
3

Мишел

Yправляването на себе си 
и на другите

ФYКО

Издание, подготвено от Фредерик Гро
под ръководството на Франсоа Евалд и Алесандро Фонтана

курс лекции
в Колеж дьо Франс
1982-1983

превод Антоанета Колева

(c) Кри
тика

 и Хум
аниз

ъм 

(c) Critique and Humanism



20

(c) Кри
тика

 и Хум
аниз

ъм 

(c) Critique and Humanism



21

Лекция от 5 януари 1983 г.
Първи час

Бележки относно метода. – Изследване на текста на Кант 
„Що е Просвещение?“ – Условия на публикуване: списания-
та. – Срещата между християнското Aufklärung• и еврейс-
кото Хаскала••: свободата на съвестта. – Философия и ак-
туалност. – Въпросът за Революцията. – Двете критически 
потомствени линии.

Най-напред бих искал да ви кажа колко съм впечат-
лен от вашето предано присъствие. Бих искал също да ви 
кажа, че често е донякъде мъчително да четеш лекции по 
този начин, без да имаш възможност за обратна връзка, за 
обсъждания, както и без да знаеш дали онова, което може 
да кажеш, може да срещне някакъв отзвук у хората, кои-
то работят, пишат дисертации, дипломни работи – дали то 
им дава възможности за размишляване, за работа. От друга 
страна, знаете, че в тази институция, където правилници-
те са крайно либерални, нямаме право да провеждаме за-
творен семинар, достъпен само за неколцина слушатели. 
Така че не това ще правя тази година. Но въпреки това бих 
искал, не толкова за вас, колкото егоистично за себе си, да 
• нем. – Просвещение; съгласуването по грам. род в случая, по 

изключение, следва българоезичната интуиция, а не оригинал-
ния род на чуждицата, какъвто е принципът навсякъде другаде 
в книгата; бел. пр.

•• ивр., הָלָּכְׂשַה – в см. на Просвещение, от „разум“; бел. пр.
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мога да се срещам – и то в такъв случай ще е Off-Broadway•, 
извън курса лекции – с онези измежду вас, които евентуал-
но биха могли да обсъждат темите, които разглеждам тази 
година или може да съм разглеждал другаде и преди [това]. 
И така, вероятно можем да почакаме да минат една-две лек-
ции, преди да мога да организирам тази малка група, или 
във всеки случай тези малки неформални срещи, които ще 
са външни спрямо самия курс и институцията, в собстве-
ния смисъл на думата. И или следващата седмица, или след 
две седмици ще ви предложа дата и място. За съжаление, 
не искам да предлагам това на всички, защото отново ще се 
окажем в [сегашното] положение••. Но ще попитам онези 
сред вас, които, повтарям още веднъж, работейки над нещо 
конкретно в рамките на университета, биха искали да имат 
възможности за обсъждане, дали искат да се срещаме на 
някакво място, което ще ви предложа. Още веднъж повта-
рям, в това няма никакво изключване спрямо публиката в 
най-широкия ѝ профил, която има пълното право, подобно 
на който и да било френски гражданин, да се ползва, ако 
може така да се каже, от предлаганото тук преподаване.

И така, мисля, че лекциите тази година ще бъдат до-
някъде несвързани помежду си и поразпилени. Бих искал 
да се върна към някои от темите, на които се натъквах 
или които споменавах през последните години, дори бих 
казал – през онези десет или може би дванадесет години, 
през които преподавам тук. Бих искал, просто за обща 
ориентация, да ви припомня няколко, не казвам теми, 
нито принципи, а няколко ориентира, които съм поставял 
сам на себе си в моята работа.

• букв. – постановки извън легендарното „каре“ около Бродуей; 
прен. – извън стандарта; бел. пр.

•• Фуко има предвид претъпканите зали на лекциите му; бел. пр.
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В този общ проект, който носи знака, ако не и заглавие-
то, „история на мисленето“1, задачата ми беше да се занима-
вам с нещо, донякъде различно от онова, което практикуват, 
впрочем съвършено легитимно, повечето историци на иде-
ите. Във всеки случай, исках да се отгранича от два метода, 
които, впрочем, също са съвършено легитимни. Най-напред, 
да се отгранича от онова, което може да се нарече, което се 
нарича история на манталитетите и което би било история – 
ако трябва да я характеризираме напълно схематично, – раз-
положена по оста от анализа на действително извършените 
постъпки до изразите, които могат да съпровождат тези по-
стъпки: било да ги предшестват, било да ги следват, било да ги 
превеждат, било да ги предписват, било да ги маскират, било 
да ги оправдават и пр. От друга страна, исках да се отгранича 
и от онова, което би могло да се нарече история на репрезен-
тациите, или на репрезентативните системи, т.е. история, ко-
ято би имала, би могла да има, може да има две цели. Едната 
би била анализ на репрезентативните функции. А под „анализ 
на репрезентативните функции“ разбирам анализ на ролята, 
която могат да играят репрезентациите било по отношение на 
репрезентирания обект, било по отношение на субекта, който 
си ги репрезентира – нека кажем: анализ, който би бил ана-
лиз на идеологиите. И след това, другият полюс, струва ми се, 

1 „На 30 [ноември 1969 г.] събранието на професорите в Колеж дьо 
Франс гласува за преобразуване на катедрата на Жан Иполит по 
История на философското мислене в катедра по История на сис-
темите на мислене.“ (D. Defert, „Ghronologie“, в: M. Foucault, Dits 
et Écrits, 1954-1988, съст.: D. Defert & F. Ewald, сътрудник: J. La-
grange, Paris, Gallimard, „Bibliothèque des sciences humaines“, 1994, 
4 тома [оттук нататък позоваванията са по това издание], т. I, 
35). Относно проблематизирането на „история на мисленето“, 
вж. по-специално Предговор към История на сексуалността, 
id., IV, No 340, 579-580 [вж. във: Фуко, М., Употребата на удо-
волствията, т. 2 на История на сексуалността, Пл., 1994, ЕА, 
прев. Антоанета Колева; бел. пр.].
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на един възможен анализ на репрезентациите, е анализът на 
репрезентативните стойности на една система от репрезента-
ции, т.е. анализ на репрезентациите като функция от някакво 
познание – от някакво познавателно съдържание или от ня-
какво правило, някаква форма на познание, – разглеждано 
като критерий за истина, или във всеки случай като истина-
ориентир, по отношение на която може да се фиксира репре-
зентативната стойност на една или друга система на мислене, 
разбирана като система от репрезентации на даден обект. Е 
добре, онова, което се опитвах да правя – помежду тези две 
възможности, помежду тези две теми (темата за история на 
манталитетите и темата за история на репрезентациите), – е 
история на мисленето. А с „мислене“ исках да кажа: анализ на 
това, което би могло да се нарече огнища на опит, където се 
съчленяват едни с други: първо, формите на възможно знание; 
второ, нормативните матрици на поведение на индивидите; и 
накрая, вероятните начини на съществуване за възможни-
те субекти. Тези три елемента – форми на възможно знание, 
нормативни матрици на поведение, вероятни начини на съ-
ществуване за възможни субекти, – именно тези три неща, 
или по-скоро съчленяването на тези три неща, може да бъде 
наречено, струва ми се, „огнище на опит“.

Във всеки случай, тъкмо в тази перспектива се опитах 
да анализирам преди доста време нещо такова като лудост-
та2 – лудостта, според мен разглеждана съвсем не като няка-
къв неизменен в хода на историята обект, върху който биха 
се опирали някакви системи на репрезентиране, с промен-
лива функция и променлива репрезентативна стойност. За 
мен тази история на лудостта не беше и някакъв начин да се 
изследва онази нагласа към лудостта, каквато хората може 

2 M. Foucault, Histoire de la folie à l’age classique, Paris, Plon, 1961 
(1972 – Éditions Gallimard) [вж. бълг. изд.: Фуко, М., История на 
лудостта в класическата епоха, Пл., 1997, ЕА, прев. Антоанета 
Колева; бел. пр.].
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би са имали към нея през вековете или в даден момент. Тя 
наистина бе пробване да изследвам лудостта като опит в 
рамките на нашата култура, бе схващане на лудостта, най-на-
пред, като точка, изхождайки от която се е формирала една 
поредица от повече или по-малко разнородни знания, чиито 
форми на развитие трябваше да се анализират: лудостта като 
матрица на познания, на познания, които могат да бъдат от 
собствено медицински тип, от специфично психиатричен 
тип също така или пък от психологически, социологически 
и т.н. тип. Второ, лудостта, в същата степен, в която е форма 
на знание, беше и съвкупност от норми, които позволяват да 
се открои лудостта като феномен на девиация в рамките на 
дадено общество и в същото време, наравно с това, норми 
на поведение на индивидите по отношение на този феномен 
‘лудост’ и по отношение на лудия, поведение както на нор-
малните индивиди, така и на лекарите, на персонала в пси-
хиатричните заведения и т.н. Накрая, трето: да се изследва 
лудостта дотолкова, доколкото този опит за лудостта дефи-
нира конституирането на определен начин на съществуване 
на нормалния субект, изправен пред и по отношение на лу-
дия субект. Именно тези три аспекта, тези три измерения на 
опита за лудостта (форма на знание, матрица на поведения, 
конституиране на начини на съществуване на субекта) се 
опи тах да свържа помежду им, повече или по-малко успеш-
но и ефикасно.

И нека кажем, че работата, която се опитах да върша след 
това, се състоеше в изследване една подир друга на всяка от 
тези три òси, за да се види каква трябва да бъде формата на оно-
ва преработване, каквото трябваше да се  извърши в методите и 
понятията на анализ, щом човек поиска да изследва тези неща, 
тези òси, първо, като измерения на един опит, и второ, като та-
кива, които трябва да бъдат свързани едни с други.

Най-напред, да се изследва оста на формиране на зна-
нията – ето това именно се опитах да правя, по-специално 
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по повод на такива емпирични науки от XVII-XVIII в., ка-
квито са естествената история, общата граматика, иконо-
мията и пр., които за мен бяха само пример за анализ на 
формиране на знанията.3 И в този случай ми се стори, че 
ако човек наистина иска да изследва опита като матрица 
за формиране на знанията, той трябва да пробва не да ана-
лизира развитието, или прогреса, на познанията, а да от-
бележи какви са били дискурсивните практики, които са 
могли да конституират матрици на възможни познания, 
да изследва в тези дискурсивни практики правилата, игра-
та на истинното и неистинното и накратко, ако щете: фор-
мите на веридикция•. Общо взето, целта бе да се измести 
оста на историята на познанието към анализ на знанията, 
на дискурсивните практики, които организират и консти-
туират матричната среда на тези знания, и да се изследват 
тези дискурсивни практики като подчинени на правила 
форми на веридикция. От познанието – към знанието, от 
знанието – към дискурсивните практики и към правилата 
за веридикция: ето това изместване се опитвах да правя в 
известен период от време.

Второ, след това целта бе да се анализират, нека кажа 
така, нормативните матрици на поведение. И тук измест-
ването се състоеше в това не да се анализира Властта с 
главно „В“, дори не и властовите институции или пък об-
щите или институционални форми на господство, а да се 
изследват онези техники и процедури, чрез които хората 

3 M. Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966 [вж. бълг. 
изд.: Фуко, М., Думите и нещата, С., 1992, Наука и изкуство, 
прев. Веселин Цветков; бел. пр.].

• Важен термин, който Фуко употребява за пръв път през май 
1978. Не го превеждам по логиката, по която е формиран (от лат., 
букв. „истинно-казване“), както за да го отгранича от другите 
термини за същото в книгата („казване-на-истината“ и т.н.), така 
и за да улесня четенето чрез навика за формално аналогични 
термини като „юрисдикция“; бел. пр.
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се заемат да ръководят поведението на другите. Тоест оп-
итах се да поставя въпроса за нормата на поведение, най-
напред в речника на ‘власт’, и то власт, която хората уп-
ражняват, и [да] анализирам тази упражнявана от хората 
власт като поле на процедури на управляване. Тук измест-
ването също се състоеше в следното: да се премине от ана-
лиз на нормата към [този на] упражняванията на власт; и 
да се премине от анализа на упражняването на властта към 
процедурите на, нека кажем така, управляемост•. И в този 
пък случай взех за пример престъпността и дисциплините.4 

• Така превеждам неологизма gouvernementalité, на пръв поглед 
просто съчетание от gouverner (управлявам) и mentalité (манта-
литет), което обаче не може да бъде предадено чрез механично-
то съставно „управленски манталитет“, което би било грешка, 
вкл. падане в капана на вид ‘история на манталитетите’, избяг-
вана открито от Фуко. Тъй като терминът, и съотв. понятие-
то, са цент рални привеждам в полза на разбирането негово-
то описание от Фуко, дадено за пръв път в прочута лекция от 
февруари 1978 г.: „С думата управляемост искам да кажа три 
неща… съвкупността от институциите, процедурите, анализи-
те и разсъжденията, пресмятанията и тактиките, които позво-
ляват да се упражнява тази доста специфична, доста сложна 
форма на власт, чиято основна мишена е населението, чиято 
главна форма на знание е политическата икономия, а същно-
стен технически инструмент – диспозитивите на сигурност. 
Второ… тенденцията…, която в целия Запад непрестанно 
води, и то от много време насам, към преобладаване над всич-
ки останали на типа власт, която можем да наречем ‘управлява-
не’... Накрая…, процесът, или по-скоро резултатът от процеса, 
чрез който правната държава от Средновековието, превърнала 
се през XV и XVI в. в административна държава, постепенно 
се оказала ‘управляванизирана’.“  По: „Управляемост“, на бълг. 
език в сборника: Фуко, М., Власт, С., 1997, ИК КХ – Критика и 
Хуманизъм, 68, прев. Антоанета Колева; бел. пр.

5 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975 [вж. бълг. 
изд.: Фуко, М., Надзор и наказание, С., 1997, Изд. на СУ „Св. Кл. 
Охридски“, прев.: Антоанета Колева, Петко Стайнов; бел. пр.]; 
относно управляемост, вж.: M. Foucault, Sécurité, Territoire, Popu-
lation, подг. от.:M. Senellart, Paris, Gallimard – Le Seuil, 2004.
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И накрая, трето, целта бе да се анализира оста на консти-
туиране на начина на съществуване на субекта. И тук измест-
ването се състоеше в това, че ми се струваше, че трябва не 
толкова да се позоваваме на някаква теория за субекта, кол-
кото да се опитваме да анализираме различните форми, чрез 
които индивидът бива довеждан до това, да конституира себе 
си като субект. И като взех за пример сексуалното поведение 
и историята на сексуалния морал5, аз се опитах да видя как и 
посредством какви конкретни форми на отношение към себе 
си индивидът е бил призоваван да се конституира като мора-
лен субект на своето сексуално поведение. Казано другояче, 
целта тук също бе да се извърши изместване, при което се 
отива от въпроса за субекта до анализа на формите на субек-
тивиране, и да се анализират тези форми на субективиране 
посредством техниките/технологиите на отнасяне към себе 
си или, ако щете, чрез онова, което може да бъде наречено 
прагматика на себе си.

Да се замени историята на познанията с исторически 
анализ на формите на веридикция, да се замени историята 
на видовете господства с исторически анализ на процедури-
те на управляемост, да се замени теорията на субекта, или 
историята на субективността, с исторически анализ на праг-
матиката на себе си и на формите, които тя е приемала – ето 
различните подстъпи, чрез които се опитах да очертая доня-
къде възможността за история на онова, което би могло да се 
нарече „опити“. Опит за лудостта, опит за болестта, опит за 
престъпността и опит за сексуалността – множество огнища 
на опит, които смятам, че са важни в нашата култура. Така 
че ето, ако щете, маршрутите, които се опитвах да следвам и 
които трябваше честно да се опитам да възсъздам пред вас, 

5 Срв. II и III том на История на сексуалността: Histoire de la séxu-
alité (L’usage des plaisir, Le Souci de soi), Paris, Gallimard, 1984 [вж. 
бълг. изд.: Употребата на удоволствията, Грижата за себе си, 
Пл., 1994, ЕА, прев. Антоанета Колева; бел. пр.].
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пък било то и само за да посоча докъде са стигнали нещата. 
Но вие вече ги знаехте.* 

След като тези три измерения бяха проучени донякъде, 
оказа се, разбира се, че в хода на всяко от тези проучвания – 
които систематизирам малко произволно, защото се връщам 
към тях постфактум – има някакви неща, които са изпадна-
ли, които съм оставил настрана и които същевременно ми 

* Тук ръкописът съдържа цял пасаж, който Фуко не възпроизвеж-
да устно в лекцията:

 „Как да се осмисли това начинание?
 На пръв поглед изпъкват преди всичко неговите ‘негативни’, 

негативистки аспекти. Историзиращ негативизъм, защото цел-
та е да се замени една теория на познанието, на властта или на 
субекта с анализ на определени исторически практики. Номи-
налистки негативизъм, защото целта е да се заменят универса-
лии като лудостта, престъплението, сексуалността с анализ на 
опити, които представляват своеобразни исторически форми. 
Негативизъм с нихилистка насоченост, ако под това се разбира 
форма на рефлексия, която, вместо да отнася някакви практики 
към някакви системи от ценности, които да дават възможност те 
да бъдат преценявани, вписва тези системи от ценности в играта 
на произволни, макар и понятни, практики.

 Спрямо подобни възражения или, честно казано, ‘укори’ трябва 
да се застане на доста твърда позиция. Защото те са такива ‘уко-
ри’, т.е. възражения, че ако започнеш да се защитаваш срещу тях, 
неизбежно ще се станеш част от онова, което те поддържат. Изпод 
тези различни възражения/укори се предполага или налага нещо 
подобно на имплицитно договаряне относно теоретичното реше-
ние – договор, в резултат на който историцизмът, номинализмът, 
нихилизмът биват дисквалифицирани по принцип: никой не се 
осмелява да се обяви за такъв и клопката се състои в това, че не 
можеш да направиш нищо друго, освен да следваш отправеното 
ти предизвикателство, т.е. да се подпишеш под …

 Но разбира се, поразителното е най-напред това, че историци-
зъм, номинализъм, нихилизъм от много отдавна са били пред-
ставяни винаги като възражения и най-вече, че формата на дис-
курса е такава, че дори не са изследвани какви са даденостите.

 1. Въпросът за историцизма е: какви са били и какви могат да бъдат 
следствията на историческия анализ в полето на историческото ми-
слене?
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изглеждаха интересни и може би поставяха нови проблеми. 
И през тази година бих искал да направя донякъде именно 
това – наново да мина по вече изминати пътища, като се 
върна към няколко пункта: например онова, което ви казвах 
последната година по повод на parrêsia•, истинния дискурс 
в областта на политиката. Струва ми се, че това изследва-
не би позволило да се види, малко повече да се открои, от 
една страна, проблемът за отношенията между управляване 
на себе си и управляване на другите, т.е. също генезисът, ге-
неалогията, ако не на политическия дискурс изобщо, чийто 
обект по същество е управляването от владетеля, то поне на 
една известна форма на политически дискурс [, чийто] обект 
[би бил] управляването на владетеля, управляването на ду-
шата на владетеля от съветника, философа, педагога, натова-
рен да формира тази негова душа. Истинен дискурс, дискурс 
на истината, отправен към владетеля и към душата на владе-

 2. Въпросът за номинализма е: какви са били следствията на тези 
номиналистки критики в анализа на културите, познанията, ин-
ституциите, политическите структури?

 3. Въпросът за нихилизма е: какви са били и какви могат да бъ-
дат следствията на нихилизма в приемането и преобразуването 
на системите от ценности?

 Трябва да се опитаме да отговорим на възраженията, които дис-
квалифицират нихилизма/номинализма/историцизма, като на-
правим историцистки, номиналистки, нихилистки анализ на това 
течение. И с това искам да кажа: не да издигаме тази форма на 
мислене като универсално систематична и да я обосноваваме с 
термини като ‘истина’ или ‘морална ценност’, а да се опитаме да 
разберем как е могла да се конституира и развие тази критическа 
игра, тази форма на мислене. Не става дума да изследваме това 
през настоящата година, а само да посочим общия хоризонт.“

• Изписването на думите и изразите на старогръцки в цялата кни-
га е чрез латиница, както е и във френския оригинал. Не при-
бягвам до стгр. азбука, както за да запазя четивността на текста 
за българския читател, така и защото това би било намеса, над-
хвърляща допустимата мяра; не спелирам на кирилица, защото, 
макар и уместно при отделни думи, това е изключително неу-
местно при дългите изрази и цели откъси; бел. пр.
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теля: това ще бъде една от моите първи теми. Бих искал също 
да се заема отново с онези неща, които казвах преди две-три 
години, струва ми се, по повод на изкуството да се управлява 
през XVI в.6 Не съм много наясно точно какво ще правя, но 
бих искал отново да се заема с онези досиета, които останаха 
отворени. Казвам „досиета“ – това е прекалено тържествен 
термин [, когато става въпрос за] онези пътеки, които някак 
съм пресякъл или донякъде прекосил и каквито самият аз, 
от моя страна, съм оставил недобре прокарани.

Тази седмица бих искал да започна с един, как да кажа, не 
точно excursus•: с едно малко мото. Бих искал в качеството на 
мото да изследвам един текст, който може би няма да се раз-
полага точно в ориентирите, които ще избирам в повечето 
случаи тази година. Въпреки това ми се струва, че той очер-
тава точно и формулира съвсем стегнато един от важ ните 
проблеми, за които бих искал да говоря: точно това отноше-
ние между управляване на себе си и управляване на другите. 
И от друга страна, струва ми се, че той не просто говори по 
самата тази тема, но говори за нея по такъв начин, че смя-
там  – без прекалено [или по-скоро], с мъничко суета, – че 
мога да се присъединя към него. Това е текст, който за мен е 
донякъде герб, донякъде фетиш, за който вече съм ви гово-
рил неведнъж и който бих искал да разгледам малко по-от-
близо днес. Този текст, ако щете, има връзка с това, за което 
говоря, и същевременно много бих искал начинът, по който 
говоря за него, да има някаква връзка с него. Този текст, раз-
бира се, е текстът на Кант Was ist Aufklärung?••. 

6 Sécurité, Territoire, Population, цит. изд.
• лат. –  „отклонение“, но в този случай и със смисъла на „извън 

курса“, курса лекции; бел. пр.
•• нем. – „Що е Просвещение?“; използваният тук бълг. превод е: 

Кант, И., „Отговор на въпроса: Що е Просвещение?“, във: Фуко, 
М., Просвещение и Критика, С., 1997, ИК КХ – Критика и Хума-
низъм, 9-17, прев. Димитър Денков; бел. пр.
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Знаете, че този текст бил написан от Кант през септември 
1784 г. и публикуван в Berlinische Monatsschrift през декември 
1784 г. Що се отнася до този текст, бих искал най-напред да 
отбележа, някак съвсем кратичко, условията и датите около 
публикуването му. Няма абсолютно нищо необичайно в 
това, че Кант публикува подобен текст в списание. Знаете, 
че голяма част от неговата теоретична дейност се състояла в 
публикуване на статии, отзиви за книги, изказвания по важ-
ни въпроси в няколко списания. В това именно, Berlinische 
Monatsschrift, той току-що е публикувал – предишния месец, 
ноември 1784 г. – един текст, който след малко повече раз-
гръщане щял да се превърне в Идеята за една всеобща исто-
рия от световно-гражданска гледна точка.7 През следващата 
година, [17]85, той публикува пак в същото списание Опре-
деляне на понятието за човешка раса8; през [17]86 г. публи-
кува също Предположения относно началата на човешката 
история.9 Пише, впрочем, и в други списания: в Allgemeine 
Literaturzeitung – един преглед на книгата на Хердер10; в 
Teutsche Merkur през [17]88 г. – текста Върху използването на 
телеологичните принципи във философията11, и т.н.

7 В: Kant, La philosophie de l’histoire, прев.: S. Piobetta, Paris, Gonthier, 
1947, 26-45 [заглавието е по бълг. изд. в: Кант, Фихте, Кондорсе, 
Космополитизъм срещу национализъм (сб.), С., 2003, ИК КХ – 
Критика и Хуманизъм, прев. Владимир Теохаров; бел. пр.].

8 Id., 88-109 (публикуван през ноември 1785 г.) [заглавието е по 
бълг. изд. в: спис. Философски алтернативи, С., 1994, III, 6, прев. 
Валентин Канавров; бел. пр.]. 

9 Id., 110-127 (публикуван през януари 1786 г.) [Преводът е спо-
ред френския оригинал на Фуко, а преводът според оригинал-
ното немско заглавие е: Относно  предполагаемото начало на 
човешката история; бел. пр.].

10 Kant, „Compte rendu de l’ouvrage de Herder: ‘Idées en vue d’une phi-
losophie de l’histoire de l’humanité’“, id., 56-88 (публикуван през 
януари 1785 г. в: Jenaische allgemeine Literaturzeitung).

11 Id., 128-162 (публикуван през януари-февруари 1788 г.).

(c) Кри
тика

 и Хум
аниз

ъм 

(c) Critique and Humanism



33

Ако все пак не трябва да се забравя мястото на публи-
куване – т.е. списание, – причината е следната. То е защото, 
както сега ще видите, този текст върху Aufklärung въвежда 
в игра като едно от централните си понятия, или като една 
от съвкупностите от понятия идеята за публика, Publikum. И 
под тази идея за Publikum той разбира: първо, конкретното, 
институционално, или във всеки случай установено, отно-
шение между писателя (писателя с квалификация, на френ-
ски се превежда с „учен“ [savant]; Gelehrter: културен човек) 
и читателя (читателя, разбиран като който и да било инди-
вид). И именно функцията на това отношение между читател 
и писател, именно анализът на това отношение – условията, 
в които то може и трябва да бъде установено и развито – ще 
съставлява съществената ос на неговия анализ на Aufklärung. 
В някакъв смисъл Aufklärung – понятието за него, начинът, 
по който той го анализира – не е нищо друго, освен експли-
циране на това отношение между Gelehrter (културния човек, 
учения, който пише) и читателя, който чете. Но съвсем оче-
видно е, че в това отношение между писателя… „очевидно 
е“: не, не е очевидно. Интересно е, че това отношение между 
писателя и читателя – по-късно ще се върна към съдържа-
нието на това отношение, просто посочвам колко важно е 
то – през XVIII в. минавало не толкова през университета, 
това се разбира от само себе си, не толкова и през книгата, а 
много повече през тези форми на изразяване, които били съ-
щевременно форми на интелектуални общности, изградени 
чрез списанията и чрез онези общества или академии, които 
публикували тези списания. Именно тези общества, [тези] 
академии и именно тези списания организират конкретно 
отношението между, нека кажем така, компетентността и че-
тенето в свободната и универсална форма на циркулиране 
на писмения дискурс. И като последица именно тези списа-
ния, общества и академии конституират инстанцията – коя-
то през XVIII в. била исторически толкова важна и на която 
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Кант придава толкова важност в рамките на самия текст, – 
която [съответства на] това понятие за публика. Публиката, 
разбира се, не била онази университетска публика, която 
ще бъде изградена през XIX в., когато университетите ще се 
преустроят. Тази публика очевидно не е и онзи вид публи-
ка, която хората си представят, когато понастоящем правят 
социологически анализи на медиите. Публиката е реалност, 
реалност установена и очертана от самото съществуване на 
институции като учените общества, академиите, списания-
та и онова, което циркулира вътре в тази рамка. Едно от не-
щата, заради които е интересен текстът, и във всеки случай 
причината, поради която държах да отбележа, че е бил пуб-
ликуван именно в този род списания, че е бил част от именно 
този род публикации, е, че той поставя в самата сърцевина 
на анализа си това понятие за публика, към която се обръща 
публикацията. Това бе първата причина, поради която на-
блегнах върху този контекст, върху проблема за мястото и 
датата на текста.

Втората причина, разбира се, поради която настоях вър-
ху това място и тази дата, е фактът, че на същия този въпрос 
„Was ist Aufklärung?“ (що е Aufkläring, що е Просвещение?) 
вече бил отговорил Менделсон, в същото това списание, в 
същото Berlinische Monatsschrift, през септември 1784 г. Но 
фактически Кант, чийто отговор е публикуван едва през де-
кември, не е имал възможност да прочете отговора на Мен-
делсон, излязъл през септември – по същото време, когато 
Кант току-що бил приключил написването на собствения си 
текст. Следователно, ако искате: ето ви два отговора, два ед-
новременни или леко разминаващи се във времето отговора 
на един и същи въпрос, които обаче не са били запознати 
един с друг. Срещата между тези два текста – на Менделсон 
и на Кант, е очевидно интересна. Не че тъкмо в този момент, 
поради тъкмо тази причина и за да се отговори на тъкмо този 
въпрос се е случила прочутата, толкова важна в културната 
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история на Европа, среща между, нека го наречем, философ-
ското Aufklärung, или Aufklärung на християнските среди, и 
Хаскала12 (еврейското Aufklärung). Знаете, че фактически мо-
жем някак да датираме, донякъде за удобство, срещата меж-
ду това християнско, или отчасти реформистко, Aufklärung 
и еврейското Aufklärung около тридесетина години преди 
това, около 1750-а, да кажем 1754-1755 г., когато Менделсон 
се среща с Лесинг. Философски разговори  на Менделсон са 
от 1755 г.13, следователно тридесет години преди този двоен 
отговор на въпроса за Aufklärung. Има един превод на Йеру-
салим на Менделсон, който излезе неотдавна и чийто предго-
вор бе доста интересен.14 [Съществува] текст, който припом-
ням, донякъде за да ви развеселя, и който е твърде интересен, 
за да се види, за да се прецени донякъде какъв бил ефектът 
на учудване и – не може да се каже точно скандал – на изум-
ление, когато в немския културен свят, в немската публика, 
дефинирана така, както ви казах преди малко, нахлува ня-
какъв си дребен гърбав евреин. Ето писмото на Йохан Вил-
хелм Глайм, който пише: „Авторът на Философски разговори 
[който, значи, бил подписан ‘Мозес’ и за когото се питали 
дали наистина човекът, който е способен да напише това, е 
евреин, или не е евреин, или пък е самият Лесинг, или някой 

12 Относно това движение, вж.: M. Pelli, The Age of Haskala: Studies 
in Hebrew Literature of the Enlightenment in Germany, Leyde, Brill, 
1979; G. Scholem, Fidélité et Utopie. Essais sur le judaïsme contempo-
rain, прев.: B. Dupuy, Paris, Calmann-Lévy (coll. „Diaspora“), 1978; 
A. Altmann, Moses Mendelssohn: A Biographical Study, Londres, 
Routledge & Keagan Paul, 1973; D. Bourel, „Les réserves de Mendels-
sohn, Rousseau, Voltaire et le juif de Berlin“, Revue international de 
philosophie, Bruxelles, 1978, vol. 24-125, 309-326.

13 Moses Mendelssohn, Philosophische Gespräche, Berlin, C. F. Voss, 
1755.

14 Moses Mendelssohn, Jérusalem ou Pouvoir religieux et Judaïsme, пре-
вод, представяне и анотиране на текста: D. Bourel, предговор: E. 
Levinas, Paris, Presses d’Aujourd’hui, 1982. 
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друг, така че тук Глайм удостоверява именно това; М. Ф.] е 
истински евреин, един евреин, който е придобил без учител 
твърде обширни познания по различните науки.“15 Следова-
телно тук имате една фраза, която отбелязва, че той е придо-
бил всички тези познания не въз основа на своята еврейска 
култура, а е успял да ги придобие просто без учител, т.е. чрез 
едно изместване по отношение на собствения си произход и 
култура и чрез нещо като вместване, като непорочно рож-
дение в универсалността на културата. И този евреин сле-
дователно, „който е придобил без учител твърде обширни 
познания по различните науки“, при това „още от младини 
изкарва прехраната си в едно еврейско предприятие“. И така, 
този текст датира от 1755 г. и отбелязва нахлуването, [или 
по-скоро] срещата, съединяването, на еврейското Aufklärung, 
и нека кажем така, християнското Aufklärung. Предпазливо 
бракосъчетаване, както виждате, при което еврейският парт-
ньор, макар и да е ясно посочен като онзи, който сам печели 
прехраната си в еврейско предприятие, може да бъде приет 
и признат единствено при условие, че е придобил без учител 
твърде обширни познания по всички науки.

Нека оставим настрана тази среща от 1755 г. От нея 
се връщам отново към 1784 г. и към двата текста върху 

15 Става дума за писмо, адресирано до Йохан Петер Уц [Johann Pe-
ter Uz], от 12 февруари 1756 г. Ето една по-пълна негова версия: 
„Авторът на философските диалози и на малкото произведе-
ние върху усещанията не е някакъв измислен евреин, а съвсем 
реа лен евреин, все още доста млад и забележително талантлив, 
който без преподаватели е напреднал твърде много в различните 
науки, занимава се с алгебра в свободното си време, както ние – 
с поезия, и от младини печели прехраната си в едно еврейско 
предприятие. Поне това ми каза за него господин Лесинг. Него-
вото име е Мозес. Мопертюи се пошегува с него, като заяви, че 
не му липсва нищо, за да бъде велик човек, освен малко препу-
циум“ (цитирано в: D. Bourel, Moses Mendelssohn. La naissance du 
judaïsme moderne, Paris, Gallimard, 2004, 109).
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Aufklärung – на Менделсон и на Кант. Струва ми се, че важ-
ността на тези два текста се дължи все пак на това, че както 
единият, така и другият, както Кант, така и Менделсон, по-
сочват твърде ясно не само възможността, не само правото, а 
необходимостта от абсолютна свобода – не само на съвестта, 
а на изразяването относно всичко, което би могло да бъде 
упражняване на религията, разглеждано като по необходи-
мост частно упражняване. В един текст [предшестващ] месе-
ците септември-декември [17]84 г., когато двамата публику-
ват своите текстове върху Aufklärung, Кант писал на Мендел-
сон точно по повод на произведението му Йерусалим, което 
току-що било излязло, и му казал: „Съумели сте да помирите 
вашата религия с такава свобода на съвестта, каквато човек 
никога не би смятал за възможна от нейна страна [от страна 
на вашата религия; М. Ф.] и с каквато никоя друга религия 
не може да се похвали. Същевременно сте изложили необхо-
димостта от неограничена свобода на съвестта, що се отнася 
до всяка религия, по толкова задълбочен и така ясен начин, 
че от наша страна и Църквата ще трябва да се запита как да 
прочисти своята религия от всичко, което може да потиска 
съвестта или да тежи върху нея; това е нещо, което няма как 
да не обедини най-накрая хората по онова, което засяга съ-
ществените пунктове на религията.“16 Следователно – въз-
хвала от страна на Кант, отправена към Менделсон, тъй като 
Менделсон ясно е показал, ясно е подчертал, че използване-
то на религията му от него самия може да бъде само частно 
използване, че той не може по никакъв начин да упражнява 
нито прозелитизъм – Кант не намеква за това в този текст, 
но Менделсон извънредно много настоява на него, – нито ав-
торитет по отношение на тази общност от частен характер 
в рамките на обществото. И тази нагласа на еврейското ми-

16 Kant, Lettre de 16 août 1783, XIII, 129, прев.: J. L. Bruch, Paris, 1969, 
цитиран в: Jérusalem, цит. изд., 48.
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слене по отношение на еврейската религия, във всеки случай 
тази нагласа на мисленето на един евреин по отношение на 
неговата собствена религия, трябва да послужи, казва Кант, 
на нагласата, каквато всеки християнин би трябвало да има 
по отношение на неговата собствена религия.

Третата причина, поради която този текст ми изглежда 
интересен, следователно извън разсъждението над полето 
на това, що е публика, извън тази среща, в рамките на пуб-
личното поле, между християнското Aufklärung и еврейското 
Aufklärung, е, че ми се струва – и именно най-вече върху това 
бих искал да наблегна, – че в този текст се появява един нов 
тип въпрос в полето на философската рефлексия. Разбира се, 
това със сигурност не е нито първият текст в историята на 
философията, нито дори единственият текст на Кант, който 
тематизира, нека кажем така, един въпрос относно история-
та, или въпроса за историята. Ако трябва да се придържаме 
само към Кант: вие знаете много добре, че при него намира-
те текстове, които поставят на историята въпрос за произ-
хода: например текста върху предположенията, хипотезите 
относно началата на човешката история17; също до известна 
степен – текста върху дефиницията на понятието за раса18. 
Други текстове поставят на историята въпрос не за произ-
хода, а въпрос, нека кажем така, за завършека, за точката 
на осъществяване: такъв е през същата тази 1784 г. текстът 
Идеята за една всеобща история от световно-гражданска 
гледна точка19. Накрая, други текстове поставят въпрос 
за вътрешната финалност, която организира историчес-
ките процеси – историческия процес с неговата вътрешна 
структура и постоянна финалност: например текстът, пос-
ветен на използването на телеологичните принципи.20 Въ-

17 Вж. по-горе, бел. 9.
18 Вж. по-горе, бел. 8.
19 Вж. по-горе, бел. 7.
20 Вж. по-горе, бел. 11.
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