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Увод 
 

С новите технологии и техническите прототипи бъдещето в някаква 

степен е вече тук. Те загатват за възможности, които могат да доведат до 

фундаментални изменения в съществуването на цялото човечество и дори 

въпрос като „какви?“ е вече несвоевременен, при положение, че обсъжданията 

за евентуалните онтологически изменения са на етап свързан с въпроса 

„кога?“.  

Утопиите сами по себе си са друга връзка с бъдещето. Те, за разлика от 

фактичността на техносферата, го предстяват в някаква предполагаема цялост. 

Но доколко тази представа е безплодна фантазия и доколко тя е действителна 

възможност, е въпрос, чийто отговор предстои да бъде потърсен в страниците 

на следващия текст. Той представлява изследване на утопията, антиутопията 

(дистопията) и бъдещето на техносферата. 

Обект на изследването е утопията като явление, нейната манифестация 

в различни периоди от историята и експлициране на същността на утопията, 

както и търсене, намиране и очертаване на последната й форма в 

съвременността. 

Предмет на изследването са същността, значението и особеностите на 

техническото и утопичното в съвременния свят, доколкото утопията е все още 

актуална, след „края“ на историята и идеологията, и намирането на нейната 

актуалност в технологиите. 

Цел и задачи 

Целта е да се реалибитира понятието за утопия, за да се покаже 

сериозността на съвременните утопии, тяхните истинни моменти, а също така, 
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да се открият проблемите им, не толкова във външните ефекти, които 

причиняват, а по-скоро в онтологичната им  противоречивост.  

Според целта са поставени следните задачи: 

1) Да се разкрие същността на утопията и нейната противоположност 

– антиутопията, както и да се намери тяхната диалектика като 

централна ос в същността им. 

2) Да се открие и проследи произхода на антиутопията в необичайни 

древни практики и литературни жанрове, с които да се докаже 

важността на нейния статус във формирането на социалното. 

3) С помощта на литературата да се изгради утопична традиция, 

каквато до този момент не е теоретично обособена и 

концептуализирана. 

4) Да се експлицира връзката между развитието на понятието за 

утопия (чрез видовете утопии) и социокултурната еволюция. 

5) Да се покаже същността и влиянието на техниката в политиката, 

икономиката, културата, социалното устройство и върху 

психологическото състояние на хората.  

6) Да се актуализират отхвърлени в последните десетилетия 

мисловни традиции, чиято меродавност се доказва именно днес по 

отношение на състоянието на знанията и обществото, както и 

очертаване на тяхните бъдещи перспективи като начин за 

разкриване на проблемите в новите утопии. 

Подход и методи 

Относно утопията и антиутопията подходът е подчертано авторски. 

Сред изследванията на утопиите (utopian studies) не съществува концепция, 

която с достатъчна рефлексивност за изграждане на системност и мета-
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позиция, да обедини в единна линия всеки утопичен импулс, който заслужава 

отдаване на дължимото му по смисъла идващ от неговото разбиране и 

признание. Предложената линия е такъв херменевтически прочит на историята 

на утопията, с философска рефлексия върху генезиса и развитието на 

понятието. 

Авторът на изследването споделя вярата си в бъдещето на въпросното 

тълкувание като метод, който ще допринесе за благоплучното справяне с 

многобройни проблеми в областта „utopian studies“. 

Същата логика следва и случаят с понятието антиутопия, чиито 

зародишен период и развитие са изчерпателно описани (според допустимия за 

дисертация обем). Според авторовото убеждение нейната история досега е 

напълно непонятна, поради липсата на яснота относно диалектическата 

верига, от която основна част е самата тя. 

Относно техносферата или принципът на техническото са използвани 

два подхода. Единият е дескриптивен и чисто емпиричен като насоченост – 

събиране на факти за съвременното състояние на техносферата, тяхното 

описание и систематизиране. Другият е „двоен“, доколкото се разделя в 

рамките на философията. От една страна, визирана е философската екзегетика 

на техниката в лицето на най-спрягания философ на миналия век – Мартин 

Хайдегер, - с търсените от него базисни структури в същността на техниката; 

от друга страна, е направен авторски опит да се разбере в по-голяма пълнота 

Хайдегеровата мисъл за техниката и специфичната социална среда, която тя 

генерира, за да се пренесе това разбиране върху съвременната форма на 

техническото и съответната му социалност, както и към тяхното бъдеще. 

Използвани са сравнително-исторически и диалектически метод (цялата 

философска рефлексия и литературния обзор, са подчинени на диалектическия 

метод). 
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Актуалност 

Актуалността на темата се потвърждава от две посоки. Първо, през 

техносферата, която, както ще бъде показано в текста и както налично 

присъства за всеки човек, е най-малкото самата „съединителна тъкан“ в 

живота на „западното“ общество и все повече, в хода на времето, не само за 

него. Новите технологии и тяхната прогресираща конвергенция поставят 

въпроси за нова онтология.  

Освен това, в различни части на света постоянно възникват нови 

технологични открития, намиращи практически превъплъщения. Може да се 

твърди, че доскорошната ожесточена битка във въоръжаването от Студената 

война е не по-интензивна от днешната надпревара в технологичните иновации 

(без това твърдение да пропуска факта, че днешното технологично 

съревнование несъмнено има също важен военен аспект). 

В този смисъл темите за техниката и най-новите технологии са 

неоспоримо актуални. 

От друга страна, като втора посока, изискваната актуалност е 

потвърдена и от надигащата се с колосални размери вълна от утопии, които 

възникват именно от същите тези  нови технологии и съприлежащата им 

техника. Също така, постмодерните обществени теми в отминаващия XX век 

се отнасяха за апокалиптични визии и катастрофални последици от 

натрупания към природата дълг на модерните времена. С други думи, в края 

на размирния век актуални бяха не утопиите, а тяхната противоположност.  

Но днес, в началото на XXI век, техносферата отново предизвика нова 

вълна на неизмерими надежди и по всичко изглежда, че размерите на тази 

вълна са безпрецедентни за историята (този път) на цялото човечество. 
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Теза 

Въз основа на исторически анализ на утопиите се стига до извода, че 

тяхната същност се корени в диалектичната импулсна връзка „утопично-

антиутопично-утопично“. Разкритата семантична инверсия на понятието 

показва нова негова характеристика – разделение на видове в него, които са в 

пряка кореспонденция със социокултурните изменения в съответната епоха. 

Обосновава се основното категориално разделение между екзистенциална и 

литературна утопия. Въз основа на това се очертава перспектива за 

преодоляване на методологическия хаос в изследванията на утопиите (utopian 

studies). След обстоен преглед на съвременните технологични утопии в 

анализа се въвежда Хейдегеровото понятие Ge-stell, което се използва като 

ключ за разбиране на тяхната архитектоника и на техния социален и 

цивилизационен смисъл. Експлицира се, от една страна, симбиозата между 

техническо и утопично, а от друга – връзката между базисни епистемологични 

структури, техносфера и социални практики. Въз основа на това се анализират 

възможни положителни перспективи за развитието на знанието, технологиите 

и цивилизацията. 
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Кратко изложение на дисертационния труд 

 

В първа глава от дисертационната работа е показана семантичната 

инверсия на термина „утопия“. Тя се разкрива като се проследи историческото 

развитие на самото понятие и се намери неговото автентично значение, което 

всъщност предизвиква ефекти, напълно противоположни на тези от вече 

наложилото се разбиране за утопия. 

Утопичното съзнание съдържа два пласта, които за удобство са означени 

като литературен и екзистенциален пласт или литературна и екзистенциална 

утопия. Утопията се схваща тук като „екзистенциална“ не в смисъла на 

философията на екзистенциализма, макар и да е възможна връзка, но не тази 

връзка оправдава въвеждането на термина. Първият вид е утопията като жанр 

в литературата, който включва и вторично възникналата антиутопия като 

контрапункт и коректив на утопичното (в съвременната хуждожествена 

литература). Дали двете свързани понятия са различни жанрове, жанр и 

поджанр или подвидове на един жанр е въпрос на литературна таксономия. 

Същностното за това разглеждане е, че в рамките на литературата двете 

понятия са фиксирани като две области, напълно автономни и с възможност за 

вечна актуалност. Те имат функцията да развличат и забавляват, което се 

постига с играта на неизчерпаемото въображение. Друг е статусът на 

понятията във филогенетично отношение, където няма фиксация, служеща 

структурно на тематиката в литературната теория и удовлетворяваща 

потребността за забавление и стимулиране на художественото въображение. 

Екзистенциалната утопия, напротив, притежава екзистенциален ригоризъм в 

генезиса си, има динамична история и е социално кохерентна. Тези три черти 

от характеристиката й се проясняват от историята на понятието, коята история 
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ще се разкрие в съдържанието на настоящата глава от дисертацията. Все пак, 

накратко, под екзистенциален ригоризъм в нейния генезис, се има предвид 

пълната слятост на утопичната творба с авторовото житие, светоглед и верую, 

от чиято тоталност намираме една сериозност (от страна на автора на 

утопията), сходна на сакралното отношение. Динамичната й история се 

изразява във формалните й превъплъщения, чрез които е проявена и които 

само привидно не се съвместяват в рамките на понятието. Социалната 

кохеретност показва нейната закономерна социална насоченост. Този 

показател особено ясно разделя автентичното значение на утопията (която 

всъщност е екзистенциалната утопия) от нейното впоследствие изменено и 

изопачено значение.  

За родоначалник на наименованието „утопия“ се смята Томас Мор с 

произведението си „За най-доброто състояние на една държава и за новия 

остров Утопия” (1516 г.). То не е първата творба на автор, която описва 

утопично общество: Платон е написал „Държавата“ деветнадесет века преди 

това. Но съчинението на Мор е първото, в което съзнателно е използвано 

„нямащо го“, „у-топия“, „не-място“ (от старогр.: οὐ - „не“ и τόπος – „място“) – 

несъществуващо.  

 Ако съвременният изследовател се вгледа в историческата епоха на Мор 

и Томазо Кампанела („Градът на слънцето“, 1602), той ще забележи 

характерно сходство между двамата хуманисти: описание на далечен остров с 

блестящо общество, открити или завоалирани атаки срещу тогавашната 

действителност, против която са отстоявали принципите си (писали са от 

затвори). Тяхната сериозност, въплътена в трудовете им („Утопия“ и „Градът 

на слънцето“ са безспорен апогей на творчеството и живота им) е поднесена в 

характераната за времето си форма – романът (в смисъл на romance), чиито 

теми са далечните и непознати места, приключенията, новото, което е ценно, 
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защото е различно. Така островите са желаните места, привлекателните 

оазиси, които крият предполагаеми съкровища, те са непознатото, различното, 

новото, желаното. Времето на Мор и Кампанела е времeто на Великите 

географски открития. Героят на Мор е свързан с Америго Веспучи, а на 

Кампанела – с Христофор Колумб – персонифицираните символи на далечния 

τόπος. Поради тази форма, с която изявяват същностното си съдържание, тези 

произведения естествено се объркват с литературни и често биват нарочени 

единствено за начало на литературен жанр „утопия”, но в действителност те 

са много повече от това. В този смисъл, по цел те не са нещо по-различно от 

„Държавата“ на Платон. Но както диалозите на Платон не са драматургично 

произведение, така също „Утопия“ и „Градът на слънцето“ не са собствено 

романи в конкретното значение, което носят съвременните романи на 

утопичния жанр. Философският въпрос за формата и съдържанието 

разграничава екзистенциалната от литературната утопия. В своето 

историческо движение екзистенциалната утопия се е покривала с литературна 

мантия според нуждите и изискванията на епохата. Произведения като 

„Държавата“, „Утопия“, „Градът на слънцето“, „Новата Атлантида“ 

(Фр.Бейкън), „Плебейски манифест“ (Гр. Бабьоф), „Новото християнство“ 

(Сен-Симон), „Новият свят“ (Ш. Фурие), „Комунистичеки манифест“ (К. 

Маркс и Фр. Енгелс), „Революцията в съзнанието и практиката на човешкия 

род“ (Р. Оуен) с пълно право могат да бъдат наречени философски съчинения. 

Те са документ на една претенция от страна на авторите им, претенция за нов 

социален ред – претенция строга, сериозна и отговорна. 

Екзистенциалната утопия преминава през различни форми – 

политически роман - биография („Киропедия“ на Ксенофонт), диалози 

(„Държавата“), поезия (древногръцки поети, романтици), романи (напр. 

„Градът на слънцето“), трактати (напр. „Новият свят“) или „чиста наука“ 
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(социализъм с претенция за комунизъм), технологически проекти (представят 

визии за цялостно технологизиран социум) и антиутопии като антитеза на 

утопията, които от своя страна се проявяват в историята, както ще бъде 

показано, като извънлитературни изпълнения на хорови песни (в полисния 

период на Древна Гърция), комедии (напр. „Облаците“ на Аристофан), 

памфлети (напр. „Битката на книгите“ на Джонатан Суифт), мистична поезия 

(„Бракосъчетанието на Небето и Ада“ на Уилям Блейк). За разлика от 

посочените форми на екзистенциалната утопия, литературната, структурно 

обособена, остава подобно на отделна парадигма, винаги безкрайна в себе си, 

способна да обхване нов материал, но ограничена откъм промени, които биха 

могли да я разрушат. По всяка вероятност различното тълкуване на утопията 

се дължи именно на вътрешното разнообразие на екзистенциалната утопия: 

утопията е различна по форма съобразно особеностите на историческото 

време. Например с каква различна стилистика са „Държавата“, „За най-

доброто състояние на една държава и за новия остров Утопия“ и „Плебейски 

манифест“ или респективно eu-topos, ou-topos и откровена идеология. Колко 

релевантна на времето си е „Новата Атлантида“ или обособената група на 

френските социалисти-утописти? Отговорът, разбира се, е: те са това, което са, 

поради времето си. Но спецификата на утопичното налага и допълнение към 

вече даденият отговор, а то е, че те са това, което са, и въпреки времето си. 

Възникването на антиутопията и обособяването й като литературен 

жанр са реакции на отпор, контрапозиция, с цел спиране, задържане и 

коригиране на утопичното. Поради историческия опит днес всеки социален 

проект автоматично преминава в антиутопия, а всяка визия за бъдещ социален 

ред, която претендира за утопия, неиминуемо спада към литературния жанр, 

тоест е литературна утопия.  
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Особеностите на литературната утопия, посочени в началото, дават 

възможност винаги да се има предвид случилото се изменение в значението на 

термина „утопия“ и да се прави разлика между функцията на литературни 

утопии на автори като например Белами, Урсула Ле Гуин, Ърнест Каленбах 

или Ким Робинсън и функцията на eкзистенциални утопии, които, поради 

историческото време, в което са писани, носят само формата на литературни 

романи. Тези стари утопични романи (например на Мор и Кампанела) имат 

функцията на послания, едно от най-важните между които е критика, докато 

функцията на първите е единствено забавление и разтуха. Едните, въпреки 

често възможната идиличност, носят безпокойство, другите напротив - 

спокойствие. 

Както утопията е подривна за установения социален ред, така също и 

антиутопията е подривна за утопията. Въпреки, че утопията е тази, в която е 

силата, заряда и харизмата, антиутопията е органична част от тъканта на 

екзистенциалната утопия. Това е така, поради ригоричния характер на 

последната, който въпреки мощта на утопичния стремеж, не позволява пълна 

екзалтираност и абстрахираност от действителното и неговите антагонизми, за 

да не включи в себе си някаква степен на своето друго - своята 

противоположност. Невъзможността в утопията да се прозре критична сила, 

надвремевост, динамика и потенция, които са според възможностите на 

субекта, е и невъзможност за различаване между теза и синтеза. Литературната 

утопия е винаги теза, а антиутопията е винаги антитеза. Екзистенциалната 

утопия разкрива синтеза, защото ригоричността в нея произлиза от колизии, 

те на свой ред са породени от антитетични сили, от напрежение, сблъсък, или 

дори състояние на абсурд. Противоположността или по-скоро отрицателният 

момент във екзистенциалната утопия е самата антиутопия, там тя играе ролята 

на градивен материал. 
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Антиутопията извън вече развития и съвременен литературен жанр е 

част от една верига, от утопичното и неговото противоположно, снети в ново 

утопично, срещу което отново възлиза неговото противоположно – самата 

антиутопия. Тя е диалектическата необходимост на утопията, за да може да я 

съхрани в актуалност, а в противен случай ще застине в литературен образ. „Те 

печелят една от друга енергия и сила“2, но нито само утопията, нито само 

антиутопията е самата действителност като ставане (в Хегелов смисъл). 

Възникването на антиутопията е необходимост и основен компонент от 

диалектическата верига утопия-антиутопия-утопия, където третото звено е 

различно от първото, защото има в себе си и второто и е винаги актуално, тоест 

действително.3 Само литературните форми фотографически улавят 

действителното и го омъртвяват в застиналост, взимат актуалното от 

действителният, „жив“ контекст на живота и го пренасят като експонат в своя 

музей на фантазията. Там въображението го обхваща в своя контекст и го 

прави цел и предмет на своите въжделения.  

  Утопията е поводът на антиутопията. „За сатирата (както и за 

антиутопията – С. Танчев) са необходими твърди основни положения, с които 

настоящето стои в противоречие, необходима е мъдрост, която остава 

абстрактна, добродетел, която отстоява твърдо, с упорита енергия само самата 

себе си и наистина може да се приведе в контраст с действителността, обаче 

не може да осъществи същинското поетично разрушаване на фалшивото и 

противното и същинското примирение в истинното“.4 Сатирата и 
                                                           
2 Kumar, K. Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. Blackwell Publishers, 1987, p. 253. 
3 За връзката между утопичните текстове, която представлява своеобразен дебат между 
тях, особено ценно е изследването на Фредерик Джеймисън „Археологии на бъдещето“ 
(Jameson, F. Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. 
London & New York: Verso, 2005). 
4 Хегел, Г. Лекции по естетика или философия на изкуството, първи том. С.: Изток-Запад, 
2004, с. 672. 
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антиутопията не са просто едната страна на монетата, те нямат 

непосредствената роля за практическото конструиране на действителността, 

която роля заема утопичния импулс. Като превантивен скептицизъм или 

съмнение, доведено до крайност, антиутопията е онази крайност, отрицаваща 

повода, който е причина за събитието и прави двете (поводът и събитието) 

различни, несъзвучни, несинхронни. Антиутопията е наследница на 

сатиричния отглас в историята на културата, а стожерите на този 

предантиутопичен жанр са Аристофан, Лукиан, Франсоа Рабле и Джонатан 

Суифт. Като зародишна форма на антиутопията, те могат да се обособят в две 

фази. В първата, „противниците“ на утопията са сатириците от атическа 

Гърция и Древен Рим. Така от древността може да се проследи линия, 

започваща най-вече от Аристофан. Втората е представена от Суифт, чиито 

произведения са приемани за класически сатирични утопии или както е 

показано тук – антиутопии (само по себе си „сатирична утопия“ е всъщност 

оксиморон). 

Ако обща черта на социалната сатира и антиутопията е в антитезисната 

им позиция, в тяхната критична роля, то една съществена разлика е 

„постмодерното“ в антиутопията. Постмодерното се прониква и започва да 

характеризира едно общество с утвърждаване на наслаждението и 

забавлението - може би едни от най-ярките черти на нихилизма в западната 

цивилизация. Когато в литературата и изкуството забавлението се 

„институционализира“, тогава творчеството създава продукти преди всичко за 

забавление и отвличане от действителността. Обратно, екзистенциалната 

утопия не от-влича от действителността, а при-влича към нея с възможно най-

голяма сила. Съвременната (масова) литература обслужва хедонистични 

потребности, респективно, изкуството забавлява и естетическото е подчинено 
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не на поучаването, възпитанието и образованието, а на личностното 

удовлетворение.  

Във втора глава  се показват социалните измерения на техносферата. В 

края на XIX и началото на XX век нарастващите блага вследствие от 

индустриалната революция и технологиите дават обществена увереност в 

тяхната сила за справяне със социални проблеми. Технологиите стават 

основен фактор в социалното инженерство. В икономиката актуални са 

технократските визии на Т. Веблен; в литературата особено убедително 

нашумява „Поглед назад“ на Е. Белами; в архитектурата – нестандартните 

проекти за съоръжения, къщи и градове на Б. Фулър. В края на ХХ век 

технологиите дават тласък за нови социални изменения, напълно непознати за 

човечеството. Те са различни от антиутопичните картини на повечето научно-

фантастични автори от същия век. Присъствието на роботи и друга техника, 

която би облекчила всекидневието, така както е описано от писателите, не 

променя утопичното на по-старите социални проекти. Техниката поражда 

нови социални пробеми и различна обстановка, без обаче да изменя 

идеологическия характер на социалното инженерство, който досега винаги 

упражнява възпитателен натиск по външен на индивида начин. Джонатан 

Сюифт, Хърбърт Уелс и авторите от ХХ век включват науката и техниката 

като оръжие на идеология, на представа за изменения на условията, в които 

индивидите претърпяват промени според самите условия. Ако в предишните 

векове са идеализирани едни социални условия, за които се е смятано, че ще 

променят човешкия род в по-добрата посока, то посочените автори представят 

нови социални условия, формирани този път от науката и технологиите. Но и 

едните, и другите изменят външният на човека свят, който репресивно се 

обръща срещу неговия вътрешен свят. 
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Съвременните технологии обаче, носят качествено нова потенция в себе 

си: те променят вътрешния свят на индивида. Политическите стратегии за 

бъдещето бързо се развенчават и принизяват до идеологически проекции и на 

тяхно място, като опора и надежда за бъдещето, идват научните стратегии под 

формата на технологиите. Старият технологичен опитимизъм5 от първата 

половина на ХХ век до 60-те години на същия век, е заменен от нов, който се 

отличава с по-грандиозни мащаби, достигащи до технологичен абсолютизъм. 

Неговите вдъхновения са ново поколение технологии, което, за разлика от 

предходното, позволяващо идеологическо манипулиране на индивидите, вече 

прави възможни други качествени изменения – на  тяхната анатомия, 

физиология и психика.  

Големият дигитален обрат6 е културен прелом, който променя устоите 

на цивилизацията, а не е просто развитие на средствата за комуникация. 

Всички посочени дотук социални явления служат за опит да се покаже връзка 

между различни контексти, обединени от и ориентирани към техносферата и 

по-конкретно към започналия процес на конвергенция на технологиите и 

произтичащата от тях техника. Защото дигиталната революция е приключила, 

а ние вече живеем в дигиталната ера (Н. Нигропонте) и затова ако някой 

някъде твърди противното, тогава най-вероятно той живее в предмодерно или 

модерно общество, на което тепърва предстои да се случи онзи дигитален 

обрат, след който Homo Faber се е превърнал в Homo Technicus  и неудържимо 

самоеволюира в Homo Evolutis. Ако поради дигиталния обрат в 

                                                           
5 Технологичният детерминизъм в анализи на Уйлям Ростоу, Жан Фурастие, Даниел Бел, 
Джон Гълбрайт, Реймон Арон, Херман Кан, А. Уинър и др. наложи убеждението, че 
технологиите определят икономическия растеж и политическия живот. 
6 Дигиталният обрат от заглавието на Милад Дуеи „Големият дигитален обрат“ (Дуеи, 
Милад. Големият дигитален обрат. С.: НБУ, 2011.) е алюзия за поредицата обрати в 
историята на философското мислене- субектен, аналитичен, лингвистичен и пр. 
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социокултурната еволюция Homo Technicus е вече факт, то самоеволюирането 

му в Homo Evolutis е наистина възможен следващ логичечески резултат. Но 

дали такава възможност е осъществима единствено през разрастването на 

техносферата, техниума (на Кели) и изобщо през техническото, което 

необуздано и екстатично води напред и с много изпреварва всяка мисъл за 

превенция, допълващо развитие, равновесие? Както изглежда, днес 

техническото предизвиква множество утопични импулси. Те имат резон 

именно в утопичността си – като разтълкувана в смисъл, който е обратен на 

общоприетия и утвърден за утопия. Подробно са разгледани киберкултурата и 

трансхуманизмът, като най-мащабния и актуален „извор“ на утопии в наши 

дни. 

Особеността на технологичните утопии не се изразява единствено в 

постигането на съвършено общество чрез техниката и технологиите, гледани 

само като инструменти за това (или като набор от технологии ), но също се 

изразява в по-мащабна зависимост, във факта, че институциите и най-вече 

ценностите са повлечени и се конструират от логиката на техническото. Също 

така, технологичните утописти не остават абстрахирани и слепи относно 

проблемите, които възникват от техниката и технологиите, но настояват, че 

изхода от тези проблеми се застъпва с входа към тях, тоест проблемите се 

решават от технологиите, но в следващ стадий на тяхното развитие, който ги 

преодолява. Тази наглед непрестанна верига от възникване и преодоляване, 

според тях, ще бъда преустановена в един момент не от нещо друго, а именно 

от същата технологична кумулативност. Тя в качествен скок ще се 

трансформира в сингулярност или пълнота, която няма място за недостатъци 

– крайното тържество или технологичен апотеоз. Бъдеще изградено от 

техниката и разчитащо на нея – това е обединяващото за стари и нови 

технологични визии, но спецификата на „крайното тържество“ е основен 
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елемент от идеята  само на новите технологични визии, за които е отредена 

следващата глава от това изследване. Тези нови визии очертават контурите и 

на новите утопии. 

В трета глава е показана връзката между „техне“ и Хайдегеровото 

понятие Ge-stell и как те се свързват с утопичното мислене. „Техне“ 

осъществява човека и спомага издигането му от примитивно състояние до 

цивилизационно съществуване, а следователно то в себе си винаги ще е 

свързано с осъществяване, напредък и надежда. С мащабите на 

индустриалната революция „техне“ е доведено до такова изменение, че 

неговото разкриване пряко определя човешката участ. Техносферата се 

определя от Ge-stell, формирана е в духа на „нищо лично“, „голи факти“ 

(Хусерл), квантифициране и запас (Хайдегер). От характеристика на 

понятието произлиза загрижеността на Хайдегер, защото точно тази 

специфична рамка на разкриване на скритото осигурява в човека едно 

характерно предразположение. Ge-stell оказва настойчиво влияние върху 

човека според някои от неговите фундаментални потребности и пред-

разполага към закономерно, именно спрямо тези потребности, състояние. То 

представлява формализирано, инерционно, подчинено отношение на 

зависимост от този начин на разкриване, на про-из-веждане в наличност.  

Ge-stell показва тираничната природа на модерната техника, която не 

просто покорява всяко желание, но самата тя е инкубатор за желания. Цялата 

опасност на модерната техника и цялото безспокойство и загриженост на 

Хайдегер, са породени от „инкубираните“ желания. Именно те направляват 

стремежите, дейностите и изобщо живота. Те подчиняват човека и го правят 

своя жертва и това става почти незабелязано. Ge-stell внася и утвърждава стил 

на живот като го канализира според своята природа - Ge-stell става 

„природата“ на социума.   
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Раждането на модерната техника или произлизане от Ge-stell е особена 

мисловност и отношение към битието, чиято особеност е същата, каквато 

съдържа естественонаучното направление в познанието.  

Ако Ge-stell като съдба е свръхмощен мисловен аспиратор, то от това 

съвсем естествено следва, че дори утопиите от съответното време ще са в 

обсега на Ge-stell, тоест преходът към технологични утопии е закономерен 

процес от разгръщането на въпросното фундаментално явление. То моделира 

мечтите и всички планове за бъдещето, защото е стил на живот, начинът, по 

който всичко се случва. В този смисъл Ge-stell е своеобразен „водовъртеж“ - 

това, което навлиза в него, също и произлиза от него. 

При положение, че Хайдегер има право за Ge-stell като най-голямата 

опасност за човечността и апогей на забравата на битието, то значи 

технологичният абсолютизъм е погрешен и в бъдеще обречен. Ако линията на 

„разумната“ част от човешката еволюция показва как Homo Sapiens през Homo 

Faber се превръща в Homo Technicus, който на свой ред неудържимо 

самоеволюира в Homo Evolutis, тогава естествено идва въпросът дали Homo 

Evolutis ще остане Homo Sapiens? Защото ако това движение продължава през 

Ge-stell, то ще става според характерната за „техне“ мисловност – свързана с 

рационализация, прагматизъм, фрагментиране и опредметяване. Те събират в 

единен фокус различни мислители - за фундаменталните проблеми на 

развитото общество са избрани основополагащите изследвания на 

Франкфуртската школа, за дихотомното мислене и произтичащите от него 

кризи на знанията и когнитивни различия в рамките на западната култура – 

съчиненията на Ал. Херцен, Е. Хусерл, К. Ясперс, Р. Спери, Ч. П. Сноу, Ст. 

Тулмин. Така въпросът, защо принципно учен от която и да е екзактна наука е 

склонен да прави генерални обощения с псевдоинтегрален характер, които 

надхвърлят смисловия обем на науката, от която самият той изхожда, намира 
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отговор в онази част от изложението на дисертационната работа, чиито опорни 

точки са хемисферната латерализация (като природен феномен) и тясната 

специализация (като социална закономерност); и двете участват в един общ 

механизъм, водещ началото си от несигурния път на индивидуалното съзнание 

и Ge-stell.  

Поради кризата на науките Хусерл търси нов тип научност, която да не 

нито математическа, нито логическа, а научността с телеологичен смисъл, тази 

на универсалната философия – тоталността на познанието, което е винаги в 

пряка зависимост със субективността. Именно тя е първата за изследване 

област от познанието. 

Кризата на науката може да бъде изразена и със следствието от 

дихотомното мислене. Самият разлом в познанието започнал през XVII век се 

изразява в оформянето на „две култури“ далеч преди Ч. П. Сноу да ги обособи 

по този начин. Като се изключат класическите просветители, които налагат 

модерната парадигма, е показателно разделението вътре, в самия академичен 

свят. Още в края на XVII век е започнал спор във Франция за спецификата и 

стойността на модерното знание, който бързо преминава в Англия. Джонатан 

Суифт „прославя“ въпросния разкол с „битката на книгите“ или борбата между 

древните и модерните, между Уйлям Темпъл и Уйлям Уотън.  Разногласията 

по въпросите за знанието довеждат през XIX век до неокантианското 

класифициране, различаващо науки за природата и науки за духа, а през 

следващия век и до „двете издания“ на история на науката - интерналистка и 

екстерналистка история на науката , и разискваното вече, съвсем задълбочено 

във въпросната конфронтация, разделяне от Сноу на две култури. В края на 

века обаче, проблемът напомня за себе си по нов начин, който до голяма степен 

е резултат от раздвижване в културните парадигми. „Аферата Сокал“ 

противопоставя учени на хуманитаристи като модерни срещу постмодерни. 
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Очевидно е, че постмодерна (в лицето например на „Виг“ подхода към 

историята на науката, социалния конструктивизъм и френския 

деконструктивизъм) е само повод, който представлява актуализиране на 

хуманитаристиката и съответно съмнение в принципните научни ценности и 

претенции. 

Кризисните тенденции в обществото и науките намират основание в Ge-

stell, чието пълно разгръщане (цифровизацията) улавя всеки утопичен импулс 

и го структурира според „техне“, чрез което се формира технологична утопия. 

Оттам и пародоксалността в спецификата на тази утопия, която, от една 

страна, се определя от жизнеността на утопичното, но от друга страна, тази 

жизненост се деформира от структурата на Ge-stell. 

Последният параграф от трета глава е за перспективите на обществото и 

знаниято. Той експлицира някои тенденции в „духа на времето“, ориентиран 

към нови перспективи за свързаност и интегрално развитие, които подкопават 

устоите на модерната парадигма, която с право може да бъде определена като 

техноцентрична. Това само по себе си е още един фактор, който добавя доза 

антитетичност в новите утопии. 
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Заключение 

 
Видовото разделение на утопията по ясен и категоричен начин очертава 

контурите на самото й понятие. То (понятието) се идентифицира с 

екзистенциална утопия, от която в момент от историческото й развитие  

произлиза литературната утопия. Последната, имаща до този момент участие 

в движението на понятието в историята, се обособява в жанрова автономност, 

която поради актуални черти от характеристиката си (ключова между които е 

развлекателната й функция) се обърква с понятието, от което е възникнала. 

Масовата култура, следствие на чиято потребност се утвърждава 

автономността на литературната утопия е и причината за тоталното скъсване 

с автентичния облик на утопията и нейното окончателно смислово 

девалвиране. 

Що се касае до екзистенциалната утопия, тя подхожда към социалните 

проблеми в пълна сериозност и при нея утопичното служи като метод за 

навлизане и излизане от абсурда на социалната действителност. В това 

отношение и с поглед към разнопосочните изследвания в областта на 

утопиите, може да се изтъкне близостта на авторовата позиция до тази на 

първия в областта - Х. Дж. Уелс, на Кришан Кумар и Рут Левитас. 

Екзистенциалният ригоризъм, динамичната история и социалната 

кохерентност на екзистенциалната утопия поставят в една редица така 

различните по творчество и историчност Платон, Т. Мор, Сен-Симон, Уелс и 

М. Мор. С живота си тези личности красноречиво демонстрират, че според 

субекта утопията се открива като възможност или невъзможност, реалност или 

нереалност. 
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Под същата логика е подведено и антиутопичното, което е в неразривно 

диалектическо единство с утопичното. Проследената в предложения текст 

история (със спояващата я идея, поради която е именно такава история) е ключ 

към разбирането на това, по какъв признак изобщо могат да бъдат поставени 

едно до друго имената на старогръцкия драматург Аристофан с това на 

италианския индустриалец от XX век Аурелио Печеи. 

Дигиталната техника преструктурира социума, постепенно тя става 

неговата тъкан, а киберкултурата обещава тази тъкан да се свърже напълно в 

нова реалност – сюрреалията на постчовешкото. Въпреки че някои екстремни 

форми на киберкултурата вече губят влиянието си, други го засилват, като 

успешно включват в себе си всяко ново откритие от техносферата. Има и 

течения, които имат наистина философски корени, но последвалото им 

израстване е свързано единствено с техносферата; те са възложили всичките 

си надежди в бързо реализируемите конфигурации, които тя интензивно 

генерира. Тези течения се събират в общото название трансхуманизъм. 

Дигиталният обрат в културата е верификацията на тяхните надежди, но 

именно енергетиката на техносферата е и нейният капан. Той е посвещаване в 

една нова религия с нейните пророци, ритуали, митове и ценности. Тази 

религия Хайдегер нарече Ge-stell. Той проследи нейното зачеване в историята, 

видя израстването й и предрече нейната зрялост, чиито съвременници сме 

самите ние, а вероятно също нашето недалечно бъдеще. 

Визията на новите утопии е обречена поради вътрешна противоречивост 

(обяснена с понятието Ge-stell и с технологичния абсолютизъм на 

трансхуманизма). На практика тя се потвърждава от факта, че поради 

детерминираността си от техносферата и превръщането й в абсолютен фактор, 

трансхуманизмът не съумява да изгради необходимата интегралност, която да 
сведе различните знания в единната сфера на всеобщото, за да намери и даде 

релевантен отговор на всеки от световните проблеми. 



 

 

Приносни моменти в дисертацията 

 

� Предлага се методологическо преосмисляне на утопичните 

изследвания (utopian studies) чрез дефиниране на същността на утопията чрез 

диалектичната импулсна връзка „утопично-антиутопично-утопично“. 

Показано е, че тя поражда видово разделение в понятието, което е в пряка 

кореспонденция със социокултурните изменения във всяка епоха.  

� От позициите на концепцията за същността на утопията и 

антиутопията са анализирани основни и представителни съчинения в жанра на 

технологичните утопии. Иначе твърде различни и смятани за несъвместими 

произведения са разгледани в системно единство. Същото се отнася за 

антиутопията като жанр - разнородните произведения в неговата рамка са 

представени в единна категориална структура.            

� Обосновава се тезата, че литературната утопия се обособява 

строго като отделен вид едва през XIX век с развлекателността като нейна 

базова отлика.  

� Анализирано е понятието Ge-stell на Мартин Хайдегер, което 

изразява съвременното състояние на цивилизацията. За пръв път в настоящото 

изследване се установява съществена връзка между понятието Ge-stell и 

утопиите. По този начин това понятие служи за обяснение на съвременния 

неудържим напор на утопичното мислене. 

� С „разшифрираната“ архитектоника на съвременните 

технологични утопии е разкрита връзката между епистемологични структури, 

технологии и социални практики. Върху тази основа се прави опит да се 

очертаят вероятни перспективи в развитието на знанието, технологиите и 

обществото. 
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