
СТАНОВИЩЕ 

На проф. Александър Кьосев, научен ръководител, за дисертационния труд на Моника 

Вакарелова ВИЗУАЛНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ХОЛОКОСТА (нерепрезентируемост 

и архив в изкуството на следпаметта) 

 

Дисертационният труд на Моника Вакарелова е в обем 265 страници и се състои 

от увод, три части, заключение, библиография и приложение с илюстрации. 

Библиографията съдържа 180 заглавия на български, английски и френски език. 

Редно е научният ръководител на една дисертация да започва умерено и скромно, 

но този път ще наруша традицията. Смятам, че пред нас е дисертация с особени качества, 

която би могла успешно да бъде защитена във всеки един световен университет: един 

труд, напълно лишен от научна провинциалност. Моника Вакарелова работи по тема, 

която рядко е дори подхващана в българските научни среди и то по проста причина – 

поради това, че нейният надлокален мащаб е плашещ. Тя се е заела да реконструира 

интелектуалната борба около едно от най-важните и катастрофални събития на нашето 

време, Холокоста, довело до криза на просвещенския проект и Модерността като цяло. 

Тази амбиция се дължи и на убеждението на докторантката, че Холокостът се е 

превърнал вече в глобално негативното наследство на Модерността, засягащо всеки, не 

само немци и евреи.   

Основната задача, която си е поставила Моника Вакарелова, е да проследи 

внимателно напрежението между два полюса на аргументацията, устойчиво повтарящи 

се в многобройните, разноречиви и десетилетни дискусии около събитието: 1. 

твърдението, че Холокостът не се подава на репрезентация, че е неизразим и възвишен  

(в своите крайности то води до превръщане на събитието във фокус на почти религиозна 

вяра и до т.нар. Bilderverbot, забрана на образите) - и 2. противоположното твърдение, 

което дава правото на „образите въпреки всичко“ и смята, че Холокостът може и трябва 

да бъде изследван в своите свидетелства и визуални архиви. От самото начало 

докторантката е наясно, че подобна дискусия трябва да бъде изследвана многостранно и 

на широк фронт  - на нивото на философските и научни аргументи, в контекста на кризата 

на позитивистката историография, на нивото на публичните дискусии и политически 

манипулации на аргументите; към това тя ще прибави анализ на художествените 



практики на няколко различни поколения артисти, участващи в мемориализацията на 

Холокоста.   

Стилът на писане на Моника Вакарелова, съчетание между самочувствние и 

естествена скромност, е най-добрия израз на нейната спокойна  и търпелива 

внимателност към всички съдържателни аргументи в необозримата материя, която й 

предстои да анализира: но ерудицията й и осведомеността и относно това, което пише е 

впечатляваща. В резултат се е получило плътно научно повествование, което поставя 

високи изисквания към онзи, който следи неговия анализ.   

В първата му част е проследена в големи детайли хибридна мрежа на протичащите 

дебати, които започват веднага след края на Втората световна война, продължават 

няколко десетилетия (текат и досега) и обхващат философия, история, история на 

изкуството, фотографията и филмова практика и теория, теорията на свидетелствата, на 

паметта и след-паметта. Реконструкцията не е останала само на ниво елитарна 

философска и художествена книжнина, а включва редица публични дискусии, както и 

продукцията на визуални и медийни индустрии, превръщащи визуалните свидетелства 

от освобождението на лагерите в клиширана и масово разпространена популярна 

култура от визуални клишета около Холокоста; Вакарелова показва как тя всъщност 

препятстваща постигането на истината, стои непродуктивно на истинския «вход» към 

събитието. В нейния анализ тъкмо тази банализира маса от изхабени и лишени от 

конкретен референт образи,  обяснява и реакцията – едва на нейния фон стават истински 

разбираеми  родените през 80-те години силните философски аргументи за неговата 

нерепрезентируемост (в дисертацията те са илюстрирани чрез трудове на Жан Франсоа 

Лиотар, развил по оригинален начин идеи на Теодор Адорно). Но диалектиката на 

аргументи и контрааргументи не спира тук -  Вакарелова показва още, силната теза за 

„възвишеността“ на Холокоста от своя страна предизвиква както последователи, така и 

противници, полемизиращи срещу нея. Те се появяват следващите десетилетия  и в 

дисертацията са илюстрирани чрез внимателно разгледаните статии и книги на 

философи като Жан Люк Нанси, Джорджо Агамбен и историци на визуалното изкуство 

като Жорж Диди Юберман. Анализирани са още позиции на крайни отрицатели на 

образа като режисьора Клод Ланцман, както и свързаването на темата със социологията 

и психоанализата  на колективната травма.  

Втората част на дисертацията напуска теоретичната сфера и е концентрира около 

изкуството на «след паметта» . т.е. около художествени практики и експерименти на 



артисти, от поколенията, които не са преживели непосредствено Холокостта, но които 

желаят пълноправно да се намесят в дискусиите за преодоляването на миналото. Тук се 

срещаме с внимателни анализи на художествени практики – архитектурни, скулптурно-

монументални, художествени инсталации, филми и фогорафии, които се варират от 

полюса на отделното произведение до монументални намеси в цялостната 

урбанистичната среда. Последователно Моника Вакарелова интерпретира ахитектурни 

творби на Даниел Либескинд (Еврейският музей в Берлин) и на централната фигура в 

архитектурата на деконструктивизма Питър Айзенман (Мемориал за убитите евреи в 

Европа) като  както и произведения на по-малко известни скулптори и художници като 

Йохен Герц, Хорст Хохайзел, Гюнтер Демних, Сюзан Хилър, специална под-глава е 

отделена на фотографа и визуалния артист Кристиян Болтански. В центъра, според 

докторантката, е реакцията на творците, свързана с преосмислянето на понятието за 

«архив“ – съхраняващо поле, което организира факти, образи и свидетелства преди 

експлицитните твърдения и тълкувания на историците. Те търсят евристични 

възможности за творческа намеса и продуктивна манипулация – практики, които им 

позвовяват да спечелят своеобразни „пост-негативни“ позиции спрямо основния 

проблем.  Вакарелова показва как на ниво поетика те са свързани с монтажни техники, 

разколебаване на защитената мета-позицията на наблюдателя, игрово преобразуване на 

архива и неговата монтажна структура, със своеобразно превземане на документалното 

от фикционалното, както и с интересни други похвати,  разкриващи вътрешната 

недостатъчност на всеки документ и свидетелство.  

Интелектуалното ниво, на което са проследени дискусиите и аргументите 

отговаря на висотата на авторитетните източници – т.е. Моника Вакарелова е в състояние 

с изключителна прецизност да възстанови контекста, мотивацията и логическите 

детайли в аргументи на мислители като Адорно, Лиотар, Жан Люк Нанси, Джордо 

Агамбен, Жорж Диди-Юберман. Такова е и херменевтичното качество на анализите на 

художествени произведения – като искам специално да подчертая, че интерпретациите 

на паметниците и мемориалите на Даниел Либескинд и Питър Айзенман се четат с 

истинско интелектуално удоволствие.  

Не може да не направи впечатление, че начетеността на докорантката не се 

изчерпва до известни имена и дискусии около Холокоста  – Адорно, Лиотар, спорът на 

историците – тя навлиза в капилярите на дебата, проследява нови поколения, нови 

фигури, които с включват в него, нови внимателни и информирани аргументи и контра-



аргументи. По този начин дебатът е реконструиран в своята историческа и 

интердисциплинарна, многопосочна обемност, при това без да остава само в своите 

научни граници – отговаряйки на началната си амбиция, реконструкцията на Вакарелова 

включва не само по-малко известни учени, но и публични и медийни дискусии, както и 

споменатите практики на художници и архитекти, които играят ролята на косвени 

аргументи в този десетилетен спор.  

Като цяло резултатът е впечатляващо обемен и разклонен, той убеждава читателя, 

че спорът за репрезентациите и нерепрезентируамостта на Холокоста не е нито само 

научен, нито само публичен и исторически, защото ангажира много и разнородни агенти, 

пресича границата на елитарна и популярна култура, съумява да вкара в диалог 

философи, кинематографисти, архитекти, поллитици, историци и визуални атисти, 

превръща се в повод за диалог между поколения.  Но и самият голям дебат за Холокоста 

не е оставен в собствената си проблематика, защото е ситуиран от Моника Вакарелова и  

в пределно едри рамки – сред съвременните дискусии относно същината на паметта, 

кризата на традиционната историография, мемориалната култура, свидетелствата, 

тяхната достотъчност и недостатъчност.  

Може би най-съществентото в тази дисертация, е че тя е не просто и само 

теоретическа и историческа реконструкция на измисленото и казаното от други. Моника 

Вакарелова е поела риска да реконструира прецизно този десетилетен и труднообозрим 

и разклоняващ се спор спор, но последната й цел е да го анализира и да открие свързваща 

червена нишка в него – която пък да и позволи да се намеси и да формулира своя, 

обоснована позиция. И това наисттина е направено, а собствената позиция е 

формулирана по следния начин, тук ще цитирам „Забележително е обаче, че всички 

автори, които застават срещу представата за неразбираемостта, непроницаемостта и 

неизобразимостта на Холокоста (а по този начин и срещу представата за неговата 

възвишеност) в полза на архивите, по един или друг начин запазват идеята за празнотата 

или отсъствието като конститутивни за репрезентацията“ .  

Т.е. докторантката твърди, че въпреки силните аргументи срещу 

неререзентируемосттта и „възвишеността“ на Холокостта  (позиция, която вече може да 

се смята за отречена в своя първоначален, силен вариант) лакуните, отсъствията и 

невъзможността са се „иманентизирали“. Те са се превърнали в неизбежна структурна 

съставка в позициите на техните противници; по този начин всяка репрезентация, всяко 

използване на облраз и свидетелство за Холокостта са валидни само доколкото приемат 



в себе си отсъствието и мълчанието, доколкото превръщат недостатъчността и травмата 

в определяща характеристика на самата си структура. 

Като научен ръководител мога само да съжалявам, че по решение на докторантката от 

дисертацията отпаднаха редица вече написани глави и анализи на художествени 

произведения – тя твърдеше, че те не участват пряко в основата, очертана от нея, линия 

на дебата. Аз обаче продължавам да ги ценя и смятам че са свързани с проблематиката, 

така че съветвам Моника при бъдеща публикация непременно да ги включи.   

Ще спомена във финала и за една все още течаща, незавършена полемика на 

докторантката с нейния научния ръководител, т.е. с мен. Тя засяга проблематичното 

понятие «архив»,  което има твърде много значения, понякога разбягващи се в отделните 

научни сфери.  Аз изразих известни резерви на тълкуването на това понятие единствено 

по линията Фуко - Диди Юберман, което според мен го фетишизира – и го откъсва от 

реалните институционални пракитики на събиране и подреждане на реални архиви, 

сбирки с документи, образи и свидетелства: откъснат от тези реалности, архивът се 

превръща в методологически фантом.  Ше се радвам, ако в защитата си Моника 

Вакарелова изложи своята настояща позиция относно понятието «архив», взела предвид 

моите критики.  

Накрая ще кажа очевидното, но необходимо за академичната процедура: аз непременно 

ще подкрепя присъждането на научната и образователна степен „доктор“ на Моника 

Вакарелова за  този сериозен труд и съветвам моите колеги, другите членове на научното 

жури, да направят същото.  

 

Проф. Александър Кьосев 


