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Ад мет на, што сё ле та шмат
лі кія па ві ль ёны на 56м Ве
не цы янскім бі ена ле, якія 
за ўсё ды ахвот на асвят ля
юць пра бле мы эка ло гіі і 

сэк су аль ных мен шас цяў, бо льш чым 
звы чай на за ня ты тэ май на цы яна ль
най ідэн тыч нас ці. Тра ды цый на кі да
ючы вы клік пан яццю рэ прэ зен та цыі 
асоб ных этніч ных су по ль нас цей, яны 
пры гэ тым спра бу юць вы ра та ваць па
мі ра ючы (ці ўжо па мер лы) асноў ны 
на ра тыў праз ад крыц цё но вых кі рун
каў, не ча ка ных аспек таў і пад ыхо даў 
да тэ мы. Раз гляд яе з роз ных пун ктаў 
гле джан ня, рас коп ван не за бы тых ка
ра нёў, не вя до мых гіс то рый, лін гвіс
тыч ных да дзе ных і інды ві ду аль ных 
бі ягра фій — вось то ль кі не ка то рыя 
шля хі, якія вы яўля юцца ў па ві ль ёнах 
бі ена ле для пад тры ман ня кан цэп ту 
на цыі ў 2015 го дзе.
Спра бу ючы агле дзець усе экс па зі цыі 
за ка рот кі час у кан тэк сце ка мер цы
ялі за ва най Ве не цыі з яе бяс кон цы мі 
плы ня мі ту рыс таў і пры ват ны мі па ра

Бе ла рус кі па ві ль ён  
у кан тэк сце фэс ту

Во ль га Ка пён кі на

Шын ка рэн кам і Во ль гай Рыб чын скай 
у ажыў ле ным ка мер цый ным ра ёне 
Кас тэ ла на Грандка на ле, — уклю чае 
ста рыя фо та, ві да воч на зроб ле ныя 
рус кі мі і ня мец кі мі сал да та мі пад час 
Пер шай сус вет най вай ны на тэ ры
то рыі су час най Бе ла ру сі (у той час — 
Па ўноч наЗа ход ня га краю Рас ійскай 
імпе рыі). Здым кі з архі ваў пра він
цый ных бе ла рус кіх му зе яў і пры ват
ных збо раў ад сы ла юць да та го, што 
ка лі сь ці зва ла ся «кры ва вай зям лёй» 
праз рэ кор дную ко ль касць раз бу рэн
няў і смер цяў за час дзвюх вой наў  
1914—1921 і 1941—1945 гг. На вед ні
каў, якія за зір ну лі ў па ві ль ён, про сяць 
па гля дзець фа таг ра фіі, саб ра ныя ў 
не ка ль кіх аль бо мах («кні гах») па вод
ле тэ маў, сфар му ля ва ных на ступ ным 
чы нам: «Тэ атр вай ны», «Пе рад тва
рам смер ці», «Адзна ча ныя за ва енную 
ад ва гу», «За нят кі сва імі спра ва мі», 
«У ты ле», — і ато есніць ся бе пры нам
сі з ад ной фа таг ра фі яй. Ад мыс ло ва 
спра екта ва ныя ста лы з убу да ва ны мі 
камп’ютар ны мі дыс плэ ямі да зва ля
юць за рэ гіс тра вац ца анлайн і па кі
нуць свой ка мен тар пра вы яву на ад
ной з фа таг ра фій. Аўтар ка мен та ра 
ста но віц ца сер ты фі ка ва ным «свед кам 
вай ны», і рэ гіс тра тар у за ле ад ра зу ж 
уру чае яму па свед чан не. Не ка жу чы 
не пас рэд на пра мі ну лае і ця пе раш няе 

ле ль ны мі вы ста ва мі, што па ста янна 
па мна жа юцца, між во лі за да еш са бе 
пы тан ні: які на ра тыў на цыі рас кры ва
юць усе гэ тыя раз на стай ныя пад ыхо
ды? Ці маг чы ма вы лу чыць з ве ль мі 
роз ных на цы яна ль ных рэ прэ зен та
цый яснае вы каз ван не пра тое, як мы 
раз уме ем на цыю сён ня?
Пры ўваж лі вым раз гля дзе зда ецца, 
што ўся раз на стай насць экс па зі цый 
кру ціц ца ва кол не ка ль кіх клю ча вых 
слоў: «архе ало гія», «ча са вая кап су ла», 
«устой лі васць», «міс ты ка» і да та го 
пад обных, якія мі ль га юць у кан тэк
сце шэ ра гу буй ней шых тэм — та кіх як 
бі ягра фія, вай на (ця пе раш няя і мі ну
лая), ге на цыд і ка ла ні ялізм.
Мы жы вем у све це «прад», а не «пост
», дэк ла ру юць не ка то рыя па ві ль ёны. 
Адзін з са мых аша лам ля ль ных архе
ала гіч ных пра ектаў на бі ена ле — 
«Албан ская тры ло гія: се рыя хіт рых 
вы кру таў» Арман да Лю ля жа, што ку
ры ру ецца Мар ка Ска ці ні, пе ра гля дае 
гіс то рыю, якая, па вод ле на сцен на га 
тэк сту, з’яў ля ецца «не то ль кі албан

скай, але і між на род най». Га лоў ны 
і буй ней шы аб’ ект на вы ста ве па ві
ль ёна — шкі лет ка ша ло та, за бі та га ў 
1963 го дзе Албан скім ва еннамар скім 
фло там, што пры няў яго за са вец кую 
пад вод ную лод ку ў ча сы, ка лі ад но сі
ны па між СССР і ка му ніс тыч най дык
та ту рай Алба ніі сап са ва лі ся (факт, які 
па спры яў іза ля цыі Алба ніі на доў гія 
га ды на ват унут ры са цы яліс тыч на га 
бло ка). Шкі лет — гэ та ўсё, што за ста
ло ся ад гіс та рыч на важ на га і амаль 
за бы та га эпі зо ду, які ад быў ся за тым 
пе ры ядам, ка лі Алба нія (пад час аб вас
трэн ня кан флік ту па між СССР і ЗША) 
слу жы ла ва еннай ба зай для са вец кіх 
ра кет, на кі ра ва ных на ЗША. Мас так 
да во лі ясна інтэр прэ туе гіс то рыю сва
ёй кра іны як сус вет ную па лі тыч ную 
архе ало гію. Час ткай экс па зі цыі Лю
ля жа з’яў ля ецца ві дэа, у якім шкі лет 
ка ша ло та — су час на га Ле ві яфа на — 
ура чыс та пра но сіц ца па ву лі цах Ты
ра ны. Рэ шткі сус вет най па лі ты кі па
пя рэд ніх эпох пе ра не се ны ў кан тэкст 
по сткры зіс на га, не фун кцы яна ль на га 
го ра да, за сты ла га ў ня выз на ча нас ці 
по шу ку но вай ідэн тыч нас ці ў эпо ху ка
пі та ліс тыч най гла ба лі за цыі.
У па ві ль ёне Бе ла ру сі ро лю Ле ві яфа
на вы кон вае архіў ная фа таг ра фія. 
«Архіў свед кі вай ны» — ма ле нь кі, але 
за па мі на ль ны інтэ рак тыў ны пра ект, 
вы стаў ле ны ку ра та ра мі Аляк се ем 

на цыі, «Архіў» за пра шае гле да ча пра
сяк нуц ца ідэ яй пра тое, што ўсе лю дзі 
ўвесь час зна хо дзяц ца пе рад тва рам 
ка тас тро фы, што вой ны існу юць у 
ча се, які не падзя ля ецца на мі ну лае, 
ця пе раш няе і бу ду чае, што мож на ўба
чыць су час насць, за зір нуў шы ў архіў 
мі ну ла га, і г.д. Гіс то рыя — ня скон ча
ны пра ект. Тым не менш мы ўвесь час 
атрым лі ва ем у спад чы ну ма тэ ры ялы і 
па мят ныя зна кі, і вы ву чэн не архі ва — 
яшчэ ад на маг чы масць стаць свед кам 
падзей. З інша га бо ку, для та кіх кра ін, 
як Бе ла русь і Укра іна, Пер шая сус вет
ная вай на ме ла асаб лі вае зна чэн не: 
яна па зна чы ла па ча так іх су час най 
на цы яна ль най гіс то рыі ці, ска жам, 
пе рад гіс то рыі. Та му ад сыл кі да вай ны 
(як мі ну лай, так і сён няш няй) з’яў ля
юцца спо са бам за цвер дзіць існа ван не 
тых на цый, якія зна хо дзяц ца на пе ры
фе рыі сус вет най па лі ты кі (хоць і ў яе 
ге агра фіч ным цэн тры), асаб лі ва не 
па лі ты зу ючы прад мет. Ва ўкра інскім 
па ві ль ёне, раз меш ча ным праз да ро
гу ад бе ла рус ка га, вы ста ва пад на звай 
«Надзея» фа ку су ецца на рос па чы, вы
клі ка най раз бу рэн ня мі бя гу чай вай
ны ва Усход няй Укра іне. За моў ле ная 
ўкра інскім маг на там і за сна ва ль ні кам 
Цэн тра су час на га мас тац тва ў Кі еве 
Вік та рам Пін чу ком, вы ста ва асця рож
на аб ыхо дзіць уся кія раз ва жан ні пра 

56-е Ве не цы янскае бі ена ле су час ную па лі тыч ную ба ра ць бу, якая 
спа ра дзі ла ця пе раш ні ўзбро ены кан
флікт.
Та кім чы нам, на прош ва ецца вы сно
ва, што вой ны, якія раз гля да юцца як 
гу ма ні тар ная ка тас тро фа, а не па лі
тыч ная пра бле ма, — за ўсё ды зруч ны 
спо саб аб ысці вос трыя ку ты ў гу тар
цы пра на цы яна ль ную ідэн тыч насць. 
Ад нак гэ та ўсё ж доб рая маг чы масць 
да ка заць, што на цыі існу юць у эпо ху, 
ка лі гла ба ль ная інтэг ра цыя аслаб ляе 
су ве рэ ні тэт не ка то рых эка на міч на бо
льш сла бых кра ін (тут вар та на га даць 
пра сён няш ні стан Грэ цыі). Як адзна
чаў англій скі да след чык Бе не дыкт 
Андэр сан, ка лі Са вец кі Са юз раз ва
ліў ся, зда ва ла ся, што скон чы ла ся ўся 
гіс то рыя і «з па чат кам но ва га ты ся ча
год дзя ні чо га не за ста нец ца ад Са юза 
Са вец кіх Са цы яліс тыч ных Рэ спуб лік, 
акра мя… рэ спуб лік». Андэр сан да даў 
но выя час ткі да сва ёй зна ка мі тай кні
гі пра вы то кі на цы яна ліз му «Уяў ныя 
су по ль нас ці», упер шы ню апуб лі ка ва
най у 1983м, ка лі югас лаў ская вай на 
1991—2001 га доў то ль кі вы спя ва ла і 
ўсё бо льш і бо льш этніч ных мен шас
цяў на тэ ры то ры ях бы лой Югас ла віі і 
СССР па тра ба ва лі не за леж нас ці. Сло
вы Андэр са на яшчэ гу чаць акту аль на 
па ме ры та го, як раз гор тва ецца кан
флікт па між Рас іяй і Укра інай. Ад нак 
зда ецца, што свет зна хо дзіц ца там, 
дзе ён быў сто га доў та му, ка лі Пер шая 
сус вет ная вай на сфар ма ва ла су час ную 
па лі тыч ную ге агра фію, кра са моў на 
ад люс тра ва ную ў раз мяш чэн ні на цы
яна ль ных па ві ль ёнаў у Джар дзі ні. З 
90х га доў мі ну ла га ста год дзя но выя 
на цы яна ль ныя па ві ль ёны рас сы па
юцца ва кол Ве не цыі сле дам за амаль 
што га до вым аб вяш чэн нем Арга ні за
цы яй аб’ ядна ных на цый но вых дзяр
жаў. Пры на яўнас ці па ві ль ёнаў Сі рыі 
і Іра ка і пры ма ючы да ўва гі ўру чэн не 
спе цы яль най уз на га ро ды Бі ена ле пад
по ль на му сі рый ска му кі не ма таг ра фіч
на му ка лек ты ву «Abounaddara», мы 
мо жам мер ка ваць, што чым бо льш 
вой наў і кры зі саў пе ра жы вае свет, 
тым бо льш на цы яна ль ных рэ прэ зен
та цый аказ ва ецца ў фо ку се між на род
най аўды то рыі.

Цал кам эсэ Во ль гі Ка пён кі най «Устой лі
выя на цыі. На цы яна ль ныя па ві ль ёны на 
56м Ве не цы янскім бі ена ле ў эпо ху стро
гай эка но міі, кры зі су і войн» да ступ на на 
сай це www.artmargins.com.
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