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                                                Р Е Ц Е Н З И Я 

                  ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА СИМЕОН ТАНЧЕВ 

             „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ УТОПИИ И ДИСТОПИИ 

                (специфики, социални функции и философски основания)“ 

               ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

                „ДОКТОР“ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА, 

                               ПОЛИТИКАТА, ПРАВОТО И ИКОНОМИКАТА“ 

                                 от проф. дфн Нина Димитрова 

 

Симеон Танчев е редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и 

прогнози“ при Института за изследване на обществата и знанието, БАН. Той е 

завършил дисертационното си изследване в рамките на отпускания тригодишен срок. 

Документацията по процедурата за защита съответства на изискванията на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд (в общ обем от 191 страници; библиографията включва 

172 заглавия) е структуриран в увод, три глави и заключение. 

Уводът е направен според изискванията на специфичния жанр „дисертация“ и 

анонсира обекта и предмета на изследването, обяснява целта и задачите му. Като 

конкретни стъпки, по които се постига реабилитацията на понятието утопия (както е 

заявена целта), са формулирани шест задачи, от които най-значима ми изглежда 

третата: „С помощта на литературата да се изгради утопична традиция, каквато до този 

момент не е теоретично обособена и концептуализирана“. В успешното изпълнение на 

тази задача е ясно откроим един от авторските приноси на труда. 

Добре обосновани са използваните в труда подход и методи, убедително 

аргументирана е неговата актуалност. Стигаме и до формулировката на тезата, 

задължителен за дисертационно изследване елемент. Като теза е предложен един текст 

от половин страница, в който наистина са въведени главните твърдения, но освен тях 

присъства и кратко описание на това, което е направено в дисертацията, т.е. присъстват 

и нейните резултати (с. 6). Този текст по-скоро е една добра „визитка“ на дисертацията, 

отколкото стандартно поднесеното основно положение, което в хода на изследването 

да бъде защитавано. Доколкото отделните глави са твърде различни по характера си, 

според мен би могло да се говори за тези на първата и на третата глава. 

Добро хрумване е в увода да се представят и основните използвани в 

дисертацията понятия (с кратки обяснения). 
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Общото ми впечатление от текста е, че в първата глава е най-ясно доловимо 

авторското присъствие (и това оправдава определянето на подхода като авторски), а 

третата глава е най-значима като собствено философска. Както отбелязах, трите части 

на дисертацията са доста различни не само в тематично отношение, а и по характера и 

по използваните методи (биха могли да се представят и като самостоятелни 

проучвания), но, като подчинени на общия замисъл, удържат единството на 

изследването. 

 

Първата глава – „Утопични и антиутопични импулси на историята“, изразява 

авторската амбиция за обособяване на ново знание. Оригиналните моменти са както по 

отношение на направената типология на утопичното съзнание, така и в 

„диалектическото“ определение на утопията. 

Общият момент във всички разновидности на утопията е намерен в неотменната 

им връзка с обществото. Прецизно направено е разграничението между утопия и 

идеология.  

Утопичното съзнание, твърди Симеон Танчев, съдържа два пласта, които за 

удобство са обозначени като литературен и екзистенциален пласт или литературна и 

екзистенциална утопия. Приемам това наименоване като неокончателно – оставям го да 

„работи“ в дисертацията, но напомням за неговата условност. Литературна и 

екзистенциална не са еднопорядкови понятия, което проблематизира сравняването на 

двата типа утопии – а осъществяването на този процес е една от фактическите задачи 

на проведеното в първа глава изследване. Литературната утопия е определена като 

предразполагаща към развихряне на въображението и като развлекателен жанр. 

Обратно, екзистенциалната е „сериозна“, житейски обвързана със своя автор (вероятно 

оттам и определението ù – връзката със субекта е неин конституционен признак). 

Екзистенциалната утопия прокарва път към нови светове; макар обичайно поднесена в 

литературна форма, тя не е литература. Докторантът отхвърля предложението този тип 

утопия да бъде наречена „философска“ и според мен това го изправя пред 

необходимостта да намери адекватното ù наименование. 

Обособяването на литературната от екзистенциалната утопия е представено за 

случило се през ХІХ век. А втората половина на същия век е обозначена като начало на 

прехода към технологичните утопии. 
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Едно от твърденията в тази първа част на дисертационния труд е, че 

литературната форма на утопията кристализира през последната четвърт на ХІХ век; за 

първи утопичен литературен вид е посочен един анонимен роман от 1881 г. 

Въпросът за възможността за хибридни форми (между литературната и 

екзистенциалната утопия) не е експлицитно поставен, но пък е посветен специален 

параграф на утопичното творчество на Хърбърт Уелс, който е сочен като „уникално 

творческо съчетание на двата типа утопия“. Осмислянето на утопиите от страна на 

Хърбърт Уелс е коментирано много добре – освен като представител на двата жанра, 

този автор е показан като интересен и с оглед на саморефлективността му върху 

момента на утопичното в собственото му творчество. Като изразявам удовлетвореност 

от философския анализ на Симеон Пенчев, смятам, че тук – при междинните форми, 

трябва да се отдели внимание и на известния утопичен роман на Николай Чернишевски 

„Какво да се прави“ (1863). Сериозното отношение към лансираните идеи на „разумния 

егоизъм“ поставя този роман към типа на екзистенциалната утопия, но, доколкото 

литературният момент далеч не е само „обвивка“ на идеите в него, той е същевременно 

и литература (и далеч не „развлекателна“, а по-скоро „възпитателна“, каквато е като 

цяло руската литература от ХІХ век).  

Напълно удовлетворителен е и последвалият философски анализ на 

творчеството на Джулиан Хъксли, представен като преходно звено между класическите 

и технологичните утопии. 

Първата част на дисертацията завършва с разсъжденията върху диалектическото 

отношение между утопия и антиутопия; представянето на последната като органична 

част от тъканта на екзистенциалната утопия. Бих искала да разбера мнението на 

докторанта относно включването на технологичната антиутопия на Евгений Замятин – 

романът „Ние“ (1921), в настоящето дисертационно изследване. 

Един от несъмнените приносни моменти в това изследване е поставянето на една 

плоскост на антиутопията и сатирата. Проведен е компетентен анализ в исторически 

план, установяващ тясната връзка (но не и идентичност) между тях. Изтъкната е общата 

им черта, състояща се в критичната им спрямо обществото роля; предложено е 

убедително обяснение защо много сатирични произведения от Новото време не са 

същевременно и антиутопии. Поставен е акцент върху антиутопията като принадлежащ 

на постмодерността жанр. 
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Втората глава представлява експертно и изчерпателно представяне на 

технологичните утопии. Като социологическо описание на техносферата то е 

несъмнено много информативно и е необходим преход към посветената на 

философията на техниката трета глава.  

Разбираемо вниманието е съсредоточено върху „големия дигитален обрат“, 

доколкото той е както общоцивилизационна, така и антропологическа промяна, 

обозначаваща появата на способния за самоеволюция човек – Homo Evolutis. Акцентът 

в анализите и коментарите пада върху трансхуманизма като лицето на технологичния 

абсолютизъм, защото той не само е „най-впечатляващото и влиятелно съвременно 

течение, основано на технологиите“, но особено поради това, че чрез него се разкрива 

амбивалентната природа на техниката – нейната същност като техне, както и начинът 

на разкриването ù като Ge-stell (според философията на техниката у Хайдегер). 

Страниците, посветени на трансхуманистките проекти като част от  

съвременната технологична утопия, свидетелстват за скруполоьозните старания на 

дисертанта да типологизира и представи синтетично основните нейни варианти.  

Постижение за автора е третата част на дисертационното изследване, която, 

използвайки Хайдегеровата философия на техниката, изразява позиция към 

съвременната технологична утопия. Тъкмо позицията е тази, която особено ми 

импонира, като, разбира се, не подценявам и конкретната разработка на тематичния 

материал. 

Предложен е задълбочен анализ на Хайдегеровото понятие Ge-stell и на връзката 

му с „техне“. Изводите, които Симеон Танчев е формулирал въз основа на този анализ 

(представени на с. 119 – 120), са особено важни от гледна точка на общото послание на 

дисертацията, изявявайки нейната философичност. Ще цитирам последния извод, тъй 

като той дава ясна представа за тази обща мисловност, от която е проникнато 

дисертационното изследване и която мотивира общото ми положително впечатление от 

него: „Ако за Хайдегер Ge-stell е най-голямата опасност за човечността и апогей на 

забравата на битието, то значи технологичният абсолютизъм е фатално предрешен и 

екзистенциално погрешен“ (с. 120). 

Подчинени на основната цел в тази част на дисертационното проучване са 

последвалите анализи на обособяването на двата научни свята – този на точните 

(природните) науки и този на хуманитаристиката. Разцепването на познанието като 

цяло на „наука“ и „хуманитаристика“ е показано като една от най-големите кризи както 

в познавателно, така и в социално отношение. Направен е прецизен исторически 
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преглед на различното съотношение в тази опозиция, за да се стигне до етапа на 

съвременността, когато противопоставянето на учени срещу хуманитаристи се 

представя като конфронтация между модерност и постмодерност. Интересно – и за мен 

убедително – е свързването на това историческо обособяване с отчитането на неговия 

генезис във физиологичен план – физиологичната обусловеност на двата типа мислене 

(абстрактно-логично и образно-емоционално). Поставен и разгледан е и въпросът за 

хуманитарните дефицити на тясната специализация. 

Изявени са следствията от представената криза в науката и от гледна точка на 

обществото; разкрит е двойнственият характер на резултатите от „техническото 

мислене“, лесната им обратимост в собствената им противоположност. Надмощието на 

„техническото мислене“ е проследено според философската критика на Маркс, 

Хайдегер, Франкфуртската школа и др. По основателното убеждение на автора техните 

разбирания и предвиждания остават актуални и в последвалите епохи, в 

съвременността, защото връзката между модерността и технологията е валидна и при 

най-високите днешни нейни версии. Отделено е внимание и на възможностите за 

хармонизиране на двата типа мислене чрез емблематични актуални предложения в тази 

насока, като е коментирана обаче и тяхната фактическа недостатъчност за 

осъществяването на търсения грандиозен познавателен синтез. 

Препоръките ми към тази част от дисертационния труд са да бъдат привлечени 

(споменати или цитирани) и анализи на философията на техниката у Хайдегер, 

направени и от български автори (примерно Владимир Стойчев, Александър Кънев и 

др.) – в дух на коректност и уважение към традицията.  

 

В заключението се обобщават резултатите от проучването и са формулирани 

научните приноси, претенцията за които е оправдана. Сполучлив е завършекът с 

изказването на Питирим Сорокин, което може да бъде и мото на целия труд. 

 

Авторефератът е изготвен грижливо и адекватно представя дисертационното 

изследване. Посочени са две публикации на автора по темата на дисертацията. 

 

Обобщавайки, ще изтъкна още веднъж най-важните за мен достойнства на 

обсъжданата дисертация върху Съвременните технологични утопии и дистопии: 

оригинално, евристично решение да се предложи нова дисциплина (в която да залегне 

диалектическото разбиране за „преливането“ между утопия и антиутопия); 
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компетентен анализ на съвременните технологични утопии, убедително използване на 

философията на Хайдегер за разкриването на техния характер. Направените препоръки 

се отнасят до прецизирането и допълването на отделни положения. За мен няма 

съмнение, че тази работа е напълно самостоятелна (с такова впечатление останах още 

на вътрешната защита на труда), както и че Симеон Танчев притежава качествата на 

талантлив изследовател. Затова без колебание ще предложа на членовете на 

уважаемото научно жури да му присъдят исканата научно-образователна степен 

„доктор“. 

 

1. 12. 2015                                                                            Подпис:    

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


