
СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията на Симеон Танчев 

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ УТОПИИ И ДИСТОПИИ 

(специфики, социални функции и философски основания) 

Дисертацията е в обем от около 190 страници и се състои от увод, 

три глави и заключение. В библиографията са посочени 108 източника на 

кирилица и 44 на английски език, а също 20 интернет източника. 

В първа глава авторът представя в общи линии историята на 

утопичните и анти-утопичните съчинения, като предлага и известно 

типологизиране на това многообразие на литературни и научни 

произведения. Втора глава съдържа предимно философска рефлексия 

върху функционирането и развитието на техниката в нашата съвременност 

(края на ХХ и началото на ХХІ в.), като акцентът е поставен върху 

потенциала на киберкултурата за генериране на утопични и антиутопични 

визии за бъдещето на човечеството. 

Трета глава представлява, според мен, същински теоретичната част 

на изследването. С. Танчев прави опит да създаде своеобразна 

концептуална отправна рамка, в която да могат да бъдат осмислени и в 

някаква степен подредени формиращите се в съвременността утопични и 

анти-утопични концепции и отделни идеи за бъдещето. Като от 

основополагащ елемент на тази „конструкция”, авторът изхожда от 

Хайдегеровата категория Ge-stell, която е класическа за съвременната 

философия на техниката. В случая С. Танчев има предвид функцията, 

която Хайдегер приписва на техниката (в модуса на Ge-stell), а именно – да 

„…утвърждава стил на живот, като го канализира според своята природа” 

(с. 113). Противопоставяйки тази функция на съвременната техника 

спрямо исторически първоначалната природа на „техне” (в качеството му 

на самоосъзнато владеене на техниката от човека), авторът набелязва една 

противопоставка между хуманитарно и технократично начала в 

цивилизационния живот, която проследява по-нататък в различни форми, 

имащи отношение към конкуренцията между хуманитарната и научната 

култури (в смисъла на Чарлз Пърси Сноу) и към проблемите, пораждани от 

тясната научна специализация, като също така свързва тази 

противопоставка и с някои кризисни тенденции в науките и в обществения 

живот. 

За разлика от повечето научни изследвания от жанра „малка 

докторска дисертация”, трудът на С. Танчев не е посветен на решаване на 



някакъв конкретен теоретичен или приложно-научен проблем, а на 

справяне с по-мащабно предизвикателство. Авторът изхожда от 

критическата констатация, че в областта на изследванията на утопиите 

„…цари методологически хаос, при който дори категориалният апарат е 

неподходящ и произволен.” (с. 176) Вследствие на това се оказва 

невъзможно „…превръщането на „жанра“ в историческа, литературна, 

социологическа, философска или напълно нова (хибридна) дисциплина”. 

(пак там) Задачата на дисертацията е да допринесе за преодоляване на 

въпросния „методологически хаос” и по мое впечатление в известна степен 

такъв принос е реализиран. Противопоставката между двете начала, които 

аз в случая наричам „хуманитарно и технократично” (авторът използва по-

друга терминология), действително може, според мен, да изпълнява 

функцията на отправна система за внасяне на повече категориален и оттам 

– и методологически ред в разглежданата научна област. 

Наистина, поне по моя оценка, С. Танчев не е стигнал в изследването 

си до етап, на който да е в състояние да демонстрира ефикасността на 

подхода, който предлага, т.е. да покаже в какъв смисъл неговото прилагане 

би довело до превръщането на т. нар. “utopian studies” в научна 

дисциплина, или поне до някакво „придвижване” в това направление на 

състоянието на нещата във въпросната област. У читателя остава 

съмнението, че предлаганият подход, макар и очевидно релевантен, може и 

да не се окаже продуктивен. Ето защо смятам, че би било добре на самата 

защита авторът да убеди научното жури в резултативността на решението, 

което предлага. Имам нужда и от разяснение на идеята му за 

„диалектичната импулсна връзка ‘утопично-антиутопично-утопично’“, 

чрез която той дефинира същността на утопията (вж. с. 176). По-конкретно 

ме интересува какво се има предвид в случая с „диалектична импулсна 

връзка”, най-вече в какъв смисъл тук имаме работа с нещо по-различно от 

обикновена взаимна обвързаност на две научни категории. 

В заключение – дисертацията на Симеон Танчев представлява, по 

моя оценка, едно ерудирано изследване на актуална, значима и сложна 

научна проблематика и поради това мога да заявя напълно убедено 

позицията, че в случая са налице всички основания за придобиване от 

автора на научната и образователна степен „доктор по философия”. 
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