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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от 

проф. д-р Тодор Петров Тодоров 

 

за 

дисертационен труд на тема 

 ”Съвременните технологични утопии и дистопии (специфики, социални функции и 

философски основания)”  

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност 

Философия на науката, политиката, правото и икономиката, шифър 05.01.13 

 

 на докторанта Симеон Асенов Танчев 

 

Симеон Танчев е завършил бакалавърска степен през 2006 г. във Философски 

факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, след което продължава обучението си и 

придобива две магистърски степени, по които се дипломира през 2011 г. Впечатлява 

устойчивият му интерес в различните етапи на неговото образование към една 

постоянна тема – техническото мислене, неговата специфика и историческите му 

трансформации в съответствие с развитието на науката и технологиите, както и 

функционалната му обвързаност с различни обществени идеологеми. Този факт създава 

благоприятни предпоставки за поетапно навлизане на докторанта в същността на тази 

тема и за последователното разгръщане на по-задълбочени равнища на нейното 

изследване. В резултат в дисертационния труд се усеща широкообхватност на 

изследователския поглед, както и самочувствието на автора за достигане до новаторски 

елементи във визията му относно структирираността и подходите за изследване на  

проблема. 

Подобна тематична кохерентност и устойчивост на изследователския интерес се 

проявява не само в етапите на неговото обучение, но и в двете му научни публикации, в 

участието му в две научни конференции, както и в дисертационния му труд. 

В него дисертантът концентрира вниманието си върху анализ на произхода, 

същността, видовете и динамиката на утопиите за благоприятно и успешно 

функциониращо обществено устройство. 

Представеният автореферат съдържателно и точно отразява разгърнатото 

съдържание на целия научен труд, като същевременно успява стегнато да акцентира 

върху най-съществените идеи и концепции, обсъждани в текста. 

Акуратно и точно са описани целите и задачите, използваните подходи и методи 

на изследване, обоснована е актуалността на темата, като особено е подчертана 

социалната значимост на проблема за съвременните технологични утопии. 

Авторефератът адекватно представя съдържанието на целия дисертационен 

труд, а самооценката за приносните моменти отговаря на действителните постижения 

на изследването. 

Добро впечатление оставя и представянето на основните понятия, посредством 

които авторът приема изходни хипотези, пристъпва към разработки на исторически 

анализи, извършва аналитични съпоставки, прави изводи, както и изгражда оригинални 

епистемологични конструкции с перспективна иновативна стойност. 

Относно утвърждаването на посочените основни понятия в текста на 

дисертацията, обаче, би могло да се отбележи един използван прийом, върху който 

може да се обърне по-особено внимание. Без съмнение, прилагането на дефинитивна 

конкретност за разбирането на използваните основни понятия още в началото има 
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своите предимства, доколкото внася яснота за смисловата идентификация на главното 

съдържание, конституиращо структурата на целия дисертационен труд. Този прийом 

предполага много точна фиксация на коректни препратки към последващите раздели в 

изследването, в които всяко основно понятие е било изведено, обосновано и 

аргументирано убедително. Защото в увода тяхното съдържание е просто заявено, 

декларирано, предпоставено, но там все още не е доказано. Забелязва се, обаче, че 

многократно обещавани уточнявания и доказвания “по-нататък”, “в друга глава” или 

“другаде” като че ли не дават достатъчно уплътненост на съдържателното разбиране, а 

често се  съпътстват с други смислови пластове, или се интерпретират в нови 

структурни конфигурации, които пък биват последвани от обещания за уточнявания 

“по-нататък”... В някои случаи допълващото уточняване обявява първоначално 

даденото разбиране за елементарно и носещо “тривиален смисъл”. Възниква въпросът: 

защо тогава първоначално се задава в тривиалния му смисъл, а не в съдържателния. 

Авторът си служи и с един друг подобен изследователски подход – предлага още 

в началото едни предпоставъчни конструкции, смислови разграничения и 

съдържателни квалификации с декларираното убеждение, че те ще намерят своето 

потвърждение в последващото съдържание. Внимателното проследяване на текста като 

че ли показва, че понякога в разгърнатия после текст се осъществява не толкова 

аргументирано потвърждаване, колкото разширено и допълнено използване на същите 

смислови пластове, които в началото са предложени. 

Може би относно понятията “техника”, “технология”, “техносфера”, 

изискването за смислова идентичност и аргументираност е изпълнено в по-голяма 

степен, или пък това тяхно достойнство се дължи на по-традиционната, 

конвенционална научна употреба, не провокираща значими съмнения. Що се отнася до  

утвърждаването на съдържанието на фундаментални за разработката понятия като 

“утопия”, “антиутопия”, “технологична утопия”, обаче, по-трудно се локализират 

последващи анализи за извеждане, доказване, обосноваване на тяхното съдържание. 

Като че ли онзи смисъл, заявен и представен накратко в началото, си остава в 

последващите употреби на тези понятия без особени интерпретации и уточнявания. 

Така един улесняващ разбирането на  теоретичната разработка прийом носи известен 

риск от боравене с предпоставъчни внушения или даже с предпоставъчни решения.  

Доколкото те формират смисъла на цялото изследване, би могло да се желае 

реализацията на една предварително обещана по-последователна и по-задълбочена 

аргументация. 

До голяма степен подобни мисли имплицира и употребата на понятия като 

“антиутопия”, “дистопия”, “литературна утопия”, “екзистенциална утопия”, 

“литература” и др. 

Изобщо такъв подход би трябвало да е резултат от вече осъществено 

аргументиране на тяхното съдържание в самата разработка, което в силно резюмиран 

вариант се извежда отпред в увода, като вече окончателно уточнено. 

В разгръщането на съдържанието дисертантът изявява способност и умения да 

използва, осмисля и обобщава широк кръг от литература, да типологизира посредством 

използването на различни критерии (в това число и авторски) на пръв поглед 

изглеждащи отдалечени концептуални решения. По този начин той си създава 

възможности да търси и разкрива нови ракурси на исторически утвърдени, или пък 

наслоени категоризации. Това му позволява по-свободно да преосмисля мотивационни 

пластове на исторически утопични концепции, да извежда други критерии за 

класификации и в крайна сметка тематично да преструктурира видовото разнообразие 

на феномена утопия. 
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В тази първа част за мен все пак си остана не съвсем просветлена идеята за 

логическата основа за извеждане съдържанието на понятието “антиутопия” 

(“дистопия”), доколкото тя се извежда от противопоставката със смисъла на 

“утопия”(анти-утопия). Доколкото утопията бива интерпретирана в многопластов 

аспект – кото липсващ топос (място), липсващ остров, неосъществен социален проект, 

фантазен, илюзорен образ и пр., то  и неговата дефинитивна противоположност е 

обременена с подобно смислово разсейване. “Анти” на едно многосмислие поражда 

също многосмислие. “Анти” на място ли, на социален проект ли, на осъществимост ли, 

на фантазност ли, на доказуемост ли? 

Не съм категоричен доколко използваните разнообразни изходни обяснения (и 

най-вече етимологичните) биха могли да бъдат надежден критерий за съдържателно 

уточняване, но не се съмнявам, че ако Томас Мор беше си кръстил странния остров 

примерно “Инжектоплектор”, от това учението му нямаше да промени съдържателно 

утопичния си характер. 

Проследяването на историческите изяви на утопиите и антиутопиите, на техните 

специфики и характерни особености логично води изследването към по-съвременните 

му проявления. Очертаването на един характерен период – втората половина на XIX 

век и целия XX век с бурно развиващите се технически средства за производство -  е 

едно благодатно поле за разгръщане потенциала за изследване на световните 

обществени процеси и разгърнатите многообразни учения за тяхното обяснение и 

прогнозиране. Авторът извършва тук широкообхватен литературен обзор, в който се 

очертава и постепенно се конкретизира картината на техническата и технологичната 

доминанти в развиваните теории през този период. Акцентира се обобщението, че 

невижданите досега темпове на развитие на техниката и технологиите до такава степен 

се налагат като доминиращи феномени в обществения живот, че тяхната роля оставя 

далеч назад в сянката си значението на всякакви други фактори. Точно се подчертава 

технологичния абсолютизъм като водещо течение в съвременната западна 

изследователска мисъл, на базата на която се полагат усилия да се обясни както 

близката социална история, така и настоящата, а също да се изграждат футуристични 

идейни проекти за бъдещи обществени модели. 

Не може да не направи впечатление пълното отсъствие в изследването на 

концепции извън обсега на “западната” изследователска област. Дали това произтича 

от спецификата на изследването, или днес и в “източната” такава напълно се споделят 

същите възгледи? Ако днес може би е така, имало ли е други възгледи за 

технологичния абсолютизъм през втората половина на XIX в. и почти през целия XX 

в.? 

Но заедно с отбелязването на струящия ентусиазъм на технологичния 

оптимизъм, се разкрива постепенната нарастваща тревога за необузданата агресивност 

на този технологичен бум, за глобалните проблеми, които той вече създава и за липсата 

на сигурни средства за неговото обуздаване. Авторът подчертава, че за мнозинството 

изследователи неговата заплашителна сянка се превръща в глобална угроза за 

оцеляването на човечеството. В този смисъл той напълно основателно характеризира 

съвременните теории, възлагащи надеждите си за социален напредък единствено на 

могъществото на техническия прогрес, като съвременни утопии. Аналитичните ходове 

за такъв извод преминават през съпоставката между развитието на “научната” 

(техническата) форма на мислене и на “хуманитарната” такава, като постепенно се 

подчертава пагубността на тенденцията да се разчита на първата форма. Отбелязва се 

ограничеността на техническия манталитет на мислене за прогреса и рискът това 

мислене да пренебрегне и да не отчете дехуманизиращите последици от развитието на 

техниката и технологиите. Друг е въпросът дали вината за дехуманизацията се пада на 
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частните учени-изследователи или на социални структури, използващи достиженията 

на техническия прогрес 

Воден от горната логика, в последните части на изследването дисертантът се 

обръща към утвърдения авторитет на Западната философия – Мартин Хайдегер  - и 

през фокуса на неговия теоретичен конструкт “Ge-stell” се опитва да представи както 

ситуацията в съвременното знание за света, прогреса и човека, така също и пътя за 

нейното решение. Отбелязва се необходимостта да бъде включена в полезрението на 

търсените решения за развитието на света централната роля на субекта. 

В заключение, дисертантът изразява надеждата си, че ако окончателно, цялостно 

и завършно решение на разглежданите проблеми все още е трудно да се даде, то духът 

и изводите на извършения анализ са във вярната посока на неговото намиране. 

Без съмнение дисертантът изявява богати аналитични възможности, способност 

да обхваща и обобщава широко поле от теоретични позиции, да не се задоволява само с 

утвърдени теоретични схеми, а да вгражда в търсените решения и собствени творчески 

визии. Това е един от основните компоненти в облика на един учен-изследовател и съм 

убеден, че такива изследователи би трябвало да се подкрепят. Защото въпросът за 

вярното и безпогрешно решение никога не се заключава в безпроблемността на един 

отделен научен труд, или в непогрешимостта само на един изследовател. 

Имайки предвид горните бележки и констатации, изразявам становището си, че 

Симеон Асенов Танчев отговаря на необходимите академични изисквания и гласувам с 

“ДА” за  присъждането му на образователната и научна степен “доктор”. 

 

18.12. 2015 г. 

                                                   Изготвил становището: 

                                                                                           / Проф. д-р Тодор Тодоров / 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


