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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на МИХАЛ ВАВРИК, 

представен за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, 

на тема „Г.В.Ф. ХЕГЕЛ И ФИЛОСОФИЯТА НА БЮРОКРАЦИЯТА” 

с научен ръководител: проф. д-р Димитър Денков 

 

от проф. д-р Даниела Сотирова,  

Катедра „Правни и хуманитарни науки”, Стопански факултет, 

Технически университет – София,  

 

В началото на май 2012 г. ми бяха предоставените за рецензиране дисертационен труд 

на английски език, резюме на български, творческа автобиография със списък на 

публикациите и копие от две статии на английски на докторанта към Катедра „История на 

философията” в Софийски университет г-н Михал Ваврик.  

 

1. Обемът и структурата на дисертационния труд  

Рецензираната дисертация е написана на английски език в общ обем от 170 страници, 

от които 158 стр. са текста на научния труд, 2 стр. – съдържанието и 10 стр. - 

библиография. Последната включва 3 заглавия на немски, 3 -на френски, 2 - на чешки, а 

останалите около 150 заглавия (списъкът не е номериран) са източници на английски език. 

В съдържанието на работата са отделени „Уводни бележки за важността от прочита на 

Хегел след „втората френска революция” (7 стр.) и общо 51 глави, параграфи и точки (в 

обем от 134 стр.), както и заключение (7 стр.). Структурата на работата е съобразена с 

темата и тезите на автора, тя разкрива логически и повествователно интерпретирания 

предмет. Съдържанието на дисертацията е в унисон с намерението на М. Ваврик за 

допълване на систематичния прочит на Хегел с изследване на социално-политическия 

контекст на появата и промените в тези наистина внушителни философски идеи. 

 

2. Темата и авторският „прочит”  

Предметът на дисертацията е философията на бюрокрацията. Вебер, а преди него - и 

Хегел са най-значимите имена в тази област. Рецензираният труд интерпретира социалната 
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и политическата философия на Хегел, като се фокусира върху неговия модел на модерната 

рационална държава. В контекста на „глобалния капитализъм” и на фона на фокусирането 

към фрагментарното едно връщане към „Големия разказ на Хегел” е интригуващ и 

амбициозен избор на докторанта. 

Основен обект на интерпретация за автора е „Философия на правото”, както и някои 

по-маловажни хегелови политически творби. Специфична особеност на дисертацията е, че 

предлага интерпретации в историческия контекст, като се обръща особено внимание на 

т.нар. реформаторски период в Прусия (1807-1813) с прокламирания „идеал за 

обществения служител”: заплатен, образован, незаинтересован и зависим от държавата. 

/стр.38 от резюмето на български/. Твърди се, че точно този политически „имагинариум” 

(по израза на автора на дисертацията) за „реформа отгоре надолу” се отразява в късните 

творби на Хегел. 

Авторът интерпретира въпроса за административните предпоставки на гражданското 

общество като предизвикателство пред модерната държава. Той си служи с понятието на 

П. Бурдийо „хабитус” , за да концептуализира Хегел в различен контекст. Анализира 

изчерпателно политическите възгледи на по-късни хегелианци, за да покаже, че 

постхегелианската немска политическа мисъл игнорира намеренията за еманципация на 

бюрокрацията, смесвайки я с политическата реакция. 

Водещо намерение за М. Ваврик е, препрочитайки Хегел, да се преоткрие публичното, 

т.е. - отговорностите на държавата и на публичната администрация. В уводната си част 

/стр.10/ той цитира З. Бауман, според когото социалната критика има нов обект днес – 

защитата на автономността на публичното от колонизирането му от частните интереси. 

Авторът се позовава на категоричното „Държавата се завръща” на А. Гидънс, насочвайки 

ни към актуално днес разбиране на текстовете от началото на XIX век. 

М. Ваврик познава много добре тази около 200-годишна изследователска традиция на 

интерпретации на Хегел, поне съдейки по включените в обсъждането и критично 

разгледани англосаксонски и преведени на английски философи и социални 

изследователи, пишещи за социалната държава (държавата на благоденствието, 

декомодификацията и др. под.). Дори само това е достатъчно достойнство на текста. 

Развиваната от докторанта позиция е тази на перспективизма. Дисертацията му е успешен 
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опит за реконструиране на Хегеловата перспектива към обществото и към политиката като 

перспектива към бюрокрацията - ключова институция на модерността . 

 

3. Обзор на съдържанието и изводите в дисертационния труд  

В първите два параграфа, озаглавени «Методология» и «Хегеловите текстове и 

източници», се предлага кратко описание и анализ на особености на трудовете на Хегел 

като предмет на философско-историческо изследване. Не буди съмнение много доброто 

познаване на първите и на последващите издания на английски език на хегеловите 

трудове, които М. Варвик разглежда подробно в историческия контекст на момента на 

появата им.  

Параграфът „Хегелианските интерпретации в 20 век” (стр.24 – 39 от английския текст) 

информира и припомня задълбочено и четивно как Хегел е бил превръщан в консерватор, 

революционер, „тоталитарист” или критичен теоретик. 

С особен интерес четох откъсите, в които се обяснява как модерното разделение на 

труда създава свои различни етични области. Например, сред трите съсловия в 

обществото, бизнес класата се определя като притежаващата категорично „частна етика”. 

Тя е меритократична и динамична (стр.20 на българското резюме). Нейните членове 

дължат социалния си статус на самите себе си. Ваврик реконструира хегеловия анализ на 

корпоративността на бизнес класата от XIX век, нейното естествено самоорганизиране и 

самоуправляване (стр. 93-94 от английския текст). Докторантът показва, че Хегел, подобно 

на Е. Дюркем, е един от големите защитници на корпорациите през XIX век.  

Универсална е класата на държавните (обществените) служители. Те са социална 

група, която би трябвало да е освободена от преследване на материалния интерес на 

пазара. Но в гражданското общество няма сила, която да въплъщава и тласка напред 

универсалното. Реконструирайки последователно Хегел, М. Ваврик достига до 

фундаменталния проблем – проблема на пристрастените колективности, на колективния 

егоизъм (стр.23 от българския текст). Авторът използва три определения за бюрокрацията: 

конституционно, социологическо и функционално. По смисъла на последното 

бюрокрацията има съществена роля за етическа интеграция на обществото. 

В анализа си на публичната сфера М. Ваврик тръгва от осмисляне на факта, че 

понятието за публика се утвърждава като политическа и идеологическа същност през 
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XVIII век. Разкрита е либералната публична сфера чрез реконструиране на идеите на 

Хабермас, оригинални коментари при съпоставка на възгледите на Хегел и на Хабермас за 

публичната сфера, както и на М. Райън и други историци на културата. 

В последните параграфи Ваврик проследява съдбата на хегеловата философия за 

държавата и бюрокрацията до средата на XIX век, включително – до А. Руге и К. Маркс. 

Последният не е оценявал високо възгледите за бюрокрацията във „Философия на 

правото” (стр. 147 от английския текст). Но пък хегеловото понятие за универсална класа е 

било възприето от него. 

 

4. Оригинални (приносни) тези в докторския труд 

На фона на позитивното ми мнение като цяло за текста бих искала да изтъкна следните 

акценти, които високо оценявам (със сигурност - субективно и поради това, че са ми 

близки като проблематика и подход): 

- начина, по който последователно е интерпретиран социално-политическия 

контекст на философията на Хегел. Показано е например въздействието на английските 

политикономисти върху мисленето му, изтъкнати са онези съпоставки и съвпадения между 

«английското» политикономическо и «немското» философско разбиране на социалния и 

ментален смисъл на икономическите класи. 

 - M. Ваврик е предложил вариант на критическа реконструкция на Хегел, която е 

вдъхновена от въведения в докторския труд конструкт „политически хегелианизъм” , 

аналогичен според автора на идеалния тип на М. Вебер. Това са политическите и социални 

нагласи, манталитет, разбирания във времето на реставрацията; характерното отношение 

към реформата. Политическият хегелианизъм е интелектуализъм, приемащ социалната 

реформа на основата на интелектуални принципи, а не поради това, че принципите са 

добра прагматична стратегия. В този смисъл реформата носи еманципация и страдание 

(стр. 52 от българския текст), а не само свободност, задоволство и индивидуални „щастия” 

(употребеното мн.ч. е мое тълкуване, а не авторов израз). 

- Задълбоченият анализ на бюрокрацията и на бюрократичния етос е основен 

принос в работата. В него бих искала да отделя разбирането за бюрократичния процес като 

диалог между нормата и конкретния случай, а не като машиноподобно следване на 
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инструкции. Това е философската основа на програми за професионално усъвършенстване 

и обучение на публичната администрация днес. 

- Предложеното философско изследване на бюрократичното вземане на решение 

или т.нар. бюркоратичен силогизъм. М. Ваврик показва, че последният винаги следва да 

включва предпоставката, базирана на phronesis, на „правилното” и мъдро разбиране на 

ситуацията.  

- Развитата теза за социалната паплач като обществена группа, за която липсват 

преводачи на това, което трябва да чуят (с.34 от българския текст). Паплач са онези групи 

от хора, за които политиката вече не говори техния език.  

 

5. Бележки 

5.1. Технически  

- Основната ми бележка за дисертацията е изцяло техническа: в текста и съдържанието 

липсват номерирани глави с параграфи. Според мен това обременява възприемането на 

структурата и яснотата на тезите. Както казва авторът на дисертацията, самата 

«Философия на правото има по-скоро бюрократична форма – разделена систематично на 

части, секции и параграфи» (стр. 107). Липсата на аналогично структуриране възприемам 

по-скоро като обременяваща, но не изключвам, че може да става дума за мое 

консервативно възприемане на една стилова иновация. 

- Няма съответствие между отделените точки и подточки в представеното ми резюме 

(или автореферат) на български език и пълния текст и съдържанието на докторския труд, 

написан на английски език.  

 

5.2. Терминологични 

- На предложените характеристики на формалните изисквания на бюрократическия 

силогизъм (обективност, защитимост, универсалност) би могъл да се търси и друг термин 

(аргументираност, легитимност). 

- Има нужда от «културен превод» на български на някои от термините 

(«общителност» в контекста на гражданското общество, «корпорация» вместо по-

подходящото «корпоративност» и др.). Тези бележки имат смисъл, ако авторът публикува 
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работата си и на български. Неговият основен философски текст, който е предмет на 

резенциране, звучи добре на английски език. 

 

5.3. Бележки - препоръки за бъдеща работа 

- Въпросът за смисъла на универсалността (стр.32-33) е може би основният при 

интерпретиране на хегелови текстове. Вавриак обосновава тезата си, че няма вътрешна 

гаранция за това, че хуманистичните ценности са основа за всеобщност на бюрокрацията. 

Класическото образование и просветеност на публичната администрация са някаква 

гаранция, според автора, но има ли други? Интересно е да се осмисли днешната 

межународна бюрокрация (европейска, световна, финансова, здравна и пр.) в 

перспективата на хегеловата философия на бюрокрацията. 

- Тезата за гражданското общество като универсално (начално) училище за интеграция 

е поставена и интерпретирана много добре от автора и точно затова поражда редица 

възможности за конкретизиране и развитие в различни перспективи (например, 

биополитиката на М. Фуко, развиваните тези за равнища на модерно гражданство – 

икономическо, потребителско, неполитическо, културно и др).  

 

6. Преценка на публикациите по дисертационния труд   

В представения списък на научните трудове са включени 6 публикации, 2 доклада на 

международни научни конференции, 3 разработки с учебна цел (study materials). Всички 

публикации са от периода 2009 – 2012 г., освен един обзор, публикуван през 2004 г. 

Четири от публикациите са на английски език, а останалите – на чешки. Всички 

публикации са самостоятелни, с изключение на една, която не е по темата на докторския 

труд и не е представена. Запознах се с два от текстовете на автора и намирам, че те 

представят адекватно детайли от дисертационния му труд. Резюмето на български 

отразява адекватно замисъла на дисертацията и основното й съдържание. 

 

7. Лични впечатления 

Не познавам лично автора. Той е декларарал оригиналността и достоверността на своя 

труд. След като се запознах с приложената творческа автобиография, останах с приятното 

впечатление от разнообразния професионален опит на този млад колега от Чехия: работа в 
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Института по интердисциплинни изследвания в Бърно, преподаване в Евеангелистката 

Академия в Бърно, работа в Съвета за радио и телевизия в Бърно. Заинтригува ме и 

заглавието на предстояща негова публикация за стила на родителство като колективна 

репрезентация.  

 

8. Заключение 

Оценката ми за дисертационния труд, написан на английски език, резюмето на 

български, научните публикации и професионалната реализация на М. Ваврик е изцяло 

положителна. Представеният дисертационен труд съдържа теоретични и приложни 

резултати (доколото интерпретациите във философията на историята могат да се видят 

като приложими в организационните теории и в трупането на добри практики в 

публичната администрация). Дисертацията отговаря на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България. Г-н Ваврик безспорно притежава 

задълбочени знания по специалността си и е демонстрирал способности за самостоятелно 

оригинално научно мислене. Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да 

присъдят образователната и научна степен „доктор” на г-н Михал Ваврик. 

 

 

27 май 2012 г. София 

 

 

Проф. д-р Даниела Сотирова 

 

 

 


