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С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертационния труд на Михал Вавржик 

за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  

 „Г.В.Ф.  Хегел и философията на бюрокрацията”  

от проф. д-р Димитър Денков, научен ръководител 

 

Дисертацията на Михал Вавржик е следствие както на успешна и в срок 

приключила редовна докторантска форма на обучение в съответната 

програма на английски език в „СУ Св. Климент Охридски”, така и на 

работата му в редица образователни и медийни институции в Чехия - 

Институт по интердисциплинни изследвания, Евеангелистката Академия и 

Съвета за радио и телевизия в Бърно. Част от резултатите от изследването са 

изнесени в доклади на международни конференции, в шест публикации на 

английски и чешки, а също така и в три учебни пособия.  

Представеният труд от 160 страници е на отличен английски език; 

библиографията обема 10 страници, като по-голямата част от използваните 

източници са на английски; има позовавания на трудове на немски, френски и 

чешки предимно с цел да се уточнят някои термини. Авторефератът на 

български резюмира основните теми от дисертацията, представя 

методологическите нагласи и посочва приносните моменти на работата. 

Макар и на места в тромав превод, той дава точна представа за цялата работа.    

Основният принос в изследването е дообосноваването на необходимата 

гледна точка към философията на Хегел откъм понятийното осмисляне на 

бюрократичните институции – една тема, доста обсъждана от историческо, 

социологическо, политологическо или правно гледище, но рядко намираща 

място в систематични философски изложения. Тук това става при 

съчетаването на понятийния анализ (най-вече по „Философия на правото” на 
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Хегел) с препратки към широкия исторически и изследователски контекст на 

ХІХ и ХХ в. Авторът познава и съвременни интерпретации на темата, и 

независимото от тях  институционално развитие на бюрокрацията в 

отношението най-вече с гражданското общество и държавата. Затова важни 

приносни моменти са анализите през точни и убедителни реферирания,  

оценки и - по-рядко - критически гледища към творчеството не само на 

Хегел, но и на К. Маркс, М. Вебер, Ю. Хабермас, П. Бурдийо, З. Бауман и др.  

Изследването реабилитара една по същество просветителска идея за 

държавния и обществен служител. По понятие този служител съчетава в себе 

си необходимостта от разумна бюрократична стриктност и възможността на 

спонтанната публична свобода. Според Вавржик това е и понятийно-

историческият фон, който стои зад хегеловата философия на държавата и 

правото. Неин фактически източник е пруската институционална реформа в 

началото на ХІХ в. и витаещият идеал на „образованото гражданство” в 

одеждите на добре заплатения, научно образования, независим от личните си 

предпочитания, но пък зависим от държавния разум и закона бюрократ. Като 

всеки същински идеал, имащ и свое институционално дълголетие, това е 

устойчив образ. И днес той се явява в представите за бюрократични 

институции, запазващите статуквото на „умерения” прогрес. Вероятно защото 

Михал Вавржик мисли и говори на език, в чийто културен фонд хашековата 

„Партия на умерения прогрес в рамките на закона” е стабилно понятие, 

анализите дори и в английския им израз запазват една трезва ирония, а с нея – 

и дистанция от обекта на изследване. Това прозира през използваното 

понятие „имагинариум”, с което се описва реално-въображаемият характер на 

този идеал, споделян като желано състояние не само на пруската, но и на 

съвременната политически коректна бюрокрация.  
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Извън тази приглушена ирония Вавржик, изхождайки от Хегел и с 

интерпретации най-вече на Хабермас и Бурдийо, се насочва към проблемите 

на съвременната държава. За него тъкмо у Хегел могат да се открият 

необходимите условия за запазваната от държавната бюрокрация обществена 

свобода, често представяна като идеологическа илюзия, „некритически 

позитивизъм” и отиващ към тоталитаризъм държавен разум. Тъкмо поради 

това още в началото на работата и в съгласие със З. Бауман се посочва 

нуждата за защита на общото от набезите на партикуларизирани и 

индивидуални интереси. Дългът на идеално-реалния бюрократ е да служи за 

тази защита и да налага свобода в обществото дори против волята на 

последното. 

В този прочит Хегел звучи съвсем съвременно и в никакъв случай не може да 

бъде само обект на хаплива ирония, обърквана със социална критика. Тази 

реабилитация на всеобщото откъм идеала за държавна бюрокрация 

забележително маркира всички части на работата, но с особена сила при 

разглеждането на възпитателно- етическите следствия от държавно 

бюрократична намеса и видовете публични интереси. Отлично е обосновано 

схващането, че хегеловите критици, неприемащите етатистките тотализации, 

методически следват Хегел в търсенето на универсален и реален обществен 

субект, който в края на краищата се оказва възпитател и двигател на 

обществения прогрес към свобода. Така се оформя „политическият 

хегелианизъм”, чиято идеална типичност предхожда въведената от М. Вебер 

обяснителна фигура за осмисляне на модерни социални и институционални 

процеси, преодоляващи личната харизматичност. Дотолкова по-късните 

класови подходи следват хегеловите представи за държавната бюрокрация. 

Вавржик убедително показва как тези идеи са възможни откъм общия 

исторически и понятиен контекст в Европа от края на ХVІІІ в. насам. 
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Основани на рационална институционална уредба, те формират публичен 

етос в диалога между всеобщото и конкретното, пречупени през призмата на 

историческите особености. В това отношение бюрокрацията е както ръка на 

държавния разум, така и опосредяваща структура между индивидите в 

гражданското общество.  

Хегеловият метод за търсене на тъждество между историческо и логическо 

обаче е подвел донякъде автора, за да стигне до основната мисловна форма на 

този бюрократичн тип за публично образование и образуване (в немският 

език „образуването” същевременно означава и „образоване”, Bildung). Това е 

категоричният „бюрократичен силогизъм”, чиято истинност произтича от 

всеобщата валидност на предпоставката и преминаването й към особени и 

индивидуални случаи. 

Разбира се, представената работа не е апология на институционалния 

бюрократичен разум, а описание и осмисляне на исторически процеси с 

двувековна давност. Тяхната съвременна препоява е израз на инерционните 

процеси в историята, които Хегел сравнява с подмолната къртовска работа на 

разума: разумът хитро се явява субект-субстанция и във време, когато 

очевидно надделяват социалната разхвърляност и маргинализацията на глухи 

за разумността маси. 

Като научен ръководител на Михал Вавржик мога да гарантирам, че 

основните тези, начинът на представянето, тълкуванията и изводите са изцяло 

негово дело; работата е напълно самостоятелна. Нямам съществени 

критически бележки и въпроси, тъй като при разработването Михал Вавржик 

се съобрази с някои от тях, докато при други – напр. за обосноваността на 

критиката срещу Хегел, както и за включването на повече биографични 

подробности особено от ранния му период или пък за по-обстойно 

разглеждане на просветителската фигура на „образованото гражданство” – 
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той предпочете да спести място. Впрочем напълно оправдано, тъй като по 

тези теми има изобилна книжнина, чието включване в работата би я 

отклонило от основните й цели.  

С оглед на цялостните ми впечатления от работата по докторантурата, 

публикациите по темата й и окончателния текст на изследването предлагам 

на членовете на научното жури единодушно да присъдят на Михал Вавржик 

научната и образователна степен „доктор”.  

 

 

29. 05. 2012 г. 

проф. д-р Д. Денков 

 

Катедра „История на философията” 

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

 

 

 

 


