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Предложеният  за  защита  дисертационен  труд  на  Чавдар  Парушев  изследва 

проблем, който от средата на ХХ век насетне се радва на забележително устойчива 

актуалност,  обективно  предпоставена  и  подхранвана  от  все  по-наситеното  с 

тревожност  човешко  пребиваване  в  света.  В  дисертацията  това  умонастроение, 

продуктивно  за  разцвета  на  антиутопията,  се  рационализира  през  доминантата  на 

синхронно  проявяващото  се  споделено  усещане  за  криза  на  темпоралността. 

Намирайки основанията си в така идентифицираният исторически контекст, трудът 

си набавя  необходимата  легитимност  за  изследването  на  откровено умозрителния 

теоретичен  въпрос  за  дефинирането  на  антиутопията  като  литературен  жанр  и 

сложната  й  съотносимост  с  жанрови  конвенции  като  утопия,  сатира  и  научна 

фантастика.  Като  следваща  стъпка,  с  помощта  на  която  да  изтегли  недотам 

актуалното  за  момента  фокусиране  в  областта  на  жанрологията  към  по-

непроблематичен  изследователски  терен,  докторантът  избира  методологическа 



стратегия,  която  съчетава  две  разноредни  изследователски  оптики  – 

литературнофеноменологична и литературносоциологическа – експеримент, не само 

оправдан,  но  и  свидетелстващ за  надеждна  теоретико-рефлексивна  похватност.  За 

същото  говори  и  похвалната  готовност  на  докторанта  да  признае,  след  като 

избраният подход е бил осъществен, че в хода на работата той се е оказал недокрай 

продуктивен. 

Дисертацията  е  добре  структурирана.  Уводната  глава  е  последвана  от  две 

части, разделени на глави, първата от които е теоретична, а втората има за задача да 

приложи  твърденията  от  първата  в  анализа  на  конкретни  антиутопични 

произведения.  Като  цяло  дисертантът  изпълнява  коректно  поетите  ангажименти. 

Процедурите по определяне жанровите граници на антиутопията и извеждането на 

собствена дефиниция са обезпечени със солидно прощудиране на значителен брой 

теоретични  източници,  подбрани  в  зависимост  от  собствената  изследователска 

перспектива, със симпатичен реверанс към българите приноси в тематиката, в които 

последователно е търсен приносният момент. Прочитът на предходните постановки е 

аналитичен и в ред случаи прави убедителни опити за ревизия на веднъж установени 

разбирания.  Удържана  е  и  заявената  насока  на  собствения  подход  към 

идентифициране  на  жанровите  граници  на  антиутопията,  като  същевременно  е 

демонстрирана уместността на подбрания инстументариум от оперативни понятия. 

Въпреки че в отделни глави резюмирането на привлечените  като аргумент  чужди 

постановки натежава, налице е осезателна тенденция към постепенно освобождаване 

от коловозите на представяните теоретизации, която се проявява напълно в главата 

„Временността  на  човешкото  –  антиутопичната  теза”,  където  по  значително  по-

самостоятелен  маршрут  се  достига  до   финалното  формулиране  на  антиутопията, 

изведено от дисертацията.

Втората  част,   посветена  на  анализи  на  избрани  антиутопични  текстове,  е 

организирана  в  съответствие  с  идеята  да  бъдат  изследвани  представителни 

произведения, принадлежащи към различни исторически моменти, но равностойни 

като  демонстрация  на  многоаспектната  съотносимост  между  антиутопията  и 

сродните й жанрови конвенции.  Прочитите на „Машината на времето” на Хърбърт 
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Джордж Уелс,   „Звездни дневници”  на  Станислав  Лем и трилогията  на  Маргарет 

Атууд , проведени в режим на постоянни съпоставителни  наблюдения, при някои от 

които  фокусът  се  измества  към вторично  въведеният  обект  на  анализ,  какъвто  е 

случаят  с „Освободеният”  на Урсула де Куин,  са целенасочени и продуктивни по 

отношение доизграждането на основната теза.

В  контекста  на  цялостно  положителното  впечатление  от  дисертацията, 

назоваването  на  известни  нейни  несъвършенства  е  все  пак  наложително. 

Основателно би могло да се  предявят  претенции към озаглавяването  на  уводната 

глава, защото от нея, освен да очертае границите на изследването, основателно има и 

други  очаквания,  част  от  които  тя  на  практика  изпълнява,  но  за  останалите  е 

съобразено едва в автореферата, който и в други случаи, макар и в основни линии 

вярно  представящ  труда,  играе  допълваща  или  коригираща  роля.  Донякъде 

проблематична остава връзката между двете части на дисертацията, въпреки че във 

втората  има  ред  позовавания  на  теоретическите  постановки  от  първата.  Без  да 

оспорвам  избора  на  произведенията,  върху  които  се  осъществяват  аналитичните 

процедури, защото той е ясно аргументиран, запазвам известни резерви към реално 

постигнатата функционалност на оформената от тях втора част, която би следвало да 

осигури  доказателства  за  практическата  приложимост на  теоретически  изведените 

хипотези.  Същевременно,  самият  дисертант  има  съзнанието  за  по-свободно 

приложния  характер  на  тези  анализи,  защото  при  формулирането  на  изводите  и 

приносните  моменти  на  труда  ограничава  значимостта  им единствено  до тяхното 

провеждане.

 Ще  си  позволя  да  отбележа  също,  че  текстът  на  дисертацията  страда  от 

известни  езикови  недостатъци  –  неточни  артикулации,  повторения,  пропуски  по 

отношение на правописа и пунктуацията, както и от технически недоглеждания (като 

непълно съответствие между заглавията, цитирани в текста, и общата библиография 

или, например, няколкократното датиране на „Машина на времето” с 1985 г.)

За  финал  обаче  ще  се  върна  на  положителните  си  оценки,  които  са 

определящи за общото ми впечатление от дисертацията. Изследването е солидно и в 

достатъчна  степен  оригинално,  теоретическата  му  обезпеченост  е  стабилна, 
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изпълнено е с надежден професионализъм. Усвоен е задълбочено и ефективно широк 

спектър  от  теоретически  постановки,  спрямо  които  собственият  методологически 

подход  запазва  добре  различима  еманципираност.  Конкретните  анализи  са 

осъществени  системно  и  прецизно.  Тезите  на  дисертацията  са  ясно  и  коректно 

изведени, изводите дообогатяват  наличните постановки имат капацитета да участват 

в последващ научен дебат. 

Констатираните достойнства на дисертацията ми дават достатъчно основание, 

за  да  препоръчам,  убедено  и  с  удовлетвореност,  на  Чавдар  Парушев  да  бъде 

присъдена образователната и научна степен “доктор”.

4 май 2015 г.                                      ПОДПИС:
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