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     Докторската теза на Михал Вавржик допринася за разбирането на 

политическата и социалната философия на Хегел основно в три посоки. Първо, 

тя интерпретира Хегеловата концепция за рационалността на модерната 

държава като силно повлияна от историческата ситуация, в която се формира. 

Така значителни части от дисертацията са посветени на различните контексти 

– политически, културни, социални и интелектуални, - имащи, както М. 

Вавржик убедително показва, съществено отношение към съдържанието на 

основните идеи на Хегел. Второ, дисертационният труд аргументира, че 

теорията му за рационалната държава се осъществява от перспектива, близка 

до тази на определена социална група, и това е тази на държавната 

бюрокрация. Трето, тя прокарва инструктивна аналогия между времето, в 

което Хегел живее и мисли, и нашето време. Тази аналогия ни помага да 

видим неговата философия на модерността като релевантна за социалната 

критика и политическо мислене в съвременността. Това става основно във 

връзка с понятията за реставрация и политическо хегелианство. 

 

     Дисертацията е в обем от 170 страници  (около 250 стандартни страници). 

Тя се състои от въвеждащи бележки върху актуалността на темата и 

използваната методология, шест глави, заключение и библиография. 

Последната включва 137 заглавия на английски и немски езици. Разгледани са 

релевантните произведения на Хегел, в това число и недотам известните от 

тях, като акцентът, разбира се, пада върху Философия на правото.  
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    М. Вавржик казва, че две неща са вдъхновили прочита му на Хегеловата 

социална и политическа теория. Първото е вече споменатата аналогия между 

нашето време и епохата след Наполеоновите войни. Повлиян от наблюдения 

на видни френски социални мислители като Анри Мендра и Пиер Бурдийо, 

авторът има „чувството, че се връщаме назад” (с. 9). Второ, което е и по-важно 

в случая, той смята, че значими теоретици на модерността като Зигмунт 

Бауман и Юрген Хабермас срещат трудности в опитите си да осмислят нашето 

време, т.е. света след Рейгън и Тачър. В този контекст Хегеловата концепция 

за модерната държава би могла да ни помогне да се ориентираме по-добре в 

сегашната историческа ситуация, защото донякъде сходна е била ситуацията, в 

която тя се формира: самият Хегел е живял във време на реставрация.  

 

     Бележките върху методологията на изследването са представени в 

систематичен и прегледен вид по-скоро в автореферата (с. 6-9), отколкото в 

самата дисертация (с. 12-13). Основна роля в нея играят четири подхода: 

текстуален анализ, концептуален анализ, исторически разказ и компаративен 

анализ (пак там, с. 12). М. Вавржик дискутира и методологически важния 

въпрос за характера на връзката между Хегеловата теория на рационалната 

държава и цялото на философската му система, като подчертава, че 

противопоставянето на интерпретациите не е свързано толкова с 

разграничението метафизично/неметафизично, колкото с разграничението 

системно/несистемно. Той справедливо отбелязва, че самият Хегел разглежда 

своята социална и политическа философия като органична част от цялата си 

философска система, но същевременно аргументирано показва, че за целите на 

по-доброто ѝ разбиране е необходимо да загърбим до известна степен 

систематичния за сметка на историко-херменевтическия подход към нея. От 

една страна, това се налага, за да се вникне по-добре в нетематизираните от 

самия Хегел очевидности, в пространството на които се разгръща концепцията 

му за държавата и в частност за бюрокрацията като основен фактор за нейната 

рационалност; от друга страна, реконструкцията и анализът на историческия 

контекст на формиране на тази концепция са необходими за разбирането ѝ, 

защото тя е обусловена от обществените развития на своето време. 

Изследването на генезиса на Хегеловата философия на рационалната държава 
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в контекста на политическите, социалните, културните и идейните процеси от 

края на XVIII и началото на XIX век може да ни помогне да разберем по-добре 

понятията ѝ и съответно възможностите за употребата им при интерпретация 

на явления в съвременния свят (срв. автореферат, с. 8). Като известна слабост 

на докторската теза може да се счита липсата на дискусия на темата ѝ - „Хегел 

и философията на бюрокрацията”, - в уводните бележки към нея, а също така и 

в заключението. Струва ми се, че дисертантът е трябвало да обясни по-добре, 

особено в началото на работата си, защо тя носи тъкмо това заглавие.  

 

         Първите четири глави от дисертацията реализират на практика 

очертаната по-горе стратегия на интерпретация на Хегеловата теория на 

държавата, като ни запознават с произведенията, които ще бъдат използвани 

като основа на изследването ѝ, понятието за перспектива, което 

методологически организира отделните ѝ анализи, историята на рецепцията ѝ 

и историческия контекст на формирането ѝ. Първата глава представя 

основните текстове, в които Хегел разработва своите възгледи по социално-

политически въпроси, като те обхващат както ранни работи като 

„Конституцията на Германия”, така и такива като „Върху английския проект за 

реформа”, писани малко преди смъртта на Хегел през 1831 г. Втора глава 

реконструира конфликтните линии на интерпретация на Хегел като социално-

политически мислител през XX век, наблягащи съответно на консервативните, 

революционните, тоталитарните и критическите аспекти на теорията му. Тук е 

дискутиран по-обширно и въпросът за връзката между последната и 

философската система на Хегел. В третата глава се разисква понятието за 

перспектива, което играе ключова методологическа роля в дисертационния 

труд, като това се прави въз основа на социологията на идеологията на Карл 

Манхайм. Акцентира се върху разграничението между „партикуларна” и 

„тотална” концепция за идеология (дисерт., с. 41). Последната се отнася до 

възгледите на група, съсловие или класа от хора и изисква анализ на нейните 

„специфични исторически характеристики, структура и условия на живот” 

(пак там), като целта е да се установят формални прилики между структури на 

социалния живот и структури на вярванията (вж. пак там, с. 42), за да се 

разберат по-добре последните. Така специфицираното понятие за 
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(идеологическа) перспектива е важно, защото Хегел, въпреки систематичните 

си амбиции, е ангажиран според дисертанта с перспектива, близка до тази на 

определена обществена група - държавната бюрокрация. Теорията на 

рационалната държава, която той разработва, е философски израз на тази 

перспектива. Поради това изразът ‘философия на бюрокрацията’ в заглавието 

изглежда следва да се интерпретира не просто в смисъла на философска 

теория на бюрокрацията като основен рационализиращ фактор в държавата, но 

и като начин на светогледно (идеологическо) саморазбиране на бюрокрацията. 

Четвърта глава реконструира историческия контекст на Хегеловата философия 

и съответно развитията, които водят до формирането на нова социална група, 

наречена по-късно Bildungsbürgertum, и на идеала за „просветена 

бюрокрация”. Тук правилно е обърнато специално внимание на реформите в 

Прусия, направени от Щайн и неговия наследник Харденберг. 

 

      Пета глава е най-важната в дисертацията. В нея е реконструирана и 

анализирана „Хегеловата теория на рационалната държава”. М. Вавржик 

правилно посочва, че целта на Хегеловата политическа философия не е да 

каже каква трябва да бъде държавата, а да я осмисли такава, каквато е. 

Проблемът за рационалността на модерната държава е проблем за 

диалектиката на универсално и партикуларно. Гражданското общество и 

пазарната икономика носят със себе си вътрешни разделения в модерното 

общество, които издигат на преден план въпроса за това какво го запазва 

единно. Дисертантът дискутира източниците и особеностите на тези 

разделения в лицето на Хегеловото описание на съсловията, интерпретирано 

от него като „анализ на социалната диференциация, нейните етически 

последици и политическа артикулация” (автореф., с. 15). При това той 

находчиво си служи с понятието на П. Бурдийо за хабитус, за да покаже, че 

отделните съсловия не са в добри отношения помежду си не само поради това, 

че интересите им се разминават, а защото виждат, разбират и оценяват нещата 

по различен начин. Според Хегел обаче има съсловие, което прави 

универсалното свой интерес, и това е бюрокрацията. Така концепцията за 

бюрокрацията се оказва централна за решението на проблема за 
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рационалността на модерната държава. М. Вавржик идентифицира три 

основни определения на държавната бюрокрация при Хегел:  

 

     „Конституционното определение се отнася до нейната позиция в 

институционалната рамка на модерната държава, социологическото 

определение дефинира нейните социо-културни характеристики, а 

функционалното определение ѝ предписва роля в етическата интеграция на 

обществото.” (Автореф., с. 25) 

 

     В хода на интерпретацията на тези определения дисертантът въвежда 

понятията „кантиански схематизъм на бюрокрацията” (Дисерт., с. 110) и 

„бюрократичен силогизъм” (пак там, с. 117), чрез които по иновативен начин 

се прави опит да се осмислят централни аспекти на функционирането на 

бюрокрацията. Те затвърждават впечатлението, че М. Вавржик представя свой 

прочит на Хегеловата теория, а не повтаря под нова форма вече налични нейни 

интерпретации. Последната глава на дисертационния труд тематизира 

непосредствената рецепция на Хегел при младо- и старохегелианците, като 

обяснява защо принципите на неговата философия на бюрокрацията остават 

встрани от тяхното внимание.  

 

    В заключението дисертантът не се ограничава с обобщаване на 

постигнатите в хода на изследването резултати, а разглежда и импликациите 

от него за съвременната социална критика чрез понятията за политическо 

хегелианство и реставрация. Понятието за реставрация се третира като идеален 

тип в смисъла на Вебер (пак там, с. 154). Във връзка с него политическото 

хегелианство се определя като „набор от политически и социални ориентации 

във времето на реставрацията” (пак там, с. 154), чрез който се защитава 

държавата от „феодализация на властта” (с. 156). То има смисъл само в 

условията на млада и възходяща реставрация и, ако тя успее, то става 

безпредметно и излишно.  

 

       В заключение: дисертационният труд на Михал Вавржик е 

методологически добре подготвено и задълбочено проведено изследване на 
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политическата и социалната философия на Хегел, хвърлящо светлина върху 

историческата ѝ ситуираност и централната за нея концепция за 

бюрокрацията. Той прокарва и мисловно провокиращи аналогии между 

времето на Хегел и съвременността, помагащи ни да видим по нов начин 

значението ѝ за днешните дебати в сферите на социалната критика и 

политическото мислене. В тази връзка моят конкретен въпрос към Михал 

Вавржик е: Има ли аспекти на Хегеловата теория на рационалната държава, 

които според него са безнадеждно остарели, и ако има, кои са те? 

 

    Авторефератът отговаря на всички изисквания, приносните моменти са 

адекватно формулирани; докторантът има необходимите публикации. 

 

    Като имам предвид всичко казано по-горе считам, че представеният от 

Михал Вавржик за защита текст без съмнение дава основание да му бъде 

присъдена образователната и научна степен доктор. 

 

28.05.2012, София                       проф. д-р Александър Кънев:  

 

 

        


