
СТАНОВИЩЕ

За  дисертацията  на  Светла  Иляева  Казаларска „Памет  и  история  в  музея: 
музеификацията на комунизма в Централна и Източна Европа след 1989 г.” 
(за  присъждане  на  образователната  и  научна  степен  „доктор”  в  професионално 
направление 3.1 – Социология, антропология и науки за културата) 

Доц. Албена Хранова, д.н.
(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)

Дисертацията  на  Светла  Казаларска  „Памет  и  история  в  музея:  музеификацията  на 
комунизма  в  Централна  и  Източна  Европа  след  1989  г.” е  зряло,  последователно 
проведено  изследване  с  високи  научни  достойнства,  които  частично  ще 
систематизирам в следните пунктове:

1.  Дисертацията е несъмнен принос към изследванията на комунизма далеч не 
само в България. Тя равноправно се полага в една по-широка изследователска среда и 
проблематика,  като  акцентът  върху  музеите  на  комунизма  не  стеснява  широкия  й 
методологически  обсег  и  прицел,  а  само  я  фокусира  тематично,  без  да  ограничава 
нейната  евристична  полезност  и  за  други  формулировки  и  тематизации  на 
изследователските любопитства. 

2.  Дисертацията  демонстрира стабилни,  осмислени и систематизирани научни 
натрупвания  в  множество  теоретически  посоки,  респектираща  чуждоезикова 
подготовка  и  прекрасно  познаване  на  най-новите  развития  в  изследваната  област 
(трудове,  проекти,  идеи,  събития,  инициативи,  документи  и  пр.),  които  свободно  и 
компетентно прилага в целия ход на изложението.

3.  Дисертацията има ясна конструкция,  прозрачно структурирано протичане и 
рамкирани формулировки на своите цели, задачи, предметен обхват, методи, понятия, 
инструменти  и  изводи  (личи  една  „англосаксонски”  школувана  дисциплина  на 
писането,  която  насича  йерархиите  на  изследователския  алгоритъм  на  отчетливи 
съставки и прави по-релефно видими техните съдържания).

4.  Дисертацията  демонстрира  много  добре  проведено  стиковане  между 
избраните  теоретически  парадигми  и  прилаганията  им  в  техниката  на  теренното 
изследване  и  в  аргументацията  на  интерпретативните  процедури  и  изводи.  Хубав 
пример  за  тяхното  взаимно  обуславяне  е  първоначалното  намерение  на  труда  да 
анализира  различията  между  музейните  наративи  по  границата  „Изток-Запад”  и 
впоследстие  отказът  от  тази  ос  на  оразличаване,  тъй  като  теренните  данни  не  са 
подкрепили априорната опозиция. Особено добра връзка между предмета на терена и 
изследващия го теоретически инструментариум е постигната в съответността на глава 
ІІ  и  глава  ІІІ,  където  според  мен  се  извеждат  и  най-приносните  моменти  на 
интерпретацията. Без да мога да ги изчерпя в едно кратко изброяване, тук ще отбележа 
само  продуктивните  картографирания  на  днешното  състояние  в  проблематиката  на 
паметта и историята, статусът на концепта „колективна памет”, музеят като място на 
памет и „новата музеология”, понятието „музеификация” и разглеждането на музея в 
продуктивното тройно засичане на визуален образ, вербален език и перформативност в 
неговите  идеологически  измерения,  очертаващи  „музейния  наратив”.  Всичко  това 
работи наистина продуктивно в типологията на музейните наративи, проведена в трета 
глава  чрез  задълбочена  работа  върху  типовете  на  „нормализиращия”  музей, 
„демонологизиращия” музей и „диснифициращия” музей на комунизма (чиито примери 
са в музеите в Берлин, Будапеща и Прага).
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5.  Дисертацията демонстрира отвореност на потенциалите си – най-очевидният 
пример за това е базата данни в приложенията, но не само тя. Ако и аргументирано да 
избира  типологическото  абстрахиране  пред  компаративистичните  наблюдения,  тя 
задава достатъчно интерес, а и данни, и детайли за едно бъдещо компаративистично 
изследване  на  музеите  на  комунизма  поне  в  бившия  „комунистически  лагер”  и  на 
различията в доминациите на трите типа музейни наративи в него. 

В  заключение  ще  задам  и  два  въпроса,  които  са  израз  на  читателското  ми 
съучастие с изключително интересната проблематика, повдигната от дисертацията:

1. Първият въпрос се отнася до четвъртата глава, обсъждаща липсващия музей 
на  комунизма  в  България,  където  подробно  и  задълбочено  се  провеждат  серии  от 
възможни предположения,  причини,  обстоятелства  и пр.  за  тази  липса.  Въпросът  е: 
защо тъкмо в тази глава авторката на пратктика се е отказала от прилагането на 
така  успешно  работещото  в  другите  глави  понятие  „музеификация” (забелязах 
употребата  на  термина  му само веднъж,  в  изречението  „Въпросът дали,  кога  и  под 
каква  форма натрупаният  импулс  за  музеифициране  на  комунистическото  минало в 
България ще се „материализира”, остава отворен за момента”, с. 192). Защо четвърта 
глава  се  отказва  от  възможността  да  разгледа  българския  случай  като  приложи 
негативно  изрядното  определяне  на  „музеификация”  още  от  първата  глава  на 
дисертацията:  „Разбирам  музеификацията  като  културна  технология  на 
деконтекстуализиране  на  предметите  и  събитията  и  наслагването  на  вторични,  най-
често чисто естетизиращи дискурси в музея.  Музеификацията е в ход тогава, когато 
вторичните дискурси изместват своите първични референти, или с други думи, когато 
музеификацията  предхожда  музея.  Ако  традиционният  музей  маркира  границата  на 
миналото  от  настоящето,  то  музеят,  който  е  продукт  на  музеификацията,  прави 
възможен  един  музей  на  настоящето  –  на  пръв  поглед  парадоксален,  но  напълно 
възможен  в  съвременния  „режим  на  историчност”  (Артог)  с  характерния  за  него 
презентизъм” (с.15-16). В тази светлина липсващият български музей би могъл да се 
чете  като  анализ  на  препъванията  и  отлаганията  в  разгръщането  на  процесите  по 
деконтекстуализация,  като  блокирания  на  способността  на  вторичните  дискурси  да 
изместят своите първични референти и т.н. Вместо да подхване тази посока, главата се 
връща  пряко  към  по-общата  теоретична  рамка  на  разминаването  между  памет  и 
история, състоянието на репрезентациите, забавянията в българската среда и т.н. Това в 
никакъв случай не е недостатък на изследването, а негова особеност, чийто коментар от 
страна на авторката би осветлил основанията на изместването.   

2. Вторият ми въпрос се отнася до следното: в трета глава, където е разгърната 
типологията  на  музейните  наративи,  при  говоренето  за  типа  на  „диснифициращия” 
музей на комунизма (чийто пример е Музеят на комунизма в Прага) се казва, че този 
тип  наратив  има  „щастлив  край” –  падането  на  Берлинската  стена  и  нежните 
революции  (с.  146).  Тъй  като  началото  и  краят  са  по  принцип  много  силните 
идеологически места на всеки наратив, очевидно и на музейния, въпросът е: от какъв 
порядък е „краят” в идеографията на музейния наратив, що се отнася до другите два 
негови типа  – „нормализиращия” и „демонизиращия”? 

С оглед на казаното досега категорично произнасям пред уважаемото научно 
жури отличната си оценка за дисертацията на Светла Казаларска  „Памет и история в 
музея: музеификацията на комунизма в Централна и Източна Европа след 1989 г.” и 
безрезервно  заявявам  своя  глас  „за”  присъждането  й  на  образователната  и  научна 
степен „доктор”.

20 юни 2011 г.
София (доц. Албена Хранова, д.н.)
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