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ОБСЪЖДАНЕ
(1932)

Предпоследният вариант  
на реалността

Франсиско Луис Бернардес1 публикува наскоро една 
възторжена бележка за онтологичните построения в 
книгата “The Manhood of Humanity” („Зрелостта на чо-
вечеството“) на граф Кожибски2 – книга, която не поз-
навам� В този общ преглед на метафизичния продукт, 
предложен от въпросния аристократ, ще трябва следо-
вателно да се придържам към ясното изложение на Бер-
нардес� Естествено, нямам намерение да подменям без-
спорната убедителност на неговата проза с моята колеб-
лива и разговорна проза� Цитирам краткото встъпление:

„Според Кожибски животът има три измерения� 
Дължина, ширина и дълбочина� Първото измерение 
съответства на растителния живот� Второто измере-
ние принадлежи на животинския живот� Третото из-
мерение характеризира човешкия живот� Животът на 
растенията е живот на дължина� Животът на живот-
ните е живот на ширина� Животът на хората е живот в 
дълбочина�“

Мисля, че тук мога да си позволя една елементар-
на забележка относно съмнителната стойност на онова 
знание, в чиято основа стои не разсъждението, а удоб-
ството на класификацията – в случая трите условни из-
мерения� Казвам „условни“, защото никое от тези изме-
рения не съществува изолирано: няма равнини, линии 
и точки; има само обеми� А тук, за по-голяма словесна 
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разточителност, ни се предлага едно обяснение за трите 
условни подразделения на органичния свят: растение – 
животно – човек, посредством трите също толкова ус-
ловни измерения на пространството: дължина – шири-
на – дълбочина (последното в преносен смисъл озна-
чава „време“)� Не мисля, че неизмеримата и загадъчна 
реалност може да се обясни с простата симетрия на две 
нейни класификации, дело на човека – това не би било 
нищо повече от празно аритметично развлечение� По-
нататък Бернардес отбелязва:

„Жизнената сила на растенията се изразява в жаж-
да за слънце� Жизнената сила на животните – в стре-
меж към пространство� Първата е статична� Втората е 
динамична� Жизненият модус на растенията, в тяхната 
непосредственост, е абсолютен покой� Жизненият мо-
дус на животните, в тяхната опосреденост, е свободно 
движение�

Съществената разлика между растителния и живо-
тинския живот е свързана с едно понятие� Понятието 
„пространство“� Растенията не познават простран-
ството; животните разполагат с него� Според Кожиб-
ски първите трупат енергия, а вторите усвояват прос-
транство� Над тези две съществувания  – статичното 
и динамичното, стои човешкото съществуване със 
своето изключително своеобразие� В какво се състои 
изключителното своеобразие на човека? В това, че ре-
дом с растението, трупащо енергия, и животното, ус-
вояващо пространство, човекът завладява време�“

Този опит за троична класификация на света е като 
отклонение или заемка от четвъртичната класифи-
кация на Рудолф Щайнер3� По-отворен за единство 
с Вселената, Щайнер тръгва не от геометрията, а от 
естествената история и вижда в човека един вид опис 
или обобщение на извънчовешката природа� Съпоста-
вя простото инертно битие на минералите с мъртвия 
човек; скритото и безмълвно битие на растенията – със 

спящия човек; закотвеното в настоящето и безпаметно 
битие на животните – със сънуващия човек� (Истината, 
грозната истина е, че ние разчленяваме вечните тру-
пове на първите, възползваме се от съня на вторите, 
за да ги изяждаме или пък да откраднем от тях някое 
цвете, и превръщаме в кошмар сънуването на третите� 
Отнемаме на коня едничкия миг – безизходен миг, миг, 
мъничък като мушица, неуплътнен със спомени или с 
надежди – и го впрягаме в каруца под ярема на тукаш-
ната власт, или Светата каруцарска задруга�) Господар 
на тези три стъпала според Рудолф Щайнер е човекът, 
който притежава и аза  – тоест памет за миналото и 
прозрение за бъдещето, с една дума, притежава вре-
мето� Както виждаме, Кожибски не е първият, който 
обявява хората за единствени обитатели на времето, 
за единствени прорицатели и историци� Идеята  – не 
по-малко удивителна, – че животните пребивават в аб-
солютното настояще или във вечността, извън време-
то, също не е нова: излага я Щайнер; Шопенхауер мно-
гократно я застъпва в трактата, посветен на смърт та4, 
който скромно се нарича „глава“ и фигурира във вто-
рия том на „Светът като воля и представа“� Маутнер5 
пък (“Wörterbuch der philosophie”*, ІІІ, с� 436) отбе-
лязва иронично: „Изглежда, че животните притежа-
ват само смътен усет за хода и продължителността на 
времето� Затова пък човекът, особено ако е психолог 
от новата школа, може да различи във времето две усе-
щания, които дели само една петстотна от секундата�“ 
Гаспар Мартин, занимаващ се с метафизика в Буенос 
Айрес, говори за извънвременността на животните и 
дори на децата като за общоизвестна истина� Той по-
сочва, че представата за време липсва у животните; за 
пръв път тя се появява едва у човека с развита култура 
(„Времето“, 1924)� Независимо дали принадлежи на 

* „Философски речник“ (нем�)� – Б� пр�
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Шопенхауер или на Маутнер, на теософската тради-
ция или на самия Кожибски, едно е сигурно: схваща-
нето за отчитащото и подреждащо времето човешко 
съзнание, като противовес на съществуващия в мига 
свят, е наистина изумително�*

Да се върнем към изложението� „Материализмът каз-
ва на човека: Владей пространство� И човекът забравя 
своята мисия� Благородната мисия на събирач на време� 
С една дума, човекът се стреми да завоюва видимите 
неща� Да завоюва хора и територии� Така се ражда лъ-
жата за прогреса� И като нейно чудовищно следствие – 
призракът на прогреса� Ражда се империализмът�

Затова е необходимо да се възстанови третото изме-
рение на човешкия живот� Нужно е да се придаде на жи-
вота дълбочина� Наложително е човечеството да поеме 
по пътя на своята разумна и изконна съдба� Нека чове-
кът отново капитализира векове, а не левги� Нека чо-
вешкият живот е по-интензивен, а не по-екстензивен�“

Признавам, че не разбирам горните думи� Според 
мен е погрешно да се противопоставят двете несъпос-
тавими понятия – пространство и време� Доколкото ми 
е известно, тази заблуда има забележително родосло-
вие и към нейните предци се числи такова авторитетно 
име като Спиноза, който е придал на своето безучаст-
но божество – Deus sive Natura** – атрибутите мислене 
(тоест усещано време) и протяжност (тоест простран-
ство)� Мисля, че за същинския идеализъм простран-
ството е просто една от формите, съставляващи мощ-
ното течение на времето� Пространството е една от ак-
циденциите на времето и независимо от естественото 
единодушие на неметафизиците се разполага във вре-
мето, а не обратното� С други думи, пространственото 

* Би трябвало да добавим името на Сенека („Нравствени пис-
ма до Луцилий“, 124)� – Б� а�

** Бог или Природа (лат�)� – Б� пр�

отношение – по-горе, вляво, вдясно – е една измежду 
многото характеристики, но не е последователност�

Всъщност трупането на пространство не е в проти-
воречие с трупането на време – то е един от начините да 
осъществяваме тази единствено възможна за нас дей-
ност� Англичаните, завладели Индия благодарение на 
случайния или гениалния порив на писаря Клайв6 или 
на Уорън Хейстингс7, са трупали не само пространство, 
но и време: сиреч опит, опит от нощи, дни, поля, плани-
ни, градове, хитрости, геройства, предателства, страда-
ния, съдби, умирания, епидемии, зверове, блаженства, 
обреди, космогонии, наречия, богове, преклонения�

Връщам се към метафизичните разсъждения� Прос-
транството е акциденция на времето, а не всеобща 
форма на сетивността, както е смятал Кант� Има цели 
сфери на Битието, които не се нуждаят от него: на-
пример сферите на обонянието и слуха� Подлагайки на 
острокритичен анализ тезите на метафизиците, Спен-
сър („Принципи на психологията“, част седма, глава 
четвърта) обсъжда надълго и нашироко тази самодос-
татъчност, за да я утвърди накрая чрез довеждането ѝ 
до абсурд: „Който мисли, че пространството е форма 
на сетивност за миризмата и звука, лесно ще се убеди, 
че греши – достатъчно е да потърси лявата или дясна-
та страна на един звук или да се опита да си представи 
опакото на една миризма�“

Шопенхауер, не така екстравагантно, но пък с по-
вече страст, вече е изказал тази истина: „Музиката – 
пише той – е непосредствена обективация на волята, 
подобно на самия свят“ (цитираното съчинение, том 
първи, книга трета, глава 52)� А това означава, че му-
зиката не се нуждае от света�

Бих искал да допълня тези две знаменити хрумва-
ния с едно мое, което е тяхно продължение и поясне-
ние� Да си представим, че за човешкия род единствени-
ят източник на реалности са обонянието и слухът� Да 
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си представим, че не съществуват зрителни, осезател-
ни и вкусови усещания, нито пък дефинираното от тях 
пространство� Да си представим също – като логическо 
следствие – едно по-съвършено възприятие, постигано 
чрез останалите две сетива� Човечеството – колкото и 
призрачно да ни се струва след подобна катастрофа – 
ще продължи да тъче своята история� Човечеството ще 
забрави, че е имало пространство� Животът в необре-
менителната му слепота и безтелесност ще бъде навяр-
но не по-малко вълнуващ и точен от нашия� Не твърдя, 
че това хипотетично човечество (с цялото му обилие 
от желания, чувства, непредвидимости) ще може да 
влезе в прословутата орехова черупка8: просто казвам, 
че то ще съществува вън и независимо от каквото и да 
било пространство�

1928 г.

Фетишизираната етика  
на читателя

Нищетата на нашата литература, неспособността ѝ 
да буди интерес са довели до фетишизиране на сти-
ла, до едно разсеяно четене, плод на едностранчиво 
внимание� Онези, които са в плен на подобно фети-
шизиране, свързват стила не с въздействената сила на 
една или друга страница, а с външната изкусност на 
писателя: с неговите сравнения, с неговата звучност, 
с особеностите на синтаксиса и пунктуацията му� Без-
различни са към самата мисъл или чувство: търсят 
tecniquerías* (думата принадлежи на Мигел де Унаму-

* Техничарски неща� Думата tecniquería – „техничност“, „из-
кусност“, изкована от испанския философ Мигел де Унамуно, има 
пейоративно значение� – Б� пр�

но), които ще им подскажат дали написаното заслужа-
ва или не тяхното одобрение� Чули са, че епитетите не 
бива да са тривиални, и решават, че една страница е 
зле написана, ако в нея няма изненадващи съчетания 
от прилагателни и съществителни, дори основната ѝ 
цел да е постигната� Чули са, че лаконичността е дос-
тойнство, и обявяват за лаконичен онзи, който е нани-
зал десет кратки фрази, а не този, който си е послужил 
с една дълга� (Образци на такава измамна краткост, 
на такава неистова сентенциозност може да се откри-
ят в речта на известния датски сановник Полоний от 
„Хамлет“ или пък у реалния Полоний – Балтасар Гра-
сиан9�) Чули са, че близостта на еднакви срички по-
ражда неблагозвучие, и се преструват, че им призлява, 
когато са в проза, макар че в стих им доставят особено 
удоволствие  – според мен също престорено� С една 
дума, не се интересуват от действието на механизма, 
а само от неговото устройство� Подчиняват чувството 
на етиката, по-точно на един общоприет етикет� По-
добна нагласа е така широко разпространена, че вече 
почти не са останали читатели в естествения смисъл 
на думата – всички са потенциални критици�

Този фетишизъм се оказва толкова повсеместен, 
че никой не се осмелява да говори за липса на стил 
във важни творби, особено ако става дума за класика� 
Няма хубава книга без свой собствен стил и всеки е 
длъжен да се съобразява с това – освен самия автор� 
Да вземем за пример „Дон Кихот“� Поради доказаната 
слава на този роман испанската критика не се е поста-
рала да разбере, че неговото най-голямо (и може би 
единственото безспорно) достойнство е от психологи-
ческо естество, и му приписва стилови качества, които 
за мнозина си остават загадка� И наистина, достатъч-
но е да прегледаме няколко абзаца от „Дон Кихот“, 
за да се убедим, че Сервантес не е бил стилист (поне 
в днешния мил за слуха смисъл на думата) – твърде 


