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РЕЦЕНЗИЯ 

за присъждане на научно-образователна степен „доктор” 

на Николай Николаев Велев 

докторант към катедра „История на философията” 

Философски факултет, СУ„Св. Климент Охридски”, 

за дисертацията на тема: Лукач и Хегел. Отчуждение и социална онтология 

 

1. Общо представяне на процедурата, докторанта и дисертацията  

Представената дисертация, материалите към нея и предварителните процедури за 

защитата отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 

Република България, Правилника за приложението му и Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”.   

След бакалавърско и магистърско обучение по философия и история на философията  

Николай Велев е редовен докторант към катедра „История на философията“. Отчислен 

е с право на защита, изпълнил е всички образователни и изследователски задължения 

по индивидуалния си план. По време на докторантурата участва в няколко научни 

конференции и семинари, води семинарни занятия по предмета „Философия на XIX 

век“, специализира по програма Еразъм в Бонския университет. Има три публикации, 

развиващи някои аспекти от проблемния кръг на дисертацията, като най-важна е Към 

една съвременна форма на снемане на отчуждеността на битието в т. 1 на сб. 

Християнство и философия, Парадигма, София, 2014.     

Лукач и Хегел. Отчуждение и социална онтология е оригинално изследване, което 

представлява сериозен принос в българската история на философията и компенсира 

една обяснима липса – разглеждане на проблема за отчуждението откъм социално-

онтологическото гледище на Г. Лукач във връзка с неговите интерпретации на Хегел и 

Маркс. То се разгръща в увод, три части, всяка с тематично отделени подчасти, 

заключение на 286 страници и библиография от 68 заглавия на български, немски, 

английски и руски; в текста са цитирани и автори, непосочени в библиографията. За 

онагледяване на връзката между понятия и тълкувания са дадени схеми и фигури, 

които улесняват разбирането. Дисертацията е написана на ясен и точен език - 

свидетелство за това, че имаме работа с промислено и завършено изследване, резултат 

на дългогодишен интерес и научно израстване; в окончателния си вид е съобразена с 

повечето от бележките, които бяха направени при вътрешното обсъждане в катедрата.   
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2. Актуалност на темата 

Последното изречение преди заключението на стр. 284 гласи: „А именно ситуацията на 

криза налага очертаването на ясни политически субекти и на ясно теоретически 

модели, които да обхващат областите от общественото битие, които са истинският 

източник на проблемите“, произтичащи от „концептуализиране на възможностите за 

революционизиране на рационализираното съзнание“.  Това изглежда водещо за цялата 

работа, посветена иначе на отвлечените философски схващания за отчуждението, 

опредметяването, разпредметяването, историческите субекти и т.н. Но тъй като 

основният интерес е към делото на Георг Лукач във връзка с неговия прочит на Хегел и 

движението от методически към онтологически интрепретиран марксизъм, няма как да 

не се стигне до идеята за политически субекти и онтологически модели, валидни за 

всяка актуалност. Така работата защитава възможността за осмисляне на политическата 

действителност чрез класически методически и онтологически понятия в съвременната 

им интерпретация. 

Лукач е твърде подходящ пример: той е сред от най-влиятелните марксисти на ХХ в., 

навлязъл в политическата практика донякъде случайно и по теоретическо задължение. 

Това опровергава обществено-онтологическия детерминизъм, основан на убедителин 

обективни условия като произход, образование, място в обществото, партийна и 

държавна позиция и т.н. Попаднал в списъка на ревизионистите след 

Коминтерновските преоценки, включително и собствените му на История и класово 

съзнание,  а и след кратките участия в правителствата на Бела Кун и Имре Наги, Лукач 

обяснимо остава без особено внимание там, където догматичните интерпретации на 

Маркс са норма. Затова работата запълва една празнина в иначе най-пълно 

представената в последните стотина години у нас философско-политическа и 

светогледна доктрина и в този смисъл е просветитлески актуална. Тя не просто 

продължава някои спорадинчи досегашни български изследвания предимно върху 

естетическите и политическите схващания на Лукач, а за пръв път дава сравнително 

пълна картина на философските му възгледи и социално-онтологически идеи чрез 

проследяване на развитието и промените в понятийния контекст. След тази дисертация, 

която след сериозна преработка може да бъде и публикувана като книга, имаме всички 

основания у нас да се обърне повече внимание на Лукач не само като марксистки 

теоретик, но и като на един от най-прозорливите и най-влиятелните социокултурни 

онтолози на ХХ в.  
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3. Основни тези на дисертационния труд; приноси  

Основната цел, заявена в Увода след преглед на някои досегашни чужди и български 

изследвания около Лукач, е да се разгледа проблемът за отчуждението чрез 

интерпретация на двете основни произведения История и класово съзнание и 

Онтология на общественото битие, като се следва важният ориентир на Хегеловата 

диалектика в представянето като „метод на конкретната тоталност, който е най-

важният в марксистката социална теория“ – с. 6-7. Целта се дава стеснено и като 

изследване на рецепцията на Хегеловата философия у Лукач – с. 9. След 

декларативното разделяне на обекта – отчуждението – и предмета на работата – 

интерпретацията на отчуждението при Хегел и цялостния възглед за социална 

онтология, Николай Велев заявава три тези, които изследването се стреми да докаже: 

1. Отчуждението е комплексен социално-исторически процес, свързан с начина на 

изграждане от хората на обективната социална реалност; то настъпва при загуба 

на съзнателен контрол върху предметния свят, който противостои като чужда 

сила.   

2. За Хегел това се основава на свръхсетивни предпоставки, организиращи 

реалността по разумен начин – духът и понятието, с което социалната онтология 

се логицизира и се отчуждава от субективното човешко съзнание. 

3. За Лукач причините за отчуждението са в определена исторически сетивна 

предпоставка, явяваща се последователно в двете подложени на анализ основни 

произведения в колективен контекст - веднъж като пролетариат, втори път като 

обществен труд. 

Методологията на изследването е определена като исторически и контекстуален 

анализ, който реконструира базовите моменти от възприемането на Хегеловата 

философия в основните марксистки школи, за да се съсредоточи по-нататък в 

представяне на тая реконструкция при Лукач чрез „аналитична реконструкция“. Не е 

обяснено какво означава това; предполага се, че основните части на работата са 

свидетелство за подобен подход. В действителност подходът е реверсивна 

реконструкция, при която понятията на настоящето се връщат назад, за да се намерят 

кълновете на ония определения, които ще го направят такова, каквото е. Затова вместо 

да се върви по хронологията, се тръгва от типологията, т.е. вместо от Хегел към Маркс 

и нататък, се прокарва връзката от марксистките школи към Маркс и Хегел. При 

представянето на развитието на Лукач това обаче не е спазено. От една страна 
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развитието му се представя традиционно в биографична последователност, от друга 

някои от моментите се представят чрез по-късни произведения. Иначе отношението 

към Хегел се дава чрез средищната работа, писана в СССР в края на тридесетте години 

Младият Хегел и проблемите на капиталистическото общество; тя е ползвана в 

рускоезичното издание от 1987, макар повечето останали произведения да се цитират в 

немския им оригинал.    

Първа част представя развитието на Лукач чрез преодоляното разделение между 

Западен и Източен марксизъм най-вече според схващанията на Пери Андерсън за трите 

поколения марксистки теоретици: най-успешната реализация на марксизма предполага 

фиксация в икономическата теория, докато отиващите към философията или 

идеологията водят до не особено плодотворни резултати. Не съм сигурен дали тук 

особена роля не играе „колективното безсъзнателно на съвременността“, имащо 

убедителен израз в прагматизираната китайска версия на комунизма от икономически 

претълкуван марксизм; това напомня и на критикувания от Маркс некритически 

позитивизъм у Хегел.  

Самият Хегел е представен достатъчно убедително в двете версии на марксизма най-

вече според Р. Якоби в Диалектика на поражението. За Николай Велев този подход от 

една страна дава „вярна представа за някои теоретически разминавания между 

източноевропейски и западноевропейския марксизъм“ – с. 15, а от друга не разбира, че 

„многообразието от философски теории в западния марксизъм преставлява само 

многобразие на критическо съзерцание“ – с. 21.  Тия разминавания произхождат от 

края на 19 в. най-вече в делото на Фр. Енгелс, чиято интрепретация по посока на 

диалектически материализъм господства предимно на Изток, докато на Запад 

вниманието по-скоро отива към методическо-дейностните тълкувания на Хегел, 

пронизващи всички сфери на съществуването. Така е заложена предпоставката за 

научно-фундаментална онтология и исторически-партикуларна идеология.  

Без да използва подобни понятия, Николай Велев се спира най-вече на т. нар. съветски 

вариант на марксистката интерпретация на Хегел като „диалектически позитивизъм“. 

Това подготвя разглеждането на проблема за внесеното класово съзнание, централен за 

„ранния Лукач“ преди и в История и класово съзнание с търсенето на динамично 

единство между теория и практика, субективно и обективно. В „чисто философски план 

то може да се схване като рефлективно единство между съзнателно теоретично 

овладяване на социалната реалност от една субектна позиция и обективирането на 

практика по нейното радикално структурна трансформиране“ – с. 24. Представянето на 
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този процес минава през рефериране на непознати у нас автори А. Фернберг, М. Джей и 

др., за да се върне към генеалогията на теорията у Лукач – влиянията на 

неокантианството, Винделбанд и Рикерт, ранния Маркс и критиката на Хегеловата 

философия в схемата за „овъншняване на духа в историята“ и „отчуждаване на самия 

него от себе си“ – с. 57. 

Интерес представляват основните моменти на отчуждението при Маркс, развити 

покрай труда и онтологията на производствените отношения в капитализма с пряко 

произтичащата оттук идеологическа форма на отчуждението - тя се движи в обратна 

посока на обществения процес като производство на фалшиво съзнание. За Николай 

Велев Хегел всъщност вече е предположил това, но го е вкарал в идеалистическата 

конструкция – преработването на този момент от Лукач е отчетено като основната му 

заслуга на марксистки онтолог. 

Втора част е сравнение между История и класово съзнание и Феноменология на духа, 

като водещата теза е, че основните моменти на първата ясно отговарят на основните 

моменти на втората. Хегеловите схващания са дадени доста разточително в развитие, 

както то се представя от Лукач в Младият Хегел…, докато тези на Лукач са 

представени по-скоро типологично. (В българската литература вече има подобен 

подход още от 1969 г., който е останал незабелязан от автора: напр. Генчо Дончев в 

послеслова си към превода на Феноменология на духа представя по същата схема на 

Лукач и младия Маркс връзката между нея и Философията на духа на Хегел.) 

Дотолкова нямаме действително сравнение, а интрепретативно представяне или дори 

схематично подреждане на едно произведение чрез други. За подобен подход 

свидетелства и схемата на стр. 106, представяща противоречието между метод и 

система като противоречие между динамизиращ и обединяващ принцип.  Това прави 

възможно социалното съзнание да субективно вярно, но обективно погрешно, а 

методът за обхващане на конкретната тоталност и субектното израстване на класата да 

се отлее в отказ от конкретната точност на фактите. Така той може да се издигне над 

всекидневното съзнание и да разбере историческата обусловеност на привидно 

изолирани събития и тяхна взаимовразка.  

Тази методологическа фиксация, основна за История класово съзнание, изпуска 

онтологическата природа на труда в сложната система на стоковото производство и 

икономика, поради което и не решава проблема за отчуждението именно в недрата на 

всички обществени отношения.  
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Изложено най-вече с мотивите на Лукачовата самокритика и влияния от новоизданени 

ръкописи на Маркс, това подготвя Третата част, която през мотивите и структурата 

на Лукачовата Онтология на общественото битие представя особен реферат на 

Науката Логика на Хегел и най-вече темата за връзката между битие и понятие като 

динамичен комплекс или идеална форма на овъншняване на съзнанието през понятието 

и реална форма на отчуждаване на човека от действителността – с. 207.  

Онтологията на общественото битие в Лукачовия вариант на марксизма обединява 

теоретико-познавателните и онтологически аспекти на труда, който е универсален 

модел на всяка обществена практика най-вече чрез своята телеологическа природа и 

способност за самоформиране. Схемата на с. 257 онагледява това, допълвайки го с 

проекции към познанието като особена отношение между въпроси и отговори и 

културни форми, които произвеждат илюзии. Тяхното преодоляване чрез труда е цел на  

политическото осъзнаване, чиято проява във всекидневната дейност на хората избягва 

както идеологическото, така и онтологическото отчуждение в неговите предметни и 

икономически форми.  

Тези общи опредения са развити с детайло разглеждане на основни понятия и са 

допълнени със сравнително критичен екскурс към комуникативното действие на 

Хабермас – стр. 280 и сл. То придобива особената форма на идеологизация в 

съвременността и се основава на доверието във възможностите на субективния 

консенсус и институционално посредничество, което е далеч от класическите 

схващания за проективността и самоформирането на човешкия род в трудовия процес и 

свързаното с това структурно преоформяне на обществената действителност. 

Заключението има по-скоро регистративна функция, тъй като сумира постигнатото в 

трите части и не открива изход към възможни други решения или друг авторски, 

тематичен или понятиен кръг. 

Дотолкова работата е както завършена, така и затворена. Това се отразява и на стила,  

който на места стига до описание на лични намерения: „сега искам да премина“, „в този 

план искам да покажа“ и др. 

Приносите, отбелязани в автореферата, са действителни, но към тях биха могли да се 

допълнят още поне два; единия авторът не отбелязва, другия вероятно не осъзнава.  

Първо: макар да се ограничава предимно в работи на Хегел, Маркс и Лукач, в работата 

са представени и донякъде оценени влиятелни, но непознати у нас автори – напр. Р. 

Якоби, П. Андерсън, Т. Рокмор, Г. Арвайлер и др.,   
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Второ: върху историко-философски материал се прилага налични у нас методики на 

„онтологизация“ и дейностен марксизъм; онтологизацията е развивана от средата на 

осемдесетте години предимно от Александър Андонов и неговите последователи, а 

дейностният марксизъм - от Асен Давидов и Александър Дейков; тяхна препроява е не 

толкова изборът на темата, колкото някои  понятия като субектно израстване на 

класата, рефлексивно единство, тематиката за отчуждението и преодоляването му в 

труда и проективността и др. под. Така работата осигурява тематична и 

методологическа приемственост.      

Това обаче води и до следните 

4. Основни забележки:  

1. Не става ясно в какъв смисъл се употребява „онтология“. За Николай 

Велев това е саморазбираем термин, който все пак има дълга традиция и 

различия в употребата му. От Гоклениус през Волф и Кант до Хусерл и 

Хайдегер понятията на онтология са достатъчно разнообразни и съвсем 

не така еднозначни. Има достатъчни основания да се отстоява възгледът, 

че Онтология на общественото битие като задълбочаване и промяна на 

темите и тезите от История и класово съзнание е късен отговор на Битие 

и време на Хайдегер, както и методологическо продължение на историко-

философския труд на Лукач Разрушението на разума. Пътят на 

ирационализми от Шелинг до Хитлер.  

2. Именно в този важен, но неизползван в работата труд, писан от Лукач в 

преломните1933-1953 г.,  могат да се открият исторически, политически и 

биграфични мотиви, които обясняват множество от промените в 

схващанията му. Те са останали без внимание за сметка на доста обилни, 

но общо-взето тривиални описания и обяснения на ранните 

неокантиански възгледи за историята и ценностите и по-късното им 

преодоляване от препрочита на Хегел и Маркс. Впрочем в работата 

липсва тъкмо важният биографичен контекст, който влияе много повече 

от понятийния в промените на разбиранията. Има достатъчно данни, 

които показват, че тия промени са следствие от плановите работи в 

Института за червена професура и Висшата партийна школа в Москва по 

време на дългогодишната емиграция в СССР.  

3. Много от тезите, които се развиват особено в Първа част за 

разновидностите на марксизма, ролята на Енгелс, споровета за 
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историческия и диалектическия материализъм и пр. са представени у нас 

още от средата на тридесетте до средата на осемдесетте години в 

изобилие от реферативен, критичен и апалогетичен вид – напр. от Т. 

Павлов, Д. Михалчев Н. Ирибаджаков, А. Давидов, Н. Василев, Ал. 

Дейков и др. Разбираемо е, че интересът към Лукач е бил водещ и 

български автори са споменати само в тази връзка, но в някои общи теми 

и защитавани тези тъкмо такива автори са далеч по-надеждни свидетели,  

теоретически и идеологически по-близки до реалността, която е 

формирала и Лукач, отколкото използваните в дисертацията.  

Тия бележки не променято общото отлично мнение за изследването, което ми дава 

право на следното  

Заключение и предложение: 

Дисертационният труд  Лукач и Хегел. Отчуждение и социална онтология е 

самостоятелно и оригинално изследване с несъмнен приносен характер.   

Предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен 

„доктор” на Николай Николаев Велев. 

 

05.05.2016                                                                        проф. д-р Димитър Денков 


