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 Дисертационният труд на Моника Вакарелова “Визуална репрезентация на 

Холокоста (нерепрезентируемост и архив в изкуството на следпаметта)”, предложен 

на вниманието ни за присъждане на научната и образователна степен “доктор” по 

професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата 

(Теория и история на културата. Културна история на съвременността), с научен 

ръководител проф. д-р Александър Кьосев, се състои от увод, три части, заключение, 

библиография и приложение с илюстрации, с обем 265 страници. Трудът, както и 

предоставените по защитата материали, в частност Автореферата и публикациите по 

темата на дисертацията, напълно отговарят на и изпълняват нормативните изисквания 

за придобиването на въпросната степен. 

 Темата на Моника Вакарелова отправя към един от най-значимите проблеми на 

съвременната история на изкуството, културна теория и философия: проблемът за 

възможността за репрезентация, респективно за документиране и създаване на архив 

на историческия опит. Този проблем се изостря критически когато се отнесе към 

граничен исторически опит, свързан с травматична колективна памет и с механизмите 

на формирането и репрезентацията й; неговата критическа радикализация е 

неизбежно свързана с Холокоста като “цезура” на модерната история (по термина на 

Филип Лаку-Лабарт). В рецензията си ще се опитам да обсъдя философските, 

културноисторическите и изкуствоведски залози на дисертационния труд на 

Вакарелова чрез ситуирането му в контекста на актуалните дебати около 

разглежданите проблеми, акцентирайки върху техните философски измерения. 

  

 Първата част на дисертацията “Въведение в проблема” отговаря на своето 

скромно заглавие достойно, като не просто въвежда, но конструира, картографира, 

интензифицира проблеми, критически въпроси, дебати, така полагайки специфичния 
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комплексен обект на изследването. Тази комплексност е отразена в самото заглавие на 

дисертацията, където основното заглавие описва ясно тематичния спектър и 

ориентация на работата (в които именно въвежда Първата част), докато подзаглавието 

полага сложната и индивидуално конструирана теоретична перспектива, свързваща 

три комплексни и изискващи критико-херменевтически усилия категории. Частта 

уточнява понятията, разчертава изследователското поле, полага метода, и откроява три 

аспекта, респективно изследователски казуса, комплексно отнесени към трите 

аналитични категории: теоретични предложения, публични дебати и естетически 

казуси. 

 Проблемът за репрезентацията на Холокоста има огромни емпирични и 

критически натрупвания през последния половин век. Дебатът около репрезентацията 

далеч надскача визуалното представяне на “лагерите на смъртта”: той засяга самото 

определение на това историческо “събитие-цезура”, включващо конфликтните 

терминологични различия между понятия като Шоа, Холокост, геноцид, изтребление. 

Става дума за проблем, многократно дискутиран в съвременността, а именно: дали 

употребата на квази-теологически понятия не рискува от една страна да установи 

режим на негативна репрезентация, табуирайки репрезентацията на историческото 

събитие, тоест деисторизирайки го и така свеждайки го до мистическа или митическа 

фигура; от друга страна - дали не имплицира механизми на изключване, 

нерепрезентирайки депортираните и изтребените, които теологическата категория не 

представя. В това заредено с критически, етически и политически мини поле Моника 

Вакарелова артикулира своето критическо съзнание и убедително аргументира своите 

терминологични избори. 

 Първата част на дисертацията представя в систематичен и ясен вид основните 

линии на критическия дискурс около Холокост (“реалистки” и “антиреалистки” 

позиции според цитираните термини на Майкъл Ротбърг), същевременно извеждайки 

много ясно теоретичните акценти в метатеоретическа перспектива, формулирайки 

изследователските приоритети на работата: от основен интерес ще бъдат 

дедуцираните централни категории/критически инструменти на работа в полето на 
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визуалната репрезентация на Холокоста. Те ще бъдат изследвани и моделирани 

метакритически в един комплексен концептуален порядък, преди да дадат основа за 

интрументалната им употреба в третата част на работата. Въпросните централни 

критически категории, респективно критически инструменти,  назовани в 

подзаглавието на дисертацията, са нерепрезентируемост, архив и следпамет.  

 В контекста на българската теория подобна ориентация е новаторска и 

евристично полодотворна. Тук бихме могли да отбележим критическите натрупвания 

около първата централна категория в българската философия и история на изкуството 

от последните десетилетия, често в директна връзка с дебатите в съвременната на 

първо място френскоезична философия . Втората категория, архив, много съществена 1

в критическите дебати през последните десетилетия, досега почти не е ползвана в 

полето на естетическите теоретични и критически дискурси от последните 

десетилетия, независимо, че политиките на архивиране, документиране и представяне 

на художествени практики от гледна точка на критическото историческо осмисляне на 

съвременността периодично се възпламеняват, редуцирайки се за жалост до формите 

на злободневни дебати и и поради това оставяйки критическите залози от по-

фундаментален порядък неразгърнати. Както ще видим, Моника Вакарелова директно 

се ангажира с критическа рефлексия върху най-трудния от тези (неслучили се) дебати 

- дебатът върху репрезентацията на депортирането на евреите от окупираните 

територии. Въвеждането на третата категория, следпамет, в българската 

хуманитаристика, представлява приносна стъпка на Моника Вакарелова, която не 

просто “внася” понятието на Мериан Хърш в полето на българската хуманитаристика, 

но и го превръща в релевантен инструмент, разработен и ползван образцово за целите 

на изследването. Ще отбележа мимоходом, че категориите памет и архив заемаха 

централно място в магистърската теза на Моника Вакарелова, която имах 

удоволствието да ръководя, а те са свързани и с ориентацията на бакалавърската й 

теза, по-конкретно с темата за меланхолията и връзката й с образа. В този аспект на 

 Вж. проектите за философия на образа и следистория на изкуството и дебатите около категориите 1

невъобразимо и негативна репрезентация, които, освен изследванията и тезите на Ангел Ангелов  и 
на автора на тези редове, цитирани в изследването, включват и ключови, често пъти полемични 
предложения и анализи на значими автори като Владимир Градев, Ирина Генова, и др.
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работата си Моника Вакарелова въвежда теоретични и исторически призми, 

непознати или неизползвани досега в полето на културната история и теория в 

България, което е очевиден приносен момент на дисертацията, още повече че полето 

на дебата около памет и архив е развито оригинално и с критическа дистанция 

спрямо ред доминиращи позиции. 

 Първата част на работата отделя подобаващо място и на един от основните си 

имплицитни залози: комплексната методология. Подобно комплексно поле не може да 

бъде изследвано без адекватна методология, без внимателно разработени и овладени 

епистемологически инструменти и без критически етос. Напротив, подобна материя 

би могла да изправи един неподготвен и невнимателен изследовател на огромни 

рискове - и интензивността на дебатите около разискваните проблеми го е доказала 

многократно (както и съм се опитал да покажа в своята детайлна критика на 

предложенията на Агамбен в “Логика на политическото”). Тук ще цитирам 

описанието на една ключова за метода предпоставка: “социалното конструиране на 

визуалния опит и визуалната среда върви ръка за ръка с визуалното конструиране на 

социалния опит и социалната среда. Че социалната среда по самата си същност е 

визуално-властово структурирана (…) В този смисъл за изследването на визуалната 

култура на Холокоста е еднакво важно да вземе предвид както сложното и комплексно 

взаимодействие между социално-политическите, естетически, икономически и 

епистемологически аспекти, които определят едно визуално поле, така и начините, по 

които това поле на свой ред структурира и променя социалното.” (с. 61) Тази двойна 

зависимост е удържана по протежението на цялото изследване, което свидетелства 

както за  методологическата воля за комплексност, така и за волята за кохерентност в 

комплексността. От гледна точка на сложността и същевременно на вътрешната 

методологическа яснота и съгласуваност на изследването дисертацията на Вакарелова 

е впечатляващо постижение, показващо изненадваща зрялост за толкова млад 

изследовател; постижение, което заслужава висока оценка. 

 Вакарелова е напълно наясно и със сложната дисциплинарна легитимация на 

работата си: “Дисертацията се позиционира в теоретичното „крило“ на изследванията 
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на Холокоста и ясно се отграничава от историографските занимания с темата. В своя 

културологичен подход тя привлича различни изследователски перспективи и поставя 

акцент върху взаимодействитето между изследванията на Холокоста и други научни 

полета като изследванията на паметта, изследванията на травмата, визуалните 

изследвания и философията на образа, както и философската критика на 

Модерността.” (Автореферат на дисертацията, с. 7-8). В това отношение 

кохерентността на изследователската методология позволява формулирането на ясни 

изследователски обекти, връзки, тези и заключения.  

 Втората част на дисертацията “Проблемът за представимостта. Два 

теоретични дискурса: нерепрезентируемост и архив” представлява систематично и 

убедително изложение и развитие на торетичните основания на разглеждания 

проблем. По-широката рамка на дебата, към която могат да бъдат отнесени ред 

значими съчинения, особено от френската философия от осемдесетте и деветдесетте 

години (Лаку-Лабарт, Лиотар, Дерида, Луи Марен), е представена през няколко 

ключови автора, респективно съчинения и тези – в първата глава на Жан-Франсоа 

Лиотар, Жан-Люк Нанси и Джорджо Агамбен, а във втората, посветена на визуалното 

свидетелство и архива – на Клод Ланзман и Жорж Диди-Юберман. В първата глава на 

частта Вакарелова избира три ключови философски текста, които поставят проблема 

за репрезентацията в директна връзка с радикалната съпротива на Холокоста на 

структурата на репрезентацията. Изборът на Вакарелова позволява от една страна да 

се навлезе в дълбочина в концептуалния апарат на някои от най-оригиналните 

мислители на проблема, а от друга, да се премине към метадискурсивни и 

типологически анализи и обобщения. 

 Разглежданият дебат е свързан с по-общото поле на философската,  

историческата и изкуствоведската рефлексия около предела или невъзможността на 

репрезентацията, съответно на нейната забрана. Този дебат има дълбоки исторически 

основания, които ни връщат далеч назад в полето на антропологията на образа (вж. 

напр. тезите на Жан-Пиер Вернан, развити от Ханс Белтинг, върху произхода на 
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репрезентацията, обвързан с табуиране на определени присъствия и практики, 

отнесени към мъртвото тяло) и към традицията на негативната теология - традиции, 

които неизбежно избиват на повърхността на актуалния критически дебат. От гледна 

точка на дълбинната понятийна консистентност на работата Веднага трябва да се 

отбележи връзката между дебата около пределите на визуалната репрезентация на 

събитието и неговото по-абстрактно измерение, свързано с дебата около 

интерпретацията на категорията възвишено. Можем да споменем изложената в 

“Поезията като опит” критика на Филип Лаку-Лабарт на тезите на Жан-Франсоа 

Лиотар върху възвишеното като негативна репрезентация, както и на Гадамеровата 

интерпретация на Целановото стихотворение “Януари”, пряко свързана с идеята за 

нерепрезентируемостта (дебат и полемично поле, познати добре на Моника от 

съвместната ни работа в рамките на семинарите в магистърската програма “Изкуство 

и съвременност”), както и работата на Жакоб Рогозенски около категорията 

чудовищно. A propos, тезите на Лаку-Лабарт от неговата влиятелна книга “Фикцията 

на политическото”, както и от съвместната му книга с Нанси “Нацисткият мит” са в 

основата на по-късната теза на Нанси върху свръх-интерпретацията, и въздействат 

силно върху централната и за Агамбен и за Диди-Юберман проблематика на погледа, 

видимостта и свидетелството. Независимо от поставянето им в типологическа 

близост с тезите на Лиотар и Агамбен, трябва да се настоява, че Лаку-Лабарт и Нанси 

и следващият ги Диди-Юберман заемат рязко критична позиция към тезата за 

възвишеното като “негативна репрезентация” и настояват върху материалните, тоест 

исторически изменения на подлежащото на сакрализация в тази линия “събитие”. До 

голяма степен и заетото от Хьолдерлин понятие цезура у Лаку-Лабарт има за цел 

демистификацията на квазитеологическата структура на “събитието”. 

 Очевидно е, че в предложената теоретична перспектива имплицитно се засягат 

ключови дебати за съвременната философия, като например дебата около категорията 

възможност (респективно невъзможност) и линиите, които определям като негативни 

онтологии и онтологии на потенцията, съсредоточено респективно върху идеята за 

събитие и актуализация – и двете радикализирани в контекста на изследвания дебат. В 

работата на Вакарелова става очевидно как тези философски структури работят в 
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полето на културната история и историята на изкуството, но как същевременно те са 

исторически и политически детерминирани. (Така например, според предложената от 

мен хипотеза, авторитетът на идеята за събитие в европейската философия от Хегел 

до Хайдегер, ако не и до Бадиу, е детерминирана от събитието на Френската 

революция, мислено като срез, съответно радикална негативност на предзададен отно-

политически порядък; злободневните дебати около творчеството на Мартин Хайдегер, 

а и на Морис Бланшо (a propos, двама автори, респективно два дебата, които биха 

били релевантни за едно потенциално разширяване на обема на изследването на 

Вакарелова), са особено симптоматични в този аспект: категорията събитие у Бланшо 

е безспорно свързана с идеята за революция, в случая със събитията от 1968 г., докато 

късното настояване на Хайдегер върху категорията Ereignis в лекцията „Време и 

битие” би могло да бъде мислено като опит за скрито преобръщане на политическия 

резонанс на битийното разтваряне в „Битие и време”). 

Вакарелова е наясно с описаните тук дълбоки философски и антропологически 

основания на разглеждания проблем, но, в съгласие със своята забележителна 

изследователска дисциплина и етос, не се стреми да впечатлява със знанията си, а да 

ги подчини на изследователската си задача, дори често пъти съзнателно редуцирайки 

аспекти, които й се струват недостатъчно релевантни в централната перспектива на 

изследването. Ето защо тя взима оригиналното решение да развие разглеждания дебат 

като го обвърже с проблема за паметта и архива. От теоретична гледна точка 

установяването на концептуална и аналитична връзка между темата за 

представимостта и архива е само по себе си приносно. То позволява комплексно 

критическо преконфигуриране на два дебата с ключова значимост за съвременността, 

които сякаш остават отделени в две сфери. В това отношение доближаването до тезата 

за “образите въпреки всичко” на Диди-Юберман, тоест за устояването на 

репрезентацията като свидетелство отвъд кризата и предполагаемия й “лимит”, в 

опозиция на “образите без въображение” на Ланзман, очертава и етоса на позицията 

на Вакарелова. Разбира се, често пъти понятията на Диди-Юберман изискват 

критическа дистанция. Без да подценявам неизменно високата евристична стойност 

на концептуалните и критическите му предложения, трябва да се отбележи, че те 
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често пъти преработват влиятелни понятия и оригинални парадигми от миналото, в 

случая на Бенямин, Айзенщайн и Батай. Това, разбира се, ни най-малко не редуцира 

критическия полемичен заряд на предложенията му, провокирали атаката на “лагера” 

на редколегията на Les Temps modernes, превърнал се в защитник на квази-мистичната 

събитйна негативна репрезентация на Холокоста, за която Shoah, прочутият 

документален филм на Клод Ланзман, става парадигматичен пример. (За отбелязване 

е, че дебатът, разгорял се около книгата на Диди-Юберман се вписва в дългогодишна 

полемика между двата критически “лагера” - този на кръга около Les Temps modernes 

и философи като Ален Бадиу, Филип Лаку-Лабарт, Иван Сегре (автор на книга около 

въпросните полемики), Джорджо Агамбен и пр.) 

  

 Третата част на работата “Нерепрезентируемост и архив в съвременните 

визуални репрезентации на паметта за Холокоста” представя и дискутира осъществен 

на основата на концептуален критерий набор от художествени казуси, не толкова 

репрезентиращи, колкото изострящи критически дискутирания проблем, и от тази 

гледна точка представлява особен интерес и оригинален приносен акцент. Поставя се 

въпросът за съвременната функция на мемориала като художествено политико-

естетическа форма и неговата връзка с архива и травматичната памет. Концептуалната 

линия на тази част е развита в подглавата „Артистът като архивист”, която убедително 

представя по-широкия естетически залог на въпросните художествени практики, 

свързани с идеята за предел на творбата, самоизличаване на творбата и пр.  

 Както вече отбелязахме, от гледна точка на съвременната история и теория на 

изкуствата проблемът за архива симптоматично се оказва средищен. Той отново е 

силно задължен на философската традиция от предходните десетилетия, в случая на 

влиятелната книга на Жак Дерида Mal d’archive. За отбелязване е, че в сферата на 

перформативните изкуства (а перформативният елемент е водещ в много от 

изследваните от Моника Вакарелова работи и младата изследовталка не пропуска да 

насочи критическото внимание към въпросния аспект на работите, основавайки го 

върху тезата на Шошана Фелман за перформативния характер на свидетелството: вж. 
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напр. с. 211 и 222), категорията архив е използвана като идеологически контрапункт 

на влиятелната теза върху събитието, мислено като квази-онтологическа структура на 

перфомативната акция (Пеги Фелан). Новият интерес към архивите е свързан с 

интереса към устояващите модификации на материалността на творбата и 

неконвеционално мислените следи на репрезентацията. В българската история на 

изкуството приносни в тази перспектива са изследванията върху „Следисторията на 

изкуството”, респективно образа, предложени от Ангел Ангелов; за отбелязване е, че 

някои от артефактите, изследвани от Ангелов, например „Сапунени отражения” на 

Надежда Олег Ляхова, биха могло да бъдат асоциирани с темата на дисертацията на 

М. Вакарелова, а дори чрез една рискована свръх-интерпретация биха могли да бъдат 

и приети като потенциална част от корпуса й (разлагащите се отливки на лицето на 

художничката, произведени от домашен, т.е. органичен, подлежащ на разложение 

сапун, серийно подредени в общи вани – сякаш сблъсквайки непредставимата в 

своята ужасяваща свръх-репрезентираща свръх-рационалност серийност на 

„фабричното производство на трупове” (Хайдегер) в лагерите на смъртта и 

табуираното от културната репрезентация - конститутивната забрана на 

репрезентацията - представяне на разпаденто на формата на мъртвото тяло).  

 Предложените от Вакарелова анализи са особено убедителни; те разкриват 

едновременно критическа чувствителност и безспорни качества за интерпретация на 

артефакти, както и за адекватното им полагане в културен и политически контекст. 

Критическото заключение, че голяма част от разгледаните творби, особено 

“преобърнатата” монументалност на архитектурни и мемориални проекти като 

емблематичните и симптоматично проектирани в Берлин Еврейски музей на Даниел 

Либескинд (2001) и Мемориала на убитите евреи в Европа на Питър Айзенман (2005), 

разчитат на перформативността, на затруднението на възприятията, на 

произвеждането на напрежение и същевременно спомагат за “окончателното 

установяване на общоразпознаваемия абстрактен визуален език”, обозначаващ 

превръщащото се в парадигматично травматично събитие (с. 156), е особено 

убедително.  
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Разбира се, отправянето на препоръки за разширяване на контекста и допълване 

на изследването с релевантни казуси е възможно винаги. В случая, имайки предвид 

рефлексивно овладяното съзнателно стесняване на набора на казусите на 

изследването, напълно легитимно за неговите цели, трябва да бъдем внимателни с 

подобни препоръки. Затова ще си позволя единствено предложения, които ми се 

струват от полза за бъдещото - наложително - публикуване на дисертационния труд. 

Предполагам, че би било плодотворно да се мисли за работите на Луи Марен върху 

отношенията между репрезентация и власт, специално с оглед на оригиналната му 

теза за репрезентацията като поле на сили, следователно не просто отнасящо се 

вторично към отношенията на власт, но участващо в тяхното конфигуриране  (теза, 

която е особено близка до постановката на Вакарелова). 

Би било интересно с оглед на бъдещите занимания на докторантката да се 

мисли и за евентуално разширяване на контекста на изследваните художествени 

казуси, при което разгледаните конкретни практики биха могли да се съотнесат с по-

широка тенденция на съвременните изкуства, занимаваща се със самоизличаването 

както на носителя на естетическото послание, така и на самата практика, включително 

асоциирането на разгледаните казуси с концептуално, политически и структурно 

близки практики, с травматичния за насилие, геноцид, изчезване, при които биха 

могли да бъдат привлечени и важни работи на художници, идващи от други културни 

традиции и континенти. Доколкото подобни примери изобилстват в изкуството, 

особено след Втората Световна война, би могла да се предложи хипотезата, че 

епидемичната интезификация на тази тенденция е критически симптом на мисленето 

на крайността в полето на естетическото, както и на самото естетическо като 

радикална изява на крайността в епохата на потенцията за всеобщо унищожение. 

 При всички случаи трябва да бъде отчетен, а и зачетен по достойнство 

стремежът на Моника Вакарелова да удържи корпуса си не просто в обозрими 

граници, но и да оперира с него интензивно, а не екстензивно, тоест навлизайки в 

дълбочината на проблема на основата на ограничен набор, но централни и 
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симптоматични за темата теоретични и художествени казуси. От тази гледна точка 

работата на Вакарелова има ясно изразени метакритически измерения, коментирайки, 

но и систематизирайки и разгръщайки в общо понятийно и критическо поле 

понятийни и критически инструменти, често пъти принадлежащи на хетерогенни 

области.  

  

 Заключение и оценка на дисертационния труд  

 Като научен ръководител на магистърската работа на Моника Вакарелова 

“Негативност и архив: фотографските образи на Кристиан Болтански”, защитена 

блестящо преди пет години, мога да проследя развитието, усложняването и внасянето 

на нови понятийни и тематични перспективи в работата на Моника Вакарелова. В 

дипломната си работа Моника Вакарелова показваше вече значими качества на млад 

изследовател; в настоящата дисертация тя вече се представя като блестящ млад учен 

със сериозна подготовка в полето на заниманията си, с критическа интуиция, със 

способност за оригинален анализ и преценка. Работата й се отличава със 

систематичност и се основава на овладяна, ясна, балансирана и логична структура: 

забележително качество за млад учен и рядкост днес според актуалните ми 

впечатления.  

Ще се опитам да систематизирам някои измежду най-значимите качества на 

дисертацията: 

1. Ясно обособен критичен обект на изследване, свързан с ред актуални 

философски, културно-исторически и изкуствоведски проблеми и 

дебати; 
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2. Отлично и детайлно познание за източниците и литературата върху 

тях, адекватно на съвременните тенденции в изследването на 

проблема; 

3. Методологическа прецизност и способност за задълбочен и 

систематичен понятиен анализ; 

4. Оригиналност на интерпретациите и критическите хипотези; 

5. Сложно, но достъпно изложение с блестящо овладян теоретичен 

изказ; 

6. Зрял критически и научен етос, самовзискателност, дисциплина.  

 Методологическата яснота и прецизността, вниманието към детайла, 

критическата зрялост, проявена в изследването на историческия и политическия 

контекст и техните актуални измерения, упорството те да бъдат мислени комплексно, 

интерпретативната оригиналност и дълбочината на прочитите, както и способността 

за точни и убедителни обобщения, за които свидетелства изследването, заслужават 

най-висока оценка. Нямам никакво съмнение, че предложеният на вниманието ни 

дисертационен труд “Визуална репрезентация на Холокоста (нерепрезентируемост и 

архив в изкуството на следпаметта)” удовлетворява изискванията за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” и березервно подкрепям присъждането на 

въпросната степен на Моника Вакарелова. Убеден съм, че трудът и изследователските 

качества на Моника Вакарелова заслужават високо признание, поради което си 

позволявам да призова за реална подкрепа както за публикацията на дисертацията й, 

така и за бъдещето й академично развитие. 

 София, 10 януари 2016 г.    Доц. д-р Боян Манчев 
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