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Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се 

в семинарната библиотека на специалност „Културология”, катедра 

„История и теория на културата” при Философски факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски” – гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, 

бл. № 1, ет. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд е в обем 265 страници и се състои от увод, три 
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френски език. 
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Структура на дисертационния труд 

 

 

УВОД 

ПЪРВА ЧАСТ. Въведение в проблема 

Първа глава: Изследванията на Холокоста като 

интердисциплинарно научно поле  

І.1. Въведение в проблемната ситуация  

І.2. Въведение в научния и популярен контекст  

І.3. Изследванията на паметта и Холокоста. Травматична 

памет и следпамет 

Втора глава: Следпамет и визуална репрезентация  

ІІ.1. Следпаметта в контекста на визуалните изследвания  

ІІ.2. Травматична памет и визуална репрезентация  

ІІ.3. „Изкуството на следпаметта“: дескриптивен и 

критически обхват на понятието 

ВТОРА ЧАСТ. Проблемът за представимостта. Два теоретични 

дискурса: нерепрезентируемост и архив  

Първа глава: Холокостът като нерепрезентируемо събитие  

І.1. Жан-Франсоа Лиотар: Différend  

І.2. Жан-Люк Нанси: забранената репрезентация 

І.3. Джорджо Агамбен: невъзможното свидетелство  

Втора глава: Визуално свидетелство и архив  

ІІ.1. „Иконография“ на Холокоста: снимките от отварянето 

на лагерите срещу липсващите снимки на екстерминацията 

ІІ.2. Клод Ланцман: архивните „образи без въображение“  

ІІ.3.Диди-Юберман: архивните „образи въпреки всичко“ 

ТРЕТА ЧАСТ. Нерепрезентируемост и архив в съвременните 

визуални репрезентации на паметта за Холокоста  

Първа глава. Визуален език на нерепрезентируемостта  

І.1. Възвишено и травма в абстрактните мемориални форми  

І.2. Даниел Либескинд: Еврейският музей в Берлин  
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І.3. Питър Айзенман: Мемориал за убитите евреи в Европа  

Втора глава: Художествени употреби на архива в изкуството 

на следпаметта 

ІІ.1. Артистът като архивист  

ІІ.2. Архивът-мемориал: Йохен Герц, Хорст Хохайзел, 

Гюнтер Демних, Сюзан Хилър  

ІІ.3. Фикционалните архиви на Кристиан Болтански 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

БИБЛИОГРАФИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
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Предмет и цел на изследването 

 

Дисертационният труд изследва визуалните 

репрезентации на Холокоста и на паметта за Холокоста в 

изкуството на второто и третото поколение или т.нар. 

„поколение на следпаметта“. Предмет на изследването 

представлява отношението между два водещи дискурса в 

научните, философските и публичните дебати около 

репрезентацията на Холокоста и начините, по които тези 

дискурси формират и биват формирани от художествените 

практики на поколението на следпаметта. Метонимично 

обозначени чрез понятията „нерепрезентируемост“ и „архив“, 

двата дискурса могат да бъдат и хронологично разграничени –

теоретико-философските интерпретации от 80-те години 

поставят силен акцент върху невъзможността за 

репрезентация, границите на репрезентацията или негативната 

възвишеност на събитието; докато тези от края на 90-те и след 

2000-та година поставят силен акцент върху архива, 

свидетелските разкази и визуалното доказателство, оспорвайки 

представата за непредставимостта и възвишеността, но и 

отграничавайки се от позитивистката историография. 

Целта на текста е да анализира отношението на близост 

между дискурса на нерепрезентируемостта и този на архива, 

оспорвайки традиционната им противопоставеност и 

изкарвайки наяве тяхната взаимообвързаност и 

взаимоопределеност. Поставената цел определя и задачите 

пред дисертацията. Първо, тя се заема да направи критическа 

реконструкция на интелектуалните дебати за репрезентацията 

на събитието и множествените контексти, в които те се 

появяват и развиват; реконструкция, която е същевременно 

културно-историческа, удържаща вниманието към начините, 
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по които тези дебати и техните контексти се променят във 

времето. Второ, изследването извършва задълбочен анализ на 

група от художествени произведения и го съотнася, от една 

страна, спрямо анализа на теоретико-философските и 

публични полемики и аргументи, и от друга, спрямо общото 

визуално и художествено поле, в което произведенията се 

появяват и присъстват. 

Изследователска методология 

 

Фокусът на изследването пада върху развитието на 

интелектуалните и художествени дискусии за репрезентацията 

на Холокоста преди всичко в Западна Европа. В рамките на 

този дисертационен труд историческото събитие е разглеждано 

като криза на западноевропейската Модерност и бележи 

преобръщането в теоретико-философските модели на мислене 

„след Аушвиц“. Това разбиране се отграничава от 

интерпретацията на Холокоста, или Шоа, като най-голямата 

катастрофа в дългата история от погроми срещу еврейската 

общност. То определя и избора на използвания термин – 

„Холокост“, както е утвърдено и в българския език, вместо 

еврейското „Шоа“, което носи религиозни конотации. Друг 

мотив за избрания изследователски фокус е поставеният в 

дисертацията акцент върху развитието на изследванията и 

публичното присъствие на Холокоста в посока на 

„глобализиране“ на паметта за него. 

Дисертацията се позиционира в теоретичното „крило“ на 

изследванията на Холокоста и ясно се отграничава от 

историографските занимания с темата. В своя културологичен 

подход тя привлича различни изследователски перспективи и 
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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.  

В хода на критическата и културно-историческа 

реконструкция, която дисертацията прави, са използвани 

качествени изследователски техники и е извършена 

задълбочена аналитична и интерпретативна работа с широк 

корпус от текстове и визуален материал. Методологията 

включва критически дискурсивен анализ, а също и 

исторически дискурсивен анализ, тъй като проследява 

развитието на интелектуалните и художествени дебати във 

времето – в периода от 1980-те години до днес. 

Анализирани са: 1) теоретико-философски дебати; 2) 

публични дискусии; 3) визуални репрезентации и 

художествени произведения, както и по-широкото визуално 

поле около Холокоста, от което те са част. От голямо 

методологическо значение е фактът, че т.нар. „критика на 

репрезентацията“ в съвременните теоретични изследвания на 

Холокоста преобладаващо се гради върху един обозрим и 

сравнително тесен корпус от повтарящи се визуални примери, 

спрямо които се разгръщат критическите аргументи. Въпреки 

че това може да бъде сметнато за дефект, то е важно за 

реконструирането на дебатите. Ето защо този краен корпус от 

референции представлява основа за настоящото изследване, но 

то надгражда значително над него: от една страна, като 

„разчита“ определени текстове и визуални примери срещу 

установеното, полагайки ги в нова концептуална рамка; и от 

друга, като включва в анализа и по-малко познати, но важни за 

изследователската теза произведения.  
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Кратко изложение на дисертационния труд 

 

Първата част на дисертацията („Въведение в 

проблема“) контекстуализира изследователския проблем, като 

последователно въвежда в развитието и специфичните 

вътрешни динамики на интердисциплинарното поле, което 

представляват изследванията на Холокоста. Развитието на 

полето е представено през перспективата на често 

открояваното в изследователската литература деление между 

две научни позиции, поддържащи противоположните 

представи за „уникалността“ и „типичността“ на събитието, за 

неговата „екстремност“ и неговага „баналност“, неговата 

„непонятност“ и податливостта му на „нормално“ разбиране. 

Напрежението между двете схващания бива определяно като 

напрежение между „реалистки“ и „антиреалистки“ 

изследователски позиции (Майкъл Ротбърг), между 

„релативистка“ и „абсолютистка“ тенденция (Сидра Езрахи), а 

също и между „исторически“ и „изпълнен с въображение“ 

дискурс.  

Удържайки вниманието към тази двойственост, 

паралелно с въведението в научната ситуация текстът 

проследява и развитието на публичните дискусии около 

Холокоста и с това цели да покаже, че двете присъстват в 

непрестанен диалог. Убеждението за взаимоопределеност 

между научно-изследователски, културен, социално-

политически и художествен контекст е базово за дисертацията. 

Акцентът тук е поставен върху 1980-те години, които бележат 

промяна в публичното присъствие на Холокоста на Запад и 

слагат началото на съвременната преокупация с паметта за 

него.  
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Нарастващото значение на паметта в този период, което 

може да бъде видяно едновременно като следствие от кризата 

на историографската репрезентацията и знак за новия режим 

на презентизъм и мемориализация, е неотделимо от 

вниманието към свидетелствата на оцелелите от Холокоста и 

процеса по засиленото им записване, събиране и съхраняване, 

който започва в края на 70-те години. За разлика от 

документите-следи, с които работи позитивистката 

историография, за да създаде един, както се смята, 

обективиращ, институционализиран, привилегироващ 

приликите пред разликите и подчинен на определени правила 

разказ, свидетелството дава възможност за актуализиране на 

миналото в настоящия момент чрез живата памет и в 

конкретната и частна перспектива на очевидците. За 

изследванията на Холокоста, които в края на 80-те години 

правят силен завой към теориите на травмата, 

привилегированият статут на свидетелските показания е 

свързан не само с тяхната евристична стойност, но и със 

специфичния репрезентационен и езиков провал, който те 

представляват, т.е. с невъзможността им да изразят 

травматичния опит. В основополагащото за темата изследване 

„Свидетелство“ (1992) Шошана Фелман и Дори Лауб, чийто 

подход е силно повлиян от постструктурализма, определят 

свидетелството като „дискурсивна практика“, „перформативен 

речеви акт“ и поставят силен фокус върху тази 

репрезентационна криза, изразяваща се формално в 

разкъсващите кохерентността на наратива нарушения и 

празноти в речта, чрез които „нерепрезентируемото дава знак“ 

за себе си.  

Като документ за провала на езика свидетелството е 

същевременно материално доказателство за кризата на 
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истината и силен инструмент в ръцете на постмодерната 

съпротива спрямо всяко фиксирано значение. В тази 

перспектива то е неотделимо от настояването, че не 

съществуват обективни историографски инструменти и че 

историографският разказ, както всеки друг разказ, е преди 

всичко избор на определен разказвателен модел, който 

предзадава определени обяснения. Знаменитият „Спор на 

историците“, който се развива в Западна Германия през 

втората половина на 80-те години, е ярка илюстрация в полза 

на това твърдение. Така изследвателското внимание към 

травматичното свидетелство се вписва в цялостната линия на 

философската критика на репрезентацията, характерна за този 

период. Преосмислянето и оспорването на установените 

репрезентационни модели е следствие от критиката към 

тотализиращата склонност на универсалистките идеи на 

Модерността. В рамките на това преосмисляне Холокостът 

става средство за атака спрямо представата за телеологичната 

линеарност на едно прогресистко историческо време, спрямо 

логоцентричния дискурс и съществуващите системи на 

означаване и заедно с това се превръща в апел за „етика на 

другостта“. 

Съсредоточавайки фокуса върху проблема за „кризата на 

репрезентацията“ и отношението, в което влизат изследванията 

на паметта и тези на травмата, текстът въвежда понятието 

„следпамет“ и така разширява изследователските перспективи, 

добавяйки към тях тази на визуалните изследвания. 

Концептуализирано от американската изследователка от 

румънски произход Мериан Хърш, понятието поставя силен 

акцент върху формиращото въздействие, което публичните 

репрезентации на Холокоста имат върху поколението, 

следващо това на преките участници и наследяващо травмата 



12 

от събитието, без да има директен опит и собствена памет за 

него. Важен момент в дефиницията на Хърш е „естетическото 

изразяване“ на ефектите от интериоризираната травматична 

памет, т.е. собствената „културна работа“ на поколението на 

следпаметта, неговите „художествени отговори“ на тази 

травма. Една от основните тези на дисертацията е свързана с 

разграничението между дескриптивен и критически обхват на 

понятието „изкуство на следпаметта“ и поддържането на 

тезата, че в изследователската литература то имплицитно се 

основава на един предварителен естетически „подбор“, който 

изключва репрезентациите на масовата култура. Изкуството на 

следпаметта включва произведения, които имат силен 

критически потенциал и по-често коментират, критикуват, 

използват или пародират популярния език за Холокоста, 

отколкото се включват в него. Вместо това те настояват да 

бъдат равноправни участници в дебатите около 

репрезентацията на Холокоста, произвеждайки свои визуални 

отговори и аргументи. Това предпоставя и необходимостта те 

да бъдат изследвани не само като художествени или 

документални произведения, но и през по-широката рамка на 

визуалната, социална, културна и темпорална мрежа от 

отношения, в която попадат. 

Втората част на дисертацията („Проблемът за 

представимостта. Два теоретични дискурса: 

нерепрезентируемост и архив“) анализира в дълбочина 

отношението между дискурса на нерепрезентируемостта на 

Холокоста, така както той се утвърждава през 80-те години, и 

оформящия се като негов отговор в края на следващото 

десетилетие дискурс на архива и архивната репрезентация. Тук 

са въведени и важни проблеми за образа и визуалната 
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репрезентация, предимно през дебатите около възможността 

или невъзможността за визуално свидетелство.  

Първата глава („Холокостът като нерепрезентируемо 

събитие“) представя три различни подхода към проблема за 

нерепрезентируемостта на събитието – на Жан-Франсоа 

Лиотар, Жан-Люк Нанси и Джорджо Агамбен. Докато сред 

тримата само Лиотар е традиционно свързван с дискурса на 

непредставимостта, включвайки Нанси и Агамбен, 

изследването цели да покаже различни артикулации на 

проблема за границите на представимото – което е различно от 

„забраната за репрезентация“ или Bilderverbot.  

В текстовете на Лиотар след 80-те години категорията 

„след Аушвиц“, която Адорно дефинира в „Негативната 

диалектика“ (1966), започва експлицитно да бележи 

необходимостта от дълбоко и цялостно преосмисляне на 

задачата и инструментите на критическата теория. За Лиотар, 

следвайки Адорно, Хегеловата спекулативна диалектика е 

невъзможна „след Аушвиц“ – събитието не може да бъде 

преодоляно в движение към по-високо единство. В Différend 

(1983) Лиотар използва Аушвиц като модел за ултимативната 

ситуация на различие/différend, която представлява 

конфликтът, породен от несъизмеримостта на фразите и 

системите на свързване. Това му позволява да атакува 

тоталитарната склонност на „когнитивните режими на 

фразата“, т.е. тяхната склонност да изключват въможността за 

проява на това, което не е представимо под правилата на 

знанието. Обявявайки невъзможността Аушвиц да бъде 

артикулиран като „исторически факт“, а единствено като 

„исторически знак“, Лиотар го обвързва с Кантовото 

възвишено – и това е един от поводите неговата позиция да 
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бъде критикувана като опит да се постави Холокостът отвъд 

пределите на речта, репрезентацията и мисълта. 

Подобно на когнитивния тотализиращ режим на фразата 

при Лиотар, който не позволява на различието да се прояви, да 

бъде артикулирано във фраза, режимът на 

„свръхрепрезентация“ в лагерите – понятие, което Жан-Люк 

Нанси въвежда в текста си „Забраната на репрезентацията“ 

(2001) – е неотделим от отнемането на жертвата на самата 

способност за изразяване и превръщането й в „тотален“ образ 

(пълно присъствие, което не препраща към нищо отвъд образа) 

и не-репрезентация. В текста на Нанси „забраната на 

репрезентацията“ не е забраната на иконоклазма (т.е. забраната 

да се идолизира и монументализира Холокостът), а актът на 

самата „екзекуция на репрезентацията“ в лагерите, т.е. на 

отнемането на конститутивната непълнота на образа. 

Представата за конститутивната непълнота е основна за 

начина, по който Джорджо Агамбен определя свидетелството в 

книгата си „Това, което остава от Аушвиц“ (1998). Докато 

Агамбен открито се противопоставя на определянето на 

Холокоста като немислим и невъобразим, текстът му е 

изграден почти изцяло върху реториката на негативното, 

невъзможното и неизразимото. Показателен за това е изборът 

да постави в центъра на книгата си именно фигурата на 

мюсюлманина, т.е. на невъзможния свидетел. В определението 

на Агамбен за свидетелството несъвпадението между свидетел 

и мюсюлманин е дефинитивно – възможността за свидетелство 

(т.е. за език) на оцелелия трябва да бъде мислена винаги в 

отношение с невъзможността за свидетелство (т.е. с 

лишеността от език) на мюсюлманина. Така се стига до 

дефиницията, според която „свидетелството съдържа лакуна“ и 

неговата стойност „лежи именно в това, което липсва“.  
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Настояването върху лакунарния, непълен характер на 

репрезентацията се оказва общо място за теоретичните 

позиции, които се противопоставят на дискурса на 

нерепрезентируемостта на Холокоста. Това е видимо и от 

разгледания в главата „Визуално свидетелство и архив“ дебат 

между Жорж Диди-Юберман и Клод Ланцман за статута на 

архивните образи от лагерите. Тази глава започва с очертаване 

на историята и полемиките около формирането на т.нар. 

„иконография на Холокоста“, в основите на които стои 

противопоставянето между архивните кадри, заснети при 

освобождаването на лагерите, и липсващите снимки на 

екстерминацията, под което се разбира липсата на кадри, 

показващи обгазяването в лагерите на Изток. Тази липса на 

образи от екстерминационните лагери – за сметка на 

непрестанно репродуцираните, но подвеждащи кадри от 

лагерите на Запад – е основен мотив за режисьора на „Шоа“ 

(1985) Клод Ланцман, който се обявява против „всеки архив“ и 

определя архивните образи като „образи без въображение“. 

Антипозитивистичната настроеност на Ланцман срещу 

архивните изображения и историческата документация има 

двойно основание – тя е свързана както с представата, че 

следването на традиционните позитивистки процедури на 

историографията може да доведе единствено до ревизионизъм 

и негационизъм, т.е. до отричане на събитието, част от 

спецификата на което е тъкмо заличаването на следите за 

престъплението и отнемането на жертвите възможността да 

докажат това престъпление, така и със следващия от това 

аргумент, че Аушвиц е нещо, в което трябва да се вярва, а не 

нещо, което трябва да се разбира или доказва. На архивните 

„образи без въображение“ той противопоставя своите 

художествени и монументални (вместо документални) 
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„безобразни образи“, т.е. образи на настоящето, които чрез 

отношението си със свидетелските разкази позволяват 

въображаемо да се разгърне определена визия за миналото. В 

критиката на Ланцман се разпознава опитът за 

противопоставяне на превръщането на събитието в абстракция 

и на снемането на партикуларното в универсално, тъй като 

това би означавало скрито поддържане на Модерния проект. 

Същевременно, когато твърди, че няма образ (в единствено 

число), който да е способен да покаже и изрази същината на 

събитието в цялата му сложност, самият той поддържа 

представата за един Образ на унищожението (способен да 

покаже всичко), за да може след това да обяви 

несъществуването на такъв. С други думи, Ланцман, както и 

неговите поддръжници Жерар Вайкман и Елизабет Паню, 

критикуват образите, обвинявайки ги в неспособни да направят 

това, което самите разкази не трябва да правят – да 

тотализират, свеждайки събитието до една истина. 

В тази посока е насочена и полемиката между Клод 

Ланцман и френския историк на изкуството Жорж Диди-

Юберман. В книгата си „Образи въпреки всичко“ (2003) Диди-

Юберман настоява върху необходимостта от внимателно 

критическо ангажиране с визуалните архиви за Холокоста и 

прави разгърнат феноменологичен прочит на четири 

фотографии, заснети през 1944 година в Пети крематориум на 

Аушвиц. Според него с образите трябва да се направи това, 

което до този момент се е правило със свидетелските 

показания – да се признае тяхната склонност да показват едно, 

но скриват друго, да се вземе предвид тяхната непълнота и 

фрагментарен характер, това, че в тях също 

нерепрезентируемото може да „даде знак“, неспособно да бъде 

артикулирано „на повърхността“, да се вземе предвид също и 
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че като всеки архивен документ те се появяват в конкретна 

ситуация, която определя „правилата“ на видимото и 

невидимото в тях. Ако образите във визуалния архив 

присъстват като исторически „сингуларности“, както предлага 

Диди-Юберман, то чрез множеството сингуларности, които 

поставя в отношение, архивът дава достъп до 

„множествеността“, до многообразието на историческия 

момент. За да станат четими тези сингуларности, т.е. да дадат 

достъп до множествеността, те трябва да бъдат поставени в 

отношение, което Диди-Юберман нарича „диалектически 

монтаж“.  

Третата част на текста изследва визуалния и 

художествен език на изкуството на второто и третото 

поколение. Целта на тази част е да представи и анализира как 

двата дискураса – този на нерепрезентируемостта и този на 

архива – формират, но и сами биват формирани от определени 

тенденции във визуалното поле около Холокоста. 

Фокусирайки се върху съвременната мемориална архитектура 

за събитието, първата глава („Визуален език на 

нерепрезентируемостта“) разглежда отношението между 

абстрактните нерепрезентационни форми и основни понятия от 

дискурса на нерепрезентируемостта като травма, възвишено, 

unheimlich и т.н. С материалното си присъствие в публичната 

среда мемориалната архитектура за Холокоста буквално става 

част от пейзажа на публичната памет за събитието. Тя дава 

израз – материален, визуален, пространствен, символен – на 

определени значения, но и сама произвежда такива, тя сама 

произвежда памет. Впечатляващо е, че тъкмо архитектурата, 

която par excellence отпраща към представата за видимост и 

стабилно физическо присъствие, е полето, в което днес с най-

голяма сила се разиграва реториката на липсата, отсъствието и 
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негативното възвишено. Със своята работа с пространството и 

визуалността, със своята материалност, мемориалната 

архитектура същевременно се оказва медиумът, който в най-

голяма степен може да изпълни изискването за 

перформативност, което езикът на травмата налага. Това често 

е свързано не само с пространствения, но и с времевия опит за 

произведението – с изживяването на неговото пространствено 

измерение във времето. Както в случая с Еврейския музей по 

дизайн на Даниел Либескинд (2001), така и с „Мемориала за 

убитите евреи в Европа“ (2005) по дизайн на Питър Айзенман, 

произведението не може да бъде схванато „отведнъж“, не може 

да бъде видяно в цялост, а постепенно се разкрива пред 

зрителя, който навлиза в него. Това умишлено скриване трябва 

да провокира чувство на напрежение и съспенс, на 

дезориентация и дискомфорт.  

Изборът да бъдат анализирани именно Еврейският музей 

в Берлин и берлинският „Мемориал за убитите евреи в Европа“ 

е свързан с убеждението, че двете произведения надскачат 

националната памет и дават израз на тенденцията към 

универсализиране на Холокоста и визуалния език на паметта за 

него. Те са интересни не само с това, че превеждат високия 

език на дискурса на нерепрезентируемостта от 80-те години 

(такъв „превод“ вече е направен от предхождащото ги 

поколение контрапаметници), но и че го полагат в самото 

сърце на публичното пространство – в централните градски 

пространства на Берлин. Дизайнът на тези скоро създадени и 

най-посещавани мемориални места в немската столица може 

да бъде видян като парадигматична смяна във възпоменанието 

на Холокоста в Германия – би могло да се каже, че те 

официално бележат, а с това и завършват процеса по 

инкорпориране на събитието в националната памет на 
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Германия, който започва да тече усилено още през 80-те 

години. Но от друга страна, характерът на тези произведения 

допринася повече за универсализирането на паметта за 

Холокоста, отколкото за нейното национализиране. 

Популяризирайки дискурса на нерепрезентируемостта, те 

същевременно спомагат за превръщането на събитието в 

абстракция – в парадигматично травматично събитие отвъд 

пределите на репрезентацията – и заедно с това за 

окончателното установяване на общоразпознаваемия 

абстрактен визуален език за него. 

Втората глава на тази част („Художествени употреби на 

архива в изкуството на следпаметта“) анализира начините, по 

които художествените произведения на следпаметта влизат в 

отношение с понятието и различните разбирания за архив и 

практики на архивиране. За артистите от второто поколение 

архивите са важни, на първо място, защото не формулират 

твърдения, а предхождат твърденията на историографията. 

Това дава възможност за нов „вход“ или подход към 

събитието, при който могат да бъдат въобразени и показани 

нови перспективи, нови значения или истини, които 

установеният историографски разказ заглушава. 

Художествената (но и критическа) задача на артистите е да 

изследват какво би могло да се каже във и със тази система, 

която представлява един архив – какви твърдения тя прави 

възможни, или с други думи – какви различни от 

институционализирания историографски наратив подредби на 

елементите в архива биха могли да доведат до създаването на 

„идиом“, чрез който да се даде израз на събитието.  

Произведенията на Хорст Хохайзел, Йохен Герц, Сюзан 

Хилър и Гюнтер Демних. могат да бъдат определени като 

топографски проекти, които функционират като „архиви-
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мемориали“ на паметта за Холокоста. Тук архивът присъства 

като задаващ вътрешната структурна логика на произведенията 

принцип. При всички тях е запазено усещането за 

травматичност и траур, определящо за поколението на 

следпаметта и всички те се опитват, парадоксално, да 

произведат индекси на отсъствието. На този подход е 

противопоставена естетическата стратегия на френския 

визуален артист Кристиан Болтански, при когото архивът 

присъства едновременно като тема, като метод на работа и 

като определящ визуалното представяне принцип. Докато 

инсталациите на Болтански запазват усещането за 

травматичност и траур, в тях същевременно има игрово 

преобръщане на принципите на следпаметта – фикционалното 

започва да „подрива“ историческите следи, създавайки силно 

напрежение между ирония и сериозност. Въпреки тези разлики 

анализираните тук произведения споделят важна обща черта – 

всички те по един или друг начин запазват представата за 

празнотата и отсъствието като конститутивни за архивите на 

Холокоста, т.е. представата за техния лакунарен характер и 

непълнота. Централно е разбирането, че ако архивът 

структурира термините на дискурса, т.е. ако структурира 

определен тип изразност, то тогава той задава също 

ограниченията на това, което може да бъде артикулирано и 

изразено чрез него.  

Заключението аналитично проследява основните тези и 

изводи на дисертацията. Опитите на философията от края на 

1990-те и след 2000-та година да извади „Аушвиц“ от 

пределите на „невъобразимото“ и „неизказуемото“, където 

недвусмислено са го позиционирали философските текстове и 

„високи“ художествени произведения от 80-те години има като 

последствие пренасянето на противопоставянето между 
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„реалистки“ и „антиреалистки“ подход вътре в полето на 

теоретико-философските интерпретации – което до този 

момент преобладаващо е смятано за поле на антиреалистките 

позиции (в противовес на историческите), утвърждаващи 

„отвъдността“, а така и немислимостта и непроницаемостта на 

събитието. 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. Основното твърдение, което заключението 

излага, е, че този акцент върху липсата, непълнотата или 

невъзможността е необходим, за да се запази диалектическата 

двойственост. „Отсъствието“ в репрезентацията (Нанси), 

„невъзможното“ във възможното (Агамбен), „монтажната 

среда“, в която образът присъства и спрямо която се определя 

(Диди-Юберман) – всички тези дефиниции предполагат 

система от отношения.  

В тази перспектива критическото понятие за архив, така 

както е дефинирано при Фуко, т.е. като система на дискурса, 

която определя отношенията между казаното и неказаното, е 

силен инструмент за преосмисляне и отговор на представата за 

пълната нерепрезентируемост на Аушвиц, т.е. за Аушвиц като 

модел за „невъзможността за удвояване“ на „неотрицаемия 

негатив“ в резултат. Ако при Лиотар невъзможността за 

репрезентация бива изразена от факта, че след фразата 

„Аушвиц е екстерминационен лагер“ не може да следва друга 

фраза, то при Диди-Юберман и Агамбен, обратно, само в 

процеса на отношението (между модалните категории при 

Агамбен) или свързането (т.е. в диалектическия монтаж при 
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Диди-Юберман) може да се прояви „идиомът“, който да означи 

събитието – тъй като само в процеса на свързването може да 

стане видимо това, което не се (и не би могло да се) съдържа  в 

единичността на фразата, образа или документа, а единствено 

в отношението му - спрямо обграждащите го фрази, образи или 

документи, но и спрямо липсващите такива.  
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Приносни моменти на дисертационния труд 

 

1. В своя културологичен подход дисертацията 

обединява различни дисциплинарни полета като критическата 

теория и философската критика на Модерността, 

изследванията на паметта, изследванията на травмата, 

съвременното изкуство и визуалните изследвания, 

философията на образа. С това тя допълва традиционните 

теоретични подходи към Холокоста, като въвлича и съвместява 

различни перспективи и така очертава  

собствено проблемно поле, което е все още малко изследвано;  

 

2. Дисертацията предлага нови прочити на 

ключови текстове и полемики, които поставя в нова 

концептуална рамка и по този начин откроява акценти и 

значения, често незабелязвани или некоментирани в 

изследователската литература; 

 

3. Дисертацията обогатява и разширява тесния 

корпус от визуални примери, спрямо които се разгръщат 

дебатите в критическата литература, като анализира важни, но 

по-малко познати произведения;  

 

4. Дисертацията изкарва наяве и изследва скрития 

нормативен залог в ключовото за текста понятие „изкуство на 

следпаметта“. По този начин то е препозиционирано и от 

дескриптивно понятие се превръща в критическа фигура и 

равноправен участник в дебатите около репрезентацията на 

Холокоста. В това отношение настоящият текст се отграничава 

и влиза в спор с преобладаващата в изследователската 

литература тенденция към интерпретация на художествените 
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произведения единствено като ефект или продукт от 

определени културно-социални обстоятелства или авторови 

намерения. Тук, обратно, е поставен акцент преди всичко 

върху тяхната активна социална и формираща роля; 

 

5. Дисертацията въвежда важни научни и 

художествени дебати, които не са добре познати в България и с 

това обогатява научното поле. Този принос добива 

допълнително значение в настоящата ситуация на 

преосмисляне на българското участие в Холокоста и 

признаването, че заедно със заслужаващото почит спасяване на 

българските евреи България носи отговорност за 

депортирането на евреите от Македония и Беломорието. 

Докато в Македония тече официална политика по отношение 

на паметта за геноцида (и това става още по-видимо със 

създаването на „Мемориален център на Холокоста на евреите 

от Македония“ в Скопие през 2011 година), в България такава 

политика липсва. Отсъствието на дебат за визуалните и 

художествени репрезентации на събитието е показателно и за 

естетиката на първия български телевизионен сериал по темата 

(„Недадените“), който върна дискусиите в публичното  

пространство на нивото на зараждащите се в края на 70-те 

години на Запад спорове.  
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Научни публикации по темата на дисертационния труд 

 

 „Визуална репрезентация на Холокоста“, Пирон, бр. 9: 

Визуалната антропология (Пролет 2015). 

 „Памет и въображение в немския контрамемориален проект“, 

Пирон, бр. 7: Бъдеще и въображение (2013/2014) 

 „Негативност на образа – бележки по Кристиан Болтански“ , 

Пирон, бр. 6: Визуална култура/Визуални изследвания 

(2012/2013) 

 

 

Други публикации по научната специалност 

 

 Рецензии в областта на културата и изкуствата в 

„Литературен вестник“, „Нови драматургии“, „Алтера. 

Списание за пол, език и култура“, „Пирон“. 
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