем, прыродным
ландшафтам).
Вызначаецца
сістэмай і характарам члянення аб'ёмаў, суадносінамі
частак і цэлага. У стварэнні
М. значную ролю адыгрываюць сродкі архіт. кампазіцыі — рытм, кантраст, нюанс
і інш.
МАШТАБНАСЦЬ, м а ш т а б ны л а д у а р х і т э к т у р ы ,
суадносіны памераў, суразмернасць асобных будынкаў,
збудаванняў і архітэктурна
арганізаванай прасторы з памерамі чалавека. Адна з катэгорый архіт. кампазіцыі, якая
звязана з сацыяльнымі, практычнымі і ідэйна-вобразнымі
задачамі архітэктуры. М. вызначае архіт.-маст. вобраз збудавання — яго манументальны ці камерны характар, садзейнічае цэласнаму эстэтычнаму
ўспрыманню
архіт.
твора. У стварэнні М. важную
ролю адыгрываюць т. зв. паказальнікі маштабу — архіт.
дэталі і канструкцыйныя элементы, прапорцыі тэктанічных
элементаў, якія даюць нагляднае ўяўленне аб памерах будынка, асяроддзі, дзе знаходзіцца твор архітэктуры (рэльеф мясцовасці, характар забудовы ў населеным пункце).
Кожны архіт. стыль надае
своеасаблівасць М., характэрнай для пэўнага этапу развіцця архітэктуры.
МАШЫКУЛІ (франц. machicoulis), навясныя
байніцы,
размешчаныя ў верхняй частцы сцяны крапаснога збудавання (замка, вежы, абарончага храма). Выконваліся з
дапамогай цагляных ці мураваных невял. скрыжаванняў
на ступеньчатых выступах, існаваў і адкрыты тып без перакрыццяў зверху. Прызначаны для вядзення агню са
стралковай зброі, кідання камянёў, ліцця вару, смалы.
У 10-16 стагоддзях пашыраны ў абарончым дойлідстве Зах. Еўропы, на Беларусі — у 16-17 стагоддзях. У 19
ст. ўжываўся як элемент архіт.
дэкору ў афармленні малых

Машыкулі.
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Меандр.

Мезанін.

Метопа.
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архіт. форм, касцёлаў, сядзібныхдамоў і інш.
МЕАНДР (франц. meandre
ад грэч. Maiandros Меандр,
стараж. назва р. Вялікі Мендэрэс са звілістымі берагамі
ў Малой Азіі), геаметрычны
арнамент у выглядзе ламанай
пад прамым вуглом лініі, якая
ў цэлым глядзіцца як вузкая
палоса. Распрацаваны і шырока выкарыстоўваўся ў мастацтве Стараж. Грэцыі (вазапіс, архіт. дэкор).
МЕДАЛЬЁН (франц. medaillon ад італьян. medaglione
павелічальнае ад medaglia медаль), выяўленчая ці арнаментальная кампазіцыя (ляпны
або разны рэльеф, размалёўка, мазаіка) у авальным або
круглым абрамленні. Выкарыстоўваецца для аздаблення будынкаў, мэблі і інш.
МЕЗАНІН (італьян. mezzaniпо), надбудова над цэнтр. часткай жылога, звычайна невялікага, дома. Уключаецца ў
агульную кампазіцыю будынка, узбагачае яго сілуэт і стварае вертыкальны акцэнт.
МЕМАРЫЯЛЬНЫЯ
ЗБУДАВАННІ,
архітэктурныя
збудаванні і маст. памятныя
ансамблі, архітэктурныя
і
скульптурныя
манументы,
якія ствараюцца на ўвекавечванне памяці асоб, знамянальных падзей выдатных
дат у гісторыі краіны ці горада. Найбольш старадаўнія
М. з. — абеліскі і піраміды
Стараж. Егіпта, маўзалеі Стараж. Рыма, Малой Азіі, Сярэдняй Азіі, пахавальні (феадальныя Кітай і Карэя) і надмагіллі, мазары (Сярэдняя
Азія і Блізкі Усход), мемарыяльныя вароты, трыумфальныя калоны, аркі трыумфальныя, стэлы і інш. Старажытныя 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. народа, створаны М. з., якія
з'яўляюцца складанымі комплексамі архітэктуры і ландшафту, пластыкі і манумент.дэкар. жывапісу.
МЕТОПА (грэч. metope), прамавугольная або квадратная
пліта паміж 2 трыгліфамі ў
фрызе дарычнага ордэра. Паявілася ў архітэктуры Стараж. Грэцыі. Першапачаткова
(да ўзнікнення мураванай архітэктуры) М. называлі пра-

межкі паміж тарцамі бэлек перакрыцця, якія выступалі на
фасадзе будынка. У мураванай архітэктуры набылі дэкар.
значэнне. М. аздаблялі рэльефамі або жывапісам.
МЕТР (ад грэч. metron мера)
у а р х і т э к т у р ы , паўтарэнне кампазіцыйных элементаў і
інтэрвалаў паміж імі; найбольш пашыраная форма рытму. З'яўляецца сродкам гарманізацыі і
забеспячэння
адзінства ў кампазіцыі будынкаў і збудаванняў, архіт. ансамбляў.
МІКРАРАЁН,
структурная
адзінка сучаснай жылой забудовы буйных населеных пунктаў, частка планіровачнага раёна. У вял. гарадах разлічаны
на 12-30 т ы с , у сярэдніх —
на 6-12 тыс. жыхароў. Складаецца з комплексу жылых
дамоў, паблізу якіх размяшчаюцца ўстановы культ.-быт. абслугоўвання
насельніцтва
(дзіцячыя сады і яслі, школы,
сталовыя, магазіны), спарт.
пляцоўкі і зялёныя зоны. Планіроўка і забудова М. ажыццяўляецца на аснове адзінай
або расчлянёнай на групы жылых дамоў архіт.-прасторавай
арганізацыі тэрыторыі з улікам 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 мусульман на малітву; узводзілася побач з мячэццю ці
ўключалася ў яе кампазіцыю.
Раннія М. часта мелі вітую
лесвіцу ці пандус знадворку
(спіралепадобныя М.), у позніх — унутры вежы. Існавалі 2
асн. тыпы М. — 4-гранныя і
кругластваловыя. М. аздабляюць узорыстай муроўкай,
паліванай керамікай, ажурнымі балконамі.
МІХРАБ (араб. свяцілішча),
напаўкруглая, шматгранная,
радзей прамавугольная ў плане малітоўная ніша ў мячэці
ў сцяне, звернутай да Мекі
(у ранніх мячэцях — да Ерусаліма). Завяршаецца паўкупалам, аздоблены арнаментальнай разьбой, інкрустацыяй, размалёўкай.
МЛЫН, традыцыйная вытворчая 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.

НЕАБАРОКА

Вадзяныя млыны.

Муроўка: 1 — opus mixtum; 2 — лускаватая;
3 — opus incertum; 4 —
балтыйская;
5 — ca
"схаваным радам"; 6 —
Grand appareil; 7 — дэкаратыўная мяшаная;
8, 10 — мяшаныя; 9 —
дэкаратыўная раўнарадавая; 11 — раўнарадавая; 12 — гатычная;
13 — рэнесансавая; 14—
крыжовая;
15 — галандская; 16 — тычковая; 17 — дэкаратыўная гатычная; 18 —
"разынкавая".

М.), цяглавай сілай жывёл
(валовы М.) і інш. Асн. рабочы орган — пастаў з 2 камянёў з вертыкальнай воссю вярчэння (ніжні камень нерухомы).
МОДУЛЬ (ад лац. modulus
мера) у
архітэктуры,
умоўная адзінка, якая ўжываецца для каардынацыі памераў частак будынка, збудавання або комплексу. Адзін
з асн. сродкаў архіт. кампазіцыі, які выкарыстоўваецца
для прывядзення ў гарманічнае адзінства памераў цэлага
і яго частак (напр., залатое
сячэнне).
Вядомы са старажытнасці. У залежнасці ад
асаблівасцей будаўнічай тэхнікі і кампазіцыі будынкаў
за М. прымаліся розныя велічыні: у стоечна-бэлечных канструкцыях (гл. Ордэр) — радыус або дыяметр калоны,
шырыня трыгліфа ці памер
будаўнічага вырабу (цэглы,
бервяна), у сценавых канструкцыях — таўшчыня сцяны,
у крыжова-купальных збудаваннях — дыяметр купала ці
стараны падкупальнага памяшкання. Для вызначэння
абсалютнай велічыні будынка ў якасці М. выкарыстоўвалі меры даўжыні (фут, сажань,
метр і інш.), якія ўтваралі
т. зв. лінейны М. У 2-й
пал. 20 ст. з прагрэсам будаўнічай тэхнікі, тыпізацыі буд-ва
і індустрыялізацыі масавага
домабудавання лінейны М. набыў вял. тэхн. значэнне як
сродак узгаднення планіровачных і канструкцыйных элементаў будынкаў, іх уніфікацыі і стандартызацыі. Айчыннымі, замежнымі і міжнар.
нормамі і стандартамі ўстаноўлены асноўны М. памерам
у 100 мм, узбуйненыя ( 3 м . ,
6 м . , 12м., 15м., 30м., 60м.)
і дробныя М.
МУРОЎКА, размяшчэнне камянёў, каменных блокаў, цэглы ў пэўнай сістэме, якая выяўляецца малюнкам швоў на
паверхні сцяны. Удасканаленне тэхнікі М., выкарыстанне
розных тыпаў цэглы, сістэма
злучэння цаглін паміж сабой
адлюстроўваюць
узровень
развіцця тэхнікі буд-ва і даюць магчымасць стварыць дакладную шкалу для датавання
помніка архітэктуры. Малюнак М. неатынкаваных фасадаў з'яўляецца асн. фактарам
паліхроміі ў манум. дойлідстве. 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-схільнага даху ў стараж.-грэчаскай
драўлянай архітэктуры.
МЯЧЭЦЬ (ад араб. масджыд — месца
пакланення),
культавае збудаванне, храм у
мусульман. Тыпы М. — т. зв.
дваровыя (адкрыты прамавугольны 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 кафедра — мінраб, дзе чытаюць
Каран і казанні. Пры М. звычайна ставяць мінарэты (вежападобнае збудаванне, каб
склікаць мусульман на малітву). Як правіла, М. ўпрыгожвалі разьбой па стука, камені
або дрэве, узорыстай цэглай
або муроўкай, паліванай керамікай, інкрустацыяй, мазаікай, размалёўкай. У розных
краінах пад уздзеяннем мясцовых традыцый выпрацаваліся самастойныя тыпы М.

Мутул.

Мячэць.

н
НАРТЭКС (познагрэч. пагthex), п р ы т в о р, уваходнае
памяшканне ў пярэдняй частцы хрысціянскага храма, прызначанае для асоб, якія не маюць права ўваходзіць у гал.
храмавае памяшканне. Сустракаецца двайны Н. — знешні
(экзанартэкс) і
ўнутраны.
У культавых збудаваннях на
Беларусі Н. называецца бабінцам.
НЕАБАРОКА (ад грэч. neos
новы — барока), умоўная назва кірунку ў архітэкгуры 2-й
пал. 19 — пач. 20 ст., які пераймаў формы, элементы кампазіцыі будынкаў стылю барока. Паяўленне Н. (як праграмнага звароту да мастацтва мінулага) звязана з панаваннем
у зах.-еўрапейскім мастацтве
эклектызму.
Выяўлялася
ў
спалучэнні з элементамі стылю мадэрн. У імкненні да

Нартэкс
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Неакласіцызм. Афармленне дзвярнога праёма будынка.
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адраджэння пластычнасці ў
архітэктуры дойліды механічна пераймалі знешні дэкар.
матыў, што вяло да стварэння
стылізаваных, псеўдаўзвышаных і пампезных твораў.
НЕАГОТЫКА (ад грэч. neos
новы + готыка), гл.
Несапраўдная готыка.
НЕАКЛАСІЦЫЗМ (ад грэч.
neos новы + класіцызм), у шырокім
сэнсе — прадаўжэнне
эстэтычных прынцыпаў класіцызму ў новых умовах развіцця маст. культуры; у больш
вузкім сэнсе — стылістычны
прыём, заснаваны на выкарыстанні ў мастацтве міфалагічных вобразаў і матываў, антычных тэм і сюжэтаў. У архітэктуры вылучаецца 3 перыяды найбольш пашыраных неакласічных плыней, звязаных
з традыцыямі
класіцызму.
У 1910-1920-я г. класічныя
формы і лаканізм проціпастаўляліся багатаму фармальнаму дэкору ў архітэктуры эклектыкі і мадэрна. У некаторых краінах Зах. Еўропы Н.
выкарыстоўваў канструкцыйныя прыёмы стылю мадэрн і
адначасова вызначаўся рацыяналістычнымі тэндэнцыямі.
У рус. архітэктуры 1910-х гадоў асн. прынцыпы архіт. класікі спалучаліся са стылізацыяй
класічных матываў.
У 1930-я гады Н. развіваўся
пераважна ў афіцыйнай архітэктуры, вызначаўся параднасцю і падкрэсленай манументальнасцю. Так званы Н.
1960-х гадоў развіваўся пераважна ў архітэктуры ЗША.
Яму ўласціва спалучэнне некаторых кампазіцыйных прыёмаў 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 выкарыстанні форм і элементаў кампазіцыі
раманскага
стылю.
Зараджэнне Н. с. звязана з
панаваннем у зах.-еўрапейскай архітэктуры і выяўленчым мастацтве эклектызму.
У імкненні да манументальнасці і архаічнасці дойліды
некрытычна выкарыстоўвалі
формы раманскага стылю пры
ўзвядзенні культавых і грамадзянскіх збудаванняў, стылізавалі творы сярэдневяковай архітэктуры.

НЕАРУСКІ СТЫЛЬ, кірунак
у рускай архітэктуры канца
19 — пач. 20 ст. Вытокі яго
ў мамантаўскім Абрамцаўскім
гуртку канца 19 ст. У эстэтыцы мае шмат агульнага
з нацыянальна-рамантычнымі
кірункамі
зах.-еўрапейскага
мадэрна. Развіццё яго звязана
з крызісам афіцыйнага "рускага стылю". Для Н. с. характэрна не кампіляцыя стараж.рус. форм, а стварэнне суцэльнага архіт.-маст. вобраза, асацыятыўна звязанага з першакрыніцай. Прадстаўнікі Н. с.
выкарыстоўвалі
стылізацыю
"рускага стылю" як асн. прынцып маст. спадчыны. Замест
дробных архіт. дэталей усталёўваецца буйная форма, пануе сілуэтнасць, эпічны настрой. Пабудовы Н. с. насуперак
логіцы прагрэсіўных канструкцый і эстэтычных якасцей
будаўнічых матэрыялаў падкрэслівалі адасобленасць ад
утылітарнага
сучаснага
буд-ва. Шырока выкарыстоўваліся розныя віды мастацтва,
асабліва дэкар.-прыкладнога.
У далейшым Н. с. ператвараецца ў рэтраспектывізм афіцыйнага нар. "рускага стылю".
НЕРВЮРА (франц. nervure
ад лац. nervus жыла, сухажылле), арка з абчасаных клінападобных камянёў або цаглін, якая ўмацоўвае рэбры
крыжовага, сеткавага, зорчатага і інш. форм скляпення;
тое, што і гурт. Найбольш
пашыраны Н. ў архітэктуры
готыкі, дзе складалі аснову
каркаснай канструкцыі перакрыцця, перадаючы нагрузку
ад скляпенняў на слупы,
патоўшчаныя часткі
сцен,
контрфорсы, аркбутаны, лапаткі і інш., у выніку аблегчылася канструкцыя перакрыцця. Н. адыгрывалі таксама і маст. ролю як дэкар.
элемент.
НЕСАПРАЎДНАЯ
ГОТЫКА, н е а г о т ы к а , п с е ў д а г о т ы к а , умоўная назва кірункаў у архітэктуры 1819 ст., якія пераймалі формы,
а часам і канструкцыі сярэдневяковай готыкі. Зараджэнне
Н. г. ў зах.-еўрапейскай архітэктуры звязана з росквітам
садова-паркавага мастацтва,
з ідэалізацыяй сярэднявечча,
характэрнай рамантызму. Выяўлялася ў культавых і вял.
грамадскіх
збудаваннях.
У пач. 20 ст. псеўдагатычныя
збудаванні характарызуюцца

Нефы
храма.

Ніша.

базілікальнага

адраджэннем маст. цэласнасці
готыкі і эстэтызацыяй каркаснай канструкцыі. Н. г. зрабіла
ўплыў на станаўленне стылю
мадэрн, неарамантычных кірункаў і зараджэнне функцыяналізму.
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 радам калон або слупоў. Адрозніваюць Н. сярэдні, бакавыя
і папярочны (трансепт). Вядомы са старажытнасці ў збудаваннях тыпу базілікі. Сярэдні Н., вышэйшы за бакавыя, асвятляўся невысокімі
вокнамі над дахамі бакавых
Н., у алтарнай частцы завяршаўся апсідай або прэсбітэрыем. На скрыжаванні сярэдняга Н. і трансепта часта
рабілі купал на барабане,
у бакавых Н. размяшчалі
алтары. У архітэктуры готыкі
Н. мелі складаныя ўзорыстыя
скляпенні, у архітэктуры барока і класіцызму сярэдні Н.
звычайна перакрываўся цыліндрычным з распалубкамі,
бакавыя — крыжовымі скляпеннямі.
НІША (франц. niche ад італьян. nicchia), паглыбленне ў
сцяне будынка ці збудавання
для пластычнага ўзбагачэння
фасадаў і інтэр'ераў, аблягчэння канструкцыі, устаноўкі
статуй, ваз і інш. Бываюць
прамавугольныя,
лучковыя,
арачныя, круглыя, паўцыркульныя, складанай формы,
без абрамленняў або ўпрыгожаныя прафіляванымі архівольтамі, сандрыкамі, і інш.
НЮАНС (франц. nuance), адценне, 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 аб у д а ў н і ц т в е адзін з сродкаў стварэння кампазіцыі будынкаў, збудаванняў, комплексаў і ансамбляў, пры якім
выкарыстоўваюцца падобныя
маст. якасці асобных элементаў кампазіцыі, што ствараюць рытмічны рад. У процілегласць кантрасту, дзе пераважаюць адрозненні аднародных якасцей, Н. згладжвае гэтыя адрозненні, дае магчымасць у пэўнай ступені выправіць няўдалыя суадносіны
асобных частак кампазіцыі.
Сукупнасць Н. (нюансіроўка)
выкарыстоўваецца для дасягнення больш тонкай мадэліроўкі аб'ектаў.

о
ОРДЭР
архітэктурны
(ням. Order, франц. ordre
ад лац. ordo рад, парадак),
пэўнае спалучэнне нясучых і
нясёных частак стоечна-бэлечнай канструкцыі, іх структура і маст. апрацоўка. Абавязковыя састаўныя
часткі
О.: нясучыя — калона (аздобленая канелюрамі) з капітэллю і базай (у дарычным О. без
базы), часам з п'едэсталам;
нясёныя — антаблемент,
які
складаецца з архітрава, фрыза і карніза. Дэталі О. ўпрыгожваюць разнымі ці цягавымі
профілямі — абломамі
архітэктурнымі. Асаблівасці кожнага О. — у прапорцыях, прарысоўцы абломаў і формах
капітэлі. Змена суадносін паміж нясучымі і нясёнымі часткамі О. надае яму і збудаванню ў цэлым разнастайныя
маштабнасць і
характар
(напр., лаканічнасць і мужнасць — дарычны О., лёгкасць
і вытанчанасць — іанічны і
карынфскі О.). Як мастацкавыразная форма выкарыстоўваўся ў манум. архітэктуры
ў старажытнасці (Стараж. Егіпет, асіра-вавілонскае дойлідства). Класічная сістэма
О. склалася ў Стараж. Грэцыі;
асн. О. атрымалі назву ад
назваў плямён і абласцей:
дарычны ордэр, іанічны ордэр,
карынфскі ордэр. Разнавіднасць дарычнага О. — тасканскі ордэр, карынфскага і
іанічнага — кампазітны
ордэр. О. і ордэрныя сістэмы
выкарыстоўваліся ў розныя
гіст. эпохі (у архітэктуры Стараж. Рыма, Адраджэння, барока, класіцызму). У эпоху
Стараж. Рыма і пазней ужываліся шмат'ярусныя ордэрныя кампазіцыі,
ордэрныя
чляненні сцяны з выкарыстаннем паўкалон і пілястраў;
пашыраны О. або яго асобныя
элементы ў спалучэнні з скляпеністымі або арачнымі канструкцыямі (Калізей, базілікі і
ратонды Стараж. Рыма, арачныя каланады ў эпоху Адраджэння). З 15 ст. О. стаў
адным з гал. кампанентаў
у зах.-еўрапейскай архітэктуры. У рус. дойлідстве пашыраны з канца 17 ст.

ОРДЭР

Ордэры
архітэктурныя. Грэчаскія: 1 —
дарычны; 2 — іанічны;
3 — карынфскі. Рымскія: 4 — тасканскі; 5 —
дарычны; 6 — іанічны;
7 — карынфскі.
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П
ПАВЕЦЬ, паветка, прыбудова ў сялянскім двары для
гасп. прылад, дроў і інш.
Найчасцей былі адкрытыя (у
выглядзе навеса) ці агароджаныя дошкамі. Аснову каркаснай канструкцыі П. складалі
слупы (сохі), якія падтрымлівалі 1- ці 2-схільную страху.
П., дзе захоўваліся сані, вазкі,
калёсы і інш. с.-г. інвентар,
называліся звычайна вазоўняй ці абозняй. П. для дроў
наз. дрывотняй або дрывотнікам.
ПАВІЛЬЁН (франц. pavillon
ад лац. раріlіо шацёр) п а рк а в ы, невялікая лёгкая пабудова, якая звычайна стаіць
асобна ў парку; адзін з відаў
малых форм у архітэктуры.
Вядомы са старажытнасці.
З'яўляўся неад'емнай часткай
палацава-паркавага
ансамбля.
ПАГОСТ [ад стараж.-рус. погостити — пабываць у гасцях;
першапачатковае
значэнне
П. — месца, дзе князь з дружынаю збіраў даніну, пазней — пастаялы двор, дзе спыняліся князь, духоўныя асобы,
купцы (госці)], цэнтр сельскай
грамады (абшчыны) з царквой
і могілкамі, буйное паселішча.
Былі пашыраны ў Рус. дзяржаве і на Беларусі ў 11-18 ст.
На Пд Беларусі існавалі да
пач. 16 ст., потым ператварыліся ў вёскі і мястэчкі (архіт.-планіровачная структура
традыцыйная). Былое значэнне П. захавалася ў назвах
вёсак (Пагост, Пагост-Загародскі 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. бярвёны 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 варотах, культавых збудаваннях. Маст. роля П. — стварэнне складанага па малюнку
святлаценю на ніжняй частцы
антаблемента або
верхняй
частцы сцяны будынка. П.
найчасцей аздабляюць будынкі і збудаванні з вальмавым
дахам.
Найбольш
простыя П. — дошкі з краявой
разьбой у выглядзе зубцоў
або хвалі.
ПАДКЛЕЦЦЕ ў д р а ў л яным д о й л і д с т в е ,
ніжні,
звычайна нежылы паверх дома або гасп. пабудовы. П.
ў сялянскім буд-ве на Беларусі сустракаліся рэдка, пераважна на ПнУ. Вядомы ў
сядзібным і замкавым дойлідстве 16-18 ст. У П. жылых
дамоў размяшчалі каморы,
стайні і інш. гасп. памяшканні,
часам жыллё прыслугі, кухню,
пякарню. Рабілі П. ў некаторых гасп. збудаваннях (клецях, свірнах). Ролю П. ў гарадскім жыллі 18 — пач. 20 ст.
нярэдка выконвалі ніжнія мураваныя паверхі, дзе размяшчаліся складскія памяшканні,
крамы, майстэрні.
ПАДПРУЖНАЯ
АРКА,
апорная канструкцыя перакрыцця, якая ўспрымае нагрузку скляпення або купала і
перадае яе на слупы, сцены,
пілястры, лапаткі, контрфорсы; від канструкцыйнай аркі.
Бываюць паўцыркульныя і
спічастыя (у гатычных збудаваннях). П. а. расчляняюць
скляпенне на шэраг квадратных або прамавугольных у
плане ўчасткаў, з'яўляюцца
адным з элементаў рытму і
маштабу ў інтэр'еры. У некаторых пабудовах дэкарыраваны лепкай, кесонамі, арнаментальна-дэкар.
размалёўкай.
ПАДРУБА, ніжні вянок зруба; 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 , абарончая канструкцыя ў выглядзе
гарызантальнай байніцы ў перакрыцці баявой галерэі, якая
выступае за межы абарончых
замкавых сцен. Адпавядае машыкулям у мураванай архітэктуры. Назва паходзіць ад
выразу "біць пад сабой", зафіксавана ў бел. і ўкр. дакументах 16 ст.
ПАДУГА, крывалінейная паверхня над карнізам унутры
памяшкання, якая служыць

Падуга.

ПАЛАЦ

Падчэні дома ў г. п.
Мір Карэліцкага раёна. 19 ст.

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

18. "Архітэктура Беларусі"

пераходам ад сцяны да паверхні столі (плафона).
ПАДЧЭНІ, п а д с е н і, адкрытая галерэя ў драўляных збудаваннях. Вырашалася
як
стрэшка (з вынасам 1,5-2 м)
на слупах (круглага ці квадратнага сячэння), змацаваных
укосінамі з гарызантальнай
бэлькай. П. часцей размяшчалі з аднаго тарцовага ці падоўжнага боку будынка на
даўжыню фасада, часам яны
апяразвалі ўвесь
будынак
(кружганкі). На Беларусі П.
рабілі ў культавых і грамадскіх збудаваннях (гандлёвыя
рады, корчмы, аўстэрыі, паштовыя станцыі) 17-19 ст.,
у крамах і дамах гандлёварамесніцкага насельніцтва для
выстаўкі тавараў і аховы іх
ад непагадзі і ў сельскіх жылых і гасп. пабудовах (да
канца 19 ст.).
ПАЛАДЫЯНСТВА, кірунак у
еўрапейскім дойлідстве 1718 ст., які развіў (у рамках
класіцызму)
прынцыпы,
закладзеныя ў творчасці італьянскага архітэктара і тэарэтыка архітэктуры позняга Адраджэння А. Паладыо. Створаныя ім тыпы гарадскога
палаца, царквы, вілы вылучаюцца дасканаласцю і гарманічнасцю архіт. вырашэнняў,
багаццем ордэрных кампазіцый, якія аб'ядноўваюць вонкавыя аб'ёмы і інтэр'еры ў адно цэлае. Важнае значэнне ў
пашырэнні ідэй Паладыо меў
яго трактат "Чатыры кнігі
пра архітэктуру" (1570). У Расіі паладыянскія пабудовы
паявіліся ў
1780-1790-я
г.
(творчасць арх. Ч. Камерона,
Дж. Кварэнгі, М. А. Львова), 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 рыяду Кіеўскай
Русі,
багатыя жылыя мураваныя
або драўляныя будынкі. Рабіліся ў некалькі паверхаў
(ніжнія — службовыя,
верхнія — жылыя). На Беларусі
вядомыя Полацкія княжацкія
палаты і Гродзенскія княжацкія палаты (гл. Гродзенскі
княжацкі хорам).
ПАЛАЦ, манументальны парадны будынак з вял. колькасцю разнастайных памяшканняў. У першапачатковым
значэнні — жыллё знаці, месца афіцыйных
прыёмаў.
У стараж.-ўсх. антычных, фе-

адальных дзяржавах П. складалі цэлыя комплексы з жылых, 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 сфарміраваўся новы тып асабняка-палаца. У 16-18 ст., у эпоху абсалютызму ствараліся
вял. палацы (Луўр у Парыжы,
Эскарыял каля Мадрыда) і палацава-паркавыя
ансамблі
(Версаль каля Парыжа і інш.).
На Беларусі ў 14-16 ст. мураваныя П. будавалі ўнутры
замкаў, іх архітэктура мела
рысы готыкі і рэнесансу. Мураваным палацава-замкавым
пабудовам 16-17 ст. характэрна сумяшчэнне рыс абарончага і грамадзянскага
дойлідства. Драўляныя звычайна
1- ці 2-павярховыя П. канца
16 — 1-й пал. 17 ст. мелі рысы
стылю рэнесансу. Фасады аздабляліся аркаднымі галерэямі, дахі з вежачкамі, купаламі,
каванымі пазалочанымі флюгерамі
складанай формы.
Замкавыя П. мелі абарончыя
прыстасаванні ў выглядзе абламаў. У 18 ст. склаўся тып
развітога барочнага палацава-паркавага ансамбля, якому
характэрны
буйнамаштабнасць, паўадкрытыя парадныя
двары, рэгулярныя паркі з
вадаёмамі і малымі архіт.
формамі, шэраг службовагасп. пабудоў. У буд-ве палацаў 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 манум. збудаваннямі з мезанінамі, складанымі яруснымі
або ламанымі дахамі. Архітэктура П. 3-й чвэрці 18 ст.
мела рысы ракако ці пераходныя да стылю класіцызму.
У дэкоры ўжывалі ордэрную
пластыку, арнаментальную і
геральдычную лепку. Пераважала сіметрычна-восевая анфіладная планіроўка, у якой
вылучаліся парадныя памяшканні — вестыбюль з лесвіцай,
цэнтрычная зала (круглая ці
квадратная, часта перакрытая купалам). У канцы 18 — 1-й
пал. 19 ст. мастацка-стылявое
вырашэнне П. грунтавалася на
прынцыпах стылю класіцыз49

ПАЛАЦІ

Паліца.

Пальметы.

му. У планіроўцы пераважала
калідорная сістэма з цэнтр.
групай парадных памяшканняў. Палацава-паркавыя ансамблі найчасцей мелі пейзажную арганізацыю навакольнага асяроддзя. У сярэдзіне 19 — пач. 20 ст. стылявое адзінства ў палацавым
буд-ве парушана. Пашырыліся П. ў рэтраспектыўна-замкавым стылі, рэнесансавыя, у
стылі неакласіцызму, несапраўднай готыкі, мадэрна,
неабарока і інш. Тэрмін "П".
у сучаснай архітэктуры не звязаны з пэўным тыпам збудавання — крамлёўскі
Палац
з'ездаў, П. культуры, П. піянераў, П. мастацтваў, шлюбу
і інш.
ПАЛАЦІ, п а л а т к і , насціл
з дошак, прымацаваны з аднаго боку да печы, з другога —
да гарызантальнага бруска,
падвешанага з
дапамогай
спец. планак да бэлькі; у мінулым адзін з відаў стацыянарнага абсталявання сялянскай хаты. Звычайна рабіліся з невял. нахілам у бок
печы. На П. спалі дзеці ці
старэйшыя члены сям'і.
ПАЛІСАД, тое, што астрог.
ПАЛІЦА
ў драўляным
д о й л і д с т в е , ніжняя больш
пакатая частка стромкага 2схільнага або шатровага даху.
П. адводзіць дажджавую ваду
ад сцен, ускладняе пакрыццё,
стварае яго выразны сілуэт.
У бел. дойлідстве П. выкарыстаны ў шатровых дахах вежаў-цэркваў.
ПАЛЬМЕТА (франц. palmette), арнаментальны матыў у
выглядзе сіметрычнага стылізаванага веерападобнага ліста. У мастацтве Стараж. Усходу, антычнасці і наступных
эпох выкарыстоўвалася ў архіт. дэкоры (напр., у выглядзе
акратэрыя) і дэкар.-прыкладным мастацтве.
ПАЛЬЧАТКА, вялікапамерная цэгла з падоўжнымі барознамі на паверхні, якія зроблены пальцамі майстра ці
спец. інструментам. Вядома на
Беларусі ў 13-18 ст., куды
трапіла з Валыні, таксама
ў паўн.-ўсх. Германіі, Польшчы, Літве і некаторых раёнах
Прыбалтыкі.
Выраблялася
розных памераў: для замкавага
буд-ва
(таўшчыня 810 см), у 2-й палове 17 ст.
існавала тонкая П. (4,5-6 см).
На П. 14-16 ст. трапляюцца
меткі і клеймы.
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"ПАЛЯЎНІЧЫ ДОМ", тып
загараднай сядзібы для часовага пражывання магната, яго
світы і гасцей, што прыязджалі на паляванне. Вядомы ў
1 7 - 1 9 ст. на Беларусі, у Літве, Польшчы, на Украіне.
"П. д." звычайна драўляны
1-павярховы (часам з мезанінам) будынак, завершаны 2схільным або ламаным дахам.
У анфіладнай планіроўцы вылучалася парадная частка з
залай, сталовай, кухняй, гасцінай, прыхожай; жылыя памяшканні звычайна размяшчаліся ў перыферыйных частках будынка і нярэдка мелі
самастойныя ўваходы. Каля
дома будавалі стайні, вазоўні,
псярні, дамы для егераў і
інш.
ПАНДУС (ад франц. pente
douce пакаты схіл), прамавугольная ці крывалінейная ў
плане нахіленая пляцоўка для
пад'езду да параднага ўвахода, размешчанага над цокалем
будынка, а таксама для пад'езду аўтамабіляў на верхнія паверхі ў буйных гаражах; у
асобных выпадках замяняе
лесвіцы ўнутры і звонку будынкаў і збудаванняў.

Пандус.

ПАРАПЕТ
(франц. parapet
ад італьян. parapetto ад рагаге абараняць + petto грудзі),
невысокая суцэльная сценка,
якая агароджвае пакрыццё
будынка, тэрасу, балкон, набярэжную, мост і інш. Часта
бывае пастаментам для дэкар.
ваз і статуй. Вядомы са старажытнасці ў архітэктуры Грэцыі і Рыма. Найбольш шырока
выкарыстоўваўся ў архітэктуры стыляў рэнесансу, барока і
класіцызму. У выглядзе П.
робяць парадныя агароджы
ўчасткаў сквераў і паркаў.
ПАРТАЛ (ням. Portal ад лац.
porta уваход, вароты), архітэктурнае абрамленне дзвярнога праёма (пераважна ў
манум. грамадскіх, культавых
і інш. будынках). Вядомы са
старажытнасці. Для архітэктуры Стараж. Егіпта і антычнасці характэрны простыя па
аздабленні П. з плоскімі перамычкамі, для стараж. Месапатаміі — арачныя П., на Блізкім і Далёкім Усходзе былі
пашыраны прамавугольныя П.
з нішамі — піштакі. З 11 ст. ў
раманскай, гатычнай і стараж.-рус. архітэктуры пашырыліся
арачныя,
т. зв.
перспектыўныя
(звужаныя
ўглыб), П., аформленыя ў вы-

Партал касцёла кармелітаў у г. Глыбокае.
17 ст.

П'ЕДЭСТАЛ
глядзе ўступаў, у вуглах якіх
размяшчаліся калонкі, злучаныя архівольтамі. Рэнесансавыя і барочныя П. зйычайна аздаоляліся пілястрамі,
калонамі, якія неслі антаблемент або франтон. Часта П.
ўпрыгожвалі
скульптурай,
разьбой, лепкай, размалёўкай,
кафляй.
ПАРТЭР (франц. parterre ад
раг на + terre зямля), 1) у
тэатральным
будынку,
кінатэатры,
канцэртнай
з а л е — частка
глядзельнай залы ніжэй узроўню сцэны (звычайна павышаецца ад сцэны да апошніх
радоў) з месцамі для гледачоў.
Існуюць прамавугольныя ў
плане, у выглядзе сегментаў,
паўкруга, паўавала, больш
складанай формы. У некаторых відовішчных збудаваннях
вырашаюцца амфітэатрам. У
стараж.-рымскім тэатры П. —
цэнтр. паўкруглая пляцоўка
з радамі месцаў. П., абкружаны ярусамі ложаў, паявіўся
ў Італіі (17 ст.). 2) У с а д о ва-паркавым мастацтв 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 рэгулярным паркам 17-18 ст. У выглядзе П. вырашаліся барочныя парадныя двары — курданёры перад гал. фасадам
палаца або сядзібнага дома.
Шырока выкарыстоўваюцца ў
ландшафтнай архітэктуры і
азеляненні пры стварэнні буйных
горадабудаўнічых
ансамбляў.

Парэбрык.

ПАРЭБРЫК, прыём арнаментальнай цаглянай ці каменнай
муроўкі
ўстаноўкай цаглін
(абчасаных камянёў) пад вуглом да вонкавай паверхні
сцяны. Звычайна П. ўтваралі
дэкар. гарызантальныя фрызы і паяскі і спалучаліся з
інш. элементамі аздаблення.
Выкарыстоўваліся ў пабудовах стыляў готыкі і рэнесансу, псеўдарускага, несапраўднай готыкі, мадэрна.
ПАСАД, гандлёва-рамесная
частка феадальнага горада ў
10-18 ст. Размяшчаўся побач
з дзядзінцам, звычайна на
беразе ракі. У П. жылі пераважна рамеснікі і купцы,
тут адбываўся гандаль. П. мелі ўсе старажытныя гарады
Беларусі.

ПАТЫО (ісп. patio), адкрыты
ці перакрыты зашклёнымі рамамі ўнутраны дворык, часта
абкружаны галерэямі. Тып. П.
ўзыходзіць да класічнага перыстылю
(прамавугольнай
пляцоўкі, абкружанай з 4
бакоў крытай каланадай) і мае
вял. пашырэнне ў краінах
Міжземнага мора (асабліва ў
Іспаніі), Лацінскай Амерыкі.
ПАХАВАЛЬНЯ, мемарыяльнае архіт. збудаванне для пахавання цела
нябожчыка.
Звычайна П. ставяць асобна
і яны маюць уваход у сярэдзіну, часам іх убудоўваюць
у нефы ці крыпты культавых збудаванняў. Вызначаюцца разнастайнасцю кампазіцый (мастабы, грабніцы, піраміды, маўзалеі, калумбарыі,
пантэоны, саркафагі, капліцы), манументальнасцю, трываласцю будаўнічых матэрыялаў. Розныя віды П. вядомы
з глыбокай старажытнасці.
ПАШТОВАЯ СТАНЦЫЯ, від
прыдарожных
збудаванняў;
уваходзіць у склад дарожнай
архітэктуры. На фарміраванне П. с. уплывалі будаўнічыя традыцыі заезных двароў
і корчмаў. Размяшчаліся звычайна па-за горадам і інш.
населеным
пунктам,
на
пад'ездах да іх, іншы раз у
цэнтры невял. сёл і вёсак.
Уяўлялі сабой комплекс пабудоў, 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 памяшканні. Гал. падоўжным фасадам
будынак ставіўся паралельна
дарозе. Яго разгорнутую сіметрычную кампазіцыю звычайна падкрэсліваў уваход у
выглядзе партала з лаканічным дэкорам. Абапал асн. будынка знаходзіліся вароты ў
двор. Па перыметры размяшчаліся флігелі для ямшчыкоў,
свірны, стайні, хлявы. Нярэдка гасп. пабудовы выходзілі
за лінію гал. фасада і сіметрычна фланкіравалі будынак.
Архітэктура тыпавых П. с.
сярэдзіны 19 ст. мела рысы
позняга класіцызму, псеўдарускага стылю, неаготыкі.

Пахавальні ў в. Закозель
Драгічынскага
раёна (папярочны разрэз, уверсе) і Гомелі
(галоўны фасад).

П'ЕДЭСТАЛ (франц. piedestal ад італьян. piedistallo ад
piede нага + stallo
месца),
пастамент, па-мастацку аформленая аснова,
на
якой
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ПЕЙЗАЖНЫ
устанаўліваецца твор скульптуры (статуя, група, бюст)
або ваза, калона, абеліск. П.
могуць мець розныя формы —
геаметрычна правільныя або
адвольныя (напр., П. у выглядзе натуральнага, неапрацаванага каменю),
нярэдка ўпрыгожаны скульпт. рэльефам.
ПЕЙЗАЖНЫ ПАРК (франц.
paysage ад pays краіна, мясцовасць), тып парку, для якога
ўласціва свабодная планіроўка, маляўнічае размяшчэнне
кампазіцыйных
элементаў,
што імітуе прыродны ландшафт. Пры стварэнні такіх
паркаў творча перапрацоўваліся матывы натуральнай прыроды; партэры
замяняліся
лужкамі, геаметрычныя па
форме басейны і каналы —
азёрамі і рэчкамі, строгі рытм
пасадак — асобнымі або свабодна згрупаванымі дрэвамі
(курцінамі), прамыя алеі —
сцяжынкамі. У кампазіцыю
П. п. часам уваходзілі несапраўдныя руінныя формы раманскай і гатычнай архітэктуры, бутафорскія пабудовы
ў
"псеўдакітайскім
стылі",
штучныя збудаванні ў выглядзе гротаў, каскады і інш.
ПЕРГАЛА (італьян. pergola),
абвітая павойнымі раслінамі
альтанка або калідор з трэльяжаў (лёгкіх кратаў каркаснай канструкцыі) на арках
ці слупах; элемент архітэктуры малых форм. Мае дэкар.функцыянальнае прызначэнне. У садах 16 ст. і парках
17-18 ст. вылучаліся на фоне
падстрыжаных сценак-шпалераў насаджэнняў. Выкарыстоўваюцца і ў сучасным паркавым буд-ве.

Пабудова перспектывы
метадам А. Дзюрэра.
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ПЕРСПЕКТЫВА
(франц.
perspective ад лац. perspicio
ясна бачу), сістэма адлюстравання прадметнага асяроддзя
на плоскасці адпаведна зрокаваму ўспрыняццю прадметаў
чалавекам. Аснова П. — цэнтр.
праекцыя. Каб стварыць перспектыўнае адлюстраванне з
некаторага пункта прасторы
(цэнтра П., у якім знаходзіцца назіральнік), праводзяць
прамяні праз кожны бачны
пункт аб'екта. У геаметрычным месцы пунктаў перасячэння прамянёў з некаторай
паверхняй атрымліваюць перспектыўнае
адлюстраванне
аб'екта. У залежнасці ад формы паверхні, на якую праецыруецца адлюстраванне, вылу-

чаюць лінейную П. (перспектыўнае адлюстраванне прадмета на плоскасці), панарамную П. (адлюстраванне на
ўнутранай паверхні цыліндра), купальную П. (адлюстраванне на ўнутранай паверхні сферы). Перспектыўнае адлюстраванне шырока
выкарыстоўваецца ў архіт.
праектаванні, чарцяжах існуючых будынкаў, комплексаў, ансамбляў для нагляднага паказу іх выгляду і структуры, найбольш поўнага ўяўлення пра іх архіт.-планіровачную арганізацыю, праверкі
кампазіцыйнай задумы архітэктара. Пры стварэнні перспектыўнага
адлюстравання
якога-небудзь архіт. аб'екта
выкарыстоўваюцца
маст.тэхн. прыёмы графікі архітэктурнай.
ПЕРЫМЕТРАЛЬНАЯ
ЗАБУДОВА, архітэктурна-планіровачны прыём, пры якім
будынкі размяшчаюць уздоўж
чырвоных ліній вуліц, а ўнутраную прастору забудовы выкарыстоўваюць для двароў.
Характэрна для дробнаквартальнай планіроўкі тэрыторыі
населеных месцаў. П. з. сфарміравалася ў Зах. Еўропе ў
17 ст. пад уплывам тэорый ідэальнага горада (эпоха італьянскага Адраджэння), заснаваных на выкарыстанні рэгулярнай сістэмы планіроўкі гарадоў Стараж. Грэцыі. У Расіі
і на Беларусі П. з. вядома
з канца 18 ст., калі буд-ва
грамадскіх, гандлёвых і жылых будынкаў вялося ўздоўж
вуліц і завулкаў па перыметры кварталаў.
ПІЛОН (ад грэч. pylon, літар. брама, уваход), 1) масіўныя 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 збудаванне ў форме ўсечанай
піраміды (у плане выцягнуты
прамавугольнік) з трапецападобным фасадам (звычайна
аздобленым рэльефамі); ставілі абапал уваходаў у стараж.-егіпецкія храмы.
ПІЛЯСТРА,
пілястр
(італьян. pilastro ад лац.
рilа калона, слуп), плоскі вертыкальны прамавугольны ў
плане выступ на сцяне або
слупе, які паўтарае ўсе часткі
і прапорцыі калоны архітэктурнага ордэра, але пазбаў-

Пілоны старажытнаегіпецкага храма.

Пілястра.

ПОРЦІК

Пінакль.

лены яе сярэдняй патоушчанай часткі — энтазіса. Як дэкар. элементы П. шырока
выкарыстоўваліся ў ордэрнай сістэме для вертыкальнага
члянення сцен. Часам канструкцыйна ўмацоўвалі найбольш нагружаныя ўчасткі
сцен. Упершыню паявіліся ў
ордэрнай архітэктуры Стараж. Грэцыі і Стараж. Рыма.
ПІНАКЛЬ (франц. pinacle),
дэкаратыўныя вежачкі, слупкі
на контрфорсах ці на інш.
частках. Звычайна завяршаюцца фіяламі і ўпрыгожваюцца крабамі. Вядомы ў еўрапейскай архітэктуры познераманскага і гатычнага стыляў.
ПЛАН (ад лац. planum плоскасць), 1) выкананае ў вызначаным маштабе графічнае адлюстраванне гарызантальнай
праекцыі будынка (або аднаго
з яго паверхаў ці памяшканняў), комплексу будынкаў,
населенага пункта ў цэлым ці
асобных яго частак. П. бываюць натурныя (ствараюцца на
аснове абмераў архітэктурных) і праектныя (ствараюцца
пры праектаванні архіт. збудаванняў). П. звычайна характарызуе форму і канфігурацыю збудавання. 2) Характарыстыка размяшчэння асн.
частак будынка або ансамбля
на ўзроўні зямлі (у шматпавярховых будынках і ў комплексах, размешчаных на складаным рэльефе, — на розных
узроўнях).
ПЛАФОН
(ад
франц.
plafond столь), столь, упрыгожаная жывапісам ці лепкай;
твор манум.-дэкар. мастацтва,
які аздабляе
перакрыцце
(плоскае, скляпеністае ці купальнае) якога-небудзь памяшкання. Выконваецца непасрэдна па тынку (фрэска або
размалёўка алейнымі, клеявымі і інш. фарбамі), на прымацаваным да столі палатне,
мазаікай і інш. спосабамі. Вядомы ў Стараж. Егіпце, антычным свеце. На Беларусі
сюжэтныя і арнаментальныя
П. пашыраны ў 17 — пач.
19 ст. ў дэкар. аздабленні
культавых і парадных палацавых памяшканняў.

Плафон столі ў Свяцкім палацы (Гродзенскі
раён).

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

ніцтва. Найбольш характэрна
для пабудоў 11-12 ст. Полацкай школы дойлідства і
Гродзенскай
школы
дойлідства. Аздаблялася рэльефнымі знакамі (трызубец, пяціканцовая зорка і інш.). Рады
П. змацоўвалі цамянкай. Была
пашырана муроўка "са схаваным радам", у якой чаргаваліся заглыбленыя і высунутыя наперад рады П. Такая
муроўка называлася "паласатай", паверхня сцяны мела
дэкар. выгляд у выніку чаргавання 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 паўкруглую П.
ПЛОШЧА, архітэктурна арганізаваная
незабудаваная
прастора, уключаная ў вулічную сетку населенага пункта
і абмежаваная
будынкамі,
скверамі, паркамі або натуральным рэльефам. У сучасным горадабудаўніцтве гарадскія П. падзяляюць на 2 тыпы — транспартныя і пешаходныя. 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 перыметры, у цэнтр. частцы (партэр)
або мяшанае. Правобразам гарадскіх П. былі парадныя прамавугольныя ў плане двары
палацавых і храмавых комплексаў Крыта, Егіпта, Вавілоніі, Асірыі. У Стараж. Грэцыі прамавугольныя ў плане
П. — агоры, у Стараж. Рыме — форумы.
ПЛЯБАНІЯ (польск. plebania), двор свяшчэнніка каталіцкай, рэфарматарскай або
уніяцкай царквы ў Польшчы
і на Беларусі ў 16 — пач.
20 ст. Звычайна размяшчаўся
каля храма, уключаў жылы
дом і гасп. пабудовы. Драўляная жылая забудова вырашалася пераважна ў традыцыях нар. дойлідства. Планіроўка 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 слупамі і завяршаецца франтонам

Порцік.
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ПРАЕКТ
ці атыкам. П. былі пашыраны
ў эпоху антычнасці, Адраджэння, барока, асабліва характэрны класіцызму.
ПРАЕКТ (ад лац. projectus,
літар. кінуты наперад), сукупнасць дакументаў (разлікі,
чарцяжы і макеты архітэктурныя) для ўзвядзення, рэканструкцыі або рэстаўрацыі будынкаў і збудаванняў. Для гарадоў і інш. населеных месцаў распрацоўваюцца П.: генеральных планаў, дэталёвай
планіроўкі, раённай планіроўкі, планіроўкі жылых раёнаў,
грамадскіх цэнтраў, прамысл.
і прыгарадных зон. Складаецца з архіт.-будаўнічых і інж.тэхн. рашэнняў (выконваюцца
сродкамі архіт. графікі), арганізацыі буд-ва, тлумачальнай запіскі, каштарыснай дакументацыі і пашпарта П. Адрозніваюць П. тыпавы (для
масавага
буд-ва
шматлікіх
аднолькавых аб'ектаў) і індывідуальны (для буд-ва адзінкавых унікальных архіт. аб'ектаў). 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 — рабочыя чарцяжы (уключае рашэнні генеральнага і архіт.будаўнічага планаў, планы і
фасады з маркіроўкай зборных вырабаў, чарцяжы інтэр'ераў, канструкцый, інж. камунікацый і інш.). Часам П.
распрацоўваюць у некалькіх
варыянтах для архіт. конкурсаў.
ПРАМЫСЛОВЫ
ВУЗЕЛ,
ф у п а прадпрыемстваў, размешчаных на адной тэрыторыі
і аб'яднаных у адзінае цэлае
кааперацыяй асн. і дапаможнай вытворчасці, энергетычнай і складской гаспадаркі,
транспарту, інж. збудаванняў
і камунікацый, сістэмы культ.быт. абслугоўвання, а таксама
агульнай
архіт.-кампазіцыйнай задумай. Ступень кааперацыі залежыць ад профілю
П. в. (шматгаліновы, спецыялізаваны) і ад канкрэтных
умоў буд-ва. Усе прадпрыемствы П. в. ўзводзяцца адначасова на працягу 3-8 гадоў
з разрывам у часе пачатку
буд-ва асобных аб'ектаў не
больш чым 3 гады. Праектаванне прадпрыемстваў
у
складзе П. в. пачалося ў
1960-я г.
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ПРАМЫСЛОВЫ РАЁН, групавое размяшчэнне ў горадзе
прамысловых
прадпрыемстваў, 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 гадоў). П. р. фарміруюцца ў
адпаведнасці з генеральным
планам горада і ўяўляюць сабой архіт.-планіровачную арганізацыю адной з яго функцыянальных зон — прамысловай. У П. р. забяспечваецца
функцыянальна — планіровачная і прасторавая арганізацыя
ўсёй тэрыторыі, узаемазвязанае рацыянальнае вырашэнне асобных прадпрыемстваў, іх тэхналагічных сувязей,
а таксама арганічнае ўключэнне гэтых аб'ектаў у асяроддзе
горада. Пры аб'яднанні П. р.
з жылымі раёнамі ўтвараецца новая горадабудаўнічая
адзінка — прамыслова-сялібны раён.
ПРАПІЛЕІ, п р а п і л о н (ад
грэч. рrорylaion перад дзвярамі, уваход), парадны праход,
праезд, утвораны сіметрычнымі порцікамі і каланадамі,
размешчанымі па восі руху.
Характэрны для архітэктуры
Стараж. Грэцыі, класіцызму.
У 2-й палове 19-20 ст. ўзводзіліся як частка асабліва ўрачыстых архіт. комплексаў ці
збудаванняў, якія маюць мемарыяльнае значэнне.
ПРАПОРЦЫІ (ад лац. рrоportio суадносіны, суразмернасць), суадносіны велічынь
збудавання, яго асобных элементаў і ўсяго збудавання ў
цэлым. Адна з катэгорый
архіт. кампазіцыі, якая звязана рытмам, кантрастам, нюансам. Адыгрывае важную ролю
ў дасягненні выразнасці архіт.
формы будынкаў і збудаванняў, у стварэнні іх маштабнасці; вызначае архіт.-маст.
якасці архіт. твора. Акрамя
П., заснаваных на кратных
і цэлалікавых адносінах, вядомы сістэмы прапарцыянавання, якія прыводзілі да ірацыянальных адносін (напр., залатое сячэнне). У 1940-я г.
французскі архітэктар
Ле
Карбюзье прапанаваў сваю
сістэму П. — "мадулор", заснаваную на памерах і прапорцыях чалавечага цела, якая

Прапілеі афінскага акропаля. 437-432 да
н. э. Рэканструкцыя.

ПСЕУДАРУСКІ

Сістэма
прапорцый
"мадулор" Ле Карбюзье.

зрабіла значны ўплыў на практыку архітэктуры і дызайна.
У сучаснай архітэктуры і
дызайне важнае месца займае
праблема распрацоўкі сістэм
П. ва ўмовах стандартызацыі
памераў і параметраў вырабаў.
ПРАСЛА ў д р а ў л я н ы м
д о й л і д с т в е , 1) частка сцяны каркаснай канструкцыі або
плоту з гарызантальна пакладзеных бярвён, брусоў, жэрдак, дыль, плах, дошак паміж 2 вертыкальнымі слупамі
(шуламі).
3 асобных П. будавалі пераважна гасп. пабудовы — аборы, гумны, хлявы
і інш. ў закідной тэхніцы.
2) Частка крапасной сцяны паміж 2 абарончымі вежамі.
ПРАСПЕКТ (ад лац. prospectus від), прамая шырокая вуліца ў горадзе, адна з гал. гарадскіх магістралей, якая ўваходзіць у склад агульнагарадскога цэнтра буйнога горада.
Уздоўж яго звычайна размяшчаюцца адм.-грамадскія цэнтры і плошчы з адм. і грамадскімі будынкамі, якія ўтвараюць 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 першапачатковай кампазіцыі інш.
па стылю будынкамі і збудаваннямі.
"ПРУСКІ МУР", гіст. назва
спецыфічнага
тыпу
агараджальнай канструкцыі будынкаў (фахверка) на Беларусі. Аснову канструкцыі складае драўляны каркас з вертыкальных стоек, злучаных гарызантальнымі бэлькамі, раскосамі і крыжовымі сувязямі.
Прамежкі паміж элементамі
каркаса запаўнялі каменем,
цэглай або глінай, нярэдка
атынкоўвалі і бялілі, а каркас
пакідалі адкрытым і ён утвараў на паверхні сцен характэрны дэкар. малюнак. Тэхніка
"П. м." запазычана з Зах.
Еўропы. Была пашырана ў
15-17 ст. у буд-ве малапавярховых жылых, гасп. і вытв.
будынкаў. У 18 ст. дэкар. матывы "П. м" выкарыстоўвалі
для аздаблення сцен манум.
драўляных будынкаў. Выкарыстоўваўся да пач. 20 ст.

Прыдзел.

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

будынка, якая мае дадатковы алтар для асобных богаслужэнняў.
ПРЫЗБА, невысокі земляны
насып уздоўж сцяны хаты для
ўцяплення
памяшкання.
З вонкавага боку П. ўмацоўвалі невысокімі сценкамі з плятня, жэрдак, тонкіх бярвён, дошак. У наш час П. заменена каменным, цагляным або
бетонным падмуркам.
ПРЭСБІТЭРЫЙ,
прэсбіт э р ы у м (позналац. presbyterium месца для выбраных ад
грэч. presbyteros старэйшына), прастора ў касцёле перад
гал. алтаром, прызначаная
для богаслужэння і размяшчэння духавенства. Звычайна
злучаны з гал. нефам і вылучаны арачнымі парталамі ці
балюстрадамі. П. вядомы ў
сярэдневяковых раманскіх і
гатычных храмах Зах. Еўропы. У бел. архітэктуры паявіліся з канца 16 ст. ў пабудовах
стылю барока. У 17-18 ст.
некаторыя П. аздаблялі скульптурай, дэкарыравалі арнаментам і сюжэтна-тэматычнай
размалёўкай.
ПСЕЎДАРУСКІ
СТЫЛЬ,
рэтраспектыўна- руск і с т ы л ь, умоўная назва
розных па сваіх ідэйных вытоках эклектычных кірункаў у
рус. архітэктуры 2-й паловы
19 ст. Яго асн. рысы — выкарыстанне матываў і дэталей
стараж.-рус. дойлідства (аб'ёмна-прасторавая кампазіцыя,
какошнікі, шатровыя дахі і
інш.). З 1830-х гадоў пашырыўся афіцыйны руска-візантыйскі стыль, які запазычыў
шэраг кампазіцыйных прыёмаў і дэкар. матываў з візантыйскай
архітэктуры.
У
1850-я гады пад уплывам рамантызму і славянафільства
ўзнік кірунак, для якога характэрна выкарыстанне адвольна трактаваных матываў стараж.-рус. архітэктуры (пабудовы арх. А. М. Гарнастаева). У
пач. 1870-х гадоў пад уздзеяннем народніцкіх ідэй узнік новы 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 павільёнаў і невял. гарадскіх

Прэсбітэрый: квадратны (зверху) і прамавугольны ў плане.
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РАБАТКА

Псеўдарускі стыль. Будынак абласнога драматычнага тэатра ў
Магілёве.
1886-1888.
Галоўны фасад.

дамоу, потым — у мураванай
манум. архітэктуры. У 1880-я
гады яго змяніў новы афіцыйны кірунак П. с, які амаль
літаральна капіраваў дэкар.
матывы
рус.
архітэктуры
17 ст. На Беларусі пашырэнне
П. с. суправаджалася перабудовай будынкаў, гал. чынам
культавых, што сказіла архіт.-маст. якасці многіх помнікаў архітэктуры. Будынкі П. С.
ўзводзіліся з цэглы, бутавага
каменю
ці
камбінаваныя.
У 1850-1930-я гады пабудавана вял. колькасць тыпавых
цэркваў, т. зв. "мураўёвак".
Формы стараж.-рус. дойлідства, выкарыстаныя ў збудаваннях П. с, не адпавядалі
іх функцыянальнаму прызначэнню.

Р
РАБАТКА (ад ням. Rabatte
градка), кветнік у выглядзе
палосы шыр. 0,5-3 м, акаймаванай дэкар. раслінамі. Выкарыстоўваецца ў дэкар. мэтах
пры азеляненні (асабліва партэрным) населеных месцаў.
Найчасцей
размяшчаецца
ўздоўж дарог, фасадаў будынкаў 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 трохвугольнай формы ў фартэцыях
перад ровам, у прамежку паміж
бастыёнамі.
Выкарыстоўваўся для размяшчэння агнявых сродкаў, якія прыкрывалі ўчасткі крапасной сцяны
ад артылерыйскага агню і атак
ворага.
РАЁННАЯ ПЛАНІРОЎКА,
праектныя прапановы па планіровачнай арганізацыі тэрыторыі эканамічных ці адм. раёнаў; від навуковай і практычнай горадабудаўнічай дзейнасці. Р. п. дазваляе ўдакладняць 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
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і горадабудаўніцтвам. Гал. задача Р. п. — комплекснае тэрытарыяльна-гасп. ўпарадкаванне праектуемага раёна і
фарміраванне яго планіровачнай структуры, якая забяспечвае рацыянальнае размяшчэнне прадукцыйных сіл і найлепшыя ўмовы для працы, быту і
адпачынку насельніцтва. Праектная дакументацыя па Р. п.
ўключае схему Р. п. і праект Р. п. Графічныя матэрыялы с х е м ы выконваюцца ў маштабе 1:100 000 —
1:300 000. Яна служыць для
тэхніка-эканамічнага абгрунтавання праектаў размяшчэння і буд-ва буйных прамысл.
і энергетычных комплексаў,
баз будаўнічай індустрыі, магістральных, транспартных і
інш. камунікацый, стварэння
арганізаваных сістэм рассялення і размяшчэння ў іх новых і развіцця існуючых гарадоў і сельскіх паселішчаў,
праектавання курортаў, нацыянальных і прыродных паркаў, запаведнікаў, а таксама
міжраённых зон і комплексаў
масавага адпачынку насельніцтва. П р а е к т Р. п. распрацоўваецца на аснове схемы
Р. п. Графічныя матэрыялы
выконваюцца
ў
маштабе
1:25 000, 1:50 000. Праект
Р. п. — аснова для распрацоўкі генеральных планаў развіцця гарадоў і інш. населеных
месцаў, прамысл. вузлоў, курортных і турысцкіх комплексаў, размяшчэння культ.-быт.
устаноў раённага значэння.
На аснове праекта Р. п. складаюцца таксама праекты міжгасп. і ўнутрыгасп. земле- і лесаўпарадкавання, вылучэння
буйных зямельных участкаў
для розных відаў выкарыстання, вядзецца распрацоўка праектаў зон санітарнай аховы.
РАЗЕТКА (ад франц. rosette,
літар. ружачка),
арнаментальны матыў у выглядзе стылізаванай распушчанай кветкі
(напр., ружы). Р. з старажытнасці выкарыстоўваюцца ў архіт. дэкоры і ў дэкар.-прыкладным мастацтве.
РАЗРЭЗ
архітэктурны,
франтальная праекцыя будынка ці архіт. дэталі, умоўна
рассечаных плоскасцю або сістэмай плоскасцей. Служыць
для паказу на чарцяжы канфігурацыі архіт. дэталей, аб'ёмаў або ўнутраных прастораў.
Р. шырока выкарыстоўваюцца
ў архіт. праектах, выконваюцца сродкамі графікі архітэк-

Разеткі ў афармленні
столі палаца ў в. Высокае
Камянецкага
раёна.

Папярочны разрэз Іосіфаўскага сабора ў
Магілёве. 18 ст.

Аксанаметрычны разрэз храма святой Сафіі ў Стамбуле. 53237.

РАМАНТЫЗМ

Разьба архітэктурная.
Разьба ў інтэр'еры Мікалаеўскай царквы ў
в. Кажан-Гарадок Лунінецкага раёна. 19 ст.

Ракайль.

Арнамент ракако.

турнай. Для нагляднага паказу структуры будынка і поўнага ўяўлення пра яго архіт.прасторавую арганізацыю часам сумяшчаецца з аксанаметрычным Р. (гл. Аксанаметрыя).
РАЗЬБА
АРХІТЭКТУРНАЯ, арнаментальная ці сюжэтная кампазіцыя, выкананая спосабам мастацкай апрацоўкі пераважна дрэва, якая
ўжываецца для дэкору будынкаў і збудаванняў. Р. а. вытанчанай святлоценявой мадэліроўкай узбагачае пластыку
фасадаў, узмацняе іх рытмічную будову, кантрастна вылучае найбольш значныя элементы кампазіцыі, падкрэслівае
архітэктоніку будынкаў. Пашырана некалькі відаў Р. а.:
выемчатая, скразная, рэльефная, камбінаваная. У Расіі і на
Беларусі вядома з 12 ст., ужывалася з 19 ст. ў народным
дойлідстве.
РАКАЙЛЬ (ад франц. госаіl1е, літар. драблёны камень,
ракавіны), 1)матыў арнаменту — стылізаваная
ракавіна,
С- і S-падобныя завіткі, хвалістыя грабяні, языкі полымя
і інш. Кампазіцыйныя вырашэнні Р. разнастайныя: хвалісты веер, гірлянда, мудрагеліста выгнуты картуш, раслінныя матывы. Яго элементы
звычайна не паўтараюцца, вылучаюцца экспрэсіяй. Пашырэнню Р. ў еўрапейскім мастацтве садзейнічала кніга
французскага
мастака
Я.
Мандона "Першая кніга арнаментальных форм ракайляў і
картушаў" (Парыж, 1736). 2)
Тэрмін Р. часам ужываюць
для абазначэння стылю ракако.
РАКАКО (франц.
гососо),
р а к а й л ь, стыль у зах.-еўрапейскім мастацтве 1-й паловы
18 ст. Узнік у Францыі ў перыяд крызісу абсалютызму.
У архітэктуры асн. прыкметамі Р. з'яўляюцца ламаныя лініі, якія нагадваюць абрысы
ракавіны, спляценне разных
і ляпных арнаментаў, завіткі,
разарваныя картушы, выкарыстанне жывапісных пано і
інш. Стылю Р. ўласцівы візуальнае разбурэнне будаўнічых канструкцый, наданне
ім раслінных форм, ілюзорнае
пашырэнне рэальнай прасторы з дапамогай вял. колькасці
люстэркаў, залачэння, хрусталю. У асноўным Р. быў сістэмай дэкору інтэр'ераў, афармленне якіх спалучалася з

адносна строгім вонкавым абліччам збудавання.
РАМАНСКІ СТЫЛЬ, стыль
сярэдневяковага еўрапейскага
мастацтва 10-13 ст. Р. с.
склаўся пад уплывам феадальна-рэлігійнай
ідэалогіі,
увабраў у сябе элементы стараж.-рымскага і візантыйскага мастацтваў; тэрмін узнік
у 1820-я г. Вызначальная роля
належала суровай, крапаснога
характару архітэктуры (замкі,
манастырскія комплексы, цэрквы, гарадскія дамы), якой
уласцівы сукупнасць набліжаных адзін да аднаго аб'ёмаў
рознай вышыні, канструкцыйна аб'яднаных узаемазвязанасцю апор і перакрыццяў і
ўраўнаважаных вежай-ліхтаром ці купалам над сяродкрыжжам. У ранні перыяд у
будынках рабілі плоскія драўляныя перакрыцці, пазней цыліндрычныя і, нарэшце, крыжовыя. Найбольш закончаны
тып збудаванняў Р. с. — манастырская царква (базіліка,
крыжападобная ў плане ў Зах.
Еўропе, круглая ў плане ратонда ў Цэнтр. Еўропе). Збудаванні вызначаліся манументальнасцю, масіўнасцю канструкцый,
аздабляліся
абстрактна-геаметрычным арнаментам і скульптурай на тымпанах парталаў,
капітэлях
апор. У скульптуры і фрэсках пераважалі дагматычнасць, скаваны арнаментальна-плоскасны характар кампазіцыі, умоўная трактоўка фігур 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 СанМікеле ў Павіі, 12 ст.) і інш.
РАМАНТЫЗМ (франц. romantisme), мастацкі метад, які
склаўся ў канцы 18 — пач.
19 ст. і распаўсюдзіўся як
кірунак (плынь) у літаратуры
і мастацтве Еўропы, ЗША. Узнікненне Р. звязана з уздымам
антыфеадальнага і нац.-вызваленчага руху. У барацьбе за
сцвярджэнне новых эстэтычных прынцыпаў прыхільнікі
Р. выступалі супраць рацыяналістычных дагматаў класіцызму, ставілі на першы план
творчую свабоду дойліда. Адна 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. Царква ў г. Клюні (Францыя). 11-12 стагоддзі.

Рамантызм. Замак сярэдзіны 19 ст. ў Чэхіі.
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РАНДЭЛЬ
цыянальным матэрыялам, а
таксама ў паглыбленні ў сімвалізм і дэкаратыўнасць.
РАНДЭЛЬ (франц. rondel ад
rond круг), першапачатковая
форма каменнага бастыёна ў
выглядзе шматвугольніка без
задняй сценкі.
РАСКРАПОЎКА,
невялікі
выступ плоскасці фасада, антаблемента, карніза і інш.
Выкарыстоўваецца гал. чынам
для члянення або пластычнага
ўзбагачэння фасада будынка.
Элементамі Р. могуць быць
пілястры, лапаткі, стойкі каркаса, якія выступаюць на фасадзе будынка. Вядома са старажытнасці, пашырана ў класічных ордэрах манум. мураванай архітэктуры Стараж.
Грэцыі і Стараж. Рыма.

Распалубка.

Ратонда.

РАСПАЛУБКА, частка скляпення, утвораная перасячэннем яго дзвюх узаемна перпендыкулярных
цыліндрычных
паверхняў. Звычайна робяць
пры размяшчэнні верхняй кропкі праёмаў вышэй за пяту
асн. скляпення ( Р . ўтвараюць
малыя скляпенні), радыус якіх
вызначаецца шырынёй праёма. Вядомы ў сярэдневяковых раманскіх і гатычных збудаваннях. На Беларусі паявіліся ў 16 ст. ў 1- і 3-нефавых
храмах, пашырыліся ў 1718 ст. у збудаваннях стылю
барока; вядомы ў грамадзянскай архітэктуры 18 ст.
РАТОНДА (італьян. rotonda ад
лац. rotundus круглы), круглае
ў плане цэнтрычнае збудаванне зычайна з размешчанымі
па перыметры калонамі, завершанае купалам. Вядома з
часоў Стараж. Грэцыі і Стараж. Рыма. Сустракаліся ў
архітэктуры культавых збудаванняў сярэдніх вякоў, эпохі
Адраджэння, стылю класіцызму. Найбольш пашыраны тып
храма-Р. ў культавым буд-ве
класіцызму,
неакласіцызму.
У выглядзе Р. вырашаны альтанкі і павільёны ў рэгулярных і пейзажных парках
сядзіб. Падобныя да Р. гранёныя аб'ёмы завяршалі будынкі
палацаў, ратуш, брам.
РАТУША [польск. ratusz ад
ням. Rathaus (Rat рада +
+ Haus дом)], будынак, у якім
размяшчаліся органы гарадскога самакіравання. Першыя
Р. ў Зах. Еўропе паявіліся ў
12 ст. Пабудовы мелі элементы
крапаснога і грамадзянскага
дойлідства. Узводзілі 2-павярховыя Р. з балконам ці
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эркерам. Будаўніцтва Р. пашырана ў 19 і асабліва ў 20 ст.,
калі Р. арганічна ўваходзіць
у гіст. цэнтры гарадскога асяроддзя. На Беларусі Р. пачалі
будаваць з 14 ст. Узводзілі ў
гарадах на рыначных плошчах, часам аб'ядноўвалі з
гандлёвымі, гасцінымі радамі,
арсеналамі, важніцамі. Будавалі з дрэва, цэглы, у тэхніцы
"прускага муру". Будынкі Р.
мелі звычайна простыя і манум. формы. У 1 7 - 1 8 стагоддзях пераважаў барочны тып:
Р. з шмат'яруснай вежай,
завершанай
разнастайнымі
купалкамі ці шпілем, існавалі
і бязвежавыя. Манументальнасцю і цэльнасцю вылучаліся
Р. стылю класіцызму, у якіх
кампазіцыйным акцэнтам фасадаў быў порцік. Існавалі
Р. з рысамі несапраўднай
готыкі. Гал. памяшканнем Р.
была парадная зала (на 2-м
паверсе) для ўрачыстых актаў, пасяджэнняў магістрата,
тэатральных паказаў і інш.
Частка памяшканняў Р. (падвалы, першыя паверхі) адводзілася пад крамы, склады
і інш.
РАЦЫЯНАЛІЗМ (франц. rationalisme ад лац. rationalis
разумны), сукупнасць архіт.
кірункаў 1-й пал. 20 ст., якія
праграмна асвойвалі найноўшыя дасягненні
навукі і
тэхнікі. У шырокім сэнсе
Р. часам атаясамліваюць з паняццем "сучасная архітэктура". Асновы Р. заложаны ў
канцы 19 ст. (арх. Л. Салівен
у ЗША, X. П. Берлаге ў Нідэрландах, А. Лоза ў Аўстрыі,
А. Перэ ў Францыі і інш.). Яго
станаўленню ў пач. 20 ст.
спрыялі тэорыі, якія прапагандавалі група на чале з
Ле Карбюзье ў Францыі і арх.
школа
"Баўхаўз"
пад кіраўніцтвам В. Гропіуса ў Германіі
(гл.
Функцыяналізм).
Развіваўся
пераважна
ў
1920-1930-я г. Горадабудаўнічыя 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-рэфармісцкі утапізм прадстаўнікоў Р. сталі прычынамі яго
крызісу. У С С С Р шэраг падобных да Р. рыс меў канструктывізм; рацыяналістамі
лічылі сябе члены аб'яднання
"Асацыяцыя новай архітэктуры" (1923-1930), якія ставілі
на першы план псіхафізіяла-

Ратуша ў Чачэрску.
2-я палавіна 18 ст.

РЫТМ

Ружа.

гічныя асаблівасці ўспрымання архіт. формы і імкнуліся
знайсці рацыянальныя асновы
ў вобразным аспекце архітэктуры (М. А. Ладоўскі, К. С.
Мельнікаў і інш.).
РУЖА, круглае акно ў раманскіх і гал. чынам гатычных
пабудовах 12-15 ст., якое мае
каменны пераплёт у выглядзе
радыяльных прамянёў з цэнтра круга. Звычайна размяшчалася над уваходным парталам. Р. называюць і аналагічнага выгляду дэкар. матыў, што вянчае стральчатыя
вокны гатычных будынкаў.
РУСКА - ВІЗАНТЫЙСКІ
СТЫЛЬ, адзін з кірункаў
псеўдарускага стылю. Пашыраны з 1830-х г. у архітэктуры
цэркваў ("узорныя праекты"
арх. К. А. Тона, 1840-я г.).
Стыль увасабляў ідэю афіцыйнага праваслаўя пра пераемнасць паміж Расіяй і Візантыяй і запазычыў шэраг
кампазіцыйных прыёмаў і дэкар. матываў візантыйскай архітэктуры, 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. адраджаецца як самастойны "візантыйскі стыль", не звязаны з
"рускім стылем". "Візантыйскі стыль" 2-й пал. 19 ст. застаўся лакальнай з'явай, у адрозненне ад інш. гіст. стыляў
быў пашыраны менш за "рускі" і толькі ў культавым дойлідстве.
РУСТ, спосаб апрацоўкі каменю або імітаванага пад камень
абліцовачнага
матэрыялу,
пры якім кожны камень ці яго
імітацыя вылучаюцца перыметральным кантам рознай
формы. У залежнасці ад спосабу апрацоўкі выпуклай паверхні каменнага блока, абліцовачнай пліты або іх імітацыі ў тынкоўцы Р. бывае гладкі або фактурны. Выкарыстоўваецца для рустыкі сцен
будынкаў.

Рустыка.

РУСТЫКА (ад лац. rusticus
просты, грубы, літар. вясковы), рэльефная муроўка ці
дэкар. абліцоўка сцен будынка каменем з груба абколатай
ці выпуклай вонкавай паверхняй (гл. Руст). Выпукласць
каменю можа мець розную форму (найбольш пашырана пірамідальная).
Р.
ажыўляе

сцяну багатым
зіхаценнем
святлаценю, стварае ўражанне моцы, масіўнасці будынка.
Пры аддзелцы фасада тынкоўкай Р. імітуецца разбіўкай
сцяны на прамавугольнікі або
палосы. Вядома са старажытнасці (Стараж. Грэцыя і Рым).
Асабліва пашырылася ў эпоху
Адраджэння. Р. найчасцей
ужывалася ў грамадзянскай
і палацава-садзібнай архітэктуры стылю класіцызму і асабліва ампіру. Ёй афармлялі
цокаль ці 1-ы паверх будынка,
вуглавыя пілястры, лапаткі,
рызаліты. Часта выкарыстоўвалася таксама тынкоўка "пад
руст". Р. пашырана ў афармленні
фасадаў
будынкаў
(аконных і дзвярных праёмаў, архівольтаў і інш.) у архітэктуры канца
19 — пач.
20 ст. У драўляным культавым
і сядзібным буд-ве выкарыстоўвалася
тэхніка
разьбы,
якая імітавала каменную муроўку, былі пашыраны шалёўка сцен і афармленне вуглоў "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 пластычную 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.

Рызаліт.

РЫЗНІЦА, у хрысціянскіх
храмах памяшканне для захавання рыз (адзенне свяшчэнніка пры богаслужэнні) і царкоўнага начыння. Звычайна
Р. знаходзіліся ўнутры храма
(напр., у адным з алтароў), але
магла быць у выглядзе прыбудовы або (у манастырах) асобнага будынка.
РЫТМ (грэч. rhythmos ад rheo
цяку), чаргаванне акцэнтных
архіт. элементаў (праёмаў,
прасценкаў,
вертыкальных
стоек каркаса, балконаў, эркераў і г. д.) пры вырашэнні
кампазіцыі аднаго будынка
або паўтарэнне саміх будынкаў пры стварэнні архіт.
ансамбля; адзін з сродкаў архіт. кампазіцыі, з дапамогай
якога дасягаецца сувымер-

Нарастаючы рытм да
цэнтра ў кампазіцыі
Сафійскага сабора ў
Ноўгарадзе.
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РЭГУЛЯРНЫ
насць і эмацыянальная выразнасць твора архітэктуры. У аснове Р. — адзінства функцыянальнага, канструкцыйнага і
аб'ёмна-планіровачнага вырашэння. Рытмічнасць, закладзеная ў канструкцыйна-прасторавых асаблівасцях стоечна-бэлечнай сістэмы антычнага дойлідства, была па-мастацку асэнсавана сродкамі
ордэрнай сістэмы (манум. пабудовы Стараж. Грэцыі і
Стараж. Рыма). Р. можа быць
простым (паўтарэнне архіт.
элемента з захаваннем яго памераў і інтэрвалаў паміж імі),
а таксама нарастаючым або
ўбываючым (паступовае змяненне інтэрвалаў паміж архіт.
элементамі). Ён звязаны і з
інш. сродкамі архіт. кампазіцыі: прапорцыямі, сіметрыяй,
маштабнасцю,
кантрастам,
нюансам.
РЭГУЛЯРНЫ ПАРК, тып
парку, для якога характэрны
строгая геаметрычная планіроўка, падпарадкаваная гал.
кампазіцыйнай восі, радавыя
пасадкі дрэў, баскеты, шырокія партэры з газонамі ці кветкавым арнаментам, басейны,
каналы, фантаны. Цэнтр. месца займаў палац, ад якога радыяльнымі промнямі разыходзіліся алеі, што адкрывалі
шырокія відавыя перспектывы. Перад палацам звычайна
знаходзіліся партэры, вадаёмы і каналы. Выразныя
прасторавыя акцэнты і арыенціры
ўносілі
шматлікія
скульптуры, абеліскі, малыя
формы архітэктуры.
РЭКАНСТРУКЦЫЯ
(лац.
ге... прыстаўка, якая абазначае паўторнае дзеянне + constructio пабудова), 1) перабудова будынка з мэтай паляпшэння яго функцыяніравання
ці выкарыстання па новым
прызначэнні. 2) Карэнная перабудова населенага пункта,
абнаўленне горада (яго планіроўкі, забудовы і добраўпарадкавання), выкліканыя сацыяльна-эканамічнымі, сацыяльна-гігіенічнымі
і
архіт.-маст.
патрабаваннямі.
3) Аднаўленне першапачатковага аблічча населенага пункта, архіт. ансамбля ці асобнага
помніка па рэштках, выяўленчых матэрыялах ці апісаннях
помніка. Можа азначаць і праект такога аднаўлення ў выглядзе рысунка, чарцяжа, апісання. Навуковая, аргументаваная Р. помніка можа быць
важным матэрыялам яго на60

ступнай рэстаўрацыі. У адрозненне ад рэстаўрацыі не абавязкова прадугледжвае практычнае аднаўленне помніка.
РЭНЕСАНС (франц. Renaissance Адраджэнне ад renaitre
адраджацца), эпоха ў развіцці
шэрага краін Зах. і Цэнтр.
Еўропы, пераходная ад сярэдневяковай культуры да культуры новага часу. Гл. Адраджэнне.
РЭСТАЎРАЦЫЯ
(ад позналац. restauratio аднаўленне),
умацаванне і аднаўленне разбураных, пашкоджаных або
скажоных архіт. помнікаў для
выяўлення іх гіст. і маст. каштоўнасці, падаўжэння іх веку
і ўключэння ў сучаснае жыццё. Састаўная частка аховы
помнікаў гісторыі і культуры.
Праводзіцца на аснове спец.
даследаванняў іх гіст. верагоднасці, дэталёвага дакументальнага даследавання помніка (апісанні, фотафіксацыя,
абмерныя чарцяжы, археал.,
гіст., інж.-тэхн. і інш. даследаванні) і навукова абгрунтаванага
праектнага
рашэння,
узгодненага з органамі аховы
помнікаў гісторыі і культуры,
з фіксацыяй усіх наступных
змен. У працэсе Р. могуць уводзіцца новыя элементы, неабходныя па эстэтычных
і канструкцыйных меркаваннях, выкарыстоўвацца матэрыялы і тэхніка, якія адрозніваюцца ад першапачатковых,
але не парушаюць цэласнасці
помніка, яго гіст. рыс. Метады
і спосабы Р. вызначаюцца характарам далейшага выкарыстання помніка. Метады сучаснай Р.: кансервацыя, аднаўленне (адбудова), прыстасаванне, рэканструкцыя (згодна
з навукова абгрунтаванымі дадзенымі), уласна Р. Асобныя
спосабы Р.: перанясенне (з
поўнай разборкай помніка або
без яе), рэгенерацыя (комплекс горадабудаўнічых і рэстаўрацыйных мерапрыемстваў
па захаванню гіст. забудовы і
ансамбляў). Розніца мясцовых умоў, традыцый, мэт і
ўзроўню Р. вызначае разнастайнасць тэарэтычных канцэпцый і тэрміналогіі Р. ў
розных рэгіёнах.

с

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

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

САБОР, галоўны храм горада
або манастыра, дзе праводзіць
богаслужэнне вышэйшая асоба (патрыярх, архіепіскап і
інш.). Архітэктура С. звычайна вызначаецца манументальнасцю форм, адлюстроўвае
асн.
тэндэнцыі
пануючага
архіт. стылю (напр., сабор
Нотр-Дам у Парыжы, Сафійскія саборы ў Кіеве, Ноўгарадзе, Полацку).
САДОВА-ПАРКАВАЕ МАСТАЦТВА, мастацтва фарміравання садоў, паркаў і інш.
азялененых участкаў гарманічным спалучэннем прыродных і архіт. элементаў (рэльеф, вадаёмы, дрэвы, кусты,
кветкі, пляцоўкі, розныя збудаванні, скульптура). У працэсе яго развіцця пад уплывам
прыродна-кліматычных умоў,
быт. і культ. традыцый, эстэтычных поглядаў выпрацаваНЫ разнастайныя кампазіцыйяыя прыёмы, якія можна
ўмоўна звесці да 2 асн.
прынцыпаў, рэгулярнага (геаметрычнага) і пейзажнага
(маляўнічага, імітуе прыродны ландшафт). Апрача рэгулярнага парку і пейзажнага
парку, існуюць паркі мяшанага тыпу. С.-п. м. ўзнікла ў
старажытнасці. У Зах. Еўропе
яго асн. прыёмы склаліся
ў 16-18 ст. У эпоху Адраджэння ў Італіі паявіліся рэгулярныя сады на тэрасах з
падпорнымі сценкамі, манум.
лесвіцамі, скульптурай, каскадамі, фантанамі. Рацыяналістычныя прынцыпы, якія пераважалі ў мастацтве Францыі
17 ст., увасобіліся ў строга
геаметрычнай планіроўцы рэгулярных
("французскіх")
паркаў, створаных А. Ленотрам. У сярэдзіне 18 ст. ў Еўропе ўзніклі свабодна распланаваныя пейзажныя паркі (спачатку ў Вялікабрытаніі, потым
у Францыі). С.-п. м. 19 — пач.
20 ст. характарызуецца стылістычным эклектызмам (ствараюцца кампазіцыі тыпу японскіх садоў, іспана-маўрытанскага патыо, альпійскай горкі
і інш.).
САКРЫСЦІЯ (ад лац. sacrum святыня), бакавое памяшканне ў касцёле ці кляштары,
прызначанае для захавання

СВІРАН
культавага начыння, адзення
свяшчэннаслужыцеляў і інш.;
часам тут захоўвалася і кляштарная казна. У раннехрысціянскіх храмах функцыі С. выконвала пастафорыя, у праваслаўных — рызніца.
Размешчана С. звычайна ва ўсх.
частцы касцёла,' непасрэдна
каля месца правядзення службы. Зрэдку знаходзіцца паміж
касцёлам і кляштарам. С. бываюць 1-павярховыя, перакрытыя скляпеннямі, радзей
2-павярховыя.
САЛАДЗІЛЬНЯ, с а л а д о ўн я, гаспадарчае збудаванне,
дзе прарошчваюць і сушаць
зерне на солад. На Беларусі ў
16-19 ст. будавалі пераважна
пры броварах ці асобна. Найчасцей гэта была драўляная
пабудова, накрытая драніцамі
ці саломай, з маленькімі вокнамі; складалася з 2 памяшканняў: у адным ставілі рошчыну, у другім была сушня
з курнай печчу. Часам выкарыстоўваецца як сушня. Вядома ў матэрыяльнай культуры
і інш. славянскіх народаў.

Сандрык.

САНДРЫК,
дэкаратыўная
архіт. дэталь у выглядзе невял. прафіляванага (прамавугольнага або выгнутага) карніза над аконным ці дзвярным
праёмам на фасадзе будынка
(радзей у інтэр'ерах). Часам
апіраецца на кансолі і завяршаецца франтонам. Вядомы
са старажытнасці (манум. ордэрная архітэктура Стараж.
Грэцыі і Стараж. Рыма). Пашыраны ў архітэктуры рэнесансу і інш. стыляў.
СВІРАН, традыцыйная гасп.
пабудова для хавання збожжа, прадуктаў, адзення, хатняга начыння. Ад клецяў адрозніваецца большымі памерамі,
дэферэнцыраванасцю
функцыянальнага прызначэння, дэкар. аздабленнем. Здаўна вядомы на Беларусі, у Літве, асобных раёнах Польшчы.
Будавалі іх пераважна з дрэва, з 18 ст. вядомы мураваныя
або ў тэхніцы "прускага муру". Некаторыя С. набліжаліся сваім выглядам да лямусаў
і скарбніц. С. былі 1-ярусныя
франтальнай
кампазіцыі і
2-ярусныя франтальна-яруснай і цэнтрычна-яруснай кампазіцыі. У 17 ст. ўзнік тып
шматкамернага С. франтальнай кампазіцыі — падоўжаны
будынак, падзелены сценамі
на самастойныя памяшканні,
кожнае з якіх мела ўваход з

Свірны.
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СВЯТЛІЦА

Сігнатурка.

галерэі, утворанай тшдчэнямі.
Часам галерэі мелі аркады,
аздаблялі іх "вісячымі гіркамі" і іншымі дэкар. элементамі. Дахі ўпрыгожвалі металічнымі флюгерамі. У верхнім
ярусе 2-яруснага С. рабілі галерэйку, на якую вяла з ганка
адкрытая лесвіца. С. цэнтрычна-яруснай кампазіцыі мелі
кругавыя галерэі ў абодвух
ярусах. У некаторых С. пад
збожжа выкарыстоўвалі толькі ніжнія ярусы, а верхнія
служылі скарбніцай.
СВЯТЛІЦА, светлы чысты пакой, прызначаны звычайна
для прыёму гасцей. Здаўна вядомы ў Расіі, Польшчы і інш.
краінах Еўропы. На Беларусі
дакументальныя звесткі пра
С. вядомы з 16 ст. Яны існавалі ў жылых дамах і замках,
верхніх ярусах брам, лазнях,
корчмах і аўстэрыях. Гэта
былГвял. жылыя пакоі з кафлянымі грубкамі і камінамі,
часам афармляліся шпалерамі. У сялянскім жыллі вядомы
з 19 ст.
СІГНАТУРКА (лац. signatura
ад signo абазначаю, указваю),
невялікая вежачка (звычайна
з малым літургічным звонам),
размешчаная над прэсбітэрыем касцёла або ў месцы перакрыжавання яго гал. нефа і
трансепта. Мела дэкар. значэнне, вылучала цэнтр сяродкрыжжа або алтарнае памяшканне. Вядома ў Зах. і Сярэдняй Еўропе з сярэднявечча
(раманскія і гатычныя саборы
Францыі,
Германіі,
Польшчы).
СІМЕТРЫЯ (ад грэч. symmetria суразмернасць), мастацкі прыём, заснаваны на
тоеснасці частак і іх размяшчэнні, што стварае адзінства
і гарманічнасць архітэктурнай
кампазіцыі. Бывае цэнтральна-восевая (адносна вертыкальнай восі), люстраная (адносна вертыкальнай плоскасці), вінтавая (ажыццяўляецца
паваротам на пэўны вугал вакол восі, дапоўненым пераносам уздоўж той жа восі), дыяганальная і інш. Агульныя
прынцыпы С. ў архітэктуры
і горадабудаўніцтве ўпершыню сістэматызаваны ў Стараж. Грэцыі і Стараж. Рыме,
далейшае развіццё атрымалі ў
архітэктуры рэнесансу і класіцызму. Стылі барока, ракако,
мадэрн і інш., якія ў цэлым
грунтаваліся на прынцыпах
асіметрыі, уключалі С. ў свае
асн. маст. сродкі.
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СІНАГОГА ( ад грэч. synagoge сход, месца збору), у іудаізме абшчына веруючых і малітоўны дом. Пры разнастайнасці архіт. тыпаў С. маюць
агульныя рысы: прамавугольны план, дзяленне на 3-5 нефаў, каля ўсх. сцяны "каўчэг
запавета" і ўзвышэнне для чытання свяшчэнных тэкстаў перад ім.
СКАРБНІЦА,
гаспадарчая
пабудова ў замкава-палацавых і сядзібных комплексах
для захоўвання найб. каштоўных рэчаў, зброі і інш.
дакументаў. Здаўна вядома
на Беларусі, у Літве, Польшчы
і на Украіне. Будавалі з каменю, цэглы, дрэва, часам аб'ядноўвалі з капліцамі, жылымі
і гасп. пабудовамі. Склаліся
2 тыпы пабудоў: франтальны,
пры якім асн. мастацкую ролю
выконваў багата аздоблены
гал. фасад з ганкам ці порцікам, часам гадзіннікавай вежай у цэнтры, і цэнтрычнаярусны, з кругавой балюстраднай галерэяй. Дзверы
звычайна падвойныя — вонкавыя (дубовыя) і ўнутраныя
(жалезныя), вокны з металічнымі кратамі.
СКВЕР (англ. square), невялікі сад, добраўпарадкаваны і
азяленены ўчастак перад грамадскім будынкам, на плошчы, на перасячэнні транспартных і пешаходных шляхоў і
інш.
Звычайна
пл.
0,23 га. Функцыянальнае прызначэнне С. — дэкар. афармляць прастору і служыць месцам адпачынку пешаходаў.
Адрозніваюць С. для кароткачасовага адпачынку, дэкаратыўныя, мемарыяльныя, скверы — выставачныя пляцоўкі і
інш. Часам С. арганізоўваюць
пры рэканструкцыі гіст. забудовы. Прыёмы планіроўкі і
добраўпарадкавання С. могуць быць рэгулярныя (геаметрычныя) і жывапісныя. С. могуць мець самастойную закончаную кампазіцыю або быць
элементам
буйнога архіт.ландшафтнага ансамбля.
СКЛЯПЕННЕ, нясучая прасторавая канструкцыя для перакрыцця ці пакрыцця збудаванняў, якая мае крывалінейную паверхню. Робіцца з
цэглы, прыроднага каменю,
жалезабетону, дрэва. Пад нагрузкай працуе пераважна на
сцісканне, перадае на апоры
вертыкальныя і гарызантальныя нагрузкі. Разнавіднасць
С. — купал. У гатычных збу-

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

Скарбніца ў былым
маёнтку в. Грозаў Капыльскага раёна. Сярэдзіна 17 ст. Рэканструкцыя.

СТУКА

Скляпенні: а — цыліндрычнае; б — самкнёнае; в — люстраное; г —
рабрыстае жалезабетоннае; д — скляпенніабалонкі; е — бочкападобнае; ж — крыжовае;
з — ветразевае.

даваннях асобныя прасторавыя ячэйкі (травеі) паміж слупамі і сценамі перакрываліся
крыжовымі і нервюрнымі (зорчатымі, сотавымі) С. У 16 ст.
пашырыліся цыліндрычныя С.
з распалубкамі, якія перакрывалі вял. пралёты, часам
былі аздоблены размалёўкай.
Культавыя збудаванні ў стылі
барока мелі звычайна цыліндрычныя С. з распалубкамі на
падпружных арках у сярэднім
нефе і крыжовыя С. ў бакавых. Над сяродкрыжжам рабіліся купалы. У перыяд барока і класіцызму ў палацавым
буд-ве шырока выкарыстоўваліся люстраныя С., у культавым — купал.
У сучасным
буд-ве адным з новых тыпаў
пакрыцця з'яўляюцца жалезабетонныя танкасценныя С. —
абалонкі рознай геаметрычнай
формы.
СПАВЯДАЛЬНЯ (к а н ф есіяналь),
элемент касцельнага начыння, прызначаны
для здзяйснення хрысціянскага таінства — споведзі (пакаяння). Уведзена ў хрысціянскую абраднасць у 2-й палове
16 ст. Уяўляе сабой закрытае
з усіх бакоў крэсла невысокімі (да пояса чалавека)
дзверкамі. Да бакавых сценак
далучаюцца нізкія лаўкі-прыступкі для веруючых, якія спавядаюцца праз акенцы, закрытыя кратамі. Звычайна С рабілі з дрэва, часам — з мармуру 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 коней. Вядома з старажытнасці.
На Беларусі пашырана з 1011 ст. З 16 ст. вядомы
С драўляныя, мураваныя і
мяшанай канструкцыі (у тэхніцы "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 флюгеры. У 17 ст. часам над цэнтр.
часткай С. былі абарончыя
збудаванні, залы, вежы. У некаторых сядзібах 2-3 С. будавалі пад адным дахам або
блакіравалі з хлявамі, вазоўнямі, карэтнымі майстэрнямі;
часам 2 С. злучаліся павеццю.
У буйных сядзібах і замках
С. сумяшчаліся з манежамі.

У 17 — пач. 20 ст. С. ўваходзілі ў комплексы корчмаў і
аўстэрый, пастаялых двароў,
паштовых станцый, ратуш і
інш.
СТРАХА, у сялянскім буд-ве
верхняя частка хаты і гасп. пабудоў. Складаецца з апорных
канструкцый (кроквы, латы)
і пакрыцця. На Беларусі найбольш пашырана С. на кроквах. Спарадычна трапляюцца
(найчасцей у гасп. пабудовах)
больш даўнія канструкцыі
С. — закотам, на
стаяках
("на козлах", "на дзядках"),
на сохах. С. бываюць 2-схільныя (пераважаюць на тэр.
Беларусі), 3- і 4-схільныя,
з усечаным зверху (з вальмай,
з залобкам) і знізу (з прычолкам) франтонам. Традыцыйныя матэрыялы пакрыцця: салома, чарот, дранка, гонта;
з 20 ст. выкарыстоўваюць бляху, 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 зрубамкрэпасцю (часцей дубовым)
вышынёй над зямлёй каля
1 м, у наш час — муроўкай, бетоннымі кольцамі. Ваду дастаюць з дапамогай калаўрота
ці жураўля (доўгай жэрдкірычага). С. бываюць накрытыя шатровымі стрэшкамі,
якія трымаюцца на слупах з
падкосамі, часам аздабляюцца разьбой. Разам з інш. малымі архіт. формамі С. актыўна ўдзельнічае ў фарміраванні
ансамбля сядзібы, сельскага
населенага пункта і інш.

Тыпы каркаснай канструкцыі стрэх: а — на
сохах; б — на паўсошках; 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.

СТУКА, с т у к (італьян. stucсо, франц. stuc, ням. Stuck)
ш т у ч н ы м а р м у р , матэрыял для аздаблення сцен
і архіт.
дэталей. Вырабляецца з апаленага і здробненага гіпсу, змешанага з
галуном і клеем, часам з дамешкамі мармуровай пудры.
Цестападобную масу наносяць на падрыхтаваную паверхню, патрэбную форму надаюць лепкай; шліфуюць і паліруюць да люстранога бляску, часам таніруюць. Вядомы
ў мастацтве Стараж. Егіпта,
пашыраны ў Стараж. Рыме,
мастацтве Адраджэння. На
Беларусі выкарыстоўвалі з
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СТЫЛАБАТ
17 ст. ў аздабленні інтэр'ераў
культавых будынкаў і палаЦаў.
СТЫЛАБАТ (грэч. stylobates
ад stylos калона + baino ступаю), платформа ступеньчатага цокаля (верхняя ступень
стэрэабата) стараж.-грэчаскага храма, на якой узводзіліся
калоны ці будынак. Пазней
С. наз. ўвесь 3-ступеньчаты цокаль стараж.-грэчаскага
храма.

Стылабат.

Завяршэнне грэчаскай
стэлы.
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СТЫЛЬ (лац. stilus, stylus ад
грэч. stylos грыфель для пісання) у а р х і т э к т у р ы , адзінства маст. светапогляду, што
адлюстроўвае эстэтычныя ідэалы свайго часу і ідэалогіі,
ідэйна-маст. змест і эмацыянальныя характарыстыкі архіт. вобразаў. Залежаць ад
сацыяльнага прызначэння будынкаў і фармальна-эстэтычных заканамернасцей (прынцыпы
аб'ёмна-прасторавай
кампазіцыі, сродкі архіт. выразнасці, прыёмы выкарыстання архіт. форм), звязаных
з канкрэтным узроўнем развіцця
будаўнічай
тэхнікі,
функцыянальнай структурай
збудавання, прыродна-кліматычнымі і інш. ўмовамі. Выяўляецца ў сістэме функцыянальнай і прасторавай арганізацыі будынкаў,
комплексаў
і
ансамбляў,
у
іх
архітэктоніцы,
прапорцыях,
пластыцы, дэкоры. Гісторыя
архітэктуры карыстаецца некаторымі стылявымі катэгорыямі, якія абазначаюць перыяды ў гісторыі мастацтва: раманскі стыль, готыка, адраджэнне,
барока,
ракако,
класіцызм. Пад тэрмінам С.
часам разумеюць сукупнасць
характэрных прыкмет, уласцівых архітэктуры пэўнага народа. Пры фарміраванні С.
выпрацоўваюцца новыя тыпы
будынкаў, прынцыпы творчага метаду, асвойваюцца новыя
канструкцыі і будаўнічыя матэрыялы і г. д. Перыяд станаўлення С. звыч'айна характарызуецца найбольш інтэнсіўнымі наватарскімі пошукамі, часам пры захаванні форм
і прыёмаў мінулых С, а ў
перыяд яго росквіту — удасканаленнем сродкаў і прыёмаў, уласцівых дадзенаму С.
СТЭЛА (ад грэч. stele слуп),
вертыкальна пастаўленая надмагільная або мемарыяльная
пліта з каменю ці інш. даўгавечнага 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 падзеі. У сучасным мастацтве
форма С. выкарыстоўваецца
для надмагілляў і помнікаў
інш. прызначэння.
СТЭРЭАБАТ (грэч. stereobates), y антычнай архітэктуры цокаль храма ці каланады.
У стараж.-грэчаскім дойлідстве С. звычайна складаўся з 3
ступеней, верхняя з якіх (ці
толькі яе паверхня) наз. стылабатам.
СУТАРЭННЕ,
памяшканне
пад першым паверхам будынка, ніжэй узроўню зямлі; падзямелле. На Беларусі вядомы з 12 ст. У 14-16 ст. мелі
мураваныя замкі і некаторыя
храмы, з 17 ст. С. рабілі
ў жылых мураваных будынках, камяніцах. У іх захоўвалі
розныя тавары, будаўнічы і
вайсковы рыштунак, часам
выкарыстоўвалі як турму.
СУХАРЫКІ, гл. Дэнтыкулы.
СУШНЯ, старадаўняя гасп.
пабудова для сушкі лёну, збажыны, канапель і інш. Вядомы
ва ўсіх народаў Еўропы. На
Беларусі пашыраны ў 16 —
пач. 20 ст. Будаваліся пераважна з дрэва. Як С. выкарыстоўвалі асеці, ёўні, часам саладзільні, лазні.
СЫРНІЦА, гаспадарчая пабудова для сушкі і захоўвання
сыру. С. былі пашыраны на
Беларусі, у Польшчы і Літве.
На Беларусі вядомы пераважна ў сядзібах і фальварках
16 — пач. 20 ст., у 19 — пач.
20 ст. — і ў некаторых сялянскіх гаспадарках. Найчасцей
іх будавалі каркаснай канструкцыяй на слупах са сценамі
з плятня або дошак. Многія С.
мелі 2 ярусы (у ніжнім зберагаліся малочныя прадукты).
У некаторых С. верхні ярус
меў ганак ці галерэйку, куды
вяла адкрытая лесвіца.
СЯДЗІБНЫ ДОМ у панс к а й с я д з і б е , н а тэрыторыі Беларусі ў 16 — пач.
20 ст. жылы будынак, які
адрозніваўся ад палаца меншымі памерамі, меншай колькасцю парадных памяшканняў, больш простым дэкорам
фасадаў і інтэр'ераў. Быў архіт.-планіровачным
цэнтрам
ансамбля сядзібы. Асн. будаўнічы матэрыял С. д. —
дрэва, у 16-17 стагоддзях
некаторыя дамы ўзводзілі ў
тэхніцы "прускага муру", у

Сырніца ў б. маёнтку
Залучча (Стаўбцоўскі
раён). Фрагмент гравюры
А. Савіцкага.
1873.

Фрагмент сядзібнага
дома ў в. Сакаўшчына
Валожынскага раёна.
Канец 20 ст.

ТРАНСЕПТ
18-19 стагоддзях пашырыліся мураваныя будынкі. Большасць С. д. існавала ў сельскай мясцовасці, радзей у
мястэчках і гарадах. У 16-17
стагоддзях многія дамы будавалі на ўзор 2- і 3-камерных
сялянскіх хат. У 2-камерным
С. д. да жылога пакоя прыбудоўвалі алькеж або іншае жылое памяшканне.
Развіццё
планіроўкі
адбывалася . за
кошт дыферэнцыяцыі памяшканняў па іх функцыянальным
прызначэнні і размяшчэння
некаторых з іх у флігелях.
У 18 ст. С. д. стылю барока
завяршаліся складанымі дахамі (ламанымі, яруснымі,
мансардавымі), у планіроўцы
пераважала анфіладная сістэма з лесвіцай і параднымі памяшканнямі ў цэнтры. У аздабленні гал. фасада выкарыстоўваліся картушы і іншыя
дэкар. элементы. У 2-й пал.
19 — пач. 20 ст. ў архітэктуры
С. д. пашырыліся стылі неагатычны, неараманскі, мадэрн,
неакласіцызм і неабарока.
СЯРОДКРЫЖЖА,
частка
культавага збудавання, утвораная перасячэннем аднаго
або некалькіх падоўжных нефаў з папярочным трансептам. Вядома з антычнасці.
На Беларусі пашырана з 1112 ст. у мураваных крыжовакупальных і крыжова-цэнтрычных храмах. Звычайна
цэнтр С. вылучаўся купалам
або
вежачкай-сігнатуркай.

Сяродкрыжжа сабора
ў Эчміядзіне ў Арменіі.
5 ст. Рэканструкцыя.

т
Табернаклі: гатычны
(уверсе) і рэнесансавы.
19. "Архітэктура Беларусі"

ТАБЕРНАКЛЬ (ад лац. tabernaculum шацёр), 1) ніша ў
алтарнай сцяне для размяшчэння культавых атрыбутаў
(звычайна аформлена невял.
накладным порцікам). Часам
Т. называюць і характэрную
для гатычных храмаў вежападобную адкрытую прыбудову
да алтара для размяшчэння статуй святых. 2) Невялікая шафка ў цэнтры касцельнага алтара на яго подыуме.
Прызначалася для захоўвання
прадметаў рэлігійнага пакланення. Яе рабілі звычайна з
дрэва, аздаблялі ў сярэдзіне
белым шоўкам або фарбавалі ў белы колер, звонку

ўпрыгожвалі накладной драўлянай паліхромнай ці пазалочанай разьбой. У раннім
сярэднявеччы Т. умуроўвалі ў
алтарную сцяну, у перыяд барока і ракако — самастойны
элемент алтара.
ТАРАСА, сцяна з двух радоў
бярвён ці брусоў, прамежак
паміж якімі часам запаўняўся
зямлёй і каменнем; тып абарончага збудавання. Здаўна
вядомы ў драўляным дойлідстве славян. У адрозненне ад
гародняў
—
асобных зрубаў — Т. ўяўляла сабой суцэльную сцяну, падзеленую
папярочнымі сценкамі на шэраг чатырохвугольных у плане
адсекаў. У верхняй частцы мела баявы ярус з абламам, звычайна завершаным 2-схільным
дахам. На Беларусі Т. вядомы
з 16 ст. (Орша, Віцебск), аднак
у сувязі з перавагай гародняў
як традыцыйнага тыпу абарончых сцен вял. пашырэння
не мелі.
ТАСКАНСКІ ОРДЭР, адзін
з
архітэктурных
ордэраў.
З'яўляецца разнавіднасцю дарычнага ордэра і адрозніваецца ад яго адсутнасцю канелюраў на калоне і трыгліфаў
на фрызе. Нясучыя часткі —
гладкі ствол калоны з капітэллю і базай. Капітэль складаецца з шыйкі, якая злучае капітэль з ствалом калоны, эхіна
(паўавала) і верхняй квадратнай у плане пліты (абака).
Антаблемент складаецца з архітрава, гладкага фрыза і
карніза. Як маст.-выразная
форма Т. о. склаўся ў архітэктуры Стараж. Рыма. Назва
паходзіць ад вобласці Таскана
ў Цэнтр. Італіі (стараж. Этрурыя).
ТРАВЕЯ (ад франц. travee
пралёт), у раманскай і гатычнай архітэктуры прамавугольная ў плане прасторавая ячэйка нефа, абмежаваная па вуглах 4 апорамі, якія нясуць
крыжовае або самкнутае скляпенне. Гатычнае збудаванне
ўяўляе сабой сістэму Т.
ТРАНСЕПТ (позналац. transeptum ад лац. trans за + septum агароджа), адзін ці некалькі папярочных нефаў у
базілікальных і крыжовых у
плане храмах, якія перасякаюць падоўжныя нефы, павялічваюць прастору інтэр'ера
перад алтаром і апсідай. Узнік у раннехрысціянскіх храмах Зах. Еўропы. На Беларусі асабліва нашырыўся ў

Тарасы.

Тасканскі ордэр.

Трансепт.
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ТРАПЕЗНАЯ
рэнесансавых і барочных базіліках
з канца 16 ст.,
вядомы і ў пабудовах стыляў
класіцызму, несапраўднай готыкі і інш. Часам на перакрыжаванні гал. нефа і Т. будавалі купал або невял. вежусігнатурку. Пераход ад падоўжных нефаў да Т. афармляўся падпружнымі аркамі сяродкрыжжа.
ТРАПЕЗНАЯ (ад грэч. trapeza стол, ежа), 1) у хрысціянскіх манастырах спец. будынак з залай для сумесных трапез, з царквою і дапаможнымі
памяшканнямі. У Расіі Т. ў
16-17
ст. мелі вял. 1-,
2-стоўпныя або бясстоўпныя
залы з адкрытымі тэрасамігульбішчамі і лесвіцамі, багатым дэкар. убраннем. 2) Прасторная невысокая прыбудова
з зах. боку хрысціянскага храма, якая служыць для богаслужэння ў зімовы час і грамадскіх патрэб прыхаджан. Т.
найбольш характэрны для рус.
архітэктуры 17-18 ст., пашыраны ў пабудовах рэтраспектыўна-рус. стылю канца 19 —
пач. 20 ст.

Тромпы.

Трыгліф.
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ТРОМПЫ (франц. trompe ад
старажытнаверхненям. trumba труба), трохвугольная нішападобная скляпеністая канструкцыя ў форме часткі конуса, палавіны або чвэрці сферычнага купала. Т. служаць
для пераходу ад ніжняй, квадратнай у плане, часткі будынка да верхняй, круглай альбо
шматвугольнай (да купала або
яго барабана). Часам Т. з'яўляюцца апорнай канструкцыяй 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), прамавугольная, крыху выцягнутая
па вертыкалі пліта з некалькімі жалабкамі. Чаргуючыся з
метопамі, Т. ўтвараюць фрыз
у дарычным ордэры; звычайна
размяшчаюцца па восях калон
і інтэркалумніяў (паміж калонамі) і на канцах фрыза па
вуглах будынка. Т. ў камені
ўяўляюць сабой арнаментаваныя тарцы бэлек першапачатковага
драўлянага
перакрыцця.
ТРЫФОРЫУМ, т р ы ф ор ы й (позналац. triforium ад
лац. tri... y складаных словах — тры + foris дзверы, ува-

ход), 1) 3-часткавае аркаднае акно або арачны праём
з 3-лопасцевым завяршэннем.
2) Аркада ў 2-м ярусе цэнтр.
нефа раманскіх і гатычных базілікальных
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 нефаў, часам у абходзе хора
гатычнага храма.
ТРЭЛЬЯЖ (франц. treillage),
1) тонкі ажурны каркас для
павойных раслін. Мае дэкар.
і функцыянальнае (сонцаахоўнае) прызначэнне. Адзін з відаў архітэктуры малых форм.
2) Арнаментальны матыў у выглядзе косай сеткі, часам з
кветачкамі на скрыжаваннях.
Выкарыстоўваецца ў аздобе
фрызавых паясоў, плафонаў,
панелей, агароджаў алтароў і
амбонаў, царскіх варот, спавядальняў, картушаў і інш.
ТЫМПАН (грэч. tympanon),
поле трохвугольнага ці фігурнага франтона; паглыбленая
частка сцяны (ніша) паўцыркульнага, 3-вугольнага або
стральчатага абрысу над акном або дзвярамі. У Т. нярэдка размяшчаюць скульптуру, жывапісныя выявы, гербы
і інш.
ТЫНКОЎКА,
т ы н к , аддзелачны зацвярдзелы слой,
утвораны будаўнічым растворам на паверхні канструкцыйных элементаў, частак будынкаў і збудаванняў. Тынкавальныя растворы звязваюцца вапнай, цэментам, гіпсам, глінай, магнезітам. У сучасным
буд-ве выкарыстоўваюць Т.:
звычайную
(для выраўноўвання
паверхні агараджальных канструкцый), с п ец ы я л ь н у ю (водатрывалую і
воданепранікальную,
акустычную, рэнтгенанепранікальную,
цеплаізаляцыйную,
вогнезасцерагальную і інш.),
д э к а р а т ы ў н у ю (для павышэння эстэтычнай выра.чнасці будынкаў і збудаванняў
у растворы дадаюць каляровыя і крышталічныя запаўняльнікі, мармуровы пясок,
слюду, рознакаляровую шкляную крошку і каляровыя
пігменты). Маст. эфект дэкаратыўнай Т. дасягаецца таксама рэльефнай апрацоўкай слоя
каменячосным інструментам

Трыфорыум.

Тымман франтона палаца ў Нясвіжы. 1618 стагоддзі.

ФІЯЛ
для імітацыі фактуры натуральнага каменю.
ТЭРАСА (франц. terrasse ад
лац. terra зямля), 1) гарызантальная ці слаба нахіленая
пляцоўка
натуральнага
ці
штучнага паходжання, якая
ўтварае ўступ на схіле мясцовасці. Ствараецца для размяшчэння будынкаў на крутым рэльефе, буд-ва дарог,
арганізацыі пад'ездаў да збудаванняў. Насыпныя Т. ўмацоўваюць падпорнымі сценкамі, парапетамі і інш. 2) Натуральныя або штучныя пляцоўкі, прызначаныя для стварэння
паркавых кампазіцый. 3) Адкрытая з трох бакоў
(з 19 ст. часам зашклёная)
летняя прыбудова да будынка,
якая падтрымліваецца слупамі, калонамі, аркадамі, кансолямі. Дах Т. часцей усяго
з'яўляецца працягам даху асн.
будынка.

Ф

Чарцяжы
галоўнага
(уверсе) і бакавога фасадаў архірэйскага палаца ў Магілёве. 2-я
палавіна 18 ст.

ФАНТАН [італьян. fontana ад
лац. fons (fontis) крыніца], дэкаратыўнае збудаванне, якое
служыць асновай ці абрамленнем для струменяў вады; твор
малых форм. У антычнасці
Ф. — крыніца пітной вады. Пазней Ф. у спалучэнні з
архітэктурай, скульптурай і
зялёнымі насаджэннямі стаў
адным з сродкаў дэкар. і мастацка-вобразнага вырашэння
ў архітэктуры, садова-паркавым мастацтве і горадабудаўніцтве. Архітэктурнае вырашэнне Ф. заснавана на спалучэнні 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 вертыкальная
паверхня
збудавання,
якую ўтвараюць знадворная
канструкцыя, гарызантальныя
і
вертыкальныя
чляненні,
рытм прыёмаў (балконаў, лоджый), архіт. дэталі, фактура
будаўнічых і аддзелачных матэрыялаў, колеравы каларыт
і інш.; у залежнасці ад тыпу

збудавання, формы яго плана,
месцазнаходжання
вылучаюць галоўны, бакавы, дваровы, садовы фасады. 2) Выява
на чарцяжы вонкавага выгляду збудавання, якое праектуецца на плоскасці праекцыі.
ФАХВЕРК (ням. Fachwerk ад
Fach панель, секцыя + Werk
пабудова), тып канструкцыі ў
драўляным каркасным буд-ве.
Нясучая сістэма класічнага Ф. складаецца са стоек
(падпорак, слупкоў), гал. бэлек (трамаў, абвязак, рам) і
дапаможных бэлек (брусоў,
дошак). Устойлівасць Ф. надаюць касякі або падкосы.
Элементы канструкцыі мацуюцца між сабой шыпамі або
ўрубкамі (з 16 ст. выкарыстоўваюцца і жалезныя мацаванні). Агароджы ў пабудовах фахверкавай канструкцыі
робяцца запаўненнем прамежкаў між нясучымі элементамі
цэглаю, глінай і інш. матэрыяламі. Ф. выконваў ролю не
толькі канструкцыйнага, але
і дэкар. элемента будынка,
расчляняючы фасад на панелі
рознай формы (а часам і
афарбоўкі) і надаючы будынку своеасаблівы, маляўнічы
выгляд. У сярэднявечча Ф. вядомы ва ўсёй Еўропе. У 913 ст. гарады Беларусі, Кіеўскай
Русі
забудоўваліся
шмат'яруснымі (2-4-павярховымі) дамамі зрубнай і стаўповай (фахверкавай)
канструкцый. Відаць, былі і камбінацыі — зрубны цокальны
паверх і фахверкавая надбудова. У бел. буд-ве Ф. вядомы пад назвай "прускі мур".

Жылы фахверкавы дом.

ФІЛЁНГА (ад ням. Fiillung,
літар. напаўненне), 1) квадратнае або прамавугольнае
поле сцяны, пілястры, столі,
скляпення і інш., абведзенае
рамкай. Ф. звычайна рабілі
з таго самага матэрыялу, што
і сцяну, часам з іншага. Дэкарыравалі
скульптурным
ці
жывапісным арнаментам, геральдычнымі выявамі, фактурнай ці колернай тынкоўкай. 2) Тонкая дошка або
фанера, якая ўстаўляецца ў
дзвярную раму і абрамляецца накладным прафіляваным
бруском. Такія дзверы наз.
філянговымі.
ФІЯЛ (ад грэч. phiale чаша,
кубак), дэкаратыўная востраканцовая каменная пірамідка,
якая завяршае пінакль, шчыт,
контрфорс, фігурны шпіль і
інш. Нярэдка Ф. ўпрыгожва-

Філёнга ў афармленні
партала Успенскага сабора Жыровіцкага манастыра.
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ФЛІГЕЛЬ

Фіялы.

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), дапаможная прыбудова да жылога
дома ці асобнае збудаванне,
якое ўваходзіла ў комплекс
сядзібы. Вядомы ў многіх краінах Еўропы са старажытнасці, пашыраны ў архітэктуры
стыляў барока, класіцызму і
інш. Ф. прызначаліся пад
жыллё аканомаў, прыслугі,
гасцей, у іх размяшчаліся
кухні, пякарні, залы, бібліятэкі, аранжарэі, скарбніцы,
капліцы і інш. Існавалі ў сядзібна-палацавых
комплексах, палацава-паркавых ансамблях, манастырскіх і кляштарных комплексах; нярэдка мелі выгляд вежаў, замкаў
і інш.
ФЛЮГЕР (ад
ням. Fliigel ці галанд. vleugel крыло),
прылада для вызначэння напрамку і вымярэння хуткасці
ветру. Складаецца з металічнай пласцінкі (флюгаркі),
якая круціцца на вертыкальнай восі ў напрамку ветру.
Акрамя функцыян. прызначэння адыгрывае маст. ролю
і выкарыстоўваецца як элемент афармлення жылых і грамадскіх будынкаў.

Франтон жылога дома
ў Гродне. Пачатак
19 ст.
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ФРАНТОН [франц. fronton
ад лац. frons (frontis) лоб, пярэдні бок], частка (звычайна ў
выглядзе трохвугольніка) фасада будынка, порціка, каланады, абмежаваная схіламі
даху і карнізам. Поле Ф. (тымпан)
часта
ўпрыгожваецца
рэльефам, скульптурай, праёмамі і нішамі рознай формы
і інш.; у драўляным дойлідстве — архіт. разьбой, часта
ўпрыгожанай сімвалічнай выявай сонца (паўкруг з прамянямі). У завяршэнні вуглоў
часам выкарыстоўвалі акратэрыі. У нар. дойлідстве Ф.
з'яўляецца
канструкцыйным
элементам хаты і гасп. пабудоў. Форма яго вызначаецца
формай страхі. Ф. звычайна
трохвугольны, радзей трапецападобны (усечаны зверху),
найчасцей з акенцам. Да
2-й пал. 19 ст. рабілі таксама
закотам, зашывалі саломай ці
лазой, пазней — дошкамі, звычайна вертыкальна. Дэкаратыўнасць Ф. ствараецца маст.
шалёўкай "квадратам", "ромбам", "у елачку" і інш., нак-

ладкамі, якія ўтваралі геаметрычны арнамент. Дэкор Ф.
звычайна завяршаецца разнымі закрылкамі і фігурным
вільчыкам. Дэкаратыўнымі Ф.
ўпрыгожваюць вокны і дзверы
будынкаў. Ф. вядомы з часоў
Стараж. Грэцыі і Стараж. Рыма.
ФРАНЦЫСКАНЦЫ,
манахі каталіцкага жабрацкага
ордэна (не маглі мець уласнасці, сталага жылля, павінны
былі жыць жабрацтвам), створанага ў Італіі ў 1209 і названага
імем
заснавальніка
Францыска Азізскага (11821226). Ф. былі вандроўнымі манахамі, паходзілі з беднага насельніцтва і прапаведвалі аскетызм. Актыўна процістаялі рэфармацыйнаму руху,
удзельнічалі ў інквізіцыі, вялі
шырокую місіянерскую дзейнасць, выкладалі ў школах і на
кафедрах ун-таў. Каля 1237
паявіліся ў Польшчы, адкуль
пазней як місіянеры праніклі на Беларусь. У час княжання Гедыміна (1316-1341)
Ф. пабудавалі свае касцёлы ў
Навагрудку і Вільні. Шырокую дзейнасць на Беларусі
вялі ў 17 ст. Кляштары Ф.
існавалі ў Гальшанах, Гродне,
Дзісне, Драгічыне, Ашмянах,
Івянцы, Лукомлі, Менску, Навагрудку, Паставах, Пінску,
Полацку, Празароках, Оршы,
Сянне і інш. Касцёлы і кляштары Ф. — выдатныя помнікі
архітэктуры. Пасля далучэння
Беларусі да Расіі ўплыў Ф.
пачаў слабець, у сярэдзіне
19 ст. іх кляштары зачынены.
Зараз ордэн дзейнічае ў многіх кдаінах свету, налічвае каля 50 тыс. членаў.
ФРЫЗ (франц. frise), 1) у архітэктурных ордэрах сярэдняя
частка антаблемента, паміж
архітравам і карнізам. У дарычным ордэры Ф. расчляняецца на метопы і трыгліфы,
у іанічным і карынфскім — запаўняецца суцэльнай стужкай
рэльефу або пакідаецца пустым. Вядомы ў архітэктуры
Стараж. Грэцыі. Пашыраны ў
стылях класіцызму і ампір. 2)
У дэкар. скулыггуры і жывапісе Ф. — выяўленчая ці дэкар. кампазіцыя ў выглядзе
гарызантальнай палосы на верхняй частцы сцяны ўнутры ці
звонку будынка, часам аформленая рэльефам, арнаментыкай у тэхніцы сграфіта.
ФУНДАТАР (ад лац. fundare
засноўваць, закладваць), асо-

Фрызы..

ХАТА

Функцыяналізм. Праект дома Цэнтрасаюза
ў Маскве. Архітэктар
Ле Карбюзье. 19281935.

ба, якая заснавала што-небудзь або фінансавала заснаванне чаго-небудзь.
ФУНКЦЫЯНАЛІЗМ,
кірунак у архітэктуры 20 ст., заснаваны на сцвярджэнні першаснасці функцыі (утылітарна-практычнага прызначэння)
твора архітэктуры адносна яго
формы. Яму характэрны выкарыстанне дасягненняў навукі і тэхнікі, эканамічнасць,
прастата форм, адмаўленне ад
дэкору. Асновы Ф. (прынцып
мэтазгоднасці планіровачных
рашэнняў, формы і канструкцыі) 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 планіровачныя прыёмы (стандартныя жылыя секцыі і кватэры,
забудова кварталаў і інш.).
Ф. быў шырокай, але супярэчлівай і неаднароднай плынню.
Часта прыводзіў да схематызму, ігнаравання нац. традыцый і мясц. умоў. Прынцыпы
функцыянальнасці распрацоўвалі архітэктары Ле Карбюзье, В. Гропіус, Л. Міс ван
дэр Роэ. У 1920-я г. Ф. набыў
характар т. зв. міжнар. стылю.
У 1930-я г. архітэктары Фінляндыі (А. Аалта), Швецыі (С.
Маркеліус), Японіі (К. Танге),
Бразіліі (А. Німеер) распрацоўвалі прыёмы адпаведна нацыянальнай спецыфікі сваіх
краін. Пасля 2-й сусветнай
вайны (1939-1945) уплыў Ф.
адрадзіўся пры аднаўленні
зруйнаваных
гарадоў,
але
адзінства міжнар. стылю распалася. Шэраг прыёмаў збліжае Ф. з канструктывізмам
у сав. архітэктуры.

X

ХАТА, жылая, пераважна
зрубная пабудова. Як тып
жылля гістарычна развілася з
зямлянкі (паўзямлянкі). На
асаблівасці планаў, канструкцый, дэкар. аздобы X. ўплываюць
сацыяльна-эканамічныя і прыродна-кліматычныя
ўмовы, будаўнічыя матэрыялы пэўных рэгіёнаў. Беларуская X., якая мае шмат агульнага з украінскай і рускай

(паўд. рэгіёны), вызначаецца
дасканаласцю апрацоўкі будаўнічых матэрыялаў, прапарцыянальнасцю форм, выразнасцю кампанентаў, дэкар.
аздабленнем. Функцыянальныя, канструкцыйныя і дэкар.
элементы X. (франтоны, ліштвы, вільчыкі, дымнікі, падзоры
і інш.) часта ўпрыгожаны архіт. разьбой. Важны элемент
дэкору X. — маст. шалёўка:
пэўным нахілам дошак ствараюцца разнастайныя ўзоры
(квадраты, ромбы, трохвугольнікі і інш.). У буд-ве
X. найбольшага развіцця дасягнулі
канструкцыйныя і
маст. прыёмы нар. дойлідства. 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 пашырана з 19 ст. Сцены клалі
з акораных або абчасаных
бярвён, часам з дыляў — бярвён, расшчэпленых на 4 плахі.
Да 19 ст. X. будавалі закідной
тэхнікай — у "шулы" (вертыкальныя бярвёны з пазамі).
Спосабы рубкі вуглоў: у просты вугал ("у чашку", "у просты 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 бляху. Да канца 19 ст. быў пашыраны 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 тоўстай бэльцы — "траме", потым на папярочных бэльках
і камбінаваныя). Каб уцяпліць
X., сцены імшылі, ніжні вянок
(падваліна) абносілі прызбай.
Інтэр'ер традыцыйнай X. строга рэгламентаваны. У куце
каля дзвярэй стаяла печ, вусцем да прыпечнага акна, побач
быў т. зв. бабін кут. Па дыяганалі ад печы знаходзілася покуць — пачэснае месца ў X.
(паабапал вял. "кутнія вокны"), там стаялі стол, нерухо-

Хата. Планы трохкамернага жылля: 1 —
хаты; 2 — сенцы; 3 —
каморы; 4 — варыўня.

Хата. Планы жылля
аднакамернага і двухкамернага: 1 — хата;
2 — сенцы.
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ХЛЕЎ

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

мыя лавы пры сценах, услон.
Ад печы ўздоўж глухой сцяны
размяшчаліся палаці. На сцяне каля дзвярэй мацавалася
паліца, дзе трымалі посуд і
інш. начынне. Інтэр'ер X. паступова дапаўняўся інш. мэбляй. Удасканальвалася ўнутраная прастора X.: некапітальнымі перагародкамі выдзялялі
кухню,
спальню,
святліцу.
Знадворку
перад
уваходам пачалі прыбудоўваць ганак і веранду.
ХЛЕЎ, традыцыйная, пераважна зрубная гасп. пабудова
для ўтрымання свойскай жывёлы. Вядомы са старажытнасці ў большасці народаў свету, у славян паявіўся не пазней 5 ст. н. э. На тэр. Беларусі
паявіліся ў часы Кіеўскай Русі, ім папярэднічалі лёгкія
збудаванні тыпу кашар і паветак. Залежна ад жывёлы,
якую трымаюць у X., яго называюць кароўнікам, аборай,
стайняй, аўчарняй, свінарнікам. У сялянскіх сядзібах
X. — драўляныя прамавугольныя ў плане зрубныя ці вянкова-слупавыя збудаванні пад
2- або 4-схільнымі стрэхамі.
Зрубы рабілі звычайна з другасортнай драўніны, без падвалін, не заўсёды імшылі. X.
звычайна ставілі за хатай,
клеццю і павеццю ўпрытык,
асобна ці з невял. прамежкамі; часам іх ставілі на гумнішчы 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 яруса) адкрытая галерэя ў інтэр'ерах храмаў, парадных залаў і інш. Размешчаны звычайна з зах. боку храма ці
апяразваюць неф з паўд., зах.
і паўн. бакоў. У перыяд сярэднявечча X. прызначаліся для
прадстаўнікоў
вышэйшых
слаёў грамадства, пазней на
іх размяшчаліся музыканты,
пеўчыя, арган. У хрысціянскіх
базіліках, раманскіх і гатычных храмах 13-15 ст. X. —
агароджаная балюстрадай галерэя паміж нефам і прэсбітэрыем насупраць гал. алтара.
З сярэдзіны 15 ст. X. размяшчалі пры ўваходзе ў храм,
у праваслаўных храмах — над
бабінцам. У пабудовах стылю
класіцызму X. мелі выгляд
каланады, завершанай антаблементам і атыкавай сцяной.
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ХРАМ, культавае збудаванне,
прызначанае для выканання
рэлігійных абрадаў. Архіт.
прызначэнне X. значна шырэйшае за культавыя функцыі
і рэлігійныя ідэі, якія пэўным
чынам уплываюць на іх формы, тыпы і характар. Архітэктура асн. тыпаў X. (свяцілішча, хрысціянскія касцёлы,
цэрквы і саборы, мусульманскія мячэці, іудаісцкія сінагогі, будыйскія пагады) гістарычна відазмянілася адпаведна развіццю дойлідства ў розных краінах і набывала яркую
нацыянальную
своеасаблівасць. На працягу тысячагоддзяў Х. выконвалі не толькі
рэлігійныя, але і некаторыя
грамадскія функцыі (урачыстыя сходы, цырымоніі; многія
X. мелі мемарыяльны характар), адыгрывалі ролю абарончых
збудаванняў
(гл.
Храм-крэпасць).
У сімволіцы архіт. частак і дэкар.
ўбрання X. раскрываліся асн.
рысы светапогляду эпохі. Манум. будынкі X., размешчаныя
ў вузлавых пунктах горада,
маюць вял.
горадабудаўнічае значэнне. Гл. таксама
Кляштар, Манастыр.
ХРАМ-КРЭПАСЦЬ, будынак, які сумяшчае функцыі
культавага і абарончага збудавання. 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 мураванымі сценамі, вежамі, амбразурамі, байніцамі, машыкулямі.
У гатычных Х.-к.
асноўны аб'ём фланкіраваўся
па вуглах 4 круглымі або гранёнымі 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 вежу крапаснога тыпу, па баках
якой часам размяшчаліся 2 невял. баявыя вежы. У пач. 17
ст. з'явіліся Х.-к. з 2 вежамі па
баках гал. фасада. У эпоху
Адраджэння Х.-к. завяршаліся дэкар. абарончымі атыкамі.
Абарончы характар мелі таксама некаторыя сінагогі.

ЦЭНТРЫЧНЫЯ

Ц
ЦАМЯНКА, будаўнічы, звычайна вапнавы раствор з дамешкай драбнатоўчанай чырвонай цэглы для муроўкі і тынкоўкі сцен, іх грунтоўкі пад
фрэскавы жывапіс. Такі раствор выкарыстоўвалі фінікійцы
(10 ст. да н. э.) для гідраізаляцыі вадасховішчаў і водаправодаў; Ц. пашырана ў буд-ве
Стараж. Грэцыі і Стараж.
Рыма, у манум. буд-ве Візантыі, адкуль у 10 ст. трапіла на
тэр. сучаснай Беларусі. Выкарыстоўвалі з
11-12
ст. у
т. зв. паласатай муроўцы
са "схаваным радам" (Полацк, Тураў, Віцебск, Навагрудак, Гродна). У выніку чаргавання бледна-ружовых палос Ц. і чырвонай плінфы паверхня сцяны мела дэкар. выгляд. Ц. ўжывалася часам у
буд-ве канца 16 — пач. 17 ст.
ЦАРКВА [ад грэч. kyriake
оікiа),літар. божы дом], культавы будынак, прызначаны
для богаслужэння і выканання
рэлігійных абрадаў у праваслаўным хрысціянстве. Першыя Ц. з'явіліся на Русі з прыняццем хрысціянства (Сафійскія саборы ў Кіеве, Ноўгарадзе, Полацку). Па планіровачнай структуры могуць быць крыжова-купальнымі і базілікальнымі. Па канструкцыйнай схеме — 4-стаўповыя, 6-стаўповыя, бесстаўповыя і інш. Ц.
будаваліся з плінфы, цэглы,
бутавага каменю, дрэва. Маюць 3-часткавую
кампазіцыю — прытвор, асн. аб'ём,
алтар. З узнікненнем трапезнай некаторыя Ц. набылі 4часткавую кампазіцыю. Пры
гэтым
прытвор выконваў
функцыю своеасаблівага вестыбюля, над якім узвышалася званіца — высотная дамінанта аб'ёмнай кампазіцыі.
Над скрыжаваннем гал. нефа
трансепта ўзводзіўся светлавы барабан, які завяршаўся
купалам і апіраўся на слупы
пры дапамозе
ветразевых
скляпенняў. У сярэдзіне 19 —
пач. 20 ст. барабан з купалам
набываюць больш дэкаратыўнае, чым функцыянальнае
прызначэнне. У залежнасці ад
колькасці нефаў Ц. магла
мець 5 і больш купалаў. У пла-

не кожны неф звычайна заканчваўся апсідай. У бакавых
апсідах, калі яны злучаліся
з асноўнай, дзе быў гал.
алтар, рабілі спец. памяшканні: з левага боку дзяканнік,
з правага — ахвярнік.
ЦАРСКІЯ ВАРОТЫ, двухстворкавыя дзверы ў цэнтры
ніжняга яруса іканастаса, якія
злучаюць алтар з асн. аб'ёмам
інтэр'ера праваслаўнага або
уніяцкага храма. На Беларусі Ц. в. зберагліся з 16 ст. Звычайна іх рабілі з дрэва, упрыгожвалі рэльефнай або ажурнай разьбой, паліхромнай размалёўкай, пазалотай адпаведна пануючаму маст. стылю і
характару аздаблення іканастаса. Паводле канона, у верхняй частцы Ц. в. змяшчалі
кампазіцыю
"Благавешчанне", ніжэй, у клеймах — выявы евангелістаў Лукі, Іаана,
Марка; Матфея. Часам кампазіцыю "Благавешчанне" замянялі інш. сюжэтамі. У некаторых творах адбіўся моцны
ўплыў т. зв. народнага прымітыву. У канцы 18 — пач.
19 ст. Ц. в. часта плялі з саломкі, аздаблялі каштоўнымі
тканінамі.
ЦВІНТАР, царкоўны двор ці
агароджанае месца пры царкве. У некаторых выпадках
Ц. наз. агароджаныя могілкі
пры царкве.
ЦОКАЛЬ (ад італьян. zoccolo,
літар. чаравік на драўлянай
падэшве), ніжняя частка вонкавай сцяны будынка, збудавання, помніка, якая ляжыць
на фундаменце. Вядомы са
старажытнасці ў манум. грамадскіх, культавых будынках.
Узнік як умацаванае (патаўшчэнне) ніжняй часткі сцяны,
калоны, пілястры, партала і
інш. Ц. часта апрацоўваецца
рустыкай, профілямі, дэкар.
абліцоўкай. У архітэктуры,
дзе выкарыстоўваліся ордэрныя сістэмы, Ц. звычайна меў
выгляд п'едэстала з 3-часткавым чляненнем.
ЦЭНТРЫЧНЫЯ
ЗБУДАВАННІ, пабудовы, сіметрычныя адносна вертыкальнай восі ў цэнтры гал. памяшкання,
якое дамінуе ў кампазіцыі.
Тэрмін звычайна ўжываецца ў
дачыненні да твораў архітэктуры, маст. вобраз якіх актыўна акцэнтуе ўвагу гледача
на іх гал. ідэі-функцыі (культавай, мемарыяльнай ці відовішчнай). Функцыянальнае ці
ідэйна-маст. значэнне Ц. з.

Цокаль.

Цэнтрычныя збудаванні. Віла "Ратонда" каля Вічэнцы. Архітэктар
А. Паладыо. 16 ст.
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ЦЯГА
выяўлена як у плане (круг,
квадрат,
шматграннік
ці
больш складаная геам. фігура), так і вонкавым выглядзе
збудавання.
ЦЯГА, гарызантальны ці вертыкальны
паясок,
выступ
(звычайна атынкаваны ці мураваны), які падзяляе сцены
будынка ці абрамляе пано і
столь. Складаецца з некалькіх
абломаў архітэктурных.

ч

Чацвярык. Званіца ў
в. Вялец Глыбоцкага
раёна.
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ЧАРАПІЦА, дахавы штучны будаўнічы матэрыял. Вырабляюць Ч. з абпаленай гліны і сілікатную з цэментавапясчаных раствораў. У залежнасці ад формы Ч. падзяляюць на пазавую (мае пазы
і выступы) і плоскую (пакрывае дах у два слаі); сілікатную Ч. пакрываюць атмасферастойкімі фарбамі ці каляровай глазурай у розныя
колеры.
ЧАРЦЁЖ, відарыс будынкаў
і збудаванняў, іх дэталей у
графіцы архітэктурнай з захаваннем асобных
правіл,
маштабу і шэрагу ўмоўных
адзнак; выкананне архіт.-будаўнічых
чарцяжоў, якое
грунтуецца на начартальнай
геаметрыі (навука аб метадах
выяўлення прадмета на плоскасці). Падзяляецца на тры
віды: у артаганальных праекцыях (План, Разрэз, Фасад);
у перспектыве; у аксанаметрыі.
ЧАЦВЯРЫК, 4-вугольнае ў
плане збудаванне або састаўная частка кампазіцый шатровых і ярусных храмаў. Жылыя, гасп., вытворчыя, кўльтавыя, 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 выразныя рытмічныя вертыкальныя кампазіцыі грамадзянскіх
і культавых будынкаў.
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ШАЛЁУКА, знадворная абшыўка дошкамі ці дранкамі
сцяны, франтона і інш. элементаў драўлянага будынка.
Выконвае дэкар. і засцерагальную функцыі. Выкарыстоўваецца ў сядзібна-палацавым і культавым буд-ве, асабліва ў нар. дойлідстве. Найбольш пашыраныя віды Ш.:
вертыкальная, гарызантальная,
гарызантальная з нашчыльнікамі, камбінаваная, у елачку,
ромбападобная і інш. На У і
ПдУ Беларусі Ш. сцен і
франтонаў утварае шэраг гарызантальных паясоў, кожны
з якіх мае адметны малюнак.
Вуглы закрываюцца дошкамі,
часта з накладнымі элементамі ці прапілоўкай. Дэкар.
акцэнт узмацняюць фігурныя
паяскі, ажурныя карнізы і
інш. Арыгінальная Ш. франтонаў жылля цэнтр. Палесся
з выкарыстаннем салярных
матываў.
ШАЦЁР, шатровае пакрыццё
будынка (званіцы, храма, вежы і інш.) або яго часткі
4-граннай ці шматграннай
пірамідай. Выконваліся з цэглы і дрэва (мелі вянковую
ці каркасную Канструкцыі).
Драўляныя Ш. ствараліся напускам вянкоў з памяншальнымі даўжынямі бакоў, цагляныя — нахіленымі радамі або
напускам гарызантальных радоў цэглы. У культавых збудаваннях Ш. звычайна ўвенчваўся купалам, у грамадзянскім і ваенным — дазорнай
вышкай, флюгерам. Ш. вядомы ў дойлідстве многіх народаў свету. Пашыраны пераважна ў рускім мураваным
(16-17 ст.) і драўляным (да
канца 18 ст.) дойлідстве. На
тэр. Беларусі пакрыцці ў выглядзе Ш. вядомы са старажытнасці. Найбольшае пашырэнне атрымала ў мураваных і
драўляных збудаваннях 16 —
пач. 20 ст., пераважна ў замкавых вежах, ратушах, званіцах, храмах. Рабілі Ш. таксама над галерэямі і ганкамі.
ШКОЛА (лац. schola ад грэч.
scole) y а р х і т э к т у р ы . Характарызуе нац. архітэктуру
краіны, рэгіёна, калі яе своеасаблівасць выяўлена ў пэўных стылявых і храналагічных

Віды шалёўкі: 1 — вертыкальная; 2 — гарызантальная з нашчыльнікамі; 3 — гарызантальная; 4 — ромбападобная; 5 — У елачку;
6 — камбінаваная.

Шацёр.

ШЧЫТ

ШПІЛЬ (галанд. spil, ням.
Spille), вертыкальнае востраканцовае завяршэнне будынкаў у выглядзе моцна выцягнутых конуса ці піраміды,
часта ўвенчаных скульпт. ці
разной выявай, сімвалічнай
фігурай, флагам, флюгерам і
інш.

на на ўскраінах буйных гарадоў і ў фартэцыях. Мураваныя
будынкі Ш. ўзводзіліся пераважна па індывідуальных праектах і ўяўлялі сабой рэгулярна спланаваныя комплексы з
сіметрычна размешчанымі вакол гал. будынка службовымі
памяшканнямі. У 1-й палове 19 ст. выкарыстоўваліся
анфіладная і калідорная планіровачныя схемы. З 1830-х г.
пашырылася П-падобная кампаноўка плана са светлым
калідорам і аднабаковым размяшчэннем палат. Будаваліся
звычайна ў стылі класіцызму з
падкрзсленай строгасцю і лаканізмам. Абавязковым кампанентам шпітальных комплексаў былі сады для адпачынку хворых і аптэкарскія,
дзе вырошчвалі зёлкі.
ШПОНА (ням. Span), тонкія лісты драўніны, атрыманыя лушчэннем. Ідуць на выраб клеенай фанеры, сталярных пліт, драўнянаслаістых
пластыкаў, драўнянастружкавых і драўнянавалакністых
пліт.Дзякуючыбагатайтэкстуры і каляровай палітры адценні
Ш. можна выкарыстоўваць
пры афармленні інтэр'ераў.
ШТАНДАРА, п а л я , с т а я к ,
моцная калода (найчасцей дубовая ці смалістая), якую
ўкопвалі ў зямлю пад вугал
будынка. Ш. дазвалялі лепш
захоўваць ад вільгаці зруб,
а пры буд-ве на няроўным месцы 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 будынка.

ШПІТАЛЬ (ад лац. hospitalis
гасцінны), установа для апекі
над састарэлымі, бяздомнымі
і хворымі; ваенна-медыцынская ўстанова для стацыянарнага лячэння; спецыяльны ці
прыстасаваны будынак, у якім
размяшчаўся Ш. У шэрагу
краін Еўропы і ЗША — некаторыя цывільныя бальніцы.
У 15-18 ст. Ш. на Беларусі
засноўваліся на філантрапічныя ахвяраванні свецкіх феадалаў, па фундацыі каталіцкіх і пратэстанцкіх храмаў,
кляштараў, магістратаў і рамесніцкіх цэхаў. У канцы
18 ст., пасля далучэння да
Расіі, пашырыліся ваенныя
Ш. Размяшчаліся яны звычай-

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 бярвёны сцен, вуглавыя, што ставілі ў вуглах будынка, і тыя,
што адначасова былі вушакамі 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,

межах; таксама творы архітэктуры, выкананыя вучнямі і
паслядоўнікамі вядомага майстра. У архіт. навучальных
установах пад кіраўніцтвам
вядомага архітэктара часам
ствараюцца групы ці майстэрні, члены якіх аб'яднаны поглядамі і ідэямі кіраўніка.
Выпрацаваныя гэтымі групамі (майстэрнямі) найбольш
устойлівыя архіт.-маст. прынцыпы і манеры вызначаюць
архіт. Ш. навучальнай установы, адыгрываюць значную
ролю ў развіцці архітэктуры.
ШПАЛЕРЫ (ням. Spalier ад
італьян. spalliera) y c a д о в апаркавым
мастацтве,
1) рады дрэў, кустоў абапал
дарогі ці дарожкі, якія ўтвараюць алеі. 2) Рашотка-апора
для прымацавання павойных
раслін. Выкарыстоўваюцца ў
асноўным пры стварэнні рэгулярных кампазіцый. Алеі маглі мець выгляд калідораў з высокімі зялёнымі сценамі, у
якіх праразаліся дзверы і вокны. Падобныя сцены акаймоўвалі прамавугольнікі баскетаў, аддзялялі партэры ад бакавых алей, служылі фонам,
на якім размяшчалася скульптура. Ш. называюць таксама
насценныя бязворсавыя дываны з сюжэтнымі і арнаментальнымі кампазіцыямі, выкананыя ўручную ў тэхніцы так
званага рэпсавага ўточнага
перапляцення.

Шпіль.

Штандара.

Шула.
73

ЭКЛЕКТЫЗМ
звычайна на гал. фасадзе.
Найболыы пашыраны ў архітэктуры стылю готыкі. Ш.
аздабляліся разнастайнымі мг'шамі, часам мелі крывалінейную або ступеньчатую форму.
У нар. драўляным дойлідстве
пашыраны Ш. хат, вынесеныя
наперад за плоскасць тарцовага фасада, маюць традыцыйнае дэкар. аздабленне.

Шчыт касцёла ў в. Ішкалдзь Баранавіцкага
раёна.

э
ЭКЛЕКТЫЗМ (ад грэч. eklektikos той, хто выбірае), спалучэнне разнастайных маст. элементаў. Звычайна ўзнікае ў
перыяд заняпаду буйных маст.
кірункаў. Выяўляецца ў неадпаведнасці матэрыяльна-тэхн.
асновы
архіт.
збудавання
(функцыянальнага
прызначэння, канструкцыі, будаўнічых матэрыялаў) яго аб'ёмнапрасторавай кампазіцыі. Напрыклад, пры запазычанні
элементаў архітэктуры мінулых эпох сучасныя жылыя,
грамадскія і вытв. будынкі
набываюць выгляд антычных
храмаў, палацаў эпохі Адраджэння і інш. Элементы Э.
вядомы ў познім стараж.-рымскім мастацтве (камбінацыя
форм, запазычаных з мастацтва Грэцыі, Егінта і інш.). Э.
характэрны для архітэктуры
(асабліва для афармлення інтэр'ераў) 19 ст., у якой некрытычна выкарыстоўваліся формы розных стыляў (несапраўдная 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 паўкруглая глыбокая ніша ў будынку альбо паўкруглае паўадкрытае збудаванне з сядзеннямі ўздоўж сцен; служыла для сходаў ці гутарак.
Э. называлі таксама параднае памяшканне жылога дома.
ЭНКАЎСТЫКА (грэч. enkaustike, ад enkaio палю, выпальваю), в а с к о в ы ж ы в а-
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п і с, жывапіс фарбамі, сувязным рэчывам якіх з'яўляецца
адбелены пчаліны воск. Выкарыстоўваецца ў манументальна-дэкаратыўнай
аддзелцы
будынкаў. Э. не паддаецца ўздзеянню вільгаці і паветра і
можа зберагацца нязменным
на працягу тысячагоддзяў. Існуюць гарачы спосаб і халодны (васковая тэмпера).
Э. вядома з часоў Стараж.
Егіпта. Асновай пад Э. служаць мармуры, пясчаннікі, туфы, вапнавыя і цэментавыя
тынкоўкі, дрэва.
ЭНТАЗІС (ад грэч entasis напружанне, узмацненне), плаўнае патаўшчэнне ствала калоны, лёгкая пухліна, максімум
якой прыходзіцца на 1/3 яе
вышыні. Як пластычны і дэкар. сродак для ўзмацнення
маст.
выразнасці
пабудоў
узнік у Стараж. Грэцыі і
Стараж. Рыме. Э. стварае ўражанне напружанасці калоны
і дае магчымасць пазбегнуць
аптычнай ілюзіі ўвагнутасці яе
ствала, надае пабудове зрокавую ўстойлівасць і маштабную
выразнасць.

Энтазіс: а — у калоне
тасканскага. ордэра;
б — у калоне дарычнага ордэра.

ЭРКЕР (ням. Erker), паўкруглы, трохвугольны ці шматгранны зашклёны выступ на
плоскасці сцяны будынка. Вырашаецца ў выглядзе прысценнай канструкцыі на кансолях (радзей мае ўласны падмурак) і робіцца звычайна на
некалькі паверхаў, часам на
ўсю вышыню фасада. Узбагачае пластыку фасада, адыгрывае значную ролю ў кампазіцыі інтэр'ера; павялічвае плошчу ўнутраных памяшканняў,
іх асветленасць і інсаляцыю.
ЭСКІЗ (франц. esquisse), папярэдні малюнак, накід, пачатковы этап работы на стадыі
пошукаў агульнай ідэі, кампазіцыі і формы, які мае на мэце
хуткую
фіксацыю
задумы.
ЭСТАКАДА (франц. estacade), надземнае збудаванне на
апорах, прызначанае для развязкі транспартных пуцей ці
транспартных і пешаходных
патокаў. У залежнасці ад прызначэння і мясцовых умоў Э.
будуюцца нахіленымі ці гарызантальнымі; па канструкцыі
бываюць арачныя, бэлечныя,
рамныя і інш.
ЭТАЖЭРКА (франц. etagere),
каркаснае шмат'яруснае збудаванне (без сцен), якое стаіць у будынку ці па-за ім і прызначана для размяшчэння тэх-

Эркер.

ЯРУС
налагічнага альбо іншага абсталявання.
ЭХІН ( ф э ч . echinos, літар.
вожык), частка капітэлі, калоны дарычнага ордэра ў выглядзе круглай у плане падушкі з пукатым крывалінейным
профілем. З'яўляецца пераходам ад ствала калоны да
квадратнага абака. Вядомы з
часоў Старажытнай Грэцыі.

я

ЯРУС, адна з частак (секцый)
збудавання, якія планіровачна або канструкцыйна паўтараюцца і размешчаны адна
над адной. Звычайна Я. падзяляюцца
карнізамі,
прычолкамі, цягамі і інш. архіт.

элементамі. У некаторых будынках Я. адпавядаюць паверхам, у іншых — некалькі
паверхаў аб'ядноўваюць адзін
Я. Чляненне фасада на асобныя Я. ўзмацняе кантраст і
рытм архіт. кампазіцыі, акцэнтуе яе найб. значныя часткі.
Асаблівую выразнасць маюць
ярусныя цэнтрычныя збудаванні вежавага тыпу, у якіх
чаргуюцца чацверыкі, васьмерыкі, цыліндрычныя аб'ёмы
(званіцы, вежы і інш.), а таксама збудаванні з паярусна размешчанымі галерэямі. Ярусны
характар мае таксама інтэр'ер
шэрага культавых і грамадскіх
будынкаў.
Прынцыпы
ярусных кампазіцый выкарыстаны ў інтэр'ерах тэатральных будынкаў (размяшчэнне
балконаў, ложаў, галерэй), у
іканастасах і алтарах. У садова-паркавым мастацтве і азеляненні ярусамі ствараюцца
рабаткі і інш. дрэвава-кустовыя кампазіцыі.
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