
Становище
за дисертационния труд на Светла Казаларска на тема

„Памет и история в музея. Музеификацията на комунизма в Централна и Източна 
Европа след 1989”

Работата  на  Светла  Казаларска,  на  която  имах  честта  да  бъда  научен 
ръководител, e антропологическо изследване на музеите на комунизма и по-общо – на 
паметта  за  тази  епоха  в  традицията  на  така  наречената  много-теренна  етнография 
(multi-sited ethnography).  Във времето на  своята  работа  по темата  авторката  успя  да 
обиколи  основните  източно-европейски  музеи  на  комунизма,  да  проведе  теренни 
изследвания и да натрупа уникален сравнителен изследователски материал от първа 
ръка. 

Подходът към подобен, неразработен у нас предмет наложи методологията на 
антропологическото  изследване  да  бъде  обогатена  -  комбинирането  на  дълбинните 
интервюта  с  институционалния  анализ,  на  наблюденията  с  количествени  данни,  на 
културологичния анализ на експозициите с историографски реконструкции на събития 
и  политологически  анализи  на  тяхната  употреба  в  обществения  дебат.  Подобно 
интердисциплинарно  дефиниране  на  подхода  според  обекта  прави  анализа  още  по-
точен и успешен.

Фокус  на  дисертацията  е  един  уникален  за  източна  Европа  преход: 
комунистическата  епоха,  повод  за  яростни  политически  сблъсъци  и  саморазправа, 
преминава от една страна в историята, от друга в паметта (двойката история – памет е 
взета  в  смисъла  на  Пиер  Нора).  Този  процес  на  двойно  обособяване  на  паметта  – 
обособяване от политически конфликт и обособяване от историческата обективност – 
авторката  нарича  музеификация.  Музеификацията  е  установяването  на  един  нов, 
хегемонен  консенсус,  който  се  налага  в  успокояващите  се  източноевропейски 
общества; при нея така еднаквият комунистически режим добива неочаквано различни 
образи  според  обществото,  което  си  го  спомня.  Ето  защо,  както  виждаме  в 
дисертацията,  в  различните  музейни  проекти  ще  бъдат  възприети  и  така  различни 
стратегии като демонизация, нормализация, диснификация.

В  работата  теренният  материал  е  пречупен  през  един  забележителен 
интердисциплинарен  теоретичен  апарат,  който  авторката  е  построила  на  базата  на 
огромен  литературен  материал.  Тя  познава  особено  добре  институцията  на 
съвременния  музей,  като  обсъжда  най-новите  теоретични и  практически  развития  в 
него, което прави работата й много ценна българската култура (която и до днес остава 
настрани от световните тенденции). Тя задава координати за анализ на музея, което й 
позволяват да сравнява различните култури и памети на комунизма: между научната 
претенция и естетиката  на изложбата,  между забавата  и обществената  полза,  между 
нормативисткия и феноменологическия подход. Изграденият в работата апарат далеч 
надхвърля конкретиката  на  комунистическото  минало  и  може да  бъде  използван  за 
анализ на музейната институция въобще.

Пред нас е една зряла работа с много сериозен пренос за разбирането на един 
важен  аспект  на  прехода  в  източна  Европа:  преминаването  на  комунизма  в  музея. 
Авторката създава оригинален синтетичен подход, който има евристичен потенциал за 
изследване и на други типове културните институции. Направен е интердисциплинарен 
синтез,  при  който  през  проблематиката  на  паметта  и  нейното  излагане  в  музея  се 
мислят дълбоките промени на посткомунистическите общества – предефинирането на 
обществения консенсус, установяването на нова културна хегемония. Работата задава 
един нов ключ в анализа и разбирането на музейния „разказ”, където едновременно се 



държи сметка за наратива и за образа, за документа и въображението, институцията и 
събитието. 

На базата на всичко това горещо подкрепям дисертацията и препоръчвам тя да 
бъде издадена във вид на книга.   

Проф. дсн Ивайло Дичев


