
РЕЦЕНЗИЯ
за дисертационния труд

Жанрова генетика на антиутопията в европейската и американската 
литература през ХХ век

от Чавдар Василев Парушев
за присъждане на научната и образователна степен “доктор” по професионално 

направление 2.1 Филология – Теория и история на литературата – Теория на литературата.

Дисертационният труд на Чавдар Василев Парушев „Жанрова генетика на 
антиутопията в европейската и американската литература през ХХ век” разполага своя 
обект на изследване като симптом и като отговор на различни тревожности и кризи, които 
бележат втората половина на ХХ-ти и началото на нашия век. Тези кризи и прокламации на 
края и смъртта на един или друг аспект на западната култура в политически, 
идеологически или естетически план авторът поставя под общия знаменател на криза на 
темпоралността и капацитета да се мисли бъдещето, която криза намира повече или по-
малко пряк израз в жанра на антиутопията. Наред с тези кризи, кризата, която Парушев не 
толкова тематизира теоретически, колкото адресира практически, е информационнният 
потоп от последните двадесетина години, който поставя всеки изследовател в принципно 
нова ситуация и, наред с други промени, налага редица обрати в мисленето за световната 
литература. В отговор на тази криза изследването на Парушев се базира на внушителния 
брой от 91 литературни произведения, определяни като антиутопия, както и на широк 
мултидисциплинарен кръг от теоретични перспективи, като заедно с това той прави една 
решителна и нестандартна крачка, включвайки анализ на реален научен експеримент, 
чиято необичайност е директно преводима в термините на изследвания жанр на 
антиутопията. 

Тези особености предопределят силния авторефлексивен аспект на труда: в една 
значителна част от него конкретната аналитична работа се разгръща като едновременно 
аргументиране на обекта, обхвата и методологията на изследването. Наред със сериозните 
теоретични дилеми, които дефинирането на антиутопията поражда, Парушев решава в хода 
на работата си и проблем, който можем да определим като криза на канона – особено в 
избраната от него област, но и по принцип в съвременната ситуация на разколебани 
йерархии и разграничения между канонични и неканонични произведения, изборът на 
изследователски фокус (базиран, както вече се спомена, на 91 взети под внимание творби) 
се нуждае неизбежно от допълнителна аргументация. 

Трудът се състои от встъпителна глава, една част (по-обемистата), която има теоретичен 
характер, втора част, която се съсредоточава върху анализа на четирима автори (Хърбърт 
Уелс, Урсула Ле Гуин, Станислав Лем и Маргарет Атууд) и заключителна част с 



„развръзки“.   Теоретичната част се занимава с дефинирането на жанра на антиутопията, 
като се опира както на неговия генезис, така и на внимателното му разграничаване от други 
жанрове. Тази дискусия започва с детайлно разглеждане на възникването на самия термин 
на границата между литературата, сатирата, политическата реторика и философията, като 
задава тона на едно от основните качества на работата на Парушев – отказа от готови 
решения, еднозначни отговори и лесно свеждане на противоречията и разногласията до 
удобно единство. В това пъстро поле Парушев е все пак воден от амбицията категорично да 
отдели антиутопията от други жанрове, с които я свързват едни или други сходства - 
научната фантастика, сатирата и утопията. Трябва да се подчертае, че тези съседни 
жанрове са самите те твърде проблемни в своите дефиниции – както посочва авторът по 
повод на научната фантастика „прави впечатление голямото разнообразие на подходи и 
относително малкото пресечни точки и общи места между тях“ (с. 14) - така че 
прокарването на разграничения предполага едновременното уточняване на двете страни в 
съпоставката. 

В работата си по първото разграничение – между научна фантастика и (анти)утопия – 
Парушев въвежда една ярка и евристично силна идея за „Платоновата лупа“  като 
„исторически наложилата се конвенция на утопията и антиутопията“ (с. 23). Теоретически 
тази концепция е разгърната между литературната теория на Волфганг Изер, философската 
рефлексия на Фредрик Джеймисън и наблюденията на една от водещите фигури в 
изследванията на научната фантастика, Дарко Сувин. Под тази „лупа“ съполагането на 
човек и държава, което ще осигури вход към политическите залози на антиутопията, 
успява да получи значителна степен на формализация. Колкото и да е проблематична тази 
формализация, която очертава дори един западен и един лично засягащ ме източен (от 
епохата на соца) жанров квадрат, тя има ефекта да стабилизира както в исторически, така и 
в структурен план твърде флуидната природа на изследвания обект, флуидна до голяма 
степен и по решение на Парушев, доколкото той се стреми да удържа както литературните, 
така и извънлитературните контексти. Тъкмо тук е ситуирано и странното преливане на 
литературния (анти)утопизъм в един чудноват научен експеримент, проведен от Илия 
Иванов, който буквализира множество литературни фантазии в опита си да постигне с 
изкуствено осеменяване хибрид между човек и маймуна. Както посочва Парушев, „Казусът 
„Илия Иванов“ показва до каква степен функционирането на определени художествени 
произведения пресича разнообразни литературни и нелитературни пространства и не може 
да бъде изчерпано в една автономна област, назовима „литература“.“ (с. 58)

Следващото разграничение, което работата прави, е между антиутопия и сатира. Тази част 
разчита на задълбочено и детайлно разглеждане преди всичко на изследванията върху 
сатирата на Росица Димчева, а впоследствие и на Цветана Хубенова, като отново прилага 
Платоновата „лупа“ и матрицата на Платоновата „Държава“ и непрестанно се завръща в 
нова и все по-прецизна светлина към авторите и тезите, обсъждани в предходните части. 
Това създава ефект на процесуалност, при която към вече развитите тези се прибавят нови 
и тяхното съвместно действие придвижва основния проблем – дефинирането на 
антиутопията в цялата й хетерогенност – към все по-изчистена концепция. Сериозното 
разглеждане на български теоретици в ангажиран и критичен дух е сред достойнствата на 
това усилие: така последното разграничение, което дисертационният труд прави - между 
антиутопия и утопия - се насочва предимно към работата на Александър Кьосев. Това 
„разчистване на сметките“ между антиутопията, от една страна, и научната фантастика, 



сатирата и утопията, от друга, е насочено към прокарването на собствената категорична 
теза на Парушев, според която,

„Като се вземат предвид генеалогическите траектори на научната фантастика, сатирата и 
утопията в съпоставка с с тази на антиутопията, описани в предходните подглави, и като 
отношенията между тях се разгледат през литературносоциологическа призма като 
съревнование за позиции, обвързани с правото да се въобразява темпоралността на човека 
– изглежда, че от 60-те години нататък, антиутопията „печели“ това съревнование. 
Изглежда, че тя постига доминираща позиция върху този малък литературен дискурс, 
оспорван от четирите изброени жанра. А с това антиутопията печели правото да 
формулира визиите на бъдещите човешки и нечовешки общества, да мисли бъдещия край 
на човека или появата на нов такъв.“ (с. 95)

Тази теза, достатъчно убедителна през аргументи за отслабеното и отслабващо присъствие 
на другите три жанра в настоящата епоха, е след това изведена към следната дефиниция:

„И така в настоящата работа под „антиутопия“ разбирам опит да се мисли криза на 
възможността да се произвежда смисъл в понятието „човек“.“  (с. 95)

Наред с „Платоновата лупа“, тази дефиниция и нейното последвало разгръщане са 
несъмнено сред най-амбициозните предизвикателства в дисертационния труд на Парушев. 
Заедно с това те предизвикват и най-много въпроси, което е естествено. Така центрирането 
на жанровите разграничения около понятието „човек“ и неговите кризи, колкото и да е 
близко до собствения ми начин на мислене и колкото и продуктивно да е то – а аз смятам, 
че то е изключително продуктивно във връзката с темпоралността, която Парушев прави – 
отваря един сериозен теоретичен зев, чието запълване се нуждае от друга генеалогия, 
генеалогията именно на разбирането за човека в европейската култура. Тъй като подходът 
на Парушев е през скриващо-разкриващото сдвояване на „човек“ и „държава“, 
допълнително усложнено от понятието за „субект“, на това място той се впуска в преглед 
тъкмо на проблема за държавата. Въпреки че това не успява да отговори на въпроса за 
„човека“, който собственият му подход поражда, достигнатото в резултат обобщаващо 
определение не само заслужава адмирации, но и изглежда особено релевантно на 
собствената ни епоха и нейните специфични социални и политически тревоги:

„Строга дефиниция на понятието литературна антиутопия, която може да обхване 
описания наратив би гласяла: литературно произведение, което фикционализира чрез 
антропохронотоп невъзможността за съчетаване между субект и държава без едното 
да заличава другото. Наратив, който по този начин тематизира съзнание за криза на 
възможността да се произвежда смисъл в понятието „човек“. Жанрът, който 
обединява съвкупността от антиутопични литературни произведения.“ (с. 111)

Тази дефиниция е сред най-сериозните постижения на дисертационния труд. Във втората 
част Парушев я прилага към конкретни произведения на автори, които и до този момент са 
били призовавани в хода на теоретичната му аргументация – Хърбърт Уелс, Урсула Ле 
Гуин, Станислав Лем, Маргарет Атууд, но и редица други имена от внушителния списък с 
първична литература. В повечето случаи става дума за произведения, които малко или 



никак не са били дискутирани в българската литература. В техния анализ Парушев 
демонстрира валидността на скромната си претенция неговата дефиниция да позволява 
пълноценни прочити на литературни произведения. Това тя прави. Тя постига и нещо друго 
обаче, което по множество начини е заявено в изследването – предлага призма за разбиране 
на нагласите спрямо темпоралността в края на ХХ-ти и началото на ХХI-ви век, което 
прави възможно пренасянето на „Платоновата лупа“ и върху други аспекти на 
съвременната култура.

Авторефератът адекватно резюмира съдържанието на дисертационния труд и приносните 
моменти са точно посочени. Както и в други случаи напоследък, един коректорски прочит 
не би бил излишен, предоверяването на машинния коректор подвежда.

В заключение: дисертационният труд „Жанрова генетика на антиутопията в 
европейската и американската литература през ХХ век“ предлага сериозен принос в 
теоретичното разбиране на антиутопията като литературен жанр и като доминиращо 
отношение към темпоралността в собствената ни епоха. Убедено ще гласувам за 
присъждането на Чавдар Василев Парушев на научната и образователна степен “доктор” по 
професионално направление 2.1 Филология – Теория и история на литературата – Теория 
на литературата.
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