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СТУПАКОЎ

1977—91 у Мінскім ін-це культуры, 
намеснік дырэктара Рэсп. навук.- 
метадычнага цэнтра нар. творчас- 
ці і культасветработы. Адначасова з 
1983 у Мін-ве культуры Беларусі (у 
1989—2004 начальнік упраўлення). 
У 1990 — 2004 каардынатар Нац. сек- 
цыі Міжнар. савета па арганізацыі 
фалькл. фестываляў і традыц. мас- 
тацтваў. 3 2005 саветнік Гал. ўпраў- 
лення Еўропы Мін-ва замежных 
спраў Рэспублікі Беларусь, саветнік 
па гуманітарных пытаннях і культу
ры Пасольства Рэспублікі Беларусь 
у Рэспубліцы Польшча. 3 2009 на- 
меснік міністра культуры Рэспублікі 
Беларусь. 3 2013 намеснік старшыні 
Бел. фонду культуры, ЦК прафсаюза 
работнікаў культуры. У.А.Гілеп.

СТУПАКЙЎ Юрый Фёдаравіч (24.3. 
1934, с. Рубцова Маскоўскай вобл. — 
24.10.1999), беларускі акцёр. Нар. 
артыст Беларусі (1980). У 1968—99 
працаваў у Дзярж. рус. драм, тэат- 
ры Беларусі. Выконваў драм, і ха- 
рактарныя ролі. Для яго творчасці 
характэрны глыбокае пранікненне 
ў сутнасць вобраза, псіхал. перака- 
наўчасць, арганічнае перапляценне 
драм, і камедыйнага пачаткаў. Ся- 
род лепшых роляў: Навіцкі, Хазяі- 
наў («Трывога», «Соль» А.Петрашке- 
віча), Карніла («Знак бяды» паводле
B.Быкава), Сацін («На дне» М.Гор- 
кага), Пабеданосікаў («Лазня» У.Ма- 
якоўскага), Васкоў («А досвіткі тут 
ціхія...» паводле Б.Васільева), мар- 
юз дэ Шарон («Мальер» М.Булга- 
кава), Браўн («Трохграшовая опе
ра» Б.Брэхта), Макдуф («Макбет» 
У.Шэкспіра), Шрузберы («Марыя 
Сцюарт» Ф.Шылера) і інш. Здымаў- 
ся ў кіно («Зімародак», «Полымя», 
«Вясельная ноч», «Культпаход у тэ- 
атр» і інш.).

СТЫЛІЗАЦЫЯ АБРАДУ, адзін з 
найбольш распаўсюджаных тыпаў 
абрадавага тэатралізаванага прад- 
стаўлення. Патрабуе глыбокіх тэарэт. 
і практычных ведаў у галіне абрада- 
ва-святочнай культуры народа. Пры
C.а. важна ў маст.-вобразнай форме

раскрыць 3 аспекты традыц. святоч- 
най культуры: міфал. светапогляд ча- 
лавека; моўна-паэт. структуру абраду 
і фалькл. твораў; рэгіянальныя асаб- 
лівасці, што надаюць абраду ўнікаль- 
ную самабытнасць. Менавіта сту
пень захавання і ўзнаўлення гэтых 
мает, кампанентаў у структуры рыту- 
альных дзей трэба лічыць гал. крытэ- 
рыем С.а.

Раскрыццё міфал. светапогля- 
ду пры С.а. адбываецца праз гульню, 
што не адмяняе ўзнаўлення ў ёй вы- 
токаў стараж. мыслення, пошуку ко
да, шыфру паводзін, учынкаў і абра- 
давых дзей чалавека мінулага. Пры 
дапамозе абрадавай мовы малюец- 
ца сац. асяроддзе, ракрываюцца асо- 
бы, персанажы, вобразы. Яна тлума- 
чыць рытуальныя падзеі, іх сімволіку 
і інш. Гэта мова можа быць незразу- 
мелай гледачу, таму ў некаторых вы- 
падках архаічныя і дыялектныя сло- 
вы замяняюцца блізкімі па значэнні. 
Часта пры С.а. выкарыстоўваюцца 
тропы (параўнанні, метафары, ува- 
сабленні). Напр., у вясельных песнях 
Палесся, зафіксаваных М.В.Доўнар- 
Запольскім, жаніх прадстаўлены як 
чорны воран, ветрык, галубок, зеля- 
носенькі дубок, месяц, селязень, со- 
баль, сокал, салавейка, а нявеста — 
быліна, каліна, таполя, пчала, хмара, 
дожджык, рэчка, шчука, пава, чор- 
на галачка, галубка і інш. Асаблівую 
самабытнасць, індывідуальнасць і 
непаўторнасць надае С.а. ўзнаўлен- 
не рэгіянальнай спецыфікі абрадаў і 
свят, што патрабуе ўдумлівага, сур’ёз- 
нага і самаадданага вывучэння мясц. 
багацця традыц. спадчыны, асэнса- 
вання яе эстэтычнай каштоўнасці. 
Мясц. абрадавай традыцыі ўласцівы 
характэрная жывая гутарковая мо
ва і дыялекты, непаўторны рэперту- 
ар са сваімі песнямі, танцамі, гуль- 
нямі і інш., спецыфічныя рытуалы і 
святы, асаблівасці жыццёвага ўкладу 
людзей, унікальная дзейнасць нар. 
умельцаў рамесніцкага мастацба, ру- 
кадзелля, разьбы па дрэве, ткацтва, 
майстроў спеваў, ігры на нар. муз. ін- 
струментах, казачнікаў і інш.

У наш час сярод частых памы- 
лак пры С.а. — капіраванне пераваж- 
на знешніх рыс стылю, стылізацыя 
толькі моўнага пачатку нар. спад
чыны, жаданне наравіць густу гле- 
дачоў, перайманне агульных узораў 
нар. культуры, што прыводзіць да ад- 
сутнасці глыбіні, арганічнасці, адзін- 
ства зместу і мает, формы, надае дзе- 
янню эстэтычную дэкаратыўнасць, 
павярхоўнае адлюстраванне рэча- 
існасці. Часам назіраецца прафес, 
ўніфікацыя ўвасаблення рэжысуры 
абрадавых дзей, штампы пры выка- 
нанні нар. музыкі, падзел на выка- 
наўцаў і гледачоў, спажывецкія ад- 
носіны апошніх да святочных дзён і 
інш. Некаторыя рэжысёры ўвасабля- 
юць жыццё народа на сцэне як паце- 
ху, забаву, вясёлае здарэнне, пры гэ- 
тым скажаюць яго сэнс, дапускаючы 
прымітывізм і вульгарызм узнаўлен- 
ня лакальнай традыцыі.

А.М.Аляхновіч.

СТЫЛІСТЫКА, раздзел мовазнаў- 
ства, які вывучае стылі мовы, нор
мы і спосабы выкарыстання моў- 
ных адзінак у залежнасці ад зместу і 
мэты выказвання, сітуацыі і сферы 
зносін. Цэнтр. паняцце С. — стыль. 
Гал. аб’ект яе вывучэння — функ- 
цыянальны стыль мовы — грамад- 
ска ўсвядомленая сістэма моўных 
сродкаў у пэўнай сферы грамадскай 
дзейнасці (навук., справавой, пуб- 
ліцыст. і інш.). У сучаснай С. вылу- 
чаюць 4 асн. кірункі: С. моўных рэ- 
сурсаў (структурная, аналітычная, 
практычная, традыц.); С. маўлен- 
ня (функцыянальная); С. мовы маст. 
л-ры; С. тэксту.

Першыя навук. назіранні па С. 
моўных рэсурсаў з’явіліся ў 17 ст., 
а ў 19—20 ст. былі выдадзены дапа- 
можнікі, у якіх падрабязна апісва- 
лася семантыка-функцыянальная 
адметнасць моўных адзінак. Функ
цыянальная С. даследуе закана- 
мернасці функцыянавання мовы ў 
розных сферах дзейнасці з улікам эк- 
стралінгв. фактараў. Важнае месца ў 
ёй належыць пытанням лексічнай, 
фразеалагічнай і грамат. сінанімікі,
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