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Работилници по литературна теория на моделите 

 

В последните двадесет-тридесет години хуманитаристиката стана свидетел на 

скандална и нарастваща непоносимост, граничеща с отвращение, към онова, което 

стана известно под името Теория, но също и на определено отвръщане от всички 

въпроси, засягащи природата – ако има такава – на литературата. Ако е имало обрат 

в полето на литературната теория през изминалите десетилетия, той е имал формата 

не просто на обрат, а на отвръщане от литературата. Само че това далеч не означава, 

че на въпросите, касаещи литературата, е било отговорено, нито че проблемите, 

свързани с нейната структура, функциониране и т.н. са били разрешени. Напротив. 

 

Сега, повече от двадесет години след възхода и падението на последните „течения” и 

моди в Теорията, започва да се прави нов опит да се открие адекватен подход, който 

да вземе предвид всички трудности, които литературознанието среща, трудности, 

свързани с неговия обект (литературните творби, жанровете, реторическите похвати, 

наративните структури и т.н.), но също и със собствения му контекст, станал толкова 

враждебен към теорията. Има не малко знаци за предстоящ нов обрат в историята на 

литературознанието, за едно ново възраждане, така да се каже, на теорията. Сред тях 

е и серията от международни работилници, организирани от Катедрата по теория на 

литературата и Катедрата по германистика към Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски” и докторантското училище „Литературна форма” към Мюнстерския 

университет. За по-малко от година бяха организирани четири работилници с 

участието на учени и докторанти основно от България и Германия, но също така и от 

Румъния, Белгия и САЩ. 

 

Работилниците, замислени от Роберт Матиас Ердбеер, Иван Попов и Дарин Тенев, 

имаха за задача да очертаят проект за нова теория на моделите, която да може да 

обясни възникването и развиването на литературни форми, както и историята на 

литературната критика (с други думи, да обясни самата възможност за различни 

четения и ефекта, който тези четения упражняват върху литературата). В опит да се 
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избегне опозицията между конструктивизъм и реализъм, моделната теория предлага 

конструктивистко движение, което би могло да отведе обратно към „самите неща”, 

към творбите (или литературните движения, или жанровете, и т.н.), които се 

разглеждат. За да бъде обяснено как това е възможно, е нужна обща теория на 

модела, която да може да описва работата на модела, неговата перформация и 

ефикасност, натурализирането и денатурализирането му. 

 

Първата работилница беше проведена на 4-ти и 5-ти октомври 2013 г. в София, под 

общото заглавие „Форма и модел в литературната теория”. Бяха обсъдени работи на 

Бернд Мар върху обща теория на модела и възможното им приложение в полето на 

литературознанието. Участниците (Матиас Ердбеер, Иван Попов, Дарин Тенев, 

Камелия Спасова, Нели Методиева, Божана Филипова, Мария Калинова, Роксана 

Донцу, Чавдар Попов) препрочетоха важни текстове върху понятията модел и форма 

от Юрий Лотман, Ернст Касирер, Никлас Луман. Матиас Ердбеер и Дарин Тенев 

представиха своите собствени теории за моделирането в литературата.  

 

На 10 април 2014 г. българската група се срещна, за да обсъди възможностите за 

развитие на съдействието с докторантското училище „Литературна форма” на 

Мюнстерския университет. На тази среща Иван Попов представи понятието модел, 

залегнало в основата на това докторантско училище, и неговите импликации за света 

на изкуството и хуманитаристиката. 

 

Втората работилница, „Моделна теория и науки за човека”, се проведе на 16 и 17 

юни 2014 г. отново в Софийския университет. Матиас Ердбеер представи 

направеното от мюнстерското докторантско училище и начина, по който понятието 

за модел е било развито там, като специално подчерта трансформациите, през които 

употребяваното в информационните науки схващане за модел е трябвало да премине. 

Участниците (Матиас Ердбеер, Иван Попов, Дарин Тенев, Миглена Николчина, 

Камелия Спасова, Еньо Стоянов, Мария Калинова, Божана Филипова) обсъждаха 

текстове на Бернд Мар и Луис Арата върху модела и възможния превод на термини 
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идващи от полето на природните и информационните науки (като прогноза и 

симулация) в полето на литературознанието. Иван Попов представи проект за 

приложение на моделната теория, вдъхновена от Б. Мар, към философията на 

изкуството на Артър Данто. По-конкретно, И. Попов предложи преосмисляне на 

понятието на Данто за свят на изкуството през призмата на моделирането. Най-

сетне, беше разгледана структуралистката употреба на модел от страна на Клод 

Леви-Строс в светлината на собствената им теория. Беше акцентирана възможността 

за натурализиране на модели, били те местни или не, механични или статистически.  

 

Третата работилница, озаглавена „Към една литературна теория на моделите”, се 

проведе по-малко от две седмици след втората, на 1-ви юли 2014 г. в Мюнстер. 

Дарин Тенев, поканен от Клаус Щирщорфер, Матиас Ердбеер и докторантското 

училище „Литературна форма”, предложи да се продължи дебата върху разбирането 

на Леви-Строс за модел. Участниците (Матиас Ердбеер, Дарин Тенев, Глен Патън от 

Калифорнийски университет Санта Барбара, и докторантите от докторантското 

училище) разгледаха текстове на Леви-Строс и Цветан Тодоров, ранната критика 

към Леви-Строс от страна на Ален Бадиу, както и „Законът на жанра” на Жак Дерида. 

Дарин Тенев настояваше на множествеността на съществуващите стратегии на 

изграждане на модели и предложи реконструкция на деконструктивното четене на 

Дерида в „Законът на жанра” като стратегия за изграждане на модел, която се стреми 

да денатурализира модела, който предлага, като постоянно указва към 

потенциалността на обсъжданата творба и същевременно към собствената си 

потенциалност, т.е. потенциалността, която самият модел създава. Според Тенев 

другият ключов аспект от стратегията на Дерида е начинът, по който употребява 

елементи от текстовете, които обсъжда, като инструменти, които му помагат не само 

да укаже потенциалността на тези текстове по-адекватно, но също да модифицира 

теоретичните предпоставки при подхождането към текстовете. Матиас Ердбеер 

разви по-нататък тази линия на мисли, като предположи, че използвани по този 

начин инструментите, които самите текстове предлагат, служат също като 

инструменти за управление на случайността (contingency management) в процеса на 



 4 

изграждане на модели. В последвалите дискусии Глен Патън подчерта структурната 

аналогия на подобна концепция с идеята на Гадамер за „сливане на хоризонтите” 

(Horizontverschmelzung). Той препрати към Пол де Ман и неговото четене на стиха от 

Йейтс “How can we know the dancer from the dance” и попита дали такова четене не 

би унищожило консистентността на всеки модел. Матиас Ердбеер постави въпроса 

за активността на модела, т.е. за активната роля, която модела играе не само с оглед 

на онова, за което е модел, но също и по отношение на собственото си конструиране, 

собственото си изграждане. 

 

По време на престоя си в Мюнстер Дарин Тенев изнесе публична лекция върху 

Моделиране потенциалността на литературния образ на 2 юли.  

 

Четвъртата работилница се проведе на 9-ти юли 2014 г. отново в Мюнстърския 

университет. Тя беше фокусирана не само върху определен автор, но и върху 

конкретно произведение: „Четирите квартета” на Т. С. Елиът. Въпросът, който 

послужи за изходна точка, беше „Какви са формата и структурата на „Четирите 

квартета””? Чрез едновременно четене на поемите и някои от интерпретациите им 

(от страна на Ф. О. Маатисен, Хърбърт Науърт, Волфганг Изер, Томас Рийс, 

Нортроп Фрай) участниците (Матиас Ердбеер, Дарин Тенев, Глен Патън от 

Калифорнийски университет Санта Барбара, и докторантите от докторантското 

училище) реконструираха ефектите на моделите, изградени от критиците, и в 

същото време денатурализираха тези модели, за да видят какъв е уместният модус на 

изграждане на модел, който няма да замести полето на потенциалност на творбата с 

неговите интерпретации, а вместо това ще укаже самото това поле и начина, по 

който е учредено. 

 

Пета работилница се очаква да бъде проведена в началото на октомври 2014 г. в 

София.  

Изглежда, че теорията далеч не е мъртва, а нови траектории пред хуманитаристиката 

се чертаят, докато четете тези редове. 


