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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Камен Димитров Лозев 

за дисертационен труд на тема: 

Г.В.Ф. ХЕГЕЛ И ФИЛОСОФИЯТА НА БЮРОКРАЦИЯТА 

 

на докторант МИХАЛ ВАВРИК 

 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

 

Под ръководството на проф. Димитър Денков докторантът Михал Ваврик е осъществил 

задълбочено, интересно и много полезно изследване върху важен аспект на 

политическата философия на Хегел. Дисертацията е написана на английски език и е в 

обем 223 стандартни страници, с включена библиография на английски, френски и 

немски език от над 130 източника. Състои се от увод и заключение и няколко глави, 

аргументиращи различни страни на защитаваната теза. 

 

Трудът на Ваврик е съвременна интерпретация най-вече на Хегеловата Философия на 

правото (1821 г.), както и на някои по-ранни политически творби на Хегел като 

„Немската конституция”, „ Решения на събранието на княжество Вюртемберг” и 

„Английският Акт за реформа”. Ваврик анализира Хегел като един от първите 

философи на модерната държава, пред очите на който минава може би най-интересният 

преход – този от феодалните остатъци към политическата модерност. В една от първите 

глави, озаглавена Prussia and late eighteenth-century Germany, сс. 46 – 75, Ваврик 

пресъздава историческия контекст, в който е развита Хегеловата философия на 

държавата. Високо ценя това историко-философско реконструиране на ситуацията с 

нашествието на Наполеон и временната френска окупация, с „втурването” на нови 

либерални политически идеи, носещи духа на Френската революция, със започналия 

период на реформи в Прусия. Именно в тази глава виждам съдържателното въвеждане 

на темата за бюрокрацията като част от един по-общ, започнат от Хегел, наратив за 

гражданското общество и неговите елементи. Много съм впечатлен от въведения 

термин „бюрократично Просвещение” (Bureaucratic Enlightenment), с. 46 – 7, както и от 
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анализа на термина „public spirit” (публичен дух). Нека буквално цитирам защитената 

от Ваврик позиция в това отношение: 

 

The public spirit is thus not only a social condition but also mental, or spiritual, 

disposition to seeing things in a special way. It liberates (from personal domination) 

through an obligation (to the public). 

 

По такъв начин публичният дух не е само социално условие, но също и 

ментална, духовн анагласа да се виждат нещата по определен начин. Той 

освобождава (от персонално господство) чрез отговорност (към обществото).  

 

Анализът на Ваврик на public spirit е направен в контекста на бележката на фон Щайн 

по това време (виж подр. в текста на дисертацията), че в Германия може да минат и без 

република, защото републиканският дух е всъщност public spirit, от който германците 

имат в изобилие.  

 

Несъмнено идеалът за „бюрократично Просвещение”, идеалът за обществен служител, 

за администратор, който е добре „заплатен, образован, обективен (незаинтересован) и 

зависим от държавата”, с. 47, е, от една страна, център на реформата в Пруската 

държава през 20-те години на деветнайсети век, но, от друга, постигането на този 

идеален администратор е своеобразна гаранция, че Прусия няма да се зарази от 

революционно изригване от рода на френското. И тъкмо защото толкова много се 

разчита на този административен идеал, темата за бюрокрацията и за социалния статус 

на онези, които я олицетворяват, става така важна.  

 

Ваврик показва, че Хегел в дълбочина е разбирал проблема, и това обяснява 

непрестанния интерес към политическата му философия днес е особено възраждането 

на идеите му за ролята на бюрокрацията. За чест на дисертанта в това отношение мога 

да кажа и нещо по-силно: задълбочените и съвременно звучащи анализи на Ваврик на 

различни аспекти на Хегеловата философия на бюрокрацията вътрешно винаги ме 

изкушават да попитам в критичен дух: нима един от големите упреци към „Брюксел” 

днес не идва по причина на неговата раздута бюрокрация? И нима днес не се нуждаем 

от един нов Хегел, който да проучи в критически дух  „разумността” и рационалността 

на администрацията на Европейския съюз? 
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Теоретичната тежест на дисертацията според мен се носи от главата Philosophy of state 

and philosophy of bureaucracy (Философия на държавата и философия на бюрокрацията). 

В нея Ваврик ситуира дискусията за Хегеловото разбиране на бюрокрацията, и изобщо 

на модерната държава, в контекста на общия въпрос за онова, което в модерните 

условия, т.е. при оспорени религия и традиции, тези ефективни интегративни 

механизми на традиционното общество, все пак предпазва от разпад съвременното 

общество, реализира неговата кохезия. И тук, струва ми се, са разгърнати най-важните 

теоретични положения, свързани както с няколкото аспекта при опита за определяне на 

бюрокрацията – конституционен, социологически и функционален – така и с критиката 

на „измамната илюзия, че бюрокрацията е просто подчиняващ се инструмент на 

управлението”. Наопъки: тя е също така „неговият мозък, очи и уши” и Ваврик ни 

показва, че Хегел схваща и, така да се каже, „онагледява” тази същност на 

бюрокрацията в своята философия на държавата. 

 

Финалната част на работата, озаглавена Shadows over Hegelian heritage (Сенки над 

хегелианското наследство), обсъжда теоретичната и историческа „съдба” на онова, 

което Ваврик нарича „Political Hegelianism” (политическо хегелианство) – понятие, 

което обгръща основните политически и социални ориентации във времето на 

реставрацията в Германия и след смъртта на Хегел. Нейното прочитане ни оставя с 

чувството на удовлетвореност за постигната пълнота на предложената от Ваврик 

интерпретация на Хегеловата философия на бюрокрацията. 

 

Като имам предвид всичко гореизложено за дисертацията на Михал Ваврик на тема 

„Г.В.Ф. Хегел и философията на бюрокрацията”, изказвам моето положително 

становище за придобиването от него на образователната и научна степен „доктор”. 

 

Камен Лозев 


