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Леся вахніна

39 Міжнародна баладна конференція SIEF у Мінську

13–18 липня 2009 року в Мінську відбулася 
39 Міжнародна баладна конференція SIEF 
«Світова фольклорна спадщина: минуле, сучас-
не та перспективні напрямки дослідження». Її 

організаторами стали Інститут мистецтвоз-
навства, етнографії та фольклору імені 
К. Крапиви НАН Білорусі й Міжнародна комісія 
з дослідження народних пісень та балад SIEF. 
Це друга конференція такого високого пред-
ставницького рівня на теренах Східної Європи. 
Перша (35 Міжнародна баладна конференція 
SIEF) відбулася в Києві в Інституті мистецтвоз-
навства, фольклористики та етнології  
ім. М. Т. Рильського НАН України.

Білоруська фольклористика за своїми здобут-
ками завжди посідала одне з провідних місць у 
Східній Європі. Праці А. Фядосика, 
К. Кабашникова, Г. Барташевич відомі в усьому 
слов’янському світі. Ці традиції успішно продо-
вжують їхні учні. Саме білоруські доповідачі 
представили унікальні аудіовізуальні матеріали, 

які вирізнялися самобутністю (В. Ізотова, 
В. Новак, І. Швед). Привернув увагу фільм на 
Чорнобильську тематику, знятий за сценарієм 
відомого етномузикознавця З. Можейко. 
Організована на високому рівні зусиллями біло-
руських колег 39 Міжнародна баладна конфе-
ренція (голова оргкомітету – завідувач відділу 
славістики Інституту мистецтвознавства, етно-
графії та фольклору імені К. Крапиви НАН 
Білорусі професор О. Морозов) об’єднала науков-
ців із країн Західної Європи, Канади, США, 
Австралії з представниками наукового світу 
Східної та Південної Європи.

Голова Комісії з дослідження слов’янського 
фольклору при Міжнародному комітеті славіс-
тів професор Л. Раденкович виступив із допо-
віддю на пленарному засіданні. Участь у роботі 
конференції взяв також член-кореспондент 
НАН Білорусі О. Лукашанець – голова МКС. 
Уперше було представлено цікаві дослідження 
фольклористів із регіонів Півночі Росії. 
Учасники висловили пропозицію через кілька 
років провести аналогічну конференцію в 
Архангельську.

На відкритті конференції в Мінську прозву-
чали слова вітання директора ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України академіка 
Г. Скрипник до учасників цього форуму. 
Україна була представлена як в оргкомітеті 
(Л. Вахніна), так і виступами на різних сек-
ційних засіданнях та в комісіях (Л. Вахніна, 
І. Головаха, І. Юдкін). Українська тематика 
звучала і в доповідях професора Н. Кононенко 
(Інститут українських студій Альбертського 
університету, Едмонтон) та аспіранта цього 
Інституту, представника Туреччини Гусейна 
Олюмінара, який досліджує українські народ-
ні думи. Резонансною подією стала презента-
ція нових видань ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України, серед яких – збірник доповідей 

Директор Інституту мистецтвознавства, етнографії та 
фольклору ім. К. Крапиви НАН Білорусі член-кореспондент 
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чості зарубіжних країн ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України 
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і матеріалів 35 Міжнародної баладної конфе-
ренції. Зацікавлення учасників заходу викли-
кали також спецвипуски журналу «Народна 
творчість та етнографія», присвячені угор-
ській, французькій, польській, болгарській, 
ізраїльській та японській етнології.

Українські вчені передали естафету своїм 
білоруським колегам, з якими їх продовжує 
єднати плідна співпраця на рівні міждержав-
них наукових проектів. Новим етапом в 
українсько-білоруському науковому співро-
бітництві стало виконання спільного проекту 
Фонду фундаментальних досліджень 
Міністерства освіти та науки України (проект 
№ Ф29.5/004 «Цивілізаційний внесок Білорусі 

та України у формування загальноєвропей-
ського культурного простору», 2009–
2010 роки, керівник проекту від України – 
директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
України академік Г. Скрипник, від Білорусі – 
завідувач відділу міжнародних зв’язків 
Президії НАН Білорусі кандидат філософських 
наук В. Подкопаєв).

Символічним на закритті конференції в 
Мінську стало урочисте розгортання українсько-
го рушника віце-президентом Комісії з дослі-
дження народних пісень та балад професором 
Ізабель Пір. Цей рушник дослідниця розглядає як 
один із кращих подарунків у житті, адже, за її 
словами, «він буде об’єднувати Схід і Захід».


