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Дисертацията на Моника Вакарелова "Визуална репрезентация на Холокоста 

(нерепрезентируемост и архив в изкуството на следпаметта)" се състои от 265 

страници, включващи и приложения и библиография от 180 заглавия на български, 

английски и френски език. Състои се от увод, три големи части - "Въведение в 

проблема", "Проблемът за представимостта. Два теоретични дискурса: 

нерепрезентируемост и архив" и "Нерепрезентируемост и архив в съвременните 

визуални репрезентации на паметта за Холокоста (всяка от които съдържа по две глави) 

и заключение. Ясната композиция позволява развитието и разгръщането на 

изследователските алгоритми и аргументи и обосноваването на убедителните изводи в 

изследването. Съпътстващата дисертацията документация и авторефератът  са 

изпълнени в съответствие с процедурните изисквания.  Самооценката на авторката във 

формулирането на научните приноси на труда е прецизна и напълно отговаря на 

действителните постижения на работата. 

Зад този процедурен опис на дисертацията стои убеждението ми, че това е един от най-

зрелите дисертационни трудове, с които академичната ни колегия се е срещала през 

последните години. Теоретическата дълбочина и културалистката широта  на 

дисциплинарните обхвати, източници и контекстуализации са балансирани и винаги 

фиксирани  в изследователския обект. Затова и протичането на аналитичните 

процедури е напълно съответно на нарастващата аргументираност и убедителност на 

изводите в дисертацията. Тук накратко ще посоча само онези аналитични и 

интерпретативни положения, които са били от особен интерес за мен. 

Моника Вакарелова разглежда големия дебат за Холокоста  от 80-те години на ХХ век 

до днес  в една ясна и широка методологическа перспектива. Принципно 

интердисциплинарно, полето на Holocaust Stuies  оттогава е пронизано  от кризите на 

наративния реализъм както в традиционната историография, така и в 

постструктуралисткия живот на дискурсивните аналитики. Затова и работата загребва 

преди всичко от методологическите разроявания, които са последици от тези кризи: от 

изследванията на паметта и травмата, философската критика на модерността, 

визуалните изследвания, философията на образа. 

Главният интерпретативен патос на дисертацията е да извади дебата за Холокоста от 

"бинарния" образ на противопоставянето между нерепрезентируемостта и архива (във 



фукоянското разбиране за "архив"). Силната аргументация на авторката в това 

отношение проследява и двете парадигми като неокончателно твърдящи основните си 

тези - представителният за парадигмата на нерепрезентируемостта (криза на 

просвещенския проект, край на понятията и инструментите) Лиотар търси "идиоми", 

които да са свидетелства за различията, докато пък представителите на парадигмата на 

архива (Агамбен, Жан-Люк Нанси, Жорж Диди-Юберман, Рансиер и др.) "запазват 

представата за някакъв излишък, който не е сводим до никаква система на изказуемост" 

(с. 14), откъдето и конститутивната роля на лакуните във фукоянски разбирания 

"архив". Затова и интересът на авторката в този дебат е по-скоро към границите на 

представимостта, отколкото към постулирането на  Bilderverbot, забраната за 

репрезентация (с. 77). Аргументацията  на Вакарелова, че нерепрезентируемостта и 

архивът не са опозитивни, а взаимосвързани и  дори взаимоопределящи се , зададена 

още във входната първа част, постига пълното си разгръщане и убедителност в цялата 

втора теоретическа част на дисертацията. Едновременно с това, избраният  от авторката 

ракурс  на фокусиране върху границите на представимостта  проявява напълно своята 

плодотворност в  аналитичното проследяване на това, как двата дискурса - на 

нерепрезентируемостта и на архива - взаимодействат с художествените практики и 

визуалното поле на Холокоста. 

Става въпрос за художествените практики на "второто и третото поколение", които 

Моника Вакарелова назовава с термина на Мериън Хърш "следпамет" (аргументирано 

избран сред други традиции в изследванията на паметта). Този избор е аргументиран 

чрез акцента на "след/ пост" при Хърш като знак за дълбока свързаност и за критическа 

отграниченост, което е напълно съответно на по-гъвкавия и по-дълбок подход към 

"границите на представимостта", избран от авторката срещу лесните  констатиращи 

дихотомии в състоянието на дебата около Холокоста. 

Освен задълбочената теоретическа работа върху дебата между нерепрезентируемостта 

и архива и неговата обвързаност с художествените практики на второто и третото  

поколение на "следпаметта", Моника Вакарелова нанася и социалната медиаторна 

ниша на тези взаимодействия в лицето на публичното влияние и отзвука на тези 

дебатиращи дискурси. Такъв интерес още повече уплътнява аргументациите и 

разширява осветените в аналитиката контексти. Също такова плодотворно 

контекстуално разширение се оказва и отказът на авторката да спре до априорното 

отграничаване на "постпаметта" от продуктите на масовата култура. Дисертацията не 

приема това отграничаване дори и само заради общата им ситуация - "ситуация на 

неразграничимост между изкуство и неизкуство" (с. 74), с което отново разширява 

изследователския контекст и уплътнява аргументациите си. 

Наред с множеството любопитства, които работата породи у мен, бих задала един 

въпрос, който е може би по-страничен спрямо талвега на изследователската 

проблематика. В една бележка под черта на с. 59 се казва "Въпреки огромния корпус от 

критическа литература, посветена на конкретни художествени – и в частност визуални 

– произведения, медии и жанрове, понятието „визуална култура“ рядко бива директно 

употребявано в полето на изследванията на Холокоста" (след което авторката 



прегледно изрежда заглавия и източници на употребите му). Въпросът е, на какво се 

дължи рядката директна употреба на понятие като "визуална култура" в изследванията 

за Холокоста според авторката и дали в това би могъл да се крие теоретически сюжет, 

или редкостта на понятието се дължи на други причини? 

В заключение отново държа да потвърдя отличната си оценка за дисертационния труд 

на Моника Вакарелова "Визуална репрезентация на Холокоста (нерепрезентируемост и 

архив в изкуството на следпаметта)". Изследването демонстрира задълбоченост, 

познаване на изследователското поле, критическа перспектива към него и рядка за млад 

учен аналитична зрелост и аргументативна отговорност. Надявам се авторката да 

продължи в следващ труд проблематиката, например  по посока на 

източноевропейските културни контексти. 

След всичко казано, с пълна убеденост заявявам пред уважаемото научно жури своя 

глас "За" присъждането на образователната и научна степен "доктор" на  Моника 

Илкова Вакарелова и споделям убеждението си, че трудът трябва да бъде публикуван и 

да намери достойното си място в научния живот и научния дебат на хуманитарната 

колегия. 

 

10. 01. 2016    Проф. дфн. Албена Хранова 

  


