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РЕЦЕНЗИЯ НА „СРЕЩУ ЧОВЕШКОТО: 

АНТИУТОПИЧНИЯТ ЖАНР В ЛИТЕРАТУРАТА  

НА XX ВЕК“ 

Александър Попов 

 

REVIEW OF ‘AGAINST THE HUMAN ESSENCE: THE 

ANTI-UTOPIAN GENRE IN TWENTIETH CENTURY 

LITERATURE’ 

Alexander Popov 

 

Резюме: Монографията на Чавдар Парушев изследва литературния жанр на 

антиутопията, поставяйки го в сложна мрежа на взаимоопределение с 

жанровете на утопията, научната фантастика и сатирата. Основен 

аналитичен механизъм, изработен в изследването, е т.нар. „Платонова лупа“, 

която позволява в центъра на мисленето за тези жанрове да се постави 

отношението субект-държава. Съответно развитието във времето на 

формите и технологиите на съотнасяне между субект и държава води до нови 

развития в антиутопичния жанр, който бива схващан като начин да се мисли 

за кризите на произвеждане на човешки смисъл. Изследването проследява 

множество такива кризи, включително примери от историята, които 

изпреварват фикцията, и по този начин демонстрира полезните употреби на 

антиутопията във времена на ускоряващи се промени у човешкото. 

Ключови думи: антиутопия, научна фантастика, сатира, утопия. 

 

Abstract: Chavdar Parushev’s monograph is a study of the literary genre of anti-

utopia, situating the latter in a complex web of mutual determination together with 

the genres of utopia, science fiction and satire. The central analytical instrument 

developed in this study is the so-called ‘Plato’s lens’ which makes it possible to 

center thought about these genres around the relation between subject and state. 

Thus the development in time of new forms and technologies for relating subject 

and state leads to new developments in the anti-utopian genre, which becomes a 

way to think about the crises of producing human meaning. The monograph traces 

many crises of this kind, including examples from history which have overtaken 

fiction. It thus demonstrates the important uses of anti-utopia, in times of 

accelerating change in what it means to be human. 

Keywords: anti-utopia, satire, science fiction, utopia. 
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 „Срещу човешкото: 

Антиутопичният жанр в 

литературата на XX век“ на д-

р Чавдар Парушев е труд, който 

се позиционира уверено в 

полето, изследващо 

литературната утопия и 

свързаните с нея жанрове. В 

неговата сърцевина са залегнали 

централни за областта въпроси, 

като например: как да се 

дефинира антиутопията, и също, 

какви подходи да се използват за 

разкриване на същността ѝ. 

„Срещу човешкото“ добре си дава сметка за богатата история на 

опитите за отговор на тези питания и вероятно именно заради това 

маршрутът, избран от автора, извежда поелите по него пътешественици 

до нови територии сред архипелага от теоретични схващания за жанра. 

Парушев чертае карта, която е несъмнено повлияна от значимите 

предходни изследвания, но преди всичко разчита на собствен модел. 

Повечето западни изследвания дефинират антиутопията въз основа на 

фикционалния свят, който тя конструира, и на съпоставянето му спрямо 

някакъв друг референтен свят (Sargent, 1994: 9) – онзи, обитаван от 

читателя, или пък идеалния и непостижим свят на утопичния модел. 

„Срещу човешкото“ отмества фокуса от света като цялост и като 

наративен фон към предния план на сглобката между субект и държава, 

която в крайна сметка поражда света.  

Сред основните приноси на книгата е именно авторският 

аналитичен механизъм, чрез който антиутопията става мислима като 
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несъвършена, обречена на провал симбиоза между индивида и 

държавническата форма. Парушев нарича този инструмент „Платонова 

лупа“, заемайки идеята от „Държавата“, първата политико-философска 

утопия в европейската история. „Платонова лупа“ e уподобяването на 

държавата в индивида и обратно – превръщането на индивида в модел 

за държава (Парушев, 2021: 36). Описанието на утопията по този начин 

придобива процесуален характер, тъй като задачата на утопичния 

проект вече се схваща като взаимното подпомагане на субект и държава, 

които заедно се стремят към все по-ефективни състояния на 

справедливост и към нарастваща потенция за себеактуализация. 

Съответно, антиутопията се поражда от пукнатините и деформациите в 

лупата, тя е литературен „опит да се мисли криза на възможността да се 

произвежда смисъл в понятието „човек“ (Парушев, 2021: 157). 

Антиутопията тематизира „чувство[то] за изчерпване на парадигмите от 

възможни съчетавания между форми на субектност и форми на 

държавност“ (Парушев, 2021: 272), което се оказва свързано с 

множенето на въпросните форми в исторически и технологичен план. 

Замъгляването на лупата се равнява на разпада на човешкото, 

дефинирано като „     пълноценната симбиоза между субект и държава“ 

(Парушев, 2021 : 159).  

Такъв подход към дефинирането на антиутопията запазва нейната 

фундаментална обвързаност с утопията, но същевременно я еманципира 

от нея – този прочит на антиутопията я мисли не просто като атака 

срещу утопичните модели, а като огледално изследване на хипотезата за 

съчетаемост между субект и държава. Тези две динамики – на 

разгръщането на човешките сили и на разпадането им – очевидно в 

исторически план се подхранват взаимно и заедно изграждат метамодел 

на човека като хронотоп, на „фундаментална[та] спрегнатост между 

човек и времепространство“, по думите на Миглена Николчина (цит. по 
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Парушев, 2021: 41). През човека се осъществява „порив[ът] на 

природата по нови форми“ (цит. по Парушев, 2021: 61), или в случая на 

антиутопията – през човека се установяват границите на тази 

спрегнатост, отвъд които намирането на човешки смисъл става 

невъзможно. Тук на преден план излиза друг от ключовите приноси на 

изследването на Парушев – целенасоченият му отказ да стабилизира 

йерархии между дефиниции и изследователски подходи. Западната 

теория често се опитва да стори именно това, обявявайки например 

утопията за „социополитическия поджанр на научната фантастика“ 

(Suvin, 2016: 76), или пък разглеждайки антиутопията като производна 

на утопията. Вместо това „Срещу човешкото“ изгражда сложна мрежа 

на взаимни оттласквания и привличания между четири жанра, които 

исторически се преплитат и продължават да се преплитат и до днес: 

утопия, антиутопия, сатира и научна фантастика. В духа на схващането, 

че взаимоотношенията между жанровете не са логически и семиотично 

предначертани под формата на твърди структури, изследването 

предлага две различни конфигурации, мислещи тези отношения: 

„западна“, при която „съподчинени“ биват съответно двойките научна 

фантастика – антиутопия и сатира – утопия, и „източна“, при която 

двойките са научна фантастика – утопия и сатира – антиутопия. 

Подобно разграничение, разбира се, е до голяма степен условно, 

предвид колко трудно могат да се прокарат подобни граници, както 

признава и авторът.1 То е обаче полезно, доколкото позволява да бъдат 

откроявани различни взаимодействия между жанровете и въпросните да 

бъдат полагани в различни матрици, които да държат сметка на 

употребите им в исторически план, така че да се избегне втвърдяването 

                                                
1 Така например, голяма част от изследванията на научната фантастика и утопията на запад тръгват от 

работата на югославския литературовед Дарко Сувин, повлиян колкото от руските фантастични утопии (вж. 

напр. Suvin, 2016: 271–297), толкова и от марксическата теория, и по-конкретно трудовете върху утопията на 

немския философ Ернст Блох.  
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на теоретичен модел, монополизиращ ключовете към четенето на един 

или друг жанр. Матриците, които Парушев използва, черпят стратегии 

от феноменологията и рецептивната критика, от културологията и 

литературната социология, както и от утвърдените критически и 

формалистки методи в изследванията на научната фантастика.2 

Методологическо решение, което крие немалко рискове, но което в 

случая се отплаща, като разроява във въображението възможните 

провали на „Платоновата лупа“. 

Кризите на човешкото, разгледани в изследването, покриват 

широк спектър, върху който целенасочено са набелязани няколко 

основни фокуса, що се отнася до литературната антиутопия 

– антиутопиите на Хърбърт Уелс, Станислав Лем и Маргарет Атууд. 

Въпросните точки на фокусиране, както посочва авторът в увода на 

книгата, очертават антиутопията на XX в. времево, географски и от 

гледна точка на вече споменатите взаимодействия с научната 

фантастика, утопията и сатирата. Към тези три режима на описание 

може да се добави още един, съсредоточен върху формите на 

държавност и субектност и тяхната историческа ко-еволюция: от 

империя, през тоталитарна държава, към биополитика и преливане на 

държавните функции в полза на корпоративни форми на управление. 

Заслужава си да се спомене обаче също така по-ранно появяващият се в 

книгата антиутопичен разказ за опитите за хибридизация на човек с 

шимпанзе от началото на века, дело на руския биолог Илия Иванов. 

Преразказът на този налудничав от днешна гледна точка проект се явява 

съвсем на място в изследването на Парушев, тъй като демонстрира 

                                                
2 Този подход напомня донякъде на работата на Джон Рийдър, който разглежда научната фантастика не 

толкова като формално определена жанрова категория, а по-скоро като постоянно обновяващ се набор от 

възможни употреби на група от текстове от страна на конкретни читателски общности. В този смисъл 

антиутопията не може да бъде строго дефинирана – тя постоянно пренастройва себе си като инструмент за 

преработване на опита в сътрудничество и в конкуренция с множества от алтернативни стратегии, групирани 

под шапката на научната фантастика, утопията, сатирата и пр. (Rieder, 2017). 
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липсата на предзададена йерархия по отношение на далеч по-

фундаментална двойка, а именно тази на фикцията и реалността.3 

Утопията и антиутопията се оказват не просто податливи на изследване 

чрез методите на антропологията и социологията, самите те се явяват 

подходящи антропологически и социологически изследователски 

методи. Чрез тези разнообразни заходи „Срещу човешкото“ 

демонстрира големия теоретичен потенциал на „Платоновата лупа“ да 

разгръща и разпада човешкото по начини, които са проследими както 

аналитично, така и чрез „феноменологичното виртуално изпробване“ 

(Парушев, 2021: 275) на разнообразните технологии и политически 

форми, от които е направена лупата в литературната антиутопия и 

сродените ѝ жанрове. Инструмент от такъв порядък очевидно е ценен не 

само за литературните изследвания, но и отвъд симулациите на 

художествената литература, особено в настоящия момент, когато 

човечеството е на прага на това да реализира буквално скачеността 

между субект и държава в тялото на разумната машина     , било то 

материално или виртуално. Това не е убягнало и на автора, чието 

изследване на антиутопията отваря много повече въпроси, отколкото 

тези, на които отговаря еднозначно – доколкото изобщо целта му е била 

да търси недвусмислени отговори. Тази радикална отвореност е белег за 

важността и широката приложимост на предложената теория. Тя дава и 

един от малкото сигурни отговори: от антиутопията и граничещите с нея 

жанрове днес има все по-голяма нужда – особено когато за тях се мисли 

със задълбоченост, сравнима с демонстрираната от Чавдар Парушев.  

 

 

                                                
3 Също толкова налудничав изглежда днес друг утопичен проект от сходен времеви период – този на 

съветския философ, революционер и фантаст Александър Богданов за постигане на дълголетие, и дори 

безсмъртие, чрез кръвопреливане, довел в крайна сметка до смъртта на Богданов (вж. Bannerjee, 2016: 141–

155; Wark, 2016: 3–61).  
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