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1 Uvod

»V mesecu oktobru se je v mestu Gorica pri triindvajsetih letih mladenič Carlo
Michelstaedter ubil z enim strelom revolverja. Vsakodnevna zgodba, splošna navada,
skorajda vulgarna mladostniška moda – od Wertherja naprej. Nič, navidez, bolj
običajnega. Noben italijanski časopis ni pisal o tem; pa še kaj – da bi morali poročati o
odmevih vsakega strela iz obupa, ki odmevajo tu in tam po svetu, gosti kot rafal v
nevidnem boju. /.../ Vendar je o tem samomoru potrebno spregovoriti. /…/
Michelstaedter se ni ubil iz nobenega od razlogov, zaradi katerih se ljudje ponavadi
ubijejo. /…/ Ni se ubil zaradi revščine: prihajal je namreč iz premožne družine. Lahko bi
študiral karkoli, saj ga ni mučilo pomanjkanje. Ni se ubil zaradi bolezni, šibkosti telesa
ali nevzdržnih defektov. Vsi, ki so ga poznali, ga opisujejo kot močnega, lepega,
postavnega in pogumnega ter enega izmed boljših plavalcev njegove dežele. Ni se ubil
zaradi ljubezni. Poznamo kar nekaj njegovih zelo dobrih prijateljev, vendar nobene
zaročenke ali ljubice. Ni se ubil zaradi ponižanja ali sramote. Bil je dober študent,
navdušen nad grštvom in filozofijo, ljubljen in spoštovan v majhnem, vendar
entuziastičnem in zvestem krogu. Skoraj bi diplomiral in prihodnost se mu je nasmihala,
če bi le bil bolj podoben tistim, ki nočejo misliti na nekatere stvari ... /.../ Michelstaedter
se torej ni ubil iz nobenega izmed razlogov, zaradi katerih se ljudje ponavadi ubijejo.
Ubil se je, kot le nekaj redkih posameznikov pred njim, da bi iskreno in možato do
konca sprejel vse posledice lastnih misli – ubil se je iz metafizičnih razlogov.« (Papini
1917, 170-172)

S temi besedami izpod peresa poeta, pisatelja in enega izmed očetov futurizma, Giovannija
Papinija, ki so prvič izšle 5. novembra 1910 v časopisu Il resto del Carlino, le slabe štiri
tedne po tragičnem dogodku, je Carlo Michelstaedter vstopil v zgodovino književnosti. Od
takrat do danes je bilo porabljenega mnogo črnila za mnogo popisanih listov z njegovo
mislijo, življenjem, risbami, poezijami, kritikami, črticami ipd. Izšla so, seveda, najprej
njegova dela, ki jih Papini, ko je pisal zgornje vrstice še ni mogel brati, za temi pa mnoge
študije, kritike, razmišljanja, refleksije, mnoge diplome, doktorati, članki, sestavki, narejene
2

so bile o njem mnoge razstave, predstave, filmi. Carlo Michelstaedter, ki je umrl praktično
neznan, vendar globoko spoštovan med tistimi nekaj prijatelji, ki jih je spustil v svoje
življenje, velja danes za enega najbolj zanimivih italijanskih filozofov 20. stoletja.
Kar seveda toliko bolj preseneča, je dejstvo, da je bil ta avtor do nedavnega popolnoma
odsoten s slovenske intelektualne, tako literarne kot filozofske scene. Preseneča namreč
prav zato, ker se je formiral in napisal vsa svoja najpomembnejša dela v Gorici, mestu, ki je
svoj čas veljalo za enega izmed pomembnih slovenskih kulturnih centrov in ki ima še danes
pomembno mesto za Slovence na eni in drugi strani slovensko-italijanske meje. Še več,
njegovi posmrtni ostanki ležijo na judovskem pokopališču, ki danes stoji na slovenski strani
in velja za največje judovsko pokopališče pri nas.
Recepcija Carla Michelstaedterja se na Slovenskem prične nekje v drugi polovici prvega
desetletja tega stoletja. Najprej v obliki člankov v revijah in časopisih, ki se pa večinoma
ukvarjajo z biografskim in zgodovinskim aspektom. Pomemben premik pri spoznavanju
našega avtorja se je zgodil leta 2011. Zasluge za to ima Veronika Simoniti, ki je za založbo
Modrijan prevedla roman Claudia Magrisa Drugo morje (v originalu prvič izšel leta 1991),
roman, ki na fikcijski način podaja biografijo in osnovne filozofske postavke Carla
Michelstaedterja. Največ zaslug za predstavitev njegove filozofske misli v slovenski jezik
pa ima gotovo Jan Bednarich, ki je istega leta prevedel njegovo poglavitno delo
Prepričanje in retorika, vključno s Kritičnimi dodatki, ter ga pospremil s spremno študijo,
pred tem pa še z znanstvenim člankom, v katerem je naredil celoten pregled nad njegovo
mislijo.
Moje srečanje z Michelstaedterjem je sestavljeno iz mnogih majhnih naključnih trenutkov,
pogovorov in dogodkov. Prvi v vrsti je bil gotovo že pred nekaj leti pogovor s Primožem
Reparjem, urednikom založbe KUD Apokalipsa, ki mi je omenil, da bodo kmalu izdali
knjigo nekega enigmatičnega mladeniča s tako čudnim imenom, ki si ga še dolgo nisem
mogel zapomniti. Nato sem v Gorici videl njegov kip in nekaj plaket, posvečenih njemu,
3

sčasoma pa sem ga začenjal srečevati pri nekaterih italijanskih avtorjih, ki sem jih prebiral.
Ves ta krog je pripeljal do tega, da sem nekoč prijel v roke njegovo knjigo in z začudenjem
ugotovil, kako zanimiv in avtentičen avtor je živel in pisal le streljaj od mojega domovanja.
Seveda nam je lahko neki avtor tudi zelo všeč, vendar pisati diplomsko delo o njem zahteva
nekaj več, predvsem literaturo in študije, ki so jih pred mano že opravili drugi raziskovalci,
česar si, seveda, znotraj slovenske sfere nisem mogel obetati. Dokončna odločitev, da bom
posvetil diplomo Michelstaedterju je padla, ko sem ugotovil, da ima v Soški državni
knjižnici (Biblioteca statale Isontina) sedež Fondo Michelstaedter (pod vodstvom dr.
Antonelle Gallarotti), ki vsebuje poleg originalnih zapiskov, slik in pisem, tudi večino
literature, ki je bila objavljena o njem. Dejstvo, da živim v Novi Gorici, me je skorajda
moralno obvezalo, da se tega dela tudi lotim.
Seveda pa sama količina literature še zdaleč ne reši vseh problemov. Kronični problem, ki
sem ga imel vse od začetka do konca, je bil, kako izbrskati pravo literaturo, ki mi bo
pomagala prebroditi specifični problem, s katerim sem se v danem času ukvarjal. Drugi – in
ta se bolj tiče študija, ki stoji pred vami – pa je problem jezika: kako, v popolnem
pomanjkanju produkta tradicije filozofskega raziskovanja Michelstaedterja v slovenščini,
vzpostaviti kategorialni aparat, ki bi mi omogočil, da na čim lažji in čimbolj jasen način
čimbolj natančno predstavim in razložim Michelstaedterjevo filozofijo. Zato sem se
odločil, da se v določenih primerih naslonim kar na italijansko izrazoslovje. Najbolj očitno
je to v primeru uporabe izraza »deficitarni subjekt«. Seveda bi se lahko odločil za izraz
»subjekt manka« ali »pomanjkljivi subjekt«, vendar se mi je zdela izbira tujke toliko
primernejša, saj občutno poudarja to, kar sam vidim kot enega izmed osrednjih konceptov
Michelstedterjeve filozofije in ga hkrati konceptualno loči od pojmovanj drugih avtorjev, ki
uporabljajo podoben izraz.
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Nalogo sem se odločil zastaviti v dveh delih. V prvem sem hotel pokazati na silnice, ki so
Michelstaedterja kot osebo, ki je živela v določenem času in kraju, določevale. V drugem
pa sem si zastavil za cilj predstaviti »nadčasovnost« njegove misli.
Prvi del je razdeljen na tri poglavja, ki si sledijo od najširšega do najožjega. V prvem
skušam prikazati razmišljanja, probleme in odnos do družbe in eksistence njegovih
sodobnikov na območju Srednje Evrope. V drugem skušam predstaviti specifiko in
kompleksnost mesta, v katerem je živel in pisal. V tretjem se lotevam njegove družine, s
poudarkom na njegovem očetu, ter same življenjske poti našega filozofa.
Seveda, težišče celotne naloge sloni na drugem delu, ki obravnava njegovo filozofijo,
natančneje njegovo poglavitno delo Prepričanje in retorika – verjetno eno izmed najbolj
zanimivih in znanih diplomskih nalog, kadarkoli napisanih. Preko tega dela sem imel za
cilj, kolikor se da natančno prikazati filozofijo Carla Michelstaedterja, saj to delo vsebuje v
sebi vse predhodne tekste in zapiske, ki jih je zapustil zgodaj preminuli avtor. Ostalih
tekstov sem se zaradi tega posluževal, zgolj ko je to bilo potrebno za lažje razumevanje.
Pri predstavitvi njegove filozofije se bom držal treh smernic. Najprej, da te filozofije ne
predstavim kot nekakšno zanimivost, kot nekakšno »čudo«, ki jo je v določenem času in
kraju napisal neki mladenič, temveč kot pravo filozofijo, ki ima zaradi tega svojo
»nadčasovno« pomembnost, torej ki je lahko kot vsaka prava filozofija tehtna in pomembna
ravno toliko danes kot takrat, ko je bila napisana. Nadalje, da kot prava filozofija ni suženj
svojega lastnega izrazoslovja. V ta namen sem mnogokrat uporabljal izraze in koncepte, s
katerimi avtor sam ni operiral, nekatere pa sem uporabljal na tak način, kot jih avtor sicer
ni, vendar z vodilom, da ne spremenim osnovnega pomena. Primer slednjega je
»filopsihija, filopsihično«, ki je eden centralnih konceptov Michelstaedterjeve filozofije, ki
pa ga avtor striktno uporablja zgolj v samostalniški obliki in ga vedno piše v grščini.
Zadnja smernica, ki sem se je zelo zavestno držal, je ta, da sem v spornih delih, ki so
velikokrat pod udarom kritikov, dal intenci avtorja prednost pred tekstom. V ta namen sem
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se mnogokrat raje odmaknil od samega teksta in poskusil z interpretacijo prikazati, kaj naj
bi avtor v določenem delu hotel zares povedati.
Ali sem zastavljeno delo dobro opravil, sam žal ne morem soditi. Želim si le, da bo
pričujoča naloga korak k temu, da bo glas tega izrednega goriškega filozofa zaslišan tudi v
Sloveniji in bo dobil svoje mesto, ki mu nedvomno pripada, tudi znotraj slovenskega
filozofskega polja.
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2 Kraj in čas Michelstaedterjevega ustvarjanja

V prvem delu naše naloge bomo poskusili Carla Michelstaedterja umestiti v zgodovinski
čas in okolje. Čeprav je njegovo delo v veliki meri zelo svojevrstno, samosvoje, celo
enigmatično, bomo pokazali, da je v istem obdobju mnogo avtorjev, ki se niso poznali med
seboj, prihajalo do podobnih vprašanj, izzivov in kritik. Eden izmed temeljnih problemov
recepcije Michelstaedterja je gotovo tudi ta, da je bil vedno obravnavan kot italijanski pisec
in zato vključen v italijanski prostor. Kar seveda, do neke mere drži. Vendar – če si
dovolimo klasificirati tako enkratno osebo, kot je naš avtor – je Michelstaedter s svojim
slikarskim ustvarjanjem in filozofsko mislijo mnogo bolj soroden avstro-ogrskim oz.
srednjeevropskim miselnim tokovom svojega časa. Dovolimo si tudi trditi, da bi
Michelstaedter požel večjo slavo, če bi namesto v italijanskem, pisal v nemškem jeziku.
Razlog za to je tudi predvsem nesporni monopol, ki ga je v praksi imel italijanski
(hegeljanski) neoidealizem Benedetta Croceja in Giovannija Gentileja vse do sredine
dvajsetega stoletja, kar je zakasnilo širšo filozofsko recepcijo Michelstaedterja za slabih 60
let,1 medtem ko so v prostoru Avstro-Ogrske »sorodni« avtorji, kot sta Weininger in
Lukács, ter pesniki, kot je Trakl, slikarji kot Kokoshka in glasbeniki kot Schoenberg
(nekateri s tako kratko življenjsko potjo kot Goričan), zelo zgodaj poželi slavo.
V prvem poglavju bomo tako poskusili pokazati sočasne miselne tokove ali natančneje duh
časa, ki obvladujejo mlajšo generacijo prebivalcev Avstro-Ogrske. V drugem poglavju se
bomo osredotočili na avtorjevo rojstno mesto: Gorico. Tu bomo poudarili njen večetnični in

1

Kar seveda ne pomeni, da Carlo Michelstaedter v Italiji ni poznan. Mnogi ga celo imajo za najpomembnejšega
italijanskega filozofa 20. stoletja. Vendar ostaja dejstvo, da se je do poznih 60. let (z izjemo nekaterih posameznikov)
z njim ukvarjala predvsem literarna veda.
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večkulturni vidik in kako se je kazal v institucijah, gospodarstvu in vsakodnevnem
življenju. V tretjem poglavju tega dela pa se bomo obrnili na družino Michelstaedter in
Carlovo kratko, vendar intenzivno življenjsko pot.
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2.1 Razpeti posameznik leta 1910

Meseca maja leta 1910 se na evropskem nebu pojavi komet Halley. Dogodek spodbudi med
širšim prebivalstvom vzburjenje in nemir. Pojavljajo se apokaliptične napovedi, mediji se
razpisujejo o tem dogodku, umetniki ga reinterpretirajo. Zla slutnja obvladuje celotno
območje. In kot se rado zgodi ob takšnih dogodkih, ko neki tujek vstopi v naš vsakodnevni
svet, privrejo na dan vse skrite slutnje, ki so v družbi in med posamezniki prisotne v
določenem zgodovinskem obdobju. Seveda, ne straši nas komet, tudi ugonobil nas ne bo,
ugonobili se bomo prejkone mi sami. Leto 1910 je osrednje leto, ko se sladka dekadenca fin
de siècla prevesi v svojo temno plat in napoveduje tragične dogodke, ki bodo imeli svoj
vrhunec štiri leta kasneje.
Leto 1910 in razmišljanje mlajše generacije, predvsem na območju Avstro-Ogrske in
Srednje Evrope, je Thomasa Harrisona tako intrigiralo, da je temu letu posvetil celotno
knjigo s pomenljivim imenom 1910: Emancipacija disonance (orig. 1910: The
Emancipation of Dissonance, it. prev. 1910: L'emancipazione della dissonanza). Zgodnja
leta minulega stoletja so namreč obdobje sprememb, ko stare vzorce družbenega sobivanja
mlajša generacija ne občuti več tako živo, novih pa še ni. In ravno v tej razprti situaciji (ki
nedvomno ima svoje vzporednice s trenutno), se pojavljajo pomembna ponovna
preizpraševanja o posamezniku, njegovi eksistenci in njegovem družbenem sobivanju –
povpraševanja, ki jih bo nadaljevanje krvavega stoletja, mogoče ravno zaradi prevelike teže
in nerešljivosti, zatrlo z bolj mikavnimi manifestnimi gibanji, masovnimi politikami in
ideologijami in jih izločilo iz kolektivne zavesti.
Seveda teže tega odprtega soočanja s samim seboj, s svojo eksistenco in svojo smrtjo, s tem
da nikakršna družbena norma niti oblika ne daje nikakršne gotovosti ali utehe, marsikdo ni
mogel zares prenesti. Samomorilnost je bila med mladimi je tako visoka, da je 19. aprila
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1910, nekaj tednov preden je komet Halley Evropejcem prebujal domišljijo, Dunajsko
psihoanalitično društvo skupaj s Sigmundom Freudom organiziralo v Trstu konferenco, da
bi poskusili odkriti razloge in motivacije, zakaj se toliko mladih odloči za takšno radikalno
dejanje. (Harrison 2014, 8)
Praktično vsak pomemben avtor v tem času je tako ali drugače zaznamovan s samomorom.
Anna, ljubimka tržaškega pesnika in pisatelja Scipia Slataperja, se je po neuspelem
srečanju v Firencah, kjer je on takrat živel, po vrnitvi v domači Trst, 2. maja 1910, ustrelila
pred ogledalom. Slataperja je teža krivde še celo življenje mučila. Pisal ji je serijo pisem in
jih dve leti kasneje izdal v knjigi Moj Kras (Il mio Carso). György Lukács je v svojem
zgodnjem, predmarksističnem obdobju, svoje prvo večje delo Duša in forme (A Lélek és
formàk), ki ga je izdal leta 1910 in ga mnogi interpreti konceptualno povezujejo z
Michelstaedterjevim Prepričanjem in retoriko, posvetil Irmi Seidler, ki jo je bil pred tem
pod vplivom Kierkeggaarda zapustil, da bi se posvetil izključno svojemu delu. Irma je leto
kasneje skočila z enega izmed budimpeštanskih mostov. Lukács je bil tako prežet s krivdo,
da je tudi sam še dolgo hotel storiti samomor. Še en avtor, ki ga precej povezujejo z
Michelstaedterjem, je bil popolnoma obkrožen s samomori. To je Ludwig Wittgenstein,
čigar trije bratje so si med 1902 in 1918 sodili sami. Tudi Wittgenstein je razmišljal o
samomoru, vendar se nazadnje za to ni odločil.2 Tu bi, seveda, lahko dodali še Otta
Weiningerja, ki je sicer storil samomor že 1907 pri istih letih kot Michelstaedter, Georga
Trakla, rojenega istega leta kot naš avtor, ki se je ubil leta 1914, in še in še. (Harrison 2014,
9; 54; 111-118; Waugh 2008, 1-5)

2

Za sorodnost med filozofijami zgodnjega Lukacsa, zgodnjega Wittgensteina in Michelstaedterja, žal, v tem delu ne
bomo imeli prostora. Glede tega napotujem na najbolj znano analizo, ki jo je že v osemdesetih naredil Massimo
Cacciari. (1986, 21-36)
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Eden izmed razlogov za takšen porast samomorov je verjetno tudi neke vrste socialno
nelagodje, ki ga mladi v tem času doživljajo: to je čas, ko mlajša generacija prebivalcev
Srednje Evrope ne občuti več socialnih struktur svojih staršev za svoje.3 Še več, v njih
vidijo pozunanjenost, formalizem in zlaganost. V takem duhu se spremeni tudi smoter
umetniškega ustvarjanja. Umetnost gotovo ni več ustvarjanje lepega ali iskanje sublimnosti
v svetu ali v določeni impresiji, temveč je iskanje nekega novega avtentičnega jezika
samega ustvarjalca. Zato je potrebno razbiti vse stare vzorce in iti na svojo pot in le prek te
svojstvene poti bo posameznik lahko prišel do sebe. Dober primer te drže je viden pri
skladatelju Arnoldu Schönbergu, ki je šel tako daleč, da je zavrnil vso harmonijo v glasbi in
ustvaril to, kar je znano kot atonalna glasba. V svojem delu Priročnik za harmonijo, ki ga je
izdal leta 1911, to povzema v naslednji povedi: »Govoreč tebi, se v resnici obračam na
samega sebe«. (Schönberg v Harrison 2014, 27) Poglejmo, kako Harrison povzema
osrednje Schönbergovo razmišljanje v Priročniku:
»Veliki 'mojster' glasbe je [v svojem lastnem delu, op. M. K.] učenec, ki zasleduje lastno
izobrazbo, spopadajoč se s problemi, za katere verjetno sploh ni rešitve. Če javno izrazi
svoje negotovosti, ni gotov, da bo koga prepričal, temveč da tudi druge spravi v isto
situacijo. /.../ Po Schönbergu, glasba, ki jo komponira v letih okoli Priročnika za
harmonijo, 'emancipira disonanco' od norme konsonance. Konsonanca, ta prijetna
razrešitev tonskih kontrastov, je kot udobje. Izogne se gibanju, 'brez katerega ne
moremo začeti raziskovanja.' Schönbergove kompozicije imajo več zaupanja v
nemirnost kot v mir, v negotovost kot v vednost, v težavnost kot v olajšanje. S ciljem,
zgolj 'razčistiti si stvari', umetnik zasleduje jasnost v odprtem neredu. V nasprotju s
splošnimi predstavami, tu ni nikakršne želje po 'provokaciji' poslušalstva skozi tako

3

Zanimivo je, da je velik del nosilcev te generacije ravno Judov (Lukács, Weininger, Schönberg, Wittgenstein,
Michelstaedter, ... ) Zakaj je tako, si, seveda, ne drznemo trditi. Eden izmed razlogov gotovo je tudi ta, da so bili
Judje v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja večinoma meščani in so se večinoma želeli kot enakopravni člani
vključiti v večinsko kulturo. Sama tenzija med vzdrževanjem svoje kulture in željo navzven delovati kot večinska
kultura je gotovo eden izmed vidikov, ki je mlajšim dajal občutek zlaganosti meščanskega sveta.
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disonančne kompozicije. Preprosto, umetnik 'je v boju s seboj in poslušalci poslušajo,
ker vedo, da jih ta proces globoko zanima.'« (Harrison 2014, 27-28)

Brez dvoma v teh besedah lahko začutimo tudi odzven dela in misli Carla Michelstaedterja.
Podobno razmišlja tudi Vasilij Kandinski, sicer Rus, ki leta 1910 že živi in dela v Münchnu.
»Harmonija obdobja, piše Vasilij Kandinski, je lahko zgolj v 'kontrastu in kontradikciji':
'trk tonov, izguba ravnotežja, padec 'principov', nepričakovani udarci bobnov, velika
preizpraševanja, navidez nesmiselna stremljenja, stres in nostalgije [...] to je naša
harmonija.' Kar bi lahko izgledalo publiki kot manko umetniške kohezije, je v resnici
primerna oblika za mnogo globljo, čeprav ne takoj zaznano, enotnost.« (Harrison 2014,
28)

To predvojno obdobje, ki ga je že Musil mnogo let kasneje retroaktivno poimenoval
ekspresionizem (ki ga ne moremo v pravem pomenu razumeti kot neko gibanje), ima pri
različnih posameznikih in skupinah določene skupne lastnosti. Pri vseh najprej temelji
predvsem na teoretičnem uvidu, ki pa, zaradi izgube vere v neki obči znanstveni prostor ali
neko občo formo podajanja, vidi možnost samoekspresije ravno v umetniškem
udejstvovanju. (Harrison 2014, 21; 275) Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da se sam
Michelstaedter ni imel za filozofa, temveč so njegove aspiracije vedno bile na polju
umetnosti (predvsem slikarstva in poezije). Zato pa svojo Prepričanje in retoriko začne z
besedami »Spregovoril bom, da bom pač spregovoril. Vem, da ne bom nikogar prepričal.
Zato pa je vse skupaj nepošteno. Toda v to me prisilno žene retorika.« (PR 7)
Harrison ta zgodnji ekspresionizem opredeli v štirih točkah: V prvi vrsti je tu izrazito
prisoten nerazrešljiv boj med dvema nasprotjema: »red in kaos, vitalnost in smrt, ekstaza in
obup, individualnost in solidarnost. Vsak od teh, pa naj bo forma ali koncept, se pojavlja
zgolj v prisotnosti drugega v želji, da se ga dokončno odreši.« (2014, 22) Ekspresionizem je
torej neke vrste temačna, pesimistična evolucija simbolizma iz konca 19. stoletja. Če v
slednjem ta nasprotja še predpostavljajo neki prostor, kjer bo prišlo do njihovega
poenotenja, pa v prvem ta tenzija ostane vedno nerazrešena do te mere, da se, z besedami
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Schönberga, disonanca emancipira – emancipira svojo lastno tendenco k pomiritvi. (2014,
22; 47-48)
Pri našem avtorju se ta boj nasprotij ne kaže zgolj v dvojici prepričanje/retorika, temveč
tudi v slogu, v katerem je to njegovo najpomembnejše delo napisano. Nenehno
preklapljanje registrov in slogov, od akademskega do poetskega, pa pridigarskega in
esejističnega, prozaičnega vse do dramskega dialoga – kot da nobeden izmed teh stilov po
sebi ne zmore v polnosti izraziti resnice. Le slogovna disonanca lahko dovoli avtorju se
zares izraziti. Eden izmed vidikov tega disonančnega pisanja je gotovo tudi
Michelstaedterjeva raba grščine. Kot poudarja mnogo avtorjev, Michelstaedter ne le citira v
grščini, temveč govori grško. Namen grščine, v nasprotju z vsakodnevnostjo italijanskega
jezika, kot poudarja Cacciari, je v »pridobitvi mojstrske poti [strada maestra], se povezati s
starodavno modrostjo, vednostjo.« (Cacciari v Pacelli 2010, 30) Njegov namen se je
izključiti iz svoje sodobnosti in se povrniti v pred-filozofski, pred-teoretski, predznanstveni, pred-retorični čas. To tenzijo dobro opiše tudi Campailla: »V bistvu je
Michelstaedter izoliran v prostoru, izoliran od družine, od skupnosti. Pa tudi od svoje dobe.
V začetku 20. stoletja piše in misli v grščini, kot da so Ejshil, Sofoklej, Parmenid, Platon in
Aristotel njegovi sodobniki.« (Campailla 2010, 20) Podobno pravi Bednarich:
»Michelstaedter govori svojim sodobnikom, kot da bi šlo za ljudi bodočih rodov, kot da bi
sam spregovoril iz daljne davnine.« (Bednarich 2003, 133) To slogovno značilnost, pisanje
v italijanščini in grščini4, bi si lahko dovolili interpretirati tudi kot notranji boj pisca. Kot
boj med retoričnim Michelstaedterjem, ki piše v italijanščini, študentom, Goričanom,
živečim v določeni zgodovinski dobi, ki se pogovarja z uradniki in opazuje ulice svojega

4

Potrebno je poudariti, da v izvirniku Michelstaedter ne prevaja grških izrazov v italijanščino, in je ta 'dvojezičnost'
bolj opazna. V slovenskem prevodu tega ne zaznamo tako močno, saj se je prevajalec Jan Bednarich odločil, da bo
zaradi lažjega branja slovenske prevode grških pojmov in rekov vključil v sam tekst.
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mesta, ter njegovim idealom, prepričanim Michelstaedterjem, ki govori jezik pričevalcev
prepričanja.
Druga karakteristika ekspresionizma, kot jo opaža Harrison, je skorajda obsedenost z
negativnim elementom v dvojici nasprotij: »bolezen namesto zdravja, odtujenost namesto
solidarnosti, dezintegracija namesto celovitosti. V določenem oziru je ta boj nasprotij že
dezintegracija sama, predvsem v luči političnih realnosti, v katerih se morajo umetniki
izraziti.« (2014, 23) Umetniško delo in njihovo misel zasedata metafizična in psihološka
drama »bivanja v svetu in to bivanje je neizbrisno označeno z ekstazo in trpljenjem telesa.
Zares, da bi našli umetnike, ki se tako intenzivno spopadajo z mukami mesa, se je potrebno
vrniti vse do gotike. Leta 1910 je humanistična in klasična harmonija telesa in duše docela
prelomljena.« (ibid.)
V radikalni kritiki, s katero se ti »ekspresionisti« spopadejo z moralnimi in ekonomskimi
strukturami vsakodnevnega življenja, poudarja Harrison, ne smemo videti le neke vrste
eksperimenta s formo, temveč samo kritiko forme kot deformacije življenja in celo kot
faktor zatiranja. »Raziskovanje smrtnosti in propadanja, zavrženje socialnih konvencij in
upor proti neustreznosti formalnega izražanja – tri reakcije, percepirane kot negativnost
bivanja – vodijo do tretjega značaja ekspresionizma, v vizijo 'rešitve' tega brezdušnega in
razčlovečujočega pomanjkanja, ki se jim odkrije kot osvobojena subjektivna vitalnost«
(ibid.) Osvoboditev torej iz družbenih formalnosti, iz uveljavljenih slogov, tudi iz svojih
lastnih potreb, osvoboditev iz tega, čemur Michelstaedter pravi retorika, pomeni
osvoboditev duše posameznika – pot do spoznanja samega sebe in do avtentičnega bivanja.
(24-25)
Ta etično-spoznavna drža mladih umetnikov in mislecev pa pripelje do nezaželenih
posledic, ki predstavljajo četrto karakteristiko predvojnega ekspresionizma. Radikalna
kritika zunanjega, posredovanega, materialnega in socialnega retroaktivno onemogoča sam
obrat navznoter, samo spoznanje gole duše rešene forme. Ker je vsak način, s katerim bi se
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duša lahko izrazila, vedno že nekaj posredovanega, sama kritika forme v nekem smislu
onesposablja spoznanje avtentičnega bivanja. Kot poudarja Harrison, je ta predvojni
ekspresionizem prej konec neke tradicije kot ustvarjalec nove. V nasprotju z angleškimi in
francoskimi avantgardizmi, ki se izognejo preizpraševanju o osebnemu prepričanju in
vidijo v moči in oblastnosti retorike novo razumevanje posameznika, ostaja ekspresionizem
razpet med spoznavanjem avtentične in transcendentne duše in zgodovinskega zatiranja lete. Ta razpetost pa se ne more nikoli razrešiti, ne da bi izgubila obeh nasprotji. Iskanje duše
preko kritike zgodovinskih form nujno pripelje do izgube samega iščočega jaza. Kar
pripelje celotno iskanje spet do prve točke, do samega kontrasta, same disonance, ki je v
samem spoznavnem in etičnem jedru. »Etika nesporazuma, kjer se nikakršen govor ne
more doseči, razen v svojem manku, in kjer se nobena izraznost ne more pojavljati drugače
kot forma nosečih, vendar neprebojnih vsebin.« (26)
Tertium non datur, pravi Carlo Michelstaedter, ali prepričanje ali retorika. Za Harrisona
namreč Michelstaedter ni le eden izmed predstavnikov ekspresionizma, tega gibanja, ki je
na usoden, vendar neviden način povezoval predvojno generacijo v Srednji Evropi, temveč
nekdo, ki v svojem življenju in delu na najbolj odličen način odseva njihovo miselnost in
hrepenenje.
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2.2 Gorica, mesto razkrajajočega se sobivanja
»Enrico je nenavadno nadarjen za jezike, govori in piše grško in latinsko tako kot
nemško ali v narečju. Na ladji, ki ga pelje v Argentino, se po malem uči španščine in ta
mu hitro postaja domača. Ravnatelj Staatsgymnasiuma, profesor Federico Simzig ga
šteje za pravega Goričana; pravi Goričan pa naj bi po njegovem moral znati italijansko,
nemško, slovensko, furlansko in beneško-tržaško, da bi živel sproščeno in naravno v
svojem okolju. Pravzaprav zna precej dobro tudi slovensko, naučil se je kot otrok, ko se
je igral na rubijskih ulicah. Ko se je kot gimnazijec hodil s sošolci kopat v Sočo in videl,
da Carlo in Nino ne razumeta, kaj njegov sošolec Stane Jarc v smehu in med
škropljenjem z vodo govori Josipu Peternelu, je premišljeval, koliko živih in bližnjih
stvari je nerazločljivih in neslišanih.« (Magris 2011, 13)

Tako Claudio Magris v svojem romanu Drugo morje koncizno opisuje socialno in
narodnostno stanje goriškega življa v prvih letih 20. stoletja v razmišljanju Enrica
Mreuleta, enega izmed dveh najtesnejših prijateljev Carla Michelstaedterja (drugi prijatelj,
tudi v tem opisu omenjen, je Nino Paternolli). Gorica je na začetku minulega stoletja
kulturno in gospodarsko živahno večetnično mesto. Po popisu prebivalcev GoriškoGadiške dežele leta 1900 v okviru Avstrijskega primorja (Künstenland) je bilo število glede
na narodnosti naslednje: 140.564 Slovencev, 81.136 Italijanov in Furlanov in 3.498
Nemcev. Že deset let kasneje, to je leto smrti Carla Michelstaedterja, je število že zelo
naraslo: 154.564 Slovencev, 90.146 Italijanov in Furlanov, 4.480 Nemcev, 187 Srbov in
Hrvatov in 544 prebivalcev drugih narodnosti. Samo mesto Gorica je imelo leta 1900
naslednjo sestavo prebivalstva: 16.112 Italijanov in Furlanov, 4.754 Slovencev, 2.760
Nemcev in slabih 2000 pripadnikov drugih narodnosti. Leta 1910 pa 14.812 Italijanov,
10.790 Slovencev, 3.238 Nemcev in dobrih 2000 pripadnikov drugih narodnosti (vsi
statistični podatki povzeti po: Miklavčič 2013, 11).
Velikemu dvigu števila prebivalstva v drugi polovici 19. stoletja in predvsem v prvem
desetletju 20. botrujejo predvsem industrializacija in razvoj podjetništva ter sloves Gorice
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kot avstrijske Nice. Za prvo je zaslužen predvsem Nemec Johann Cristoph Ritter, ki je leta
1819 iz Trsta v Gorico preselil svojo rafinerijo kolonialnega sladkorja (Miklavčič 2013,
27). Od tega leta naprej Gorica začne gospodarsko cveteti, mesto se veča in oblikuje po
srednjeevropskem vzoru, hkrati pa se v mestu razvijejo šole, odvetniške in zdravstvene
službe ter kulturne ustanove in društva. Družina Ritter je tudi zaslužna, da Gorico vključijo
v železniško povezavo med Dunajem in Trstom (t.i. Transalpino ali Bohinjsko železnico)
že leta 1860, medtem ko se odprtje monumentalne železniške postaje, ki še nekoliko razširi
mesto proti severu, zgodi 1906 (Miklavčič 2013, 22; 29).
Z razvojem gospodarstva in meščanskega življenja in seveda železniškega prometa, pa
popularnost Gorice krepi tudi njen status »avstrijske Nice«. Ta ugled pridobi predvsem
zaradi svoje klime, ki po starem cesarstvu in onkraj zaslovi po svojih zdravilnih učinkih. Za
obsežno enciklopedično zbirko Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild
(Avstro-Ogrska monarhija v besedi in sliki), ki je v 24 zvezkih izhajala od leta 1883 do
1902 in je pokrivala vse pokrajine cesarstva, je Carl von Czoernig, upokojeni zgodovinar,
direktor cesarsko-kraljevega urada, med drugim zapisal:
»Ne smemo namreč misliti, da ima Gorica enake podnebne značilnosti kot Nica, pač pa,
da enako kot Nica v evropskih razmerah zavzema vidno, odlično, v nekem smislu
prvorazredno mesto med podobnimi klimatskimi zdravilišči. Tudi Gorica zavzema med
klimatskimi zdravilišči Avstrije (z izjemo oddaljene in težko dostopne južne Dalmacije)
prvorazredno mesto. Glede na navedene meteorološke dokaze, katerih rezultati so tukaj
še enkrat povzeti v nekaj besedah, je ta položaj mesta zadostno utemeljen.« (Czoernig v
Miklavčič 2013, 21)

Sam Czoernig se je zaradi zdravstvenih težav po upokojitvi preselil v Gorico. Da je slovela
tudi onkraj meja cesarstva, priča dejstvo, da se je tudi francoski kralj Karel X. iz rodbine
Bourbonov po revoluciji med drugim prav zaradi tega slovesa zatekel v Gorico, kjer mu je
zavetje nudil goriški grof Coronini. (Miklavčič 2013, 21) Ta sloves je zelo pripomogel k
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temu, da se je z lepimi avstrijskimi vilami Gorica širila proti vzhodni postaji (eni izmed
redkih stavb, ki so v današnjem času postale del Nove Gorice).
To je najbolj osnovni opis mesta, v katerem je bil 1887 rojen Carlo Michelstaedter. Gorica
je bilo večetnično mesto na stičišču treh jezikovnih družin; mesto, ki je doživljalo
modernizacijo, industrializacijo; trgovsko mesto, kamor so hodili svoje pridelke prodajat z
vzhoda slovenski, z zahoda furlanski in s severa nemški kmetje; majhno mesto, vendar z
razvijajočim se meščanstvom, z močno, navadno nacionalno razdeljeno kulturno in
intelektualno sfero. Če je za Gorico 19. stoletja (in toliko bolj to velja za vsa prejšnja
stoletja) še veljalo, da so vse narodnosti živele v slogi, da so vse narodnosti razumele jezik
druge, da je vsak govoril v svojem jeziku in mu je drugi odgovarjal v svojem, se na koncu
19. stol. in v začetku dvajsetega ta lastnost že začenja krhati. Slovensko prebivalstvo je
nezadovoljno s statusom, ki ga ima znotraj deželnih zborov, na italijanski strani se
začenjajo pojavljati iredentistične težnje, pri nemško govorečih pa že nacionalistični in
šovinistični izpadi. Za nekoliko natančnejše razumevanje Gorice se bomo še nekoliko
dotaknili javnih institucij mesta.

2.2.1 Vera
Velika večina prebivalcev Gorice je bilo, seveda, pripadnikov Rimokatoliške cerkve. Kot
pravi Inga Miklavčič-Brezigar, je bila »Goriška nadškofija ustanovljena z ukinitvijo
oglejskega patriarhata leta 1751, ko je nasledila avstrijski del, videmska nadškofija pa
njegov beneški del.« (2013, 34) Prvi škof je bil grof Karel Mihael Attems iz ene
najuglednejših goriških rodbin. Znan je po tem, da je govoril pripadnikom različnih
narodnosti v Gorici v njihovih lastnih jezikih. Velja tudi za začetnika bančništva v Gorici,
saj je ustanovil zastavljalnico, ki je delovala brez oderuških obresti, organiziral je
zdravstveno oskrbo in 1757 je ustanovil tudi semenišče. (35)

18

Od leta 1819 pa tja do tridesetih let 20. stoletja so kot goriški nadškofi večinoma službovali
Slovenci. Če se dotaknemo zgolj okvirnega obdobja Michelstaedterjevega življenja, lahko
najprej omenimo Alojzija Matijo Zorna iz Prvačine, ki je bil kot prvi goriški Slovenec
postavljen za nadškofa leta 1883. Za njim je leta 1897 škofovsko mesto zasedel Jakob
Missia, dotedanji ljubljanski škof, ki je bil leta 1899 povzdignjen v kardinala in tako postal
prvi slovenski kardinal v zgodovini. Po kratkem obdobju Andreja Jordana pa je mesto
nadškofa zasedel še en Slovenec, slavni Frančišek Borgia Sedej, ki je služboval od leta
1906 pa vse do leta 1931, ko je zaradi pritiskov fašistov in prepovedi uporabe slovenščine
odstopil. (36-37)
Poleg katolištva je bila v mestu prisotna tudi judovska skupnost. Jude bi, seveda, lahko
jemali tudi za narodnost, vendar jih na tem mestu ne bomo. Eden izmed razlogov pa je, da
se konec 19. in v začetku 20. stoletja mnogi goriški Judje sami štejejo kot pripadniki
nemške ali italijanske narodnosti.
Prva pisna omemba Judov v Gorici seže že v leto 1288, vendar so najverjetneje bili prisotni
že od samega začetka. Leta 1509, ko Goriška postane del Avstro-Ogrske, jim cesar
Maksimiljan podeli več privilegijev. Konec 17. stoletja jim oblasti za prebivanje namenijo
poseben del mesta, geto, ki je obstal do francoske zasedbe na začetku 19. stoletja. Vrata
geta so se zapirala ob sončnem zahodu, zato je bilo življenje goriških Judov ločeno od
preostalega mestnega življa. Leta 1756 so zgradili sinagogo, ki še vedno stoji, vendar je
bila po drugi svetovni vojni spremenjena v muzej. (Podbersič 2013, 123)
Do sredine 19. stoletja postanejo goriški Judje enakopravni del mestnega življenja. Zaradi
zelo široke in žive judovske skupnosti Gorico imenujejo tudi Jeruzalem na Soči. Vedno več
Judov se izseljuje z območja geta – v njem ostajajo le najrevnejši pripadniki skupnosti.
Judje poleg trgovske dejavnosti zasedajo tudi mnogo pomembnih uradnih in svobodnih
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poklicev.5 Bogatejše družine se selijo na prestižne ulice in trge mesta. Tudi družina
Michelstaedter stanuje na glavnem goriškem trgu Travnik. Leta 1900 živi v Gorici 248
Judov, leta 1910 pa 236. (Podbersič 2013, 123; 133)
Slovenski odnos do Judov je precej odklonilen. Poleg tega, da jim očitajo oderuštvo, jih
tudi obtožujejo, »da se povezujejo z Nemci in Italijani na škodo Slovanov.« (Podbersič
2013, 124) Slednje do neke mere tudi drži. Mnoge družine, med drugimi tudi
Michelstaedterjevi, ki se štejejo za t. i. emancipirane Jude, se vključujejo v iredentistična
gibanja in postanejo italijanski nacionalisti.
V nasprotju z drugimi, predvsem vzhodnoevropskimi državami, so Judje v Italiji tudi po
vojni zelo asimilirani v italijansko družbo. Mnogi izmed njih opravljajo uradniške,
svobodne poklice ter so dobro zastopani v bančništvu in trgovini. Med ustanovitelji
fašistične stranke leta 1919 v Milanu in njenimi finančnimi podporniki najdemo tudi
mnogo Judov. (ibid.)
S približevanjem fašističnega režima nacističnemu, se začenja velik pritisk na italijanske
Jude. Leta 1938 jim je z več odloki onemogočeno opravljanje ogromno javnih funkcij in
poklicev (zdravniškega, odvetniškega ipd.). V tem letu je v Gorici še 212 Judov, nato
začenja število padati. (Podbersič 2013, 125)
Pravo preganjanje pa se je začelo, ko je nemška vojska leta 1943 zasedla Goriško. V
italijanskem zgodovinopisju je to leto znano kot Caccia all'ebreo (Lov na Juda). Začne se
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Eden znamenitejših goriških italijanskih Judov je tudi Graziado Isaia Ascoli, eden najpomembnejših italijanskih
lingvistov, primerjalnih jezikoslovcev in etimologov, sicer tudi velik branitelj furlanskega jezika. Po njem je bila
kasneje poimenovana ulica bivšega goriškega geta. Zanimivo je, da je sočasno z Ascolijem v Gorici, v
frančiškanskem samostanu Kostanjevica (imenovanem Kapela) na griču na robu mesta, služboval pater Stanislav
Škrabec, največji slovenski jezikoslovec 19. stoletja.
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23. novembra leta 1943, ko v eni noči vse judovske meščane, ki se niso utegnili skriti in
niso že prej emigrirali, s silo naženejo na tovornjake in jih internirajo v Auschwitz. V
naslednjih mesecih enako storijo z Judi iz vse okolice. Skupno število interniranih je bilo
48. Taborišče sta preživela le dva. Leta 1943 je tako nekoč cvetoča judovska skupnost
popolnoma izginila iz Gorice. (Podbersič 2013, 126-130)

2.2.2 Državna gimnazija
Ustanovitev državne gimanzije (Staats-Gymnasium in Görz) v Gorici datira v leto 1818. V
tistem času je poleg gimnazije, realke in učiteljišča delovalo tudi centralno bogoslovno
semenišče, ki je bilo edini visokošolski zavod na območju avstrijskega primorja (Goriške,
Gradiške, Trsta in Istre). (Gimnazija Nova Gorica 2013, 1)
V času Michelstaedterjevega obiskovanja gimnazije je bila več kot polovica dijakov
slovenske narodnosti, večina preostalih italijanske in nekaj nemške, med profesorji pa je
bila približno tretjina Slovencev, tretjina Italijanov in Furlanov in tretjina Nemcev. Dijaki
so bili od I. do IV. letnika ločeni na oddelka A in B več ali manj po narodnostnem ključu,
od V. do VII. letnika pa spet združeni. Učni jezik je bila nemščina, vendar je bilo za
slovenske in italijanske dijake obvezno tudi učenje jezika njihove narodnosti. Kasneje, leta
1910 državna gimnazija uvede paralelko s slovenskim kurikulumom, leta 1913 pa se
ustanovi državna gimnazija s slovenskim učnim jezikom, ki je prva državna gimnazija v
slovenščini v zgodovini. Njeno delovanje prekine vstop Italije v vojno in začetek soške
fronte leta 1915. (Gimnazija Nova Gorica 2013, 1; Fon 2007, 278-279)
Kljub združitvi oddelkov v enoten razred se sošolci združujejo po narodni pripadnosti. Tudi
razredne fotografije opravljajo ločeno. Med dijaki gimnazije vlada podobno vzdušje kot na
splošno med narodnostmi v Gorici. Po eni strani vladajo tenzija in spori, ki se znajo končati
tudi s pretepi, po drugi pa tudi prijateljstva in solidarnost. Ena najbolj odmevnih primerkov
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slednje, ki je zelo odmeval v takratnem tisku, je gotovo stavka dijakov VII. in VIII. letnika
gimnazije proti profesorju Rudolfu Durstu. Dr. Durst, ki je bil nemški nacionalist, je s
pogostimi opazkami nenehno žalil tako slovenske kot italijanske dijake. 24. oktobra 1904
so gimnazijci zadnjih dveh letnikov protestno izostali od prve ure, se sestali v mestnem
parku, napisali spomenico in jo naslednjo šolsko uro, ko so se vrnili v šolo, predali
ravnatelju Simzigu. Protest dijakov je vzbudil veliko zanimanje, oglasile so se mnoge
pomembne goriške osebnosti (med njimi tudi Henrik Tuma) in o njem razpravljali tudi v
deželnem zboru. Protest je uspel, zaradi pritiskov je gimnazija razrešila dr. Dursta. Med
protestniki so bili poleg Carla Michelstaedterja, njegovih prijateljev Mreuleta in
Paternollija, tudi Josip Peternel (kasnejši slovenski član fašistične partije) ter Jože Srebrnič
(kasnejši komunistični politik in narodni heroj). (Fon 2007, 279-280; Miklavčič 2013, 6263)

2.2.3 Druge institucije
Pomemben vidik mestnega življenja so seveda predstavljali mediji. Od poznega 19. stoletja
do prve svetovne vojne je delovalo približno 20 časopisov vseh narodnosti: slovenskih,
furlanskih, italijanskih in nemških. Pri vseh narodnostih so se časopisi delili na liberalne
(»naprednjaške«) in konservativne (»klerikalne«), poleg teh pa še na kmečke in na začetku
20. stoletja še socialistične. (Miklavčič 2013, 16-17)
V času Michelstaedterjevega življenja je delovalo mnogo kulturnih društev, ki so bila ravno
tako ideološko in narodnostno ločena. Podobno je veljalo tudi za trgovino in podjetništvo.
Vsaka narodnost je imela svojo zbornico in spodbujalo se je trgovanje čimbolj znotraj
kroga svoje narodnosti, da bi s tem krepili svojo moč (politično in socialno) v mestu.
(Slovenci so takšno spodbujanje izvajali z geslom »svoji k svojim!« (Fon 2007, 276)). Ena
pomembnejših posledic takšnega delovanja je za Slovence pomenila izgradnja Trgovskega
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doma po načrtih Maksa Fabianija. Stavba je služila kot trgovsko-obrtna zbornica in kot
kulturno središče. Na primeru Maksa Fabianija lahko vidimo, da narodnostni krogi niso bili
nujno povezani s krvno pripadnostjo. Tako sta npr. družina Michelstaedter, ki je bila
nemško-judovskega izvora, in Josip Peternel iz Plužne pri Bovcu spadala v italijanski krog,
Maks Fabiani, ki je bil rojen očetu Furlanu in materi Tirolki, pa v slovenski.
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2.3 Michelstaedter – družina nejasnih identitet
Družina Michelstaedter se preseli v mesto Gorica nekje v 18. stoletju iz kraja Michelstadt v
Nemčiji. Michelstaedterjevi najprej živijo v goriškem getu. Šele s Carlovim očetom
Albertom Michelstaedterjem, se družina preseli na glavni goriški trg Travnik (s takratnim
italijanskim imenom Piazza Grande, danes Piazza Vittoria). Michelstaedterjevi veljajo za
eno uglednejših goriških družin in v času Albertovega življenja kot predstavniki
emancipiranih in sekulariziranih Judov. Alberto se poroči s štiri leta mlajšo Emmo Luzzato
Coen in z njo ima štiri otroke, med katerimi je najmlajši Carlo.
Carlo ima v svoji družini kar nekaj pomembnih sorodnikov. Po očetovi strani je njegov
pradedek Isacco Samuele Reggio (1784-1855), poimenovan il Santo (Svetnik), sicer tudi
rabin goriške judovske skupnosti, bolj znan kot predstavnik judovskega reformizma in
filoloških in zgodovinskih študij judovskih svetih tekstov. Carlova teta po mamini strani pa
je Carolina Luzzato, pisateljica, novinarka in prva ženska, ki zasede uredniško mesto
kateregakoli italijanskega dnevnika (»Il corriere friulano«). Carolina z Albertom deli
liberalno in iredentistično politično usmerjenost, Alberto pa od nje pridobi ljubezen do
pisanja in javnih predavanj. V njenem časopisu Alberto redno piše gledališke kritike in se
marsikdaj oglasi glede aktualno-političnih tem. V tem časopisu tudi izide eden redkih
Carlovih tekstov, ki so objavljeni še za časa njegovega življenja: poročilo o pogrebu
Giosuèja Carduccija, ki pa je bil spisan kot osebna korespondenca Carla z njegovo družino
in izide brez njegove vednosti. (Campailla 1974, 11-13; 60-61)
Družino, ki konec 19. stoletja obkrožajo ugled, bogastvo in slava, čaka zelo bridka izkušnja
v novem stoletju. Carlova mati Emma gotovo pooseblja žalostno zgodbo srednjeevropskih
Judov: najprej leta 1909 umre njen najstarejši otrok, od Carla 10 let starejši Gino, ki že pri
18 letih emigrira v New York. Razlog njegove smrti je najverjetneje samomor. Eno leto
kasneje si na njen rojstni dan vzame življenje tudi najmlajši sin Carlo. Leta 1929 umre njen

24

mož Alberto, čez 14 let, leta 1943, je skupaj s hčerko Eldo internirana v Auschwitz in tam
sta tudi umrli. Z 89 leti je Emma Michelstaedter najstarejša žrtev koncentracijskih taborišč.
Od celotne družine preživi le od Carla dve leti starejša Paula, na katero je bil Carlo izredno
navezan in ki je kasneje veliko pripomogla k njegovemu poznavanju.

2.3.1 Alberto Michelstaedter
Ko se dotikamo družine Carla Michelstaedterja, se moramo dodatno pomuditi pri njegovem
očetu Albertu (1850-1929). Oče brez dvoma igra veliko vlogo v Carlovem življenju
predvsem s svojo avtoriteto. Ohranjeni sta dve Carlovi sliki njegovega očeta. Na eni je oče
narisan kot sfinga, na drugi pa v vlogi svetnika pri vnebovzetju, obut v ženske čevlje. Obe
sta karikaturi očetove pozicije, nesporne avtoritete patra familias, ki jo je gotovo gojil, in to
ne zgolj v družinskem krogu.
Alberto je namreč bil izredno pomembna in ugledna oseba v meščanskih krogih Gorice.
Družina Michelstaedter izhaja (kot že omenjeno) iz postopne linije sekularizacije in
emancipacije iz judovskega etnično-kulturnega okolja in tradicije, ki je kazala očitno željo
se asimilirati z modeli modernega evropskega meščanstva. Alberto je namreč bil prvi v
družini, ki se je preselil iz goriškega geta na glavni trg, Travnik. Bil je direktor goriške
izpostave tržaške zavarovalniške agencije Assicurazioni Generali. Zavarovalništvo je tema,
ki jo je Carlo v svojih spisih vedno znova uporabljal kot simbol lažne varnosti. Alberto je
iredentist, italijanski nacionalist. Čeprav svojih otrok ne uči več hebrejščine in je Carlovo
poznavanje judovskega religioznega izročila minimalno, se Alberto niti ne sramuje niti ne
skriva svojega rodu. Zato je aktiven tako v judovskih krogih kot tudi italijanskih. V slednjih
je seveda tudi globoko spoštovan in uspešen. Zaseda tudi mnogo funkcij v iredentističnih
institucijah. (Campailla 2012, 10; Micheletti 2009, 39)
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Alberto Michelstaedter povzema vse značilnosti takratnega meščanstva. Bil je uspešen v
svojem poklicu, aktiven v javnih institucijah, spoštovan v znanstvenih in kulturnih krogih
Gorice in Trsta. Alberto je zgodaj zapustil šolo, vendar je z velikim entuziazmom samouka
nadomestil manjkajočo izobrazbo. Bil je velik poligraf, sestavil si je ogromno knjižnico,
vendar je bila njegova izobrazba vedno nekoliko eklektična. Čeprav je Alberto zahteval od
svojega sina, da se priuči za kakšen poklic in je nasprotoval študiju slikarstva ali filozofije,
so zelo verjetno doma gojili tudi klasično in humanistično vzgojo, temelj tako rekoč prave
meščanske etike. To je razvidno tudi iz nekaj pogovorov, ki jih je Carlo, študent v Firencah,
imel s svojim očetom. (Campailla 1974, 12)
Da bi dobro razumeli Albertovo osebnost in prostor ali celo formo mentis modernega
meščanstva, v kateri je bil Carlo vzgojen in proti čemur se je v svojem kratkem življenju
bojeval, moramo nameniti nekoliko pozornosti krajšemu tekstu, izdanemu 1895, ki bi
gotovo romal v zgodovinsko pozabo, če ga ne bi napisal sam Alberto Michelstaedter. Poleg
svojih političnih in podjetniških veščin se je Alberto v skladu z meščansko etiketo rad tudi
gibal v kulturnih krogih. Tako nam je znano, da je za posebne priložnosti (poroke, rojstni
dnevi ipd. njegovih otrok in sorodnikov) sestavljal neke vrste predavanja. Dve od njih sta
bili natisnjeni. Naše zanimanje je pritegnilo predavanje, ki ga je imel 13. aprila 1894 v
Gabinetto di Minerva v Trstu, in je celo odmeval v dunajskem Reichspostu. Časopis je
izrazil ogorčenje nad judovsko drznostjo, da v javnosti opravičuje laganje kot nujen in
nepogrešljiv element civilizacije, ki ga moramo ceniti, hkrati pa še okrcal tržaški časopis Il
Piccolo, kako si sploh drzne širiti takšne sprevržene ideje. (Campailla 2012, 17). Tekst je
izšel leto kasneje s posvetilom: »Adi / v tvoj spomin / neizbrisna / draga in boleča /
posvečam / te strani / ki so ti bile všeč.« Ada je bila Albertova nečakinja, hči Girolama
Luzzatta Coen in že prej omenjene novinarke Caroline Sabadini Luzzatto. Ada je v letu
izida knjižice, 9. maja 1895, pri 24. letih naredila samomor. (Campailla 2012, 13)
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Tekst z naslovom La menzogna (Laž) se ne more pohvaliti s kako posebno globino ali
inventivnostjo, vendar pa kaže na neki specifični način mišljenja in socialnega nastopanja
liberalnega in sekulariziranega meščanstva tistega časa. Alberto začne svoj sestavek s
Stratonom iz Lampsaka, ki na odgovor svojega učenca, da je najbolj kreposten tisti, ki
nikoli ne laže, zatrdi, da takšnega človeka ni na svetu, temveč živi ali na nebu ali pa je
večna Ideja, saj je vsak človek vsaj enkrat izrekel kakšno laž. Tako Alberto zatrdi tudi
svojim poslušalcem: vsi so lažnivci – vključno z njim. Za Alberta si je povsem nemogoče
zamisliti življenje v družbi brez laži. Še več, pravi: »S prvo lažjo je nastala družba. /.../
Družba je veliko drevo, ki rojeva neskončne umetnije, ki jih človek potrebuje, da bi jih
zamenjal za naravo.« (Michelstaedter 1895, 8) Po Albertu je v naravi človeka želja po
resnici, kar zanj pomeni, da je v človeku kot naravnem bitju vrojena želja po spoznanju
naravnih resnic, vendar je kot človek vključen v družbo in da bi v njej lahko preživel, mora
sprejeti laž. Alberto celo nadalje predlaga, da če tega »fenomena ne gledamo z zornega kota
prav ali narobe [vero o falso]« (Michelstaedter 1895, 11), lahko laž bolje ocenimo.
Pomembno je, da Alberto, ki hoče razkriti laž kot inherentni moment socialnega sveta, ne
gre z njo v boj, ne gre proti njej, temveč jo celo opraviči. Zanj je laž »preizkušnja
rafiniranosti duha.« (Michelstaedter 1895, 13) Tako pravi, da ljudstva v Avstraliji sploh ne
znajo lagati, saj so preveč primitivna. Mite, resnice, tradicije, lahko bi rekli celo religije, so
pokazatelj inventivnosti civiliziranega duha. Pa tudi država, družina, korporacije itd. »Vsa
orodja, potrebna za človeški obstoj, vsi produkti, ki govorijo v prid človeškim možganom,
institucije, ki se upravičeno imenujejo nosilci civilizacije [civiltà], ki pa so še vedno
sredstva

odmika/odtujitve

človeka

od

svojega

izvornega

naravnega

življenja.«

(Michelstaedter 1895, 12) Laž je produkt moči inventivnosti človeškega uma in je zato tudi
pokazatelj njegove civiliziranosti. Zato obstaja več vrst laži, od najbolj direktnih,
egoističnih, do najbolj plemenitih, ki se kažejo kot socialno občevanje. Tako pravi Alberto:
»Mi vsi, mi vedno hrumimo proti hinavščini, pa jo potem zahtevamo v neskončnih
priložnostih. Spremenimo ji ime, imenujemo jo znati živeti, družbena taktnost,
svetovljanskost, jezikovna korektnost, lepo obnašanje, primerno vedenje, vendar želimo
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hinavščino na vsak način.« (Michelstaedter 1985, 23) Če ne bi bilo te lažnosti med ljudmi,
sploh ne bi mogli živeti skupaj. Zato pa, pravi, tudi če vemo, da je vsa tradicija le
zgodovina laži, da je vsaka resnica, ki jo trenutno v določenem zgodovinskem času in
določeni družbi sprejemamo, zgolj ena izmed laži, jo bomo še vedno posredovali svojim
otrokom. Bomo zahtevali, da jo naši otroci sprejmejo in se je učijo v šolah. Zakaj? Ker
želimo, da so srečni. »Resnica straši, saj predstavlja bolečino. /.../ Človek, ki v sebi čuti
nevzdržni pritisk proti resnici in ki zavrača vsako možnost prevare na sebi, ne samo da ima
znotraj sebe izvir neizogibne nesreče, temveč je deležen tudi nenehnih zbadanj od svoje
okolice.« (Michelstaedter 1895, 32-34) Če hoče človek v svetu preživeti in lepo živeti,
mora sprejeti, da živi v laži in z lažjo.
Na tej točki bi lahko zaznali mnogo elementov, ki so bili kasneje prisotni v Carlovem
Prepričanju in retoriki. To, da je v naravi družbe želja po življenju, želja po preživetju in po
srečnem življenju, čeprav je to odtujitveni moment od svoje biti. In, obratno, da je iskanje
resnice, želja po resnici, sprejeti bolečino. Da resnica predpostavlja bolečino.
Ali je Carlo ta tekst bral ali ne, tega ne moremo zares vedeti. Lahko pa sklepamo, da je bil
ta tekst neke vrste svetovni nazor Alberta in njegovega kroga. Zaobjet je nekako v
historičnem relativizmu (»kar je nekoč bilo resnično, sedaj vemo, da je laž«) in priznavanju
pozitivne znanstvenosti. V takšnem razumevanju sveta meščanskih sekularnih krogov se je
kalil Carlo in moramo razumeti tudi njegov odpor. Na neki način bi lahko trdili, da je
Carlovo Prepričanje in retorika neke vrste odgovor Albertovi Laži. Je upor ciničnemu,
nihilističnemu in pragmatičnemu razumevanju sveta in življenja v njem. Carlova pot bo
prevzeti bolečino resnice in iti po tej poti naprej onkraj Albertove nekoliko naivne
razdelitve na resnico in laž.
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2.3.2 Kratek pregled Carlove življenjske poti
Carlo Michelstaedter se je rodil 3. junija 1887. O letih pred vpisom na državno gimnazijo
se dosti ne ve. Po pričevanju njegove sestre Paule je bil Carlo kot majhen otrok zelo
bojazljiv in sramežljiv. Da bi premagali njegov strah pred temo in nevihtami, so ga starši
zapirali v temno sobo in ga gnali na teraso ob nevihtah. Kar se je izkazalo na neki način kot
uspešno, saj je Carlo že zelo zgodaj pridobil ljubezen do nevarnosti in adrenalina, ki sta
postala tudi način premagovanja njegove sramežljivosti. Nekoliko kasneje se je posvetil
tudi alpinizmu kot načinu premagovanja strahu pred višino in seveda strahu pred smrtjo.
(Campailla 1974, 16)
Carlo od svojega očeta tudi že zelo zgodaj prevzame ljubezen do knjig in pisanja. Do vpisa
v gimnazijo se najverjetneje izobražuje doma ali pri rabinu goriške skupnosti. (Campailla
1974, 15)
V šolskem letu 1897-1898 se vpiše v državno gimnazijo. Gimnazija je stala zelo blizu
njegovega doma, v stavbi, ki jo danes zaseda Biblioteca statale Isontina (Soška državna
knjižnica), kjer ima tudi sedež Fondo Michelstaedter, ki hrani vse originalne zapiske in
risbe našega avtorja ter vso pomembnejšo literaturo o njem. Po virih sodeč, je Carlo čisto
navaden dijak, ki po svoji učenjski zagnanosti ali učnih uspehih ne izstopa iz povprečja. V
teh zgodnjih letih rad bere predvsem pustolovske romane. Edino, po čemer izstopa, je
njegov nenavadni dar za risanje, ki se kaže najprej v karikaturah, s katerimi zabava svoje
sošolce. Vse se spremeni v zadnjih letih šolanja, ko se spoprijatelji z Ninom Paternollijem
in Enricom Mreuletom, oba za leto mlajša od njega. Predvsem slednji ima pozneje s svojim
pesimizmom in introvertiranostjo ogromen vpliv na našega avtorja. Mreule oba prijatelja
tudi spozna s filozofijo. Trojica postane nerazdružljiva. Mnogo ur preživijo v podstrešni
sobi družinske stavbe Paternollijev, ki ravno tako stoji na glavnem trgu Travnik in je danes
zapuščena in v zelo slabem stanju. Tam trojica prebira predvsem Schopenhauerja in stare
Grke. Nemščino seveda znajo, vendar jim prevodi grških filozofov niso dovolj, zato se še
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tekoče naučijo staro grščino in latinščino. Poleg zagretega branja filozofije in diskutiranja o
eksistencialnih problemih (teme, ki so trojico nedvomno ločile od sodobnikov njihovega
kraja) prijatelje navdušujeta tudi hribolazništvo in alpinizem (Nino Paternolli se leta 1929
ponesreči pri plezanju na vrh Poldanovec nad Trnovskim gozdom) ter mnoge ure
preživivijo ob reki Soči, takrat še bolj kot danes pomembni destinaciji Goričanov za
preživljanje prostega časa (Carlo je poznan kot eden najbolj zagretih plavalcev v tej mrzli
in nevarni reki). Na splošno namreč Carlo, v nasprotju z mnogimi znanimi umetniki in
filozofi, velja za zelo zdravega in fizično izredno močnega posameznika, hkrati pa se v
drugi polovici gimnazije dokončno reši svoje introvertiranosti in sramežljivosti ter postane
znan po svoji karizmatičnosti in močni osebnosti. (Campailla 1974, 20-22; Sanò 2011, 2627)
Zaradi očetovega nasprotovanja, da bi sin sledil slikarski karieri, se Carlo vpiše na študij
matematike na Dunaju, vendar uspe prepričati očeta, da bo leto posvetil potovanju v
Firence, kjer se naposled vpiše na študij literature. Firence so v tistem času središče
italijanskega kulturnega vretja. Mesto Carla očara in čeprav pogreša svojo družino in
prijatelje, ga povsem posrka vase. Carlo se tako začne udeleževati vseh kulturnih iniciativ,
koncertov, razstav, ogromno bere, se druži, riše, piše in opravlja študijske obveznosti. Še
najbolj začne prijateljevati z dvema osebama, ki sta bili kasneje najbolj zaslužni za
posthumni izid njegovih del: Vladimiro Arangio-Ruiz in Gaetano Chiavacci. V tem času v
časopisih in revijah tudi izide nekaj njegovih kritik in člankov. Z letom 1907 prevzame še
nekaj dodatnih zaposlitev, da bi družino nekoliko finančno razbremenil svojega bivanja v
Firencah. Med drugim služi tudi s privatnim poučevanjem jezikov. Na takšen način spozna
Nadjo Baraden, nekaj let starejšo rusko imigrantko, ki se je pred tem ločila. Par ima
nekoliko turbulentno ljubezensko zgodbo, ki pa ni dolgo trajala. Nadja je zelo učena in
inteligentna gospa, vendar nagnjena k depresiji. 11. aprila istega leta Nadja stori samomor.
Carla ta dogodek izredno pretrese in zdi se, da mu vrže na plan temačno in melanholično
razpoloženje, ki je ostalo zakrito v globinah njegove duše. Z velikim občutkom krivde pride
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tudi do velikih spraševanj o smislu življenja in smrti. To se kaže tudi v mnogih pismih, ki
jih piše prijateljem, družini in sestri Pauli. Čeprav poskuša pred starši to prikrivati,
postajajo vedno bolj zaskrbljeni glede njega in on zato vedno bolj vzkipljiv do njih. (Sanò
2011, 28-32; Campailla 1974, 64-65)
S pomočjo prijateljev se situacija nekoliko pomiri. Žalost zaradi smrti se spremeni v
intenzivno delavnost. Carlo nadomesti vso zamudo pri študiju, poleg tega pa spet prične
slikati, intenzivno študirati kabalistično literaturo in Tolstoja. Ponudi se celo Benedettu
Croceju, da bi prevedel Schopenhauerja, vendar ga ta zavrne. V Tolstoju, ki se je ločil od
ruske družbe in ki istočasno kritizira tako Cerkev, ki naj bi pozabila na Kristusa, kot
socializem, ki živi v utvari izkoreninjenja nasilja preko spremembe družbe, vidi primerek
pravega sledilca Kristusa in ga kasneje tudi imenuje za enega izmed primerov prepričanih.
(Sanò 2011, 32-33)
Carlo še naprej živi razpet med frenetičnim delom in obdobji osamljenosti ter občutkom
izvotljenosti. Doživlja tudi mnogo veselih trenutkov, še posebej v poletnih mesecih, ko se s
prijatelji iz Gorice potepa po okoliških hribih, Posočju in Julijcih ali pa jadra v Piranu in se
sprehaja po Krasu. Obiskuje tudi območje Alp. V tem času preživi tudi sam teden dni v
Julijcih brez hrane in denarja ter uživa le sveže mleko, ki ga izprosi pri pastirjih. Druženje
in fizična aktivnost mu dajeta trenutke zadovoljstva in miru, ki se pa redno obračajo v
trenutke globoke depresije. Novi šok, ki ga je doletel februarja 1909 in dodatno poslabšal
njegovo stanje, je vest o smrti brata Gina (najverjetneje zaradi samomora), ki je pred
mnogo leti emigriral v New York. Spet se s še večjo vnemo vrže v delo in do junija zaključi
vse izpite. V tem času tudi zelo obširno bere evangelije in Leopardija. Slednjega –
nasprotno s svojim časom in podobno, kot so ga šele od 1947 dalje interpretirali – ne
razume le kot poeta, temveč predvsem kot filozofa, kot pomembnega eksistencialnega in
etičnega misleca. Preko prijatelja pianista Giannotta Bastianellija pa pridobi veliko ljubezen
do glasbe, predvsem do Beethovna. Glasba slednjega je gotovo eden izmed pomembnih
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vidikov, ki ga je dokončno pripeljal do njegovega koncepta prepričanja. Po opravljenih
izpitih prijavi diplomsko tezo z imenom »Pojma prepričanje in retorika pri Platonu in
Aristotelu«. (Fon 2007, 277; 281; Sanò 2011, 34-35; 39-40)
Po opravljenih izpitih dokončno zapusti Firence in se vrne v rodno Gorico in po kakšnem
brezskrbnemu mesecu v Piranu in okolici Gorice se loti pisanja diplome s trdno željo, da jo
v letu dni dokonča. Vendar izgub njemu ljubljenih oseb še ni konec. Tokrat je na vrsti
njegov prijatelj, ki sicer ne naredi fizičnega samomora, temveč neke vrste socialni
samomor. Enrico Mreule se je namreč že vrsto let nameraval upreti udobju
malomeščanskega sveta, v katerem je živel, zato se odloči, da na skrivaj zbeži v Argentino,
v Patagonijo. Tam se do svoje ponovne vrnitve v rodne kraje 13 let kasneje, v divjini z
izredno skromno dieto preživlja z lovom na divje konje.6 Prijatelja Carlo in Nino, edina, ki
vesta za njegov podvig, ga v tej nameri podpirata in ga celo pospremita v Trst, kjer se vkrca
na ladjo za drugo morje. Prijateljev odhod pusti pri Carlu še večji občutek praznosti in
bednosti lastnega življenja. Tako namreč piše svoje prijatelju v Argentino: »Tvoje besede so
postale dejanje! Sam pa se še vedno hranim z besedami in me je sram pred samim sabo.«
(Michelstaedter v Sanò 2011, 41) Odnos med Carlom in Enricom, ki ga Claudio Magris v
romanu Drugo Morje zelo koncizno opisuje, je v velikem medsebojnem občudovanju. Še
več, lahko bi dejali, da oba vidita drugega kot primerek prepričanega, nasprotno pa sebe kot
slabiča, nezmožnega zares zaživeti prepričano. Zato je tudi mnogo desetletij kasneje v
svojem edinem članku o Michelstaedterju Mreule opisal svojega prijatelja kot »Budo
Zahoda«, Michelstaedter pa v tistih zadnjih mesecih pred smrtjo piše Dialog o zdravju
(Dialogo della salute), filozofski pogovor med dvema prijateljema Ninom in Ricom
(Enrico), kjer v usta slednjega podaja vse pomembne teze o prepričanju, ki so vsebovane

6

Po prihodu nazaj se preseli v Umag. Umre leta 1959. Pokopan je na pokopališču v Savudriji. (Magris 2011, 89)
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tudi v njegovi diplomski nalogi. Dialog o zdravju je torej neke vrste destilirana in
dramatizirana verzija Prepričanja in retorike. (Sanò 2011, 40-41; Magris 2011, 7; 11; 45)
V zadnjem letu pred smrtjo se tako intenzivno posveča delu. Poleg Dialoga piše diplomo,
krajše sestavke in pesmi ter tudi dosti slika. To je obdobje neverjetne kvalitetne
produktivnosti, vendar hkrati obdobje velike osamljenosti in slabega počutja. Mati, ki je še
vedno zelo v skrbeh glede počutja svojega sina, ga bodri in izkazuje veliko razumevanje za
njegovo nadarjeno osebnost. Le nekaj tednov pred tragičnim dnevom si mati in sin
izmenjata kar nekaj ljubeznivih pisem. V eni izmed njih Carlo materi poudarja, da ji ni
potrebno skrbeti, da bo kmalu lahko stopil na svoje noge in da ga kmalu čaka mnogo
pomembnih del. Tudi v preostalih pismih ni zaslutiti napovedi samomora. V zadnjem
Carlovem pismu s 5. oktobra, ki ga piše tajništvu svoje univerze, napoveduje skorajšnji
zaključek diplome in daljše potovanje v Firence. Še več, tudi v Dialogu o zdravju Carlo
kritizira odločitev za samomor kot iluzorno željo po zavesti brez potrebe (DS, 167). 17.
oktobra dokončno zaključi svojo diplomo, ki ima sedaj naslov le Prepričanje in retorika,
priloženi pa so ji Kritični dodatki, ki vsebujejo v študijski obliki njegovo obljubljeno
diplomo. Po pričevanju prijatelja Nina, zadnjih pet dni sploh ni ne spal ne jedel. Dopoldne
jo pošlje po pošti v Firence. Nekoliko kasneje ga pride mati iz okoliškega kraja, kjer so
dopustovali, obiskat na njihov dom. Tisti dan je namreč njen rojstni dan in Carla okrca, da
ni prišel na njeno praznovanje, ki ga je obhajala po tradiciji večer prej. Med njima se vname
velik spor in mati ga v takšnem stanju zapusti. Ob dveh popoldne je na Travniku slišati dva
poka, ki zvenita kot strela iz pištole. Nekaj ur kasneje ga pet let mlajši bratranec Emilio, ki
mu pomaga s prepisovanjem diplome in ki mu Carlo tudi posveti Dialog, najde brez
zavesti. V večernih urah je ugotovljena njegova smrt. Star je le 23 let. Ustrelil se je z
revolverjem, ki ga je bil zasegel svojemu prijatelju Enricu, da si ne bi storil česa
nepremišljenega. Pokopan je poleg svojega brata Gina na judovskem pokopališču v Rožni
Dolini, ki je danes del Nove Gorice. (Sanò 2011, 41-45; Bednarich 2011, 344; 347;
Campailla 1974, 139)
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Carlo Michelstaedter ob svojem samomoru ne zapusti nobenega sporočila. Le ob uvodnem
citatu Sofokleja, ki je bil vključen kot integralni del tako diplome kot kasneje knjige (»Ne
spodobi se, vem, kar počenjam, niti ne koristi mi.«), je s svinčnikom pripisal v grščini:
»Oljenka ugasne zaradi pomanjkanja olja – jaz sem ugasnil zaradi prekipevajočega obilja.«
Zraven pa je narisal svojo oljenko (Italijani ji pravijo fiorentina), ki mu je zadnje leto delala
družbo in svetlobo. Pod sliko pa je še enkrat napisal: apesbésthen, ugasnil sem. (Campailla
1974, 139)
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3 Filozofska misel Carla Michelstaedterja
3.1 Subjekt in njegov svet
S tem poglavjem začenjamo obravnavati vsebino Michelstaedterjevega glavnega dela
Prepričanje in retorika. Naš namen je karseda plastično dotakniti se in razložiti celotno
misel, ki je v tem delu vsebovana.
V prvem poglavju je naš namen po posameznih točkah pokazati, kako iz bivajočega nastane
nebivajoče in prevzame videz bivajočega (Fratta 1986, 23) oz. kako subjekt ustvari (svoj)
svet. Točke, po katerih se bomo sprehodili, pa ne smemo (nujno) videti kot stopnje razvoja.
Prej gre za različne poudarke, različne vidike, ki jih hočemo posebej osvetliti, da bi čim
bolje razumeli avtorjevo misel. Zato bomo mnogokrat primorani biti redundantni, saj bomo
z različnimi poudarki, različnimi pojavnostmi vedno opazovali v bistvu iste mehanizme –
mehanizme filopsihije: ljubezni do življenja, volje do življenja.
Vendar se nam takoj pojavi problem. Avtorjev svobodni, nesistematični, ponekod tudi
lirični ali prozni stil v veliki meri otežuje sistematični in analitični pristop, ki ga zahteva
akademska naloga. Še več, naša želja je pokazati, da je Michelstaedterjeva misel iz
Prepričanja in retorike tehtna in racionalna filozofija in je ni upravičeno diskreditirati kot
zgolj neke vrste zanimiv mladostniški literarni poizkus. Zato bo naša strategija (predvsem v
prvem poglavju) postopoma iz elementarnih delov prehajati na bolj kompleksne. Vendar
nam avtor teh elementarnih delov ne podaja, še posebej ne v tako čisti obliki, kot jih bomo
primorani mi. Zato se bomo marsikdaj morali poslužiti določenih interpretacij, ki jih
Prepričanje in retorika ne podaja.
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3.1.1 Smrtnost bivajočega
Da bi lažje doumeli, kako pride pri Michelstaedterju do vzpostavitve sveta iz samega
subjekta, moramo najprej uvideti bistveno problematičnost bivajočega na sebi. Za ta namen
moramo stopiti korak nazaj od tam, kjer naš avtor prične svoje filozofsko delo. Dobiti
moramo točko nič, na kateri nam bo mogoče postopoma sestaviti celotno (tragično)
bivanjsko zgodbo.
Lahko bi zatrdili, da je pri Michelstaedterju ta točka nič ravno smrtnost bivajočega,
bistvena smrtnost, ki je vpisana v vsako bivajoče. Smrt bivajočemu tako ni neka tujost, ki
bo le-tega izničila, ni anomalija, iracionalnost, ki uniči zavestno bivanje. Ni neki predikat,
neki nebistveni dodatek, ki bi bivajoče pokončal, izničil. Torej ne gre za to, da je smrtnost
nekaj zunanjega živemu, temveč je njen bistveni del, druga stran medalje. Bivajoče kot
bivajoče je takšno zato, ker je živo in ker je kot živo smrtno.
Smrt je zato obnebje bivajočega subjekta. Smrt kot možnost svoje lastne končnosti je vedno
in nenehno prisotna: ne le kot slutnja svojega izginotja v neki nedoločeni prihodnosti,
temveč kot možnost svojega izginotja v vsakem možnem trenutku. Lahko razumemo smrt
kot mejno linijo, v katerem se subjektu njegovo bivanje pojavlja, te linije pa ne more nikoli
povsem prijeti, jo popredmetiti in tako uničiti ali preskočiti. Linija horizonta ostaja vedno
prisotna glede na bivajoče: ne glede na to, kam se obrne in premakne, bo vedno enako
prisotna.
Lahko bi dejali, da ta horizont smrti ostaja nenehno na vidnem polju (bivajočega) subjekta,
vendar mu hkrati nenehno grozi. Dejstvo njegove inherentne in neobhodne omejenosti v
subjektu vzbudi občutek nemoči in prigodnosti, lovke, ki se stegujejo vsak trenutek iz
obnebja in mu grozijo, da ga bodo izničile, se na različne načine javljajo kot neko zlo:
lakota, strah, bolečina. Grozeča smrt na vsakem koraku mu ne da ne premora ne oddiha, saj
čuti, da je povsem nemočen, sam, gol in ranljiv. Počuti se bolnega. To aporijo bivanja, to
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tenzijo, to nemoč, bolnost in bolečino bivanja subjekt hoče preseči – hoče ozdraveti. Biti
zdrav7 – to je univerzalna zahteva po prepričanju vsega bivajočega.
Omenjeni vidik – aporija (grško aporía) bivanja – (kot nam ga je uspelo razbrati iz
Michelstaedterjevih tekstov) moramo uzreti kot osnovno in izvorno točko bivajočega – kot
bit bivajočega. To bivajoče (ta subjekt) pa je daleč od enostavnosti in substancialnosti.
Subjekt je v sebi kompleksen, deficitaren, ravno zato ker čuti oz. ve za svojo nemoč, svojo
bolnost, čuti oz. ve tudi to, da bi lahko bil zdrav. Pozna ga »toliko, kolikor nespečnež pozna
spanje« (PR 63). Ravno v tej notranji raztrganosti, v kompleksnosti svojega bivanja, je
bivajoče kot tako dinamično. Njegova zahteva po prepričanju, po zdravju, je ravno ukiniti
to dinamiko, to nenehno deficitarnost, in obstati v sebi. Da bi obstal, pa se mora prilastiti,
se imeti v sebi, se izvleči iz kontingence groženj svojemu bivanju (groženj po izničenju v
smrti) in postati sebi gospodar. Na tej točki, ravno na točki bolečine in skozi aporetičnost
bivanja, bo, kot bomo videli kasneje, naš filozof videl pot do prepričanja – sprejeti sebe, kot
sem si dan.
Vendar vrnimo se nazaj. Zgornja točka, ki smo jo poskusili opisati, je v bistvu že filozofski
derivat, ki nam služi za bolj sistematično razumevanje Michelstaedterjeve misli. Dejstvo je,
da tega kompleksnega, nemočnega in dinamičnega bivajočega ne moremo miselno zajeti
statično, temveč v njegovi aktivnosti, vključno z njegovimi stranskimi produkti.
Zato imamo v Prepričanju in retoriki dve literarni silnici. Če po eni strani avtor v knjigi
najprej postavi prepričanje in nato retoriko in s tem hoče poudariti ontološki vidik, da je bit
pred nebitjo, eno pred raznim, resnica pred zablodo, v poglavju O prepričanju daje v
ospredje eksistencialni vidik: bivajoče je ravno v svoji dinamičnosti vedno že v »zablodi«

7

Glej tudi DS: 133-137. Zdravje, salute izhaja iz istega korena kot salvezza, odrešitev in na to tudi napotuje. Za več
glej Brianese 2009: 133, 1. opomba.
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in le po poti negacije, po poti zanikanja vsega vnanjega, lahko pride do spoznanja svoje
biti.

3.1.2 Temporalizacija in lokalizacija
Rekli smo: deficitarni subjekt želi doseči samega sebe. To pomanjkljivo, bolno bivajoče se
kot takšno počuti, ker smrt, nenehna grozeča možnost svojega izničenja, steguje svoje
lovke proti njemu. Bivajoče se tako vedno že vidi v svoji prihodnji možnosti izničenja.
Temporalizacija bivajočega tako vedno že izhaja iz svoje lastne nemoči. Ta časovni premik
med bivati in nebivati, med zdaj-bivanja in kasneje-nebivanja, daje bivajočemu slutiti, da
njegova deficitarnost korenini v smrtnosti. Smrtnosti, ki se kaže kot nemoč in odvisnost
bivajočega. Da bi se bivajoče doseglo, mora zato premagati svojo smrtnost. To pa stori
lahko tako, da si zagotovi svoje nadaljnje trajanje. »Da bi imelo sebe, da bi se dotaknilo
dejanske biti, se vsako bivanje pretaka skozi čas. Čas je neskončen: ko bi moglo zaobjeti
sebe, ko bi zmoglo obstati, bivanje ne bi bilo več volja do bivanja (neskončnost, zunaj
katere je vedno kaj).« (PR 15-16) Bivajoče, da bi doseglo svoje zdravje, svojo moč nad
sabo, želi premagati smrt tako, da zagotovi svoje nadaljnje trajanje. Bivajoče se tako
temporalizira: v skrbi za svoje nadaljnje bivanje skrbi za svojo varnost v prihodnosti.
Časovnost tako implicira neko neskončnost. Neskončnost, ki pa je vendar vedno le neka
obljuba dokončne samodovršitve. Njegovo trajanje obstaja le kot večno pričakovanje.
Temporalizacija zato subjektu ostaja kot večno lažna obljuba. Da bi dosegel večnost
trajanja, njegovo zmago nad inherentnim izničenjem, subjekt ostane večno lačen,
neskončno hlepeč po nadaljnjem trajanju in zato nikoli prepričan. Trajanje samo implicira
željo po nadaljnjem trajanju, po (pre)živetju v naslednjem trenutku. Če bi bivajoče sebe
doseglo, ne bi bilo več lačno, hlepeče po še, bi se doseglo in zato obstalo v sebi. In zato v
njem ne bi bilo več želje po trajanju. »Bivanje bi obstajalo, če ne bi čas nenehno odlagal
njegove biti v naslednji trenutek.« (PR 16)
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Po Michelstedterju torej bi lahko rekli, da temporalizacija subjektu daje upanje v
neskončno trajanje ravno za ceno tistega, kar išče: samega sebe. Kajti časovnost se zgodi
ravno v razmiku subjekta. V razmiku od svojega bivanja sedaj v prihodnost. Ker subjekt
hoče zavarovati svoje življenje, hoče zavarovati svoje trajanje v prihodnosti. Kar pomeni,
da žrtvuje svoje bivanje sedaj za blagor svojega nadaljnjega bivanja v prihodnosti.
Temporalizacija je vedno (oz. vsaj izvorno) temporalizacija v prihodnost. Je projiciranje
svojega bivanja v prihodnost. Ta akt temporalizacije pa neizogibno pripelje tudi do
lokalizacije subjekta.
»Neskončen je tudi prostor, saj ni stvari, ki ne bi bila volja do bivanja (neskončnost,
zunaj katere ničesar ni) /.../ Nujnost bega skozi čas nujno zahteva raztezanje v prostoru,
stalno preobrazbo: od tod neskončna raznolikost stvari.« (PR 16)

Pri našem avtorju lokalizacija subjekta skozi čas ne pomeni, da se v svoji časovnosti
subjekt naenkrat zave nekega »objektivnega« prostora okoli sebe. Daleč od tega. Prostor je
že časoven. Prostor je projekcija svojega bivanja v objektih, ki mu omogočijo njegovo
preživetje. Prostor, kot čas, je projekcija jaza v prihodnosti.
Na tem mestu moramo podčrtati zelo pomembno točko Michelstaedterjevega filozofskega
uvida. V skrbi za svoje nadaljnje življenje, za svoje trajanje, se subjekt projicira v
prihodnost, zato, da bi jo obvladoval. V tem obvladovanju porajajočega se, nerazumljivega
okoli njega in fiksiranju znotraj kategorije svoje želje po preživetju, subjekt vidi rešitev
svoje inherentne nemoči. Oziroma v želji po življenju subjekt svojo bit projicira izven sebe
v prihodnost. Kar pomeni, da jemlje kot stvarne in bistvene določene fenomene, ki niso nič
drugega kot pojavnosti njegove volje do trajanja. Posledica tega je, da se subjekt odtuji od
svoje lastne biti za ceno svojega trajanja. Trajanja, ki vedno ostaja zgolj stava oz. pobožna
želja. Če rečemo še bolj zgoščeno, ko bivajoče svojo bit postavi v prihodnost, v nebit,
izgubi svojo lastno bit in tudi samo postane nebit. »Človek od stvari zahteva, da mu bodo v
bodočnosti dale ravno tisto, česar nima: sebe ne more imeti. Željan bodočnosti si v skrbi

39

zanjo v sedanjosti neprenehoma ubeži.« (PR 14) Heteronomija subjekta in njegovega sveta
(tj. vse, kar se mu kaže kot možnost njegovega nadaljnjega trajanja) je razkroj avtonomije
bivajočega, njegove enotnosti bivanja in biti.

3.1.3 Volja
Iz povedanega lahko lažje doumemo enega centralnih konceptov Michelstaedterjeve misli,
tj. koncept volje. Volja je univerzalna silnica vsega bivajočega, je tisto, kar požene bivajoče
v gibanje (v gibanje, da bi doseglo samega sebe) in je zato tudi vir videza (zablode, privida)
nebivajočega kot bivajočega.
Na točki volje kot univerzalni vidik bivajočega je nedvomno mogoče zaslediti velik
Schopenhauerjev vpliv8 na Michelstaedterjevo filozofijo. Vendar, kot opozarja Angela
Michelis (1997, 71-73) v nasprotju s prvim, ki vidi v volji neki slepi in iracionalni impulz,
neko silo, ki je kot taka vedno že prisotna in vsebovana v bivajočem, je pri našem filozofu
volja posledica bistvenega manka bivajočega samega, njegove lastne nemoči in posledično
njegove zahteve po prepričanju, po zdravju. Natančneje, enotna zahteva po prepričanju se
razbije na heteronomijo volj po nečem determiniranem. Volja tako ne nastopa kot nekaj
nasebnega, temveč je vedno in nujno relacionalna. Na to opozarja tudi Moscheta: »V
nasprotju s Schopenhauerjem, Michelstaedter ne vidi volje kot notranji motor sveta niti kot
ultimativno gonilo vseh oblik živega. Nasprotno, on interpretira voljo kot manko. Torej,
karakter volje je bistveno relacionalen: vse je un esser-per, biti-za.« (Moscheta 2007, 14)

8

Da je Schopenhauer najpomembneje vplival na filozofijo Michelstaedterja, je gotovo, tako iz zgodovinopisnega
vidika kot iz analize obeh filozofij in tudi konkretnih metafor, ki jih naš avtor uporablja. Zanimivo pa je, da je
Schopenhauer le enkrat samkrat omenjen in še to v dokaj marginalni točki. (O tem več: Perego in Storace 2005)
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Vendar, do česa je volja relacionalna? Relacionalnost volje se nahaja v tem, da subjekt vidi
svojo zadostitev v objektu, ki je od volje pred-postavljen. Kot smo zapisali že zgoraj, vidi
subjekt svojo zadostitev v nečem prihodnjem, kar pomeni, da projicira svojo bit v
prihodnost. Volja po zadostitvi se manifestira kot atribuiranje te zadostitve v določeno
drugost. Temu drugemu, pred-metu, atribuira vrednost, kot da bi jo imel sam na sebi.
Problem volje je potemtakem bistven v tem, da s projekcijo zunaj sebe ravno onemogoči
doseganje svoje biti in se tako pretvori v večno lakoto.
Ta vidik avtor poda že s prvo povedjo prvega dela (O prepričanju): »Vem, da hočem,
nimam pa tistega, kar hočem.« (PR 11) To poved bi lahko razumeli skorajda programsko,
kot uvid v eksistencialno stanje celotnega bivajočega. Vse bivajoče čuti svojo esencialno
pomanjkljivost, bolnost in zato hoče – zato ima voljo. Če upoštevamo dobesedni prevod
izpostavljene povedi, bi lahko to podali na naslednji način: »So che voglio e non ho cosa io
voglio.« (PRI 39) Vem, da imam voljo, nimam pa tistega, po čemur mi je volja oz. nimam
objekta svoje volje. Volja se javlja iz pomanjkljivosti subjekta, »(T)oda volja je v vsakem
trenutku volja do danih stvari.« (PR 16)9 Volja prikazuje subjektu njegovo pomanjkljivost
kot posledico tega, da si subjekt ne lasti določene stvari. Ker subjekt svojo bit projicira v
prihodnost, v čas in prostor, tj. vidi svojo zadostitev v danem (določenem) objektu, ga volja
prepriča, da je njegova pomanjkljivost posledica še ne prilaščenega danega (določenega)
objekta. Ali, če povemo bolj plastično, ker je bit v potencialni prihodnosti, zato je bivajoče
brez biti.

9

V izvirniku se poved glasi tako: »Ma la volontà è in ogni punto volontà di cose determinate.« (PRI: 44) Torej gre za
določene stvari, determinirane stvari in ne preprosto dane. Kar pomeni, da volja te iste stvari določuje in niso dane po
sebi.
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Vendar, v zadnji instanci, ne gre za to, da vem, da hočem, da imam voljo, ker si še ne lastim
tistega, kar hočem. Problem je v tem, da tistega, kar hočem, ne bom nikoli mogel imeti, saj
tistega, kar hočem, ni oz. to ni nič drugega kot projekcija moje lastne želje.
V spisu Non si puo amare che una cosa che si conosce (Ne moremo ljubiti tistega, česar ne
poznamo) Michelstaedter poda naslednji premislek:
»Ne moremo ljubiti tistega, česar ne poznamo. In ne moremo si želeti razen tistega,
česar ne poznamo. Objekt naše želje je v sebi vedno nespoznaven [un'incognita], od
njega poznamo le ugodje, ki ga ljubimo: želimo si zgolj svojo voljo v prihodnosti in
verjamemo, da je ta objekt neka stvar, ki ima v sebi vrednost. Zgolj na račun te iluzije
ali nevednosti se lahko še nadalje želi živeti.« (MGD 125)

Volja je naperjena na dane predmete, vendar se ti predmeti konstituirajo kot predmeti le
prek volje. Predmeti torej niso neke nasebne danosti, temveč jih volja iz porajajočega
stvarstva popredmeti v objekt tako, da jih fiksira in mu pridoda vrednost. Vendar ta
vrednost je le glede na subjekt, saj se mu kaže kot obljuba prihodnjega ugodja. V ugodju
subjekt vidi rešitev pred svojo notranjo stisko, občutek samozadostitve in zato točko
obstanka, prepričanja. Subjekt ljubi ugodje, zahteva ugodje, njegovo bivanje je prepredeno
z željo po tej zadostitvi. Vendar je ta zadostitev lažna obljuba. Ravno s tem, da je volja
svojo samozadostitev iz subjekta projicirala v (vedno nedosegljivo) prihodnost, je
onemogočila njegovo prepričanje. Ker volja vzpostavi neskončno lakoto, obljubo
zadostitve v nečem prihodnjem in vnanjem, je volja vedno zgolj volja do prihodnjega
trajanja, ali kot pravi Jan Bednarich: »Volja ni nič drugega kot strah, da bi življenja ne bilo
več. Ta strah človeku ne dovoljuje, da bi videl, da je življenje tu in zdaj.« (2011, 369)
Ta vidik Michelstadter povzame v podobi uteži, ki mu služi kot podoba vsega bivajočega:
»Utež je obešena na kavelj. Visi in trpi, ker ne more z njega. Visi in teži k tlom; visi in je od
njega odvisna.« (PR 11)
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Utež teži dol, saj sama v trenutnem stanju trpi, čuti pomanjkanje in vidi svojo zadovoljitev
v tem, da sledi svoji želji. Utež tako misli, da je njeno trpljenje povezano z nečim vnanjim,
tj. da ji kavelj onemogoča k tlom, in če bi jo kavelj spustil, bi se lahko zadovoljila – lahko
bi zaživela brez pomanjkanja. Vendar, če jo odrešimo njene vnanje odvisnosti, »da bo lahko
potešila svojo lakoto in prosto padala,« (ibid.) bo utež težila vedno globlje in svoj cilj bo
videla vedno v drugi, nižji točki. Svoj cilj bo videla vedno v nekem prihodnjem stanju.
»Nižje točke privlačujejo utež in ji hkrati neprenehoma uhajajo. Venomer se je oklepa
enaka želja po nižjem: neskončno bo hrepenela in silila navzdol.« (PR 12)
Volja se pri uteži manifestira kot neskončno teženje proti nižji točki, ki ne more biti nikoli
zadoščeno. Ravno nasprotno. Nenehno vztrajajoča volja po nižjem je ravno tisto, kar
onemogoča uteži, da doseže prepričanje. Volja ji ravno vzpostavi to diskrepanco časa med
utežjo in svojim ciljem, ki pa nikoli ne more biti prilaščena, potešena. Njena odnosna
(korelativna) narava ohranja subjekt v nenehni tenziji niti-niti, torej med že izgubljeno
avtentičnostjo bivanja in nikoli dosegljivo zadovoljitvijo. Videz dosegljivosti nižje točke je
ravno »ukana« volje, da bo utež v svojem teženju še nadalje vztrajala. Volja je tako
mehanizem trajanja, večna lakota, večna želja po še.
Ravno v tem, ko hoče zadostiti svoji želji, si onemogoči, da se bo kdaj zares dosegla.
»Obstaja namreč, dokler nima obstanka. /.../ Utež si je sama v breme in napoto. Svojega
bivanja ne more zaobjeti tako rekoč ravno zaradi sebe. Le od sebe je odvisna in ne od
česa drugega, pa ji kljub temu ni dano, da bi bila kdaj potešena. V svoji obremenjenosti
ne more doseči prepričanja.« (PR 12)

V izvirniku10 zadnja poved toliko bolj poudarja univerzalni vidik bivajočega (in s tem
sklene eksistencialno ekspozicijo, ki se začne s prvo povedjo »Vem, da hočem, nimam pa

10

»Il peso non può mai essere persuaso.« (PRI 40)
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tistega, kar hočem.« (PR 11)). Utež (peso) je sebi breme (peso) in njena lastna
obremenjenost (peso) ji onemogoči, da bi dosegla prepričanje. Kar teži, degradira bivajoče
in s tem bremenom, ne more doseči prepričanja. Da utež ne bo dosegla prepričanja, ni krivo
to, da ne more doseči tistega, kar zahteva oz. proti čemur teži, zaradi takega ali drugačnega
razloga, temveč ker je sama sebi breme. Ravno sprejetje svoje želje kot bistvene in
konstitutivne lastnosti same sebe, ji onemogoči, da bi to, po čemer hrepeni (svoje zdravje,
prepričanje) kdaj dosegla. S tem, da se lovi, si v bistvu beži. »Samopotrjevanje želja je
obenem popredmetenje, nujna odtujitev sebstva.« (Bednarich 2011, 352)
Ali drugače, v svoji eksistenci kot utež, v svoji biti-utež, bo vedno težila, saj je prav ona
sama breme. Torej, utež bi dosegla svoj cilj, bi se potešila in si zadostila zgolj, če bi končala
težiti proti tlom, torej če bi nehala biti (sebi) breme, če bi končala biti utež – torej, če bi
prenehala biti.
Teženje kot bistvena lastnost biti-utež je podoba vsega bivajočega. Vse, kar biva kot nekaj
(kar biva kot človek, kot pes, kot klorov atom ipd.), vedno teži proti nečemu, kar mu
predstavlja njegovo zadovoljitev. Še natančneje, biti nekaj (biti-človek, biti-pes, biti-klor)
že predpostavlja njegovo specifično teženje. In vsa ta teženja, čeprav se predstavljajo kot
rešitev (kamor vodi težnja), ga odtujujejo od sebe, saj mu svojo zadostitev projicirajo zunaj
njega, v neko prihodnjo točko.
Identiteta biti-nekaj je pri Michelstaedterju ravno odtujitev. Odtujitev v biti-nekaj. Saj bitinekaj pomeni želeti-nekaj. Pomeni sprejeti objekte svoje želje kot realne in konstitutivne in
za svoje bivanje bistvene predmete. Predmeti želje dobijo lastno vrednost. Ta dialektika
želje pripelje do tega, da se subjekt želje izgubi v predmetih svoje lastne želje, tj. izgubi se
v želji doseganja objektov svoje lastne želje. Razprši se med sabo in objektom.
Na tej točki smo prišli do dvojnega popredmetenja. Na eni strani je popredmetenje volje v
determinirane objekte, po drugi strani se pa sam subjekt s sprejetjem svoje volje kot
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konstitutivne zanj popredmeti v neki empirični subjekt, v stvar med stvarmi. »Kakor ji
povsod jemlje obstanek, tako ji [volji] čas jemlje tudi prepričanje: stvari ne moremo imeti,
marveč se lahko edinole spreminjamo glede na njih, stopajoč v razmerje, vzpostavljajoč
zvezo z njimi. Če kdo kaj ima, potem tudi to ima njega.« (PR 16)

3.1.4 Filopsihija
Kot smo poskusili zgoraj prikazati, ima volja pri našem avtorju dvojni značaj: po eni strani
je vedno volja do nečesa – do določenih predmetov, po drugi strani pa so ravno ti predmeti
arbitrarni, zamenljivi. Iz tega izhaja posledica, da volja ni nikoli povzeta v teh predmetih,
temveč ostaja vedno le volja do trajanja. V svoji naperjenosti k prihodnjemu trajanju želi
volja sebe še naprej ohranjati v prihodnosti. S tem ko subjekt projicira svojo bit v
prihodnost, noče sebe več čutiti smrtnega. Trajanje vidi kot svojo lastno bit, sumativno
neskončnost, ki bo s kvantificiranim prilaščanjem lahko še nadalje živela. Volja do trajanja
tako ni nič drugega kot strah pred lastnim izničenjem, pred smrtjo. Michelstaedter temu
pravi filopsihija (philopsychía), termin, ki ga prevzame od Platona11. Ta termin označuje

11

Campailla v PRI, opomba na 50. strani termin poveže z naslednjimi Platonovimi deli, ki jih citiram po
Kocijančičevem prevodu (vsi poudarki M. K.):
Apologija, 37 c-d: »In zakaj naj bi živel v ječi in bil suženj 'enajsterici', vsakokratni oblasti? Ali denarno kazen in to,
da bom v ječi, dokler ne bom plačal? Zame je to isto kot stvar, o kateri sem ravno govoril, saj nimam denarja, s
katerim bi plačal. Naj predlagam izgnanstvo? Morda bi vi to kazen sprejeli. Toda morala bi me prevzemati velika
ljubezen do življenja, Atenci, da bi bil tako nepremišljen in ne bi mogel razmisliti naslednjega: že vi, ki z menoj
prebivate v istem polisu, niste, mogli prenašati mojih razpravljanj in pogovorov, ampak so vam postali preveč
nadležni in zoprni, tako da se jih zdaj skušate znebiti – drugi pa naj bi jih zlahka prenašali?«
Zakoni, 944 d-e (in stični stavki): »Kajti za moškega, ki od sebe vrže orožje, bi bila na neki način gotovo
najprimernejša kazen preobrazba, ki je tej nasprotna, namreč takšna, ki moškega spremeni v žensko. Da pa bi se zdaj
temu kar najbolj približali, naj se – ker (takšen strahopetec) ljubi življenje in zato, da v preostalem življenju ne bo
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tako »ljubezen do svoje lastne eksistence« (Moscheta 2007, 17): zaljubljenost v življenje, v
svetno bivanje, egoizem, kot tudi (in to je hrbtna stran medalje) strahopetnost, plašnost,
nizkotnost, zaskrbljenost, strah. (Bednarich 2003, 141; Bednarich opomba v PR 21) Strah,
krčevit strah pred svojim lastnim izničenjem, pahne subjekt v željo po obvarovanju
edinega, česar se mu zdi, da si lahko lasti, tj. nadaljnje trajanje življenja. Filopsihija je torej
po Michelstaedterju volja do življenja, življenja v njegovi najosnovnejši obliki kot
nadaljnjega preživetja.
»Ljubezen do življenja (filopsihija, op. M. K.) se v različnih oblikah steguje k življenju.«
(PR 16) Za filopsihijo bi lahko rekli, da je univerzalni mehanizem vsega bivajočega, kakor
biva, in je s svojim odtujitvenim značajem razlog neskončnega hrepenenja in nenehnega
gibanja vsega stvarstva.
Če se malo pomudimo pri zgornji opredelitvi, bi opozorili na dva izraza. Izraz mehanizem
bomo srečali predvsem kasneje, ko bo govor o Michelstaedterjevem konceptu retorike. Tam
pravi, da je Platon želel »najti ukano (gr. mechánema), s katero bi se človek lahko
povzdignil do sonca – in prevaral težnost – ne da bi izgubil težo, telo, življenje.« (PR 76)
Platonova filozofija je hotela obdržati težnost (aluzija na primer uteži, peso) in doseči
lahkost, zato je morala doseči ukano. Ne zgolj en akt laži, ene prevare, temveč
sistematično, ki naj bi mu nenehno dajala gotovost. Ta ukana, ta mechánema je tako
mehanizem prevare, ki subjektu, s tem da mu potrjuje gotovost njegovega bivanja in
nujnost njegovih želja za preživetje, za vekomaj zapre vrata pred samodoseganjem svoje

izpostavljen nobeni nevarnosti, ampak bo čim dlje časa živel kot ničvrednež, ki ga bo stiskala sramota –, v teh
(primerih) se zakon glasi takole: moža, ki je v sodnem postopku spoznan za krivega, češ da je sramotno odvrgel
vojaško orožje, naj noben vojskovodja niti noben drug poveljnik v vojni ne uporabi kot vojaka in naj ga ne postavi na
noben drug položaj.«
Gorgias, 512 d-e : »Morda mora tisti, ki je resnično mož, opustiti (hrepenenje) po tem, da bi živel, kolikor dolgo je
mogoče, in ne sme biti preveč radoživ.«

46

biti, pred prepričanjem. Pri Platonu je ta mehanizem njegova filozofija, njegova filozofska
vednost, ki je kot vsaka človeška vednost vedno že retorika. Vendar je retorika, kot jo
pojmuje naš filozof, le najbolj razvita oblika filopsihije. Filopsihija, ki je univerzalna težnja
vsega bivajočega, je težnja vsega bivajočega po sistematičnem ustrojevanju svojega
lastnega sveta. To nas pripelje do drugega izraza, pri katerem se bomo pomudili. Izraz
psyché bi v konceptu filopsihije lahko prevajali na dva načina, ki sta med seboj povezana.
Kot življenje in kot dušo. Filopsihija je, kot smo že omenili, želja po preživetju, po
nadaljnjem trajanju. Vendar življenje ni le goli obstoj. Kar bi lahko na tem mestu imenovali
duša, je tisto, kar se kaže subjektu kot njegov jaz, njegovo zavest o samem sebi in
relacionalne naperjenosti do lastnega okolja. »Življenje je neskončna vzajemna zveza
zavesti.« (PR 17) Življenje je življenje, le kolikor obstaja neka zavest. K vprašanju zavesti
se bomo sicer vrnili nekoliko obširneje kasneje. Sedaj bi radi poudarili zgolj to, da je
fenomen zavesti vedno že dan v razmerju do svoje relacionalne uperjenosti do svoje
okolice in obratno, da je tisto, kar zavest percepira kot svojo okolico, že posledica želje,
volje. Je že popredmetena volja.
Torej, filopsihija se kot volja po nadaljnjem trajanju, po preživetju, manifestira kot ljubezen
do svojega lastnega življenja, kot ga zaznavamo in živimo vsak dan. In obratno, naša
legitimacija vsakodnevnega življenja, naše razumevanje sveta in nas samih kot nekaj
nasebnega, je le odraz želje po preživetju, filopsihije.
Vendar, da ne bo pomote, filopsihija ni nič drugega kot volja sama. V končni instanci je
volja do življenja vedno že volja do volje oz. volja po nadaljnjem generiranju volje.
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3.1.5 Bog ljubezni do življenja
Rekli smo, da je filopsihija univerzalni mehanizem vsega bivajočega, kakor biva, in je s
svojim odtujitvenim značajem razlog neskončnega hrepenenja vsega stvarstva. Sedaj je čas,
da si ogledamo natančneje, kaj to pomeni v praksi.
V najbolj osnovni obliki nam avtor poda že prej omenjeni primer uteži (PR 11-12) in vode
(DS 141). Za obe velja, da je njuna psyché (duša, zavest) popolnoma prežeta z nenehno
željo po nižjem. Biti utež, biti voda, pomeni hlepeti po nižji točki. Ta »nižja točka« je v
bistvu paradoks: po eni strani nižja točka obljublja dokončno zadovoljitev, po drugi strani
pa nižja točka, seveda, v principu nikoli ne more biti dosežena in zato samo nenehno
spodbuja željo po še nižji točki. Ta paradoks je univerzalna ukana filopsihije.
Seveda, tako voda kot utež sta najelementarnejši podobi bivajočega. V njiju gre zgolj za
njuno lastno tendenco, ki sploh še nima nekega drugega. Nižja točka je torej zgolj njuna
naperjenost, nižja točka še ni objekt želje. Vsebuje pa že metaforo bivajočega: vsako
teženje je vedno teženje proti nižjemu (lahko bi celo dejali potapljanje v nizkotnost).
V naslednjem primeru, ki nam ga Michelstaedter postreže, lahko opazujemo klor, (ki ga
avtor jemlje v nekoliko reducirani obliki, kot tisto, kar hlepi le po vodiku.) (PR 18) Zavest
klora je zavest pomanjkanja vodika – nenehna želja in hrepenenjem po njem. Vodik je zanj
edina stvar, ki ima vrednost, njegov življenjski cilj je doseči vodik. Kot pravi Fratta (1986,
26), njegov svet nima barv in ne vonjav, v njem kraljuje zgolj tisto, kar ima zanj vrednost:
njegov svet je vodik.
»Toda temu ščepcu klora gre pri tem za življenje ali smrt. Odkar se je, opremljen s svojo
klorasto zavestjo, kakor koli že prebudil k umrljivemu življenju, obupno hrepeni v
neprestanem pomanjkanju. Njegovo oko zre v temo in ne vidi stvari, ki bi bila zanj:
njegovo bivanje je smrtna bolečina. /.../ Ko je bil vodik daleč, je klor čutil, da mu
primanjkuje vsega, pa ni mogel ugledati, česa nima; hotel je, a ni vedel, kaj hoče. Ko pa
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ga postavimo v stik z vodikom, ko se ga slednji dotakne, tedaj hoče njega. /.../ Klor do
vodika ne more sam, ne more si priskrbeti njegove bližine – nima gotovosti uveljavitve,
čaka, nedejaven. /.../ [K]ajti pogoj določenosti njegovega hotenja ni v njem samem,
ampak v tem, kar je zanj skrivnost, neskončna temnost, kontingenca stvari, naključje,
slučaj: je v zavesti drugih stvari.« (PR 19-20)

Spojitev klora in vodika bo pripeljalo do njune smrti in nastanek klorovodikove kisline. Če
je iz vidika klorovodikove kisline jasno, zakaj sta bila klor in vodik naperjena drug proti
drugemu, pa iz klorovega vidika ni. Čeprav je njegov svet le želja po vodiku in je njegova
klorasta zavest povsem prežeta z željo po vodiku, je vodik nekaj, kar klor sam ni postavil,
temveč mu je dan povsem kontingentno. Še več, klor niti ne ve, kaj zares hoče. Ve zgolj, ko
mu je blizu, ko ga prepozna kot tisto, po čemur hrepeni. Kloru je povsem nejasno, zakaj
stremi proti vodiku, in čeprav mu ni jasno, še vedno to počne – dokler bo klor, bo vedno
težil k vodiku. Kdor zares ve, zakaj si klor želi vodik, je višji organizem, tj. klorovodikova
kislina.
Ravno tako je »želodec sama gola lakota, ovrednotenje hrane, zavest o užitnosti sveta.«
(PR 18) Želodec prisodi vrednost zgolj tistemu, kar je užitno, in njegov svet bi bil ena sama
neskončna lakota. Ampak: »Želodec ni lačen zaradi sebe, marveč zaradi telesa. / ... / Merilo
uveljavitve enega določila je pravzaprav predvidevanje drugih: kompleks določil ni kaos,
temveč organizem.« (PR 20) Da bi želodec vedel, kdaj hoče jesti in kdaj ne sme več, ni
odvisno od želodca samega – sam bi lahko jedel, dokler se ne bi razpočil – temveč od
zavesti višjega organizma. Za prvega je ta mera (kdaj je lačen in kdaj ne) čisto
kontingentna.
Filopsihija tako naredi, da enotno zahtevo po prepričanju onemogoči tako, da le-temu
potrdi svojo željo kot konstitutivno in njemu lastno. Če je v nižjih oblikah bivajočega ta
povzeta v neskončnem hlepenju po neki vnanji reči, se v višjih oblikah organizmov, ki
vsebujejo vse nižje, to hlepenje razprši v množino različnih potreb in želja. Kar je nižji
obliki organizma sicer konstitutivno, a vendar njemu vedno zakrito in temačno in zato
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povsem kontingentno, je v zavesti višje oblike. Nižji obliki bivanja je povsem neznano, da
je njena aktivnost že vsebovana v višjem izrazu filopsihije. Ali kot pravi naš filozof:
» ... ker namreč ni v odločitvah [determinazioni] nižjega posameznika kot
kristaliziranega, da bi ustvaril višjega, temveč je njegovo življenje priličeno določitvam
[determinazioni] slednjega in ta je od prvega pogojen. Tako je človek pogojen od
kamna, vendar je kamen dojemljiv le človeku in skozi človeka. Človek je najširše
individualno jedro, v katerem celotna snovnost (ves čas in prostor) vidi samo sebe /.../
Če je potekal v času razvoj [svolgimento] iz nižjega v višje, je bil razlog za prehod v
višji obliki.« (Michelstaedter v Fratta 1986, 24)

Nižja oblika je vsebovana v višji in višja je razlog nižje. Zato je človek kot kristalizirana
najvišja oblika narave »dedič trpljenja vseh stvari in hkrati njihove zahteve po prepričanju.«
(Fratta 1986, 25) Če pa je človek višja oblika narave, poudari Fratta, to seveda ne pomeni,
da je od ostalega bivajočega ločen oz. da je njegovo bivanje privilegirano nasproti
ostalemu. Ne, človeku je omogočeno, da dojame univerzalno težnjo stvarstva, tj. filopsihijo
in »manko absolutnega temelja življenja« (ibid.). In ravno to dojemanje ga lahko napoti na
pot prepričanja.
Vendar, stopimo en korak nazaj: kako se manifestira filopsihija v višjih organizmih in
človeku? Kot smo zgoraj zapisali, so nižje oblike povsem prežete s svojo željo, medtem ko
se v višjih volja razprši v množico volj. Vendar ta razpršitev ni kaotična, temveč
sistematična. Omenili smo že namreč, da je filopsihija neke vrste ukana, mechánema, je
mehanizem prevare, ki stvarstvo okoli subjekta sistematizira. Če v nižjih bitjih to počne
skorajda avtomatično, takorekoč iz refleksa, pa je pri višjih (in predvsem v človeku) ta
mehanizem bolj kompleksen, saj subjektu daje po eni strani gotovost o predmetih izkustva,
po drugi pa gotovost o sebi kot neki neodvisni entiteti. Tudi višje oblike bivajočega namreč
ne premorejo moči, da bi bile samozadostne. Njihova volja je razpršena čez mnoštvo.
Njihova realnost, njihov svet, pa je odraz te volje – volje do življenja.

50

»Volja narave, da uresničuje svojo polnost v nizu individualnih kristalizacij, doseže vrh
v zavesti človeka, ki obseže prostor in čas, ko v njem iz ljubezni že skorajda zaživi
nepreštevna raznolikost stvari. Vendar ji tudi tu, ko se je že vpregla v čas in prepustila
določenosti, ni dano, da bi se zaobjela. Zaobjetje je prestavljeno naprej. Še vedno ostaja
neskončna in se ne strne v kristal: v absolutno individualnost – v boga. Življenje, v
kateri koli obliki se že pojavlja, vselej sprašuje po življenju, njegovi individualni izrazi,
kristalizacije, pa so v skrbi zase zazrti v samonadaljevanje.« (PR 135)

Kot princip organizacije volja do življenja nižjim bitjem nalaga kontingentni objekt volje,
vendar se ne zaokroži in konča v višjih oz. v najvišjem – človeku – temveč tudi na tej
stopnji gre za nadaljnje trajanje. Ker se človek, posameznik, ne zmore samoprilastiti,
postati absolutni individuum in s tem bog in tako povzeti v sebi celotno bivajoče, vso
naravo, celoten čas in prostor, se prepusti želji po nadaljnjem trajanju in tako tudi drugem
bogu. Temu bogu pravi Michelstaedter bog ljubezni do življenja (oz. bog filopsihije). Tako
kot nižja bitja delujejo v razmerju do višjih, tako višja delujejo v razmerju do tega boga.
Kako pa deluje ta bog?
»Skozi nedoločenost megle, ki ovija stvari, bog daje, da se stvar, ki je organizmu
koristna, zasveti, ta pa se zanjo zavzame, kot da bi mu mogla dati vse življenje:
absolutno prepričanje. Ko bi zloraba lahko zatrla rabo, preudarni bog ugasne luč. Žival,
ki je bila z nečim potešena, zdaj krene tja, kjer je nova luč, ki jo je prižgal dobrotljivi.«
(PR 21)

Bog filopsihije je tako v pravem pomenu neka mechànema, neka ukana, ki v svoji
sistematizaciji organizira razpršenost volje v red potreb, ki imajo svojo stalnost in
hierarhijo (in zato ne morejo biti nikoli docela zadoščene, prilaščene). Bog filopsihije
kontingentnosti daje videz pravila: kar se subjektu kaže kot umen odnos do stvari,
sodelovanje ali celo gospodovanje nad naravo, je le služenje temu bogu – sistematizirana
oblika volje do trajanja, ki ostaja subjektu vedno prikrita, nerazumljiva.
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Bog filopsihije tako deluje enako pri vsem bivajočem tako, da pri vsakem subjektu – tako
na nižji kot na višji ravni – onemogoča končno sklenitev in istovetnost s samim seboj. Bog
filopsihije ni nič drugega kot življenje, ki še naprej zahteva življenje in v vsaki fazi bivajoče
odtujuje od samega sebe. Pri človeku, najvišjem od vseh organizmov, se vzpostavi kot
retorika. Retorika je le najbolj razvita oblika filopsihije, kot je človek najbolj razvita oblika
organizma. Gon, ki išče zadovoljitev v prilaščanju, je univerzalni aspekt vsega bivajočega
in na bistven način konstituira specifično zavest vsakega posebej. Ali kot pravi Fratta:
»Ta bog, ki spominja na zlobnega demiurga gnostične mitologije, je organizacijski
princip univerzuma, po katerem pomanjkljive realnosti podpirajo druga drugo in dajejo
videz, da vsebujejo v sebi zadostni razlog in zaključenost, absolutnost. Vendar pa
njihove potrebe nikoli ne morejo biti potešene, ne da bi se ponovno pojavile v različnih
oblikah v naslednjem trenutku. Zaključenost tako ni nič drugega kot nadaljevanje igre
odnosov, ki se med seboj izmenično križajo in raztapljajo: neskončno vznemirjenje
vsega.« (1986, 23)

Bog filopsihije je za Michelstaedterja tako metafora sistematizacije življenjskega sveta, ki
ostaja subjektu samemu vedno zastrta.

3.1.6 Ugodje
Kot smo že omenili, bog filopsihije v porajajočem stvarstvu subjektu posveti z lučjo in mu
jo kasneje, da zloraba ne bi zatrla rabo, ugasne in jo prižge drugje. (PR 21) Tako se v
porajajočem stvarstvu, v tej »megli nedoločnosti« (ibid.) ustvarja neka stalnost, neki red, ki
ga subjekt koncipira kot določene dane, eksistirajoče entitete – predmete. Ta luč, ki je
metafora spoznanja in vednosti, ki označuje, kaj spoznamo in kako spoznamo, pa ni za
našega filozofa nič drugega kot ugodje samo. Naš avtor to ponazori na naslednji način:
»Vol ne bo iskal pšenice. Prežvekuje pač seno. Nikdar ga ni sit; tako ga vodi ugodje.
Pšenica mu ni všeč, seno pa je zanj sladko, dokler mu koristi; koristno pa je zanj tisto,
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kar mu ugaja. Skozi sladkost se oglašajo vsa druga določila in mu prišepetavajo, naj se
nahrani, da se ohrani. V okusu, ki ga seno sprošča zdaj, je sladka obljuba njegove
bodočnosti, v njem ždijo določila drugih stvari, z njim je napovedana dana prihodnost. Z
okusom vol izkusi, kaj je zanj dobro, kaj omogoča njegovo ohranitev, ki je umeščena v
postopno uresničevanje nenehnega krogotoka potreb.« (PR 22)

Ugodje se sprošča v subjektu, ko ta konzumira nekaj, kar njegovemu organizmu koristi za
preživetje. Zato je volja naperjena na ugodje. Vendar v ugodju ni le nekaj povsem
slučajnega in trenutnega. Ugodje daje po eni strani obljubo nadaljevanja, (obljubo
prihodnosti, preživetja subjekta), po drugi strani pa tudi obljubo, da bo tudi samo v
prihodnosti še naprej na voljo. Zato lahko subjekt, kot pravi Michelstaedter, »[s]krbi za
lastno ohranitev, ne da bi bil v skrbi zanjo; za njegovo bodočnost poskrbi ugodje.« (ibid.)
Ugodja zatorej ne moremo zares iskati, saj je ugodje (ali užitek) vedno v razmerju do
organizma, do njegovega nadaljnjega trajanja. Hedonist, tisti, ki užitek aktivno išče, ki od
veselja do veselja leta, ne more nikoli doseči ugodja ravno zato, ker živi v iluziji, da užitek
obstaja sam po sebi – da je prisoten v določenem predmetu ali dejanju. Najbolj služi ugodju
tisti – pravi naš filozof – ki ga sploh ne išče, saj deluje po načelu ugodja oz. je ugodje
vpisano v sam način njegovega vsakodnevnega življenja v svetu12. V tem pogledu je družba
daleč od tega, da bi posamezniku odtegovala ugodje (užitek). Ravno obratno, po
Michelstaedterju je družba vedno že organizacija, ki je strukturirana na bazi preživetja
svojih članov in zato tudi strukturirana na bazi (organiziranega doseganja) ugodja.

12

»E' il piacere un dio pudico, / fugge da chi lo invocò; / ai piaceri egli è nemico, / fugge da chi lo cercò. / Egli ama
quei che non lo invoca, / egli ama quei con non lo sa; / e dona la sua fioca / chi per altra luce va.« (DS 144)
(Prevod: Ugodje je skromen bog, / beži od tega, ki ga kliče; / užitkom je sovražen, / beži od tega, ki ga išče. / Ljubi
tistega, ki ga ne kliče, / ljubi tistega, ki ga ne pozna; / in daruje svojo zamegljenost, / kdor zasleduje drugo luč.)
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Na tem mestu bi bilo dobrodošlo, da razmerje med voljo in ugodjem prikažemo nekoliko
bolj plastično in pokažemo, zakaj ju naš avtor istoveti z bogom filopsihije. Najprej se je
potrebno spomniti, da je volja vedno volja do določenih (determiniranih) stvari, do
predmetov volje. Volja pa je razpršena na potencialne objekte glede na ugodje. Znotraj časa
je zato volja zdaj naperjena na neki predmet, kasneje na drugega, glede na ugodje. Ker pa
se ugodje pri subjektu sprošča glede na koristnost za preživetje, se v trenutku, ko bi
organizmu nadaljnja raba škodovala, ugodje preneha in volja se preusmeri na neki drug
objekt, ki bi mu priskrbel ugodje.
Nadalje, točka križanja volje in ugodja subjektu potrdi, da dane stvari bivajo tako, kakor se
volji kažejo, in s tem zaživi obljuba, da bodo na voljo še v bodočnosti. Tako pojavi volje
postanejo odvezani od subjektove eksistence in postanejo stvari, ki bivajo neodvisno od
njega. Še več, organizirajo se hierarhično: nekateri so pomembnejši, drugi manj, nekateri v
enem času, drugi v drugem.
»Človek ne pravi: To je zame, ampak si reče: To je. Ne govori: To mi ugaja, marveč: To
je dobro. Kajti tisti jaz, za katerega je stvar dobra ali sploh obstaja, je njegova zavest,
njegovo ugodje, njegova dejanskost, ki jo doživlja, kot bi bila trajna in razvezana od
časa. Je on in je svet« (PR 23)

Kot smo že omenili, je temporalizacija že zanikanje svoje inherentne omejnosti. V tem
smislu tudi fenomeni volje, ko se »osvobodijo« svoje sočasnosti v subjektovi volitivni
naperjenosti, postanejo determinirani, določeni, postanejo neke nasebnosti, saj pričnejo
bivati v času, v preteklosti ali prihodnosti, (saj jim volja lahko da vse razen sedanjosti),
obstajajo, čakajoč na srečanje s subjektom.
In nazadnje, velja tudi obratno. Ravno v razpršenosti volje, v sprotnem iskanju in
doseganju ugodja skozi čas, se subjekt »čuti enakega ob različnem času in sredi različnih
stvari. Poreče si: Jaz sem.« (PR 23) Subjekt se čuti ločenega od posameznih reifikacij svoje
volje in zato vidi svojo eksistenco kot nekaj nasebnega in gotovega. Zato lahko zahteva
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stvari, čuti pravico do njih in smatra, da so te stvari njegova last. Hkrati pa ta odnos do
stvari tudi njega reificira. Svoje bivanje vidi v času, namenjen pa mu je tudi prostor v tem
svetu. Postane stvar med stvarmi.
V tem vidiku, ponavljamo, lahko subjekt skrbi za lastno ohranitev, ne da bi bil v skrbi
zanjo. Njegovo razdrobljeno delovanje mu daje gotovost nasebne vrednosti. To gotovost pa
mu daje bog filopsihije. Sistematiziranje objektov volje prek ugodja omogoča subjektu neki
razumljiv okvir, kjer se subjekt lahko giblje in deluje znotraj prostora in časa, ne da bi se
zavedel svoje radikalne kontingentnosti in omejenosti.

3.1.7 Zavest, življenje, svet
Na tem mestu smo prišli do subjektove zavesti, kot jo pojmuje Michelstaedter. Zanj
»[n]obena stvar ni sama po sebi, ampak glede na dano zavest.« (PR 17) Determinacija
stvari ni, glede na zavest o njej in zavedanje, nič drugega kot prisojanje vrednosti 13. Zato je
zavest posledica filopsihije, saj v svojem vrednotenju, arbitrarno, glede na slučajno potrebo
v danem trenutku, v stvarstvu vrednoti, kaj je dobro zanj, kaj mu koristi, kaj je boljše ali
slabše, in to približa sebi. Zato je zavest konstituirana skozi voljo, saj ne obstaja zavest o
niču ali zavest o absolutu. Zavest je vedno vključena v kontingenco slučaja, v katerem se je
subjekt znašel, in zato lahko le motri kontingenco možnosti: možnost dosegati določene
stvari glede na njegovo korist.
Subjektova eksistenca je tako razpršena skozi množico zavesti. Subjekt nenehno, v vsakem
trenutku, v skrbi za nadaljnje preživetje vrednoti možnosti, ki so mu po kontingenci dane. S

13

» / ... / brez atribuiranja vrednosti ni nikakršne oblike zavesti, še toliko manj samozavedanja.« (Fratta 1986, 25)
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tem pa izgublja ravno sebe, svoje bivanje, ki je edino, kar lahko ima, in svojo sedanjost, ki
je edina, v kateri zares biva.
»Sebe ne more ujeti, sebi ne more zavladati, saj je prisiljen prisojati vrednosti svoji
osebi, ki jo določajo stvari, in stvarem, ki jih potrebuje za svoje vztrajanje. V tej motnji
ga stvari odtegujejo skozi čas. – Človek se prebudi h končnemu življenju, rodi se po tuji
volji. Dana mu je os, okoli katere naj se vrti, dane so mu stvari, ki jih šteje za svoje.
Nima pa jih bolj, kot te imajo njega, čeprav zaradi razpredenosti sestava določil ne
vpijejo njegove zavesti, ko se ta uveljavlja v njih.« (PR 25)

Zavest je tako nenehno v skrbi za preživetje subjekta in se zato nenehno moti s
kontingentnimi stvarmi. Ker se ukvarja s skrbjo za preživetje, ne more nikoli zares zaživeti,
temveč lahko le nenehno podaljšuje svoje življenje. Življenje se ne zmore zajeti, se ne
zmore ustaviti. Če bi zmoglo, bi pomenilo, da ne bi bilo več volje in zato ne bi bilo več
zavesti. Življenju zato gre vedno zgolj za življenje.
Tako se subjekt vrti v brezizhodnem krogu iluzorne individualnosti, v krogu
»posameznikovih utvar. / … / Stvarne so zanj stvari, ki čakajo na njegovo prihodnost: nekaj
ostaja, nekaj me pričakuje, obstaja upanje, zadosten sem.« (PR 24) Ta krog je krog
filopsihije, v katerega je ujeto vse bivajoče. Vsako zadoščenje, vsako ugodje, proizvede nov
manko, novo željo. Subjekt ima iluzijo, da se ukvarja z realnimi stvarmi, da živi v nekem
realnem svetu, vendar se ukvarja le s samim sabo, s svojimi projekcijami, svojimi nameni,
svojimi razlogi. Ni v odnosu do absoluta in ni v odnosu do resnice – resnično in neresnično
dojema le v razmerju do njegovega nadaljnjega obstoja.
Življenje, kot se ga subjekt nenehno zaveda, pa mu predstavlja tudi njegovo izkušnjo sveta.
»Vsakomur je njegov svet svet sam: vrednost tega sveta je korelat njegove valence, tako
kot je njegov okus korelat izkušenj. Moj svet ni nič drugega kot moj korelativ: moje ugodje.
/.../ Isto sta moje bivanje in svet, ki ga živim.« (ibid.) Ta vzpostavitev sveta je torej akt
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transcedentalnega subjekta, ki v skladu s filopsihijo vzpostavi svoj empirični svet in svoj
empirični jaz znotraj njega.
V stvarstvu tako ni nikakršnega reda, temveč zgolj neskončen boj, saj vsak vidi svoj svet v
skladu s svojim ugodjem.
»Cvet v čebeli vidi raznašalko cvetnega prahu, čebela pa v cvetu slastno hrano za
ličinke. Ko se dva organizma dotakneta, v pripravnosti drugega vsak od njiju pravzaprav
uzre sebe, 'tako kot v zrcalu' (Fajdros, 255). Ne ve, ali njegova uveljavitev sovpada z
uveljavitvijo drugega ali nasprotno z zatrtjem njegove bodočnosti, celo z njegovo
smrtjo: vsakdo ve, kaj je dobro zanj, drugi je kajpak sredstvo, da bi prvi dosegel svoj
cilj, tvar, potrebna za življenje.« (PR 33)

Navidezna harmonija kozmosa je tako le preobleka spora14. Svet ni prostor, kjer se subjekti
med seboj srečajo, temveč prostor, kjer se svetovi med seboj trkajo. Strah pred smrtjo in
volja po nadaljnjem življenju razkrivata bistveno samotnost subjekta, saj ne zmore videti
ničesar, kar ni vedno že on sam, njegovo ogledalo oz. natančneje ogledalo njegove volje do
življenja. Zato pa stvari daje v čas: enkrat približa eno, drugič drugo, v skladu s svojim
ugodjem in koristnostjo. Nezmožen je drugosti15, ravno zato, ker ni zmožen imeti samega
sebe. In ker ni zmožen imeti sebe, išče sebe, svoje prepričanje v svetu. Svojo bit ima v
bodočnosti, v reifikaciji sveta in sebe znotraj njega. In ravno to je neadekvatno prepričanje:
subjekt se razdeli na vedno pomanjkljivo sebstvo in njegovo bit, ki je v svetu in ki se v
brezizhodnem krogu utvar nenehno oddaljuje v bodočnost. Njegovo pomanjkanje biti

14

»Neprepričani posameznik vidi vedno drugega – pa naj bo to Narava ali drug posameznik – kot snov za oblikovanje.
Vsaka oblika priličevanja snovi v skladu s svojo potrebo je vedno akt nasilja.« (Perego in Storace 2005, 40)

15

Še v najbolj intimnem srečanju med dvema ljubimcema – po Michelstaedterju – ne more priti do pravega srečanja ali
združitve: »Ljubimcev ne spojijo niti poljubi niti telesna združitev niti kaj drugega, kar si ljubezen lahko omisli. Še
vedno ostaneta dva: osamljena sta in različna, drug pred drugim.« (PR 13)
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ustvari iluzorno bit sveta. »In na ta način je 'čudež' dovršen: ne-bit je postala svet in je
prevzela videz biti.« (Fratta 1986, 23)
Ta krog iluzorne individualnosti po eni strani daje občutek varnosti: ta krog je krog ugodja,
v katerem se različne potrebe v različnem času pojavljajo, kar daje občutek reda,
sistematičnosti in hkrati zagotovilo, da bo volja lahko potešena tudi v prihodnosti.
Vendar po drugi strani ni v tem svetu nikakršne nujnosti, ki bi izhajala iz posameznega
bivajočega. Svet, ki je postavljen na piedestal biti, je v svojem bistvu povsem kontingenten
in odvisen od slučajnih okoliščin. V trku svetov, v srečanju med subjekti in njihovimi
interesi, se mora šibkejši, če hoče preživeti, podrediti močnejšemu. (PR 35) Tam, kjer bosta
močni in šibki imela isti interes, se bo moral šibki umakniti, da bi preživel. V tej točki želja
po preživetju filopsihija, oblikuje izkušnjo sveta. Svet tako ni konstituiran le na doseganju
ugodja, koristi za nadaljnje preživetje, temveč tudi na kompromisu, ki ga mora subjekt
sprejeti v strahu pred smrtjo. Zato življenje neprepričanega ni njegovo življenje – vodi ga
filopsihija. Strah pred smrtjo mu onemogoči živeti, kot bi lahko živel, kot on, kot
posameznik. Njegovo življenje je kontingenca, je kompromis, ni on tisti, ki si dela
življenje, temveč je nezmožnost soočenja s svojo lastno smrtnostjo tista, ki mu ustvarja
svet.
Na tej točki smo predstavili celotno dialektiko filopsihije (oz. dialektiko volje), ki iz
aporetičnega subjekta pripelje do izgradnje sveta. Ta zgradba sveta mu daje občutek
varnosti, četudi za ceno prilastitve samega sebe – za ceno svoje biti. To neadekvatno
prepričanje, ta lažna varnost pa obstane, le dokler, kot pravi naš avtor, se v teku posameznik
ne spotakne.
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3.2 Narediti iz sebe plamen
V tem poglavju je naša naloga predstaviti Michelstaedterjev osrednji filozofski koncept:
pojem prepričanja. Čeprav je to osišče celotne njegove misli, zasede zelo skromen delež v
delu Prepričanje in retorika.
Mnogo kritikov, med drugimi že zelo zgodaj tudi pomembni italijanski idealistični filozof
Giovanni Gentile (Cavaglion 2002, 67-68), je zato Michelstaedterju očitalo, da je pars
construens nesorazmerno kratek proti pars destruens, kar kaže na nehomogenost
filozofskega dela, saj del, ki govori o prepričanju, ne premore take jasnosti in kaže na manj
vloženega truda v nasprotju s preostalim, kritičnim delom. Kritika Michelstaedterja naj bi
torej bila, da se je kot mladenič znal postaviti v boj, vendar da tisto, za kar se je bojeval, ni
znal ne zmogel povsem premisliti.
Zgornji kritiki se ne bomo pridružili. To pa iz naslednjih razlogov, ki jih vidimo kot nujne
za razumevanje Michelstaedterjeve misli. Najprej je potrebno poudariti, da je pot
prepričanja preko via negationis. Kritika, četudi ni inherentni del prepričanja, je nujna za
vstop na pot prepričanja. Nadalje, prepričanje ni neka vednost, ki bi jo lahko zajeli znotraj
konceptov – takšno prepričanje ne bi bilo nič drugega kot še ena izmed manifestacij
retorike. Z besedami se lahko bojujemo proti besedam (PR 147), lahko delamo kritiko,
vendar ne moremo povedati zares ničesar o prepričanju. Besede lahko zato uporabljamo le
pogojno, kot podobe, ki nam poskušajo priobčiti nekaj neizrekljivega.
In nazadnje, prepričanje ni neko stanje, ki ga doseže človek in ga zato lahko natančno
popiše. Prepričanje je stanje aktivnosti, stalnega napora, je akt popolnega osebnega
angažmaja v vsakem trenutku. Zato ni nekega stanja prepričanja, temveč le pot prepričanja,
saj je prepričanje nikoli dovršen projekt. Prepričani namreč ne moremo postati, če ne
živimo svojo individualnost do skrajnih zmožnosti.
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»Po poti prepričanja ne vozijo tramvaji, na njej ni znamenj, znakov, ki bi jih lahko
sporočali, se jih naučili in ponavljali. Vendar vsakdo čuti, da mora najti to pot. Bolečina
kaže, v katero smer je treba hoditi: pot naj si vsakdo utre sam, saj ostaja sam. Nihče mu
ne more pomagati, pomagati si mora sam. Na poti prepričanja je samo en smerokaz: ne
zadovolji se s tem, kar ti je dano.« (PR 71)

Prepričanje bi zato lahko imenovali praktična filozofija. V tem delu ontologija in etika
povsem sovpadeta. Vendar moramo najprej videti, kje in kako se pri posamezniku sploh
javlja potreba po prepričanju.

3.2.1 Luknjavi svet
V sledečem podpoglavju je naš namen osvetliti, na kakšen način se javlja v subjektu
zahteva po prepričanju. Videli bomo, da zgradba sveta, ki jo posameznik vzpostavi skozi
mehanizem (mechánema) filopsihije, ni tako trdna in neprepustna, kot se sprva mogoče
zazdi.
Če smo v prejšnjem poglavju poudarili, da je filopsihija mehanizem, ki obvladuje celotno
bivajoče, se bomo sedaj osredotočili na človeka. Kot smo omenili, je človek kot najvišji
organizem nosilec zahteve po prepričanju celotnega bivajočega, saj je v njem vsebovana
celota nižjih organizmov.
Za začetek bi bilo dobrodošlo, da na hitro obnovimo, do katerih sklepov smo prispeli v
prejšnjem poglavju. Dejali smo, da filopsihija subjektu onemogoča, da bi sebe prilastil, si
zadostil v svoji takšnosti (v svoji danosti) in zato mu volja nenehno predočuje prigodne
predmete, v katerih naj bi svoj manko bivanja potešil. Ker pa je volja vedno volja do
nadaljnjega trajanja, mu objekti volje koristijo le za nadaljnje preživetje. Subjekt tako
nikoli ne more zadovoljiti svojega manka, temveč se ujame v začaran krog lovljenja vedno
novih in novih zadovoljitev, ki mu sicer prinašajo ugodje, vendar mu hkrati tudi
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onemogočajo prepričati se. Tako ga vzdržuje vedno lačnega, vedno hlepečega, vedno
željnega.
Dejali smo tudi, da je filopsihija mehanizem ukane. Ne gre le za to, da subjekt nenehno
hlepi po nečem novem, temveč da se v tej kontingenci vzpostavi neki red, ki ga subjekt
koncipira kot realni svet. Predmeti (možnega) ugodja zanj postanejo realni predmeti.
Nastane razlika med subjektom in objektom, pri čemer je objekt vzpostavljen skozi interes,
skozi voljo posameznika po njegovem prilaščanju. Zato smo dejali, da transcedentalni
subjekt vzpostavi empirični subjekt (želeči, interesent) in empirični objekt (želeno,
namenski predmet), ta vzpostavitev pa se zgodi skozi voljo do trajanja oz. filopsihijo.
Nazadnje smo poudarili, da se mora v kozmosu bivajočega, kjer vsak subjekt hlepi po
svojem ugodju, šibkejši, če želi preživeti, prilagoditi močnejšemu. Svet subjekta torej ni
izgrajen le iz svoje lastne naperjenosti na ugodje, temveč mora upoštevati tudi interes
drugega, ki bi ga lahko, če bi mu prekrižal pot, pokončal. V tem smislu je svet, ki ga
subjekt dojema kot realnega, kompromis preživetja, saj ga v isti meri določujejo tudi vnanje
okoliščine drugih subjektov.
Če sklenemo, je svet splet mnogih relacij, ki niso v oblasti posameznika, temveč le njegove
volje do življenja. Zato njegov svet, čeravno se mu kaže kot urejen in umen, čeprav lahko
celo misli, da mu gospoduje, ni nikoli zares njegov svet in zato, pravi naš avtor,
posameznik ne živi svojega življenja.
Kot smo torej poudarili, je za našega filozofa svet, kot ga dojema subjekt, spleten iz
množice relacij med seboj in drugimi subjekti, tj. je korelativen, in je spleten na podlagi
interesa16. Vendar subjekt ravno zato, ker je njegova zavest utemeljena na njegovi volji,

16

Interes v svoji izvorni obliki kot inter-esse, tj. tisto, kar se dogaja med bitji.
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svet spoznava kot ogledalo samega sebe. Nikoli namreč ne vidi drugega, temveč le
predmete volje.
Po eni strani je torej ta filopsihični svet posledica želje po zadostitvi bivanjskega manka in
njegove zahteve po prepričanju, po drugi pa ravno ta svet bivajočemu onemogoča, da bi se
prepričal, tako da ga zadržuje v začaranem krogu nenehne potrebe in prilaščanja vnanjih
stvari. Zato se ta svet ne dotika zares nobene globine, nobenega drugega bitja, temveč
ostaja površinski, na ravni strategije (namenskosti) preživetja oz. izogibanja smrti.
To stalno in vztrajajočo nemoč subjekt čuti kot glas bolečine. Tako pravi naš avtor:
»Čuti, da se pod površino ugodja pretaka nekaj takega, pred čemer je nemočen, ker
presega njegovo zavest. Znana (končna) zasnova posameznikovih utvar, ki jo
razsvetljuje ugodje, ni tako gosto napletena, da ne bi iz nje presevala temačnost
neznanega (neskončnega). Ugodje spremlja zamolkla, a vztrajna bolečina.« (PR 26)

Tu nam avtor poda dve metafori, ki nam prikažeta javljanje prepričanja oz. možen vstop na
pot prepričanja: tema (oz. dvojica tema/svetloba) in bolečina (oz. glas bolečine). Če se
najprej pomudimo pri prvi, bi si drznili trditi, da je tema prostor, kjer se človek sreča s
samim seboj, s svojo danostjo. Ne moremo se izogniti zavestnemu (oz. vsaj tako se nam
zdi) pervertiranju tradicionalne dvojice, kjer tema predstavlja laž, zablodo in luč resnico,
spoznanje. Mogoče bi si lahko drznili videti tudi kritiko razsvetljenstva, ki z lučjo razuma
želi presvetliti stvarstvo in v njem spoznati (objektivno) bistvo in bit stvari, takšnih, kot so,
neodvisno od naše subjektivnosti. Za Michelstaedterja namreč te »realne entitete« ne
obstajajo – luč, ki jih osvetljuje, pa naj bo na vsakodnevni ravni percepcije zunanjega sveta
kot na višjih ravneh znanosti, je vedno ista luč filopsihije (luč potrebe in ugodja). Tema
tako pri našem avtorju predstavlja ravno pomanjkanje tega mehanizma filopsihije, ki
reificira željo tako, da ji daje neko (nasebno) vrednost. V tej temi se zato pokaže ničnost
sveta, saj izgubi vso vrednost. Splet korelacij, ki konstituira svet, izgine in prikaže se
njihova resnična neutemeljenost ali ničnost. Svet, ta utvara korelacij, se pojavlja
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posamezniku kot zaključen, končen, definiran, pojasnjen, saj je, kot pravi avtor v zgornjem
citatu, razsvetljen od ugodja. Ko pa ta luč ugasne, se pod tem končnim svetom razkrije
neskončno brezno, ki razkrije resnico posameznikovega bivanja.
Vendar, kaj sploh je ta temačnost, to neskončno brezno? To je nič. Kaj pa pomeni, da je pod
videzom, pod utvaro, ki nam jo nenehno priskrbuje bog filopsihije, nič? Paziti se moramo
nihilistične interpretacije: ne gre za to, da bi obstajal le videz, zabloda in pod njim ne bi
bilo ničesar. Potrebno je poudariti, da za videzom je nič. Pod spletom utvar, ki kreirajo
končni svet, je neskončno brezno niča in s to grozečo neskončnostjo se v temi sreča človek.
Vendar srečanje s to neskončnostjo, s tem ničem, ni nič drugega kot srečanje posameznika s
samim seboj. On je ta nič, on je ta ne-bit. V temi, ko luč ugodja ugasne in s tem celoten
svet, ki mu je posameznik pridal dostojanstvo biti, se manifestira izvotlenost, ne-bit samege
bivajočega. Oziroma, kot smo že v prejšnjem poglavju dejali: ker subjekt postavi svojo bit
v preživetje (tj. v prihodnost), torej v ne-bit, izgubi svojo lastno bit in tako postane tudi sam
ne-bit. Fratta zato poda zanimivo interpretacijo, kaj Michelstaedter misli, ko uvede
Parmenidov koncept enotnosti misli in bivanja: »drži torej, da sta 'misel in stvar, na katero
mislim', ena in ista stvar, vendar v smislu, da obeh ni.« (1986, 32) Subjekt, oropan svoje
biti, lahko opazuje le stvar, ki je oropana svoje biti. Če torej obstaja neki subjektov svet, sta
oba, subjekt in svet, ne-bitji.
Preden povsem dokončamo to točko, se bomo osredotočili na tekst in s tremi primeri
predstavili, kako avtor predstavi dotični problem. Najprej se bomo dotaknili primera otrok.
Otroci namreč predstavljajo ljudi, ki jim biti živ še ni postala navada (PR 28) oz. ki jim
splet utvar še ni izdelal neko koherentno vizijo in zaključene vizije sveta. Zato je
človeškemu otroku že po sebi dano, da sprevidi, kot smo že prej povedali, »manko
absolutnega temelja življenja« (Fratta 1986, 25), v nasprotju z nižjimi organizmi na eni
strani, kjer je afirmacija volje, in s tem objektov volje, prisotna že od samega začetka
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njihovega bivanja, in odraslega človeka na drugi strani, ki mu živeti postane navada in se
tako tej grozi manka izogne tako, da se prepusti varnemu zavetju retorike.
Tako piše Michelstaedter:
“Otroci žive, kot bi njihovo življenje obviselo. Pri njih je ta splet precej manj določen,
zato pa toliko bolj neurejen: tu je gost in svetal, tam tanjši, temačen in vendar prosojen.
/.../ Še odpočiti se ne morejo od potegavščin in načrtov, pa jih že zgrabi osamljenost. /.../
Njihova glavica se ozre v temo. Stvari se skazijo, spačene so in čudne: neke oči jih
gledajo, neka ušesa jim prisluškujejo, roke se stegujejo k njim. /.../ Ko otroci stopajo
skozi temno sobo, se jim zdi, da se ta brezimna bitja oglašajo s tisočerimi glasovi, da jih
grabijo s tisočimi rokami, da se je tema tisočkrat zakrohotala. Čutijo, da jih vpija mrak.
Kakor zblazneli bežijo v strahu, kričaje, da bi jih zgrabila omotica.” (PR 27-28)

Otrok še živo dojema, kako nejasna je razmejitev med bivanjem in ničem. Ker njegov svet
še ni tako trdno zacementiran, ni tako zaključen in ponavljajoč se, tudi gotovost njegovega
empiričnega jaza ostaja na nitki. Svet, ki ga sam šele sestavlja, se lahko hitro razruši, saj
zaradi pomanjkanja navad nima še vzpostavljane hierarhije vrednotenja, ki bi mu uredilo
krogotok bivanjske utvare. Osamljenost, ki jo čuti v trenutkih miru, se pojavi kot nemoč, da
si prilasti karkoli ali kogarkoli. Tema mu v trenutku lahko zanika obstoj sveta. Pomanjkanje
luči mu daje občutek nedomačnosti, groze in nemoči. Predmeti niso več tisti, ki jih je vajen,
temveč dobijo občutek tujosti, živosti, grožnje. Tema pa v svoji nezaključenosti deluje kot
brezno, ki ga vleče. To je nič, ki mu grozi, da ga bo pokončal, izničil, ki ga v vsakem
trenutku napada, spremlja, lovi. Beg od njega, krik in jok so želja po rešitvi, po gotovosti,
želja po varnosti, po preživetju. Otrok je tako na mejni liniji. Po eni strani njegova
aktivnost izhaja iz njega samega, pozna »veselje, ki ga odrasli več ne poznajo,« (PR 27),
lahko bi rekli, da živi trenutke prepričanosti. Hkrati pa ga nenehni občutek ogroženosti,
zavesti o svoji nemoči, vlečeta v naročje varnosti in gotovosti. Svet, ki si ga bo skozi leta
gradil, bo ravno ta svet, ki ga bo rešil te nemoči, ki ga bo odrešil nenehne grožnje izničenja,
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za ceno namenskega usmerjenja vse energije in dejanj, v nadaljnjo varnost in nadaljnje
preživetje.
»Pravzaprav se ne bodo dolgo trudili. Omotilo jih bo življenje. Biti živ postane navada.
Če nas stvari ne privlačijo, jih opustimo, preostalo pa se itak tesno poveže v enoličen
splet. Otrok zrase v moža, pozabljene so ure, ko se je oglašal strah, zdaj izza stvari
pritajeno curlja zamolkla, spokojna, vztrajna bolečina.« (PR 28)

Otrok odraste. Biti odrasel pri Michelstaedterju ni zgolj biološki razvoj, temveč kvalitativna
sprememba. Odrasti pomeni afirmirati svoje želje na sistematičen način tako, da bodo
objekti naše volje vedno in redno v naši bližini. S tem človek vzpostavi svojo moč nad
stvarstvom, vendar le navidezno, površinsko. Njegov občutek nemoči, njegova groza nad
neobvladovanjem svojega bivanja, nad možnostjo izničenja, ostaja zgolj zatrta in vendar
nenehno, čeprav tiho, prisotna.17
Tu smo prispeli do drugega primera, ki nam ga avtor predstavi. Čeprav je »zastor utvar«,
kot ga imenuje avtor, že povsem prepleten, se vsake toliko odstre in izza njega zazija
brezno nedoločnosti oz. grožnja teme. Še vedno smo pri metafori teme. Vsako noč, ko
človek leže k spancu, njegova percepcija sveta ugasne. »Človek je že spet brez imena in
priimka, brez soproge in sorodnikov, brez opravil, brez oblek, sam, nag, njegove oči so
uprte v temo.« (PR 28) Izgubi svoj občutek moči in gospostva nad stvarstvom. Spet postane
nemočen v objemu nedomačnosti. Sanje delujejo kot tista grozna bitja pri otrocih. Kažejo
mu, da nima v oblasti ničesar, predvsem pa ne sebe. Ko se tak človek zbudi sredi noči, si
mora na silo ponovno sestaviti svet, ki ni niti realen niti njegov. »Žena leži tu ob meni, tam
visi moja obleka, zraven so slike sorodnikov, vse drage, znane stvari.« (ibid.) Groza nemoči

17

»Ljudje so otroci v temi; in če so otrokove nočne prikazni vztrajnejše in strašnejše, je to zato, ker še ni zapopadel
kriterija iluzije, zgrajenega kot obramba in 'fiksiranega' v zavesti, tako da lahko vztraja v temi; odrasel se je naučil
prepoznati to, kar mu služi kot ščit pred prikaznimi, njegovi plotovi so utrjeni in zgoščeni.« (Raschini 1988, 142)
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je sicer čez dan pozabljena, spet zastrta z videzom izpolnjenosti in zadovoljnosti, vendar
občutek, da ta svet ni njegov, da je konstrukt, ki za sabo skriva globoko brezno, stalno
vztraja na robovih njegove misli: da je svet zgolj videz moči, ki skriva globoko nemoč.
Ravno nebivajočnost sveta kaže na negotovost njegovega bivanja. Če mu luč prikazuje svet
v siju ugodja, mu tema prikazuje resnico njegove bolečine. Bolečina njegove večne nemoči
in deficitarnosti. Tako subjekt ostaja večno razdeljen. Tam, kjer išče rešitev svoje bolečine –
v svetu ugodja, je ne more najti, z njim ne more zapolniti svojega manka. To tudi nenehno
čuti, vendar za to krivi določena svetna dejstva. »Tedaj je videti, kot da je nemoč povzročilo
nekaj določenega.« (PR 29) Ne razume bolečine kot svojega bistvenega načina bivanja,
temveč jo objektivira oz. omeji na neki poseben vidik. »Poimenuje jo z različnimi imeni:
kesanje, otožnost in dolgočasje, jeza, bolečina, strah, celo čezmerna sreča.« (ibid.)
Vsi omenjeni »občutki«, če jih lahko tako imenujemo, posamezniku dajejo občutiti njegovo
nemoč, ki pa je ne zazna kot svojo bistveno bivanjsko nemoč, saj jo kanalizira na določene
objektivne vidike. Kesanje kaže na skrb in nemoč v prihodnosti zaradi dejanja iz
preteklosti. Otožnost in dolgčas sta prekinitvi spleta ugodja s stvarmi. »Človek tedaj izkusi
bolečo možnost svoje nebiti. Izgubljen je v nemočnem hlepenju in prepuščen neznanemu.«
(PR 30) Otožnost in dolgčas tako izvotlita svet, ki ga posameznik percipira, da mu dasta
občutek, kot da sam zares ne živi življenja. Strah se javlja kot nemoč pred nečim tujim ali
močnejšim, nečim, česar ne moremo kontrolirati. Ta občutek nemoči in možnosti našega
izničenja nam lahko tako razbije utvaro varnosti, ki nam jo daje naš pojasnjeni svet, da
odrevenimo, lahko pa nas celo pahne v smrt. Jeza, ki jo človek začuti ob dejanju ali
premoči druge osebe, želi vzpostaviti moč, vendar za ceno povzetja celotne osebe. Bolečina
se porodi v trenutkih – nezgoda, bolezen, smrt – ko se zastor varnosti, ki ga je gojil
posameznik, nepričakovano prelomi in se pokaže radikalna nemoč osebe. Michelstaedter
kot zadnjo točko vidi tudi čezmerno srečo. Ta naj bi razgrnila pred njim vse, čemur je
pripisoval absolutno vrednost.
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Zastor utvare, ta splet korelacij, ki ga človek doživlja kot realen svet, skriva pod seboj
bolečino bivanja. Ta bolečina pa pride na dan v mejnih trenutkih, ko človek začuti svojo
nemoč. »Vse je prežeto z enako bolečino bivanja, ki se ne more potešiti, čeprav se ima za
potešeno.« (PR 32) Ta bolečina, ki jo posameznik noče ali ne zmore vzeti nase, je razlog,
da človek išče ugodje in varnost, še več, gotovost svoje biti v svetu in skozi svet. Svet mu
daje kratkotrajni občutek zadovoljenosti in moči, vendar zgolj, če mechánema filopsihije
vzdržuje determinirane objekte še v prihodnosti. V trenutku, ko je ta splet določil pretrgan,
se kot vulkan zgrne nad njim zavest o njegovi bistveni nemoči.
»Prekinjen je glas ugodja, ki je govoril: Ti si. Bivanje še naprej hlepi po njem, pa čeprav se
tu razloči samo še gluho žuborenje bolečine: Ti nisi.« (ibid.) Razbitje iluzije gotovega sveta
nam spodmakne tudi gotovost našega jaza, ki smo ga prej imenovali empirični jaz. V
bolečini svojega manka se razkrije njegova radikalna nemoč. Hlepi po življenju, vendar ga
ne more doseči. Ostaja v tem niču, kot smo ga prej imenovali. Ker njegova radikalna
nemoč je ravno v nemoči biti. Želja imeti, si prilastiti bit v svetu v prihodnosti, je zgolj
posledica njegove nemoči biti.
To nas pripelje k zadnjemu primeru, kjer bomo sklenili to podpoglavje. Michelstaedter se tu
sprašuje o intenci delovanja. »Čemu počneš, kar počneš? S kakšnim duhom to delaš?« (PR
37) Avtor izzove vsakršno človeško udejstvovanje, da se iz oči v oči sooči z lastnim
izničenjem – s svojo smrtjo. Kako bo posameznik deloval v luči skorajšnje gotove smrti?
Ali bo njegovo delovanje, njegovo občevanje v njegovih očeh še imelo smisel? Ali bo
njegovo pehanje za stvarmi, za doživetji, imelo še vedno isti čar? Če aktivnost ne izhaja iz
posameznika, temveč je namenska (da bi dosegel nekaj), bo v gotovosti bližnje smrti ta
namen izgubil vsak razlog. Če ji gre za vzajemne zveze s stvarmi (za korelacijo), bo ta splet
pretrgan in bo posameznik ostal hlepeč in nemočen pred sivim in neokusnim svetom.
Vsako namensko dejanje, vsaka zveza izhaja iz kontingence: nekaj se je zgodilo in zato
moram nekaj narediti, da bom nekaj dosegel. Takšna aktivnost pa ne izhaja iz samega sebe,

67

temveč iz želje po preživetju. Naznanitev skorajšnje smrti uniči smiselnost takšne
aktivnosti in z njo tudi vse, čemur je do sedaj pripisoval vrednost. Mechánema filopsihije,
ki je do sedaj vzdrževala svet, se razblini.
»Ne, še jesti ne moreš, hrana nima več istega okusa, med je grenak, mleko skisano,
meso žaltavo. Vonj po hrani je odvraten: zaudarja po truplu. Se boš v zadnjih trenutkih
potolažil ob ženskem telesu? Še slabše bo: je mrtvo meso. Želiš užiti sonce, zrak
svetlobo, nebo? Kaj naj bi sploh užil? Sonce gnije kot sadež, svetloba je ugasnila, zraka
ni, duši te, nebo te tlači kot nizek strop. Vse je že odeto v temo. /.../ Smisel stvari, okus,
užitje sveta so namenjeni zgolj vztrajanju, biti rojen ni nič drugega kot hoteti vztrajanje:
ljudje živijo, da bi živeli: da ne bi umrli.« (PR 38)

Življenje v svetu, življenje v kontingenci je le volja do preživetja, ki se zlomi takoj, ko
imamo smrt pred očmi. Vendar naš avtor poda še en poudarek: tudi biti rojen je
kontingentno. Tudi dejstvo rojstva ne nosi s seboj ne nujnosti ne pravice do preživetja.
Življenje nosi le gotovost smrti. In ker posamezniki vidijo v svojem dejstvu rojstva nekaj
bistvenega, hočejo svoje življenje še naprej obdržati. Živijo, ker živijo. Vendar njihovo
življenje ni nič drugega kot želja po preživetju, po podaljševanju. V trenutku, ko se javlja
smrt, pa vse izgubi vrednost. Kajti že prej niso živeli, temveč so le podaljševali nekaj, kar
jim je bilo po kontingenci dano. Zato avtor pravi: »Kdor se smrti boji, ta je že mrtev.« (PR
39) Življenje, ki živi zato, da bi še naprej živelo, ni življenje, saj ne izhaja iz njega samega,
temveč je ne-življenje, smrt.18
Tu se lahko spet navežemo na točko, ki smo jo že poudarili, torej da se posameznik v temi
sreča z ničem, ki je on sam. Ta nič je smrt, ki je v želji po premagovanju že zavladala
celotnemu življenju. Smrt je ne-bit. Ker pa je človek svojo bit dal v nadaljnje preživetje, v

18

»Bati se smrti pomeni že jo predvideti [anticiparla] v svoji sedanjosti – pomeni že biti mrtev.« (Spampinato 2009,
244)
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prihodnost, jo je stavil točno na tisto, kar mu smrt lahko odvzame, tj. prihodnost. V
soočenju s smrtjo subjekt vidi izničenje svoje biti v prihodnosti, hkrati pa to, da sam biti
nima. Krč smrti, iz katerega je živel in deloval, ga je že pokončal.
***
Ko smo sklenili analitiko neadekvatnega prepričanja, se ne moremo izogniti nihilističnemu
občutku, da je vsaka aktivnost po svojem bistvu že podvržena filopsihiji in zato popolnoma
brez vsake nasebne vrednosti. Takšna interpretacija se pogosto pojavlja med površnimi
bralci PR. Mi jo bomo primorani zavrniti. Prvi del, ki je analitika neadekvatnega
prepričanja, in zadnji, ki je analitika retorike, sta ravno kritiki nihilizma in njene
manifestacije v zgodovini. V teh je posameznikovo prepričanje zgolj navidezno, njegova
aktivnost je vedno že formirana v njegovem interesu. Filopsihija odtujuje človeka od svoje
biti, njegovo udejstvovanje ni njegovo, temveč v službi trajanja. Potemtakem je aktivnost,
ki izhaja iz prepričanja, tista, ki ni odtujena od posameznika, oz. tista, ki izhaja iz njega
samega.
Vendar kaj sploh pomeni, da aktivnost izhaja iz posameznika? Zaenkrat bi lahko zatrdili
zgolj to, da takšna aktivnost premaga preizkušnjo smrti. Torej, da aktivnost ni osredotočena
na prihodnost (na cilj, na učinek), ki je edino, kar smrt lahko odvzame, temveč ima
aktivnost sama vrednost na sebi in se ji posameznik popolnoma preda, brez rezerv in
kalkulacij. V tej popolni predanosti Michelstaedter dobi izgubljeno sedanjost. Ravno v
aktivnosti, ki ni usmerjena v prihodnost in ne izhaja iz preteklosti, posameznik živi v polni
sedanjosti, kajti »[k]je drugje naj bi bilo bivanje, če ne v sedanjosti?« (PR 39) Biti v
sedanjosti pomeni biti pri sebi, tam kjer bivam, pomeni izenačiti biti in bivanje in tako
izstopiti iz časa, iz krogotoka iluzorne individualnosti, iz kontingence. Postati eno s seboj in
s tem absolutno. Če to povemo v jeziku Parmenida, ki ga Michelstaedter vidi kot svojega
glavnega učitelja: mnoštvo, v katerem posameznik živi (njegova razpotegnjenost v
prihodnosti in preteklosti, njegova razdrobljenost v determiniranih objektih, v socialnih
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vlogah ipd.), je laž, je utvara, biti eno, tukaj in zdaj, eno v mislih in dejanjih, eno v mislih
in bivanju ter v mislih in stvareh, je resnica in je absolut.
Če bi hoteli Michelstaedterjevo praktično zapoved prepričanja formulirali kot neke vrste
Kantov temeljni zakon praktičnega uma, bi se glasila nekako tako: vedno deluj tako, kot da
je vsak sedanji trenutek zadnji in za njim sledi smrt.

3.2.2 Pot k Enemu
Da bi sledili naši nalogi, slediti knjigi, se bomo morali nekoliko odtegniti od knjige in
pogledati na problem Michelstaedterjevega prepričanja s pomočjo njegovih virov.
Natančneje, dotaknili se bomo Parmenida, ki v celotnem delu našemu avtorju služi kot
poglavitna referenca za njegovo filozofijo. Pri Parmenidu bomo zato pozorni tako na dele,
ki se tičejo prepričanja, ki smo ga zgoraj opredelili kot enoto misli in dejanja, kot tudi na
razmerje med mnoštvom in enim, ki smo ga pri našem avtorju obravnavali v predhodnih
poglavjih.

Če sledimo Kocjančičevi eksegezi (Kocijančič 1995), bi lahko Parmenidovo pesnitev O
naravi razdelili na tri dele: (1) Prolog, (2) O resnici in (3) O videzu. V tej razdelitvi bi
gotovo lahko uzrli trodelno zastavitev Michelsteadterjeve PR. Prvi del se pri Parmenidu
(PF fr. 1, v. 1) začne z verzom: »Kobile, ki me nosijo, kolikor (daleč) seže moja želja,«
(poudarek M. K.), ki nakazuje na problematiko želje. Drugi del ima na samem začetku
naslednja dva verza (fr. 2, v. 3-4): »Prva je (pot), da (le Ono) JE, da ne more ne biti; / to je
steza prepričanja, saj sledi resnici« (poudarek M. K.). To je osrednji del, ki se ukvarja z
ontologijo oz. z resnico in prepričanjem. Tretji del pa se začne z verzoma (fr. 8, v. 56-57)
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»... Od tu naprej se / ob poslušanju varljive urejenosti mojih besed pouči o mnenjih
smrtnikov.« Ta del ima svojo analogijo v tretjem delu PR, posvečenem retoriki.
Analogijo s PR lahko povežemo še v enem detajlu. Ravno tako kot pri Parmenidu sta tudi
pri Michelstaedterju prva dela povezana, – pri Michelstaedterju, kot smo poudarili, celotno
bivajoče hrepeni po prepričanju – medtem ko tretji stoji kot neke vrste antiteza drugemu, ki
pa ima svoje korenine (svoj razlog) v prvem delu.
Fabula, ki se dogaja v Parmenidovi pesnitvi, je znana, zato je ne bomo obširno obnavljali.
Parmenid potuje na kočiji, ki jo vodijo sončeve hčere, do vrat Noči in Dneva, kjer vodnice
prepričajo boginjo Dìke (boginjo pravice), naj jim jih odpre. Dìke ugodi želji in sprejme
Parmenida ter mu obljubi, da mu bo na tej poti, ki je daleč od poti ljudi, razodela
»neomajno, čudovito prepričljivo srce Resnice.« (PF fr. 1, v. 29, poudarek M. K.)

»Glej, govorila bom jaz, ti pa ohrani besedo, ki jo boš slišal,
katere edine poti so iskanja, ki jih lahko uvidiš.
Prva je (pot), da (le Ono) JE, da ne more ne biti;
to je steza prepričanja, saj sledi Resnici.
Druga pa je (pot), da (Onega) NI in da nujno ne biva,
o tej poti ti pokažem, da na njej ne moreš izvedeti nič,
saj (Onega) ne bi spoznal, če bi ne BILO. To bi bilo neizvedljivo
in ne bi (Ga) mogel niti pokazati ... « (PF fr. 2, v. 1-9)

Boginja pravice bo tako Parmenidu razodela Resnico, tj. da bivajoče je, in bo razkrila laž
nebitja, doxo mnoštva. Prepričanje (grško peithó), ki je tu označeno kot steza, ki sledi
Resnici, »je za zgodnjo grško misel božanska resničnost, ki podarja zanesljivost«.
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(Kocijančič 1995, 82) Tako Resnica pri Parmenidu ni zgolj neki dan vnanji pojav, ki ga
motrimo, ali vsota vseh teh pojavov, temveč je neko Eno, ki vsebuje tudi spoznavajočega,
tako na njegovi kognitivni ravni, kot tudi praktični, etični, na kar nakazuje tudi pomembno
mesto, ki jo pri tem zaseda Dìke, boginja pravice. Ta Resnica je v tem, da »isto je
uvidevanje in (edino resnično) Bivanje.« (fr. 3) oz. »Tisto, kar lahko mislimo, in Tisto, kar
biva, je istovetno.« (Kocijančič 1995, 85). Kocijančič pomen te maksime razloži na
naslednji način:
»'Nekaj' v Parmenidu (in slehernem mistiku enobivajočnosti Bivajočega) je sprejelo
razodetje, da (edino) Bivajoče JE – in ker sprejetje tega razodetja ni spekulativna vaja
ali logicistična zabava, ampak izkustvo življenja in smrti, bivanjsko izkustvo, v tem
sprejetju, ki je konec ekstatične poti, ostaja le še Ono in Uvid, ki to ve, a nekako ne
more biti ločen od Onega; radikalno rečeno, na koncu ostaja Ono, ki je ta Uvid.
Mistično zedinjenje, paradoksno zlitje drugačnega, zlitje, v katerem je različnost
ohranjena le v absolutni istovetnosti.« (1995, 85-86)

Pot do spoznanja Resnice (Enosti med mišljenim in mislečim, Vse-Enost med Uvidom in
Onim) je pot, ki gre onkraj vnanjega parcialnega in kontingentnega spoznanja, ki ostaja kot
spoznano vedno nezavezujoče, proti samemu bistvu bivajočega – tako našega lastnega kot
celote Bivajočega. Ali drugače, vsi zunanji pojavi so ne-bitja, utemeljena na ravni doxe.
Sama doxa pa nima nikakršne notranje nujnosti in prek nje ne moremo priti do Resnice, saj
nas napotuje stran od nje. Oziroma, kot bi dejal Michelstaedter, je mnoštvo danih stvari,
neko nebitje, saj obstajajo, če ostajajo kot zagotovilo za njihov obstoj v prihodnosti; in
kontingenca, saj imajo stvari vrednost le kot objekti ugodja. V kopičenju znanja o njih ne
moremo priti do resnice, ravno obratno, postanemo njihovi sužnji in se od svoje biti
odtujujemo. Zato pot prepričanja vodi ravno v obratno smer: proti Resnici, Absolutu
moramo kreniti po poti zanikanja.
Prej omenjena Gentilejeva opazka, da naš avtor izpelje močno kritiko, vendar ne zna
povedati o prepričanju nič pozitivnega, zatorej zgreši bistvo. Michelstaedterjeva pars
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destruens je apofatična pot k prepričanju. Drznili bi si reči, da Gentilejeva kritika
Michelstaedterja izhaja iz napačnega razumevanja samega Parmenida – tj. da je Parmenid
trdil nekaj pozitivnega. V nasprotju z njim je naš avtor videl v Parmenidu nekoga, ki želi po
apofatični poti priti do (mističnega) združenja z bitjo kot tako. Kocijančič trdi podobno:
»Tudi osnovni dinamizem razvoja zgodnje grške misli se vpisuje v apofatično
iskateljstvo Vzhoda/Izvora (Oriens). Parmenidovi predhodniki, začetniki grške
predsofistične misli, so bili jonski 'fiziologi', 'govorci o biti'. Ti možje, Tales,
Anaksimander in Anaksimen, niso bili utemeljitelji 'filozofije' zato, ker bi
racionalistično ubesedili 'takšnost' najvišjega bivajočega, 'Počela', čeprav prav to
njihovo zaslugo najraje opeva zahodno zgodovinopisje, ampak zato, ker so z apofatično
zadržanostjo izrekali mistično izkušnjo Drugačnosti Tistega, po katerem biva vse
bivajoče.« (1995, 16-17)

Da je uporaba koncepta mističnega pri Parmenidu upravičena, bomo tu sprejeli kot
ustrezno. Dotaknili pa se bomo, koliko je koncept mističnega upravičen pri
Michelstadterju. Gotovo je vtis, ki ga dobimo ob prvemu branju Prepričanja in retorike, da
je to neke vrste enigmatično in obskurantistično delo, ki nas ob poznavanju določenih
biografskih podatkov (tu ciljam predvsem na njegov samomor pri rosnih 23 letih), navdaja
s pesimizmom in tesnobo. Vendar že ob nekoliko natančnejšem branju dobimo čisto
obraten vtis, namreč, da je to zelo vitalistična knjiga, ki se svoje teme loti dovolj
racionalno, skorajda logicistično. Zato je nujno, da koncepta mističnega tu ne razumemo v
nekem zamegljevalnem in obskurantističnem vidiku oz. da ga ne poskušamo razumeti kot
opravičilo za filozofsko šibkost.
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Zato moramo nujno podati eno opredelitev, pa naj bo še tako omejena in uboga. Kot
mistično razumemo spoznanje, ki je onkrajsvetno19 (transcendira svet), v katerem se
spoznavajoči s celotnim svojim bivanjem združi s celoto biti (ali božanstva), ki je
imanentno počelo vsega in spoznavajočega preobrazi. Tega spoznanja pa ravno zaradi
njegove radikalne drugačnosti ne moremo podati, definirati, razložiti v jeziku sveta, v
konvencionalnem jeziku, kjer velja, da ima vsak označevalec svojega označenca. Lahko ga
je podati le v podobah, v metaforah, simbolih, do katerih moramo biti vedno apofatično
zadržani, jih moramo jemati s skepso, z rezervo. Vsak poskus prenesti mistično spoznanje v
sistematični nauk je zaradi tega vedno obsojen na izdajo samega spoznanja – je zdrs v
retoriko.20 To Michelstaedter poudari že v sami Uvodni besedi:
»Spregovoril bom, da bi pač spregovoril. Vem, da ne bom nikogar prepričal. Zato pa je
vse skupaj nepošteno. Toda v to me prisilno žene retorika.« (PR 7)

To velja za vse prepričane v zgodovini. Če se dotaknemo samo Grkov:
»Parmenid, Heraklit, Empedoklej so nagovorili Grke, pa jih je Aristotel označil za
nevešče naravoslovce. Tako je govoril Sokrat, a so iz njegovih besed zgradili četvero
filozofskih sistemov.« (ibid.)

Pustimo »izdaje« zaenkrat ob strani in se vrnimo k mističnemu. Michelstaedterjevo
prepričanje je takšne vrste spoznanje, kakršno preko zanikanja vse vnanjosti sveta,
vključno s svojim bivanjem v svetu (s svojim empiričnim subjektom), prispe do končnega,
notranjega spoznanja, ki je podano v delfskem reku »spoznaj samega sebe«. Zato besede, ki

19

Na opredelitev, kaj pri Michelstaedterju razumemo kot svet, bralca napotujem na prejšnje poglavje, podpoglavje
Zavest, življenje, svet.

20

»Posledično se prepričanje profilira kot nekomunikabilni ideal par excellence, če je bistvo komunikacije občevanje
znotraj objektivne ravni, ki vendarle predstavlja horizont komunikabilnosti.« (Raschini 1988, 153)
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jih Kocjančič posveča Parmenidovemu spoznanju Vse-Enega, v veliki meri veljajo tudi za
Michelstaedterjevo prepričanje:
»Parmenidova pesnitev je torej eno od tistih besedil, ki poskušajo v in-diferenci
religijskega, pesniškega in filozofskega ubesediti poslednjo Resnico in njeno razmerje s
človekom ter s svojo ubeseditvijo posredovati prvobitno izkušnjo in tako preobraziti
bralca, posredovati 'razodetje'. 'Alétheia' v takšnem hermenevtičnem horizontu izraža
najradikalnejše izkustvo drugačnosti 'Absolutnega'. 'JE' brezimnega 'subjekta' (seveda
subjekta, 'osebka', v smislu kasnejše grško-latinske slovnice , /.../) 'JE', ki ga oznanja
grški mistik, razumem kot izraz izkušenega ukinjanja vsega, kar ljudje običajno (se
pravi izven obzorja mističnega izkustva in 'šamansko' pojmovanega 'razodetja')
izkušamo kot 'bivanje'.« (Kocijančič 1995, 29)

Na tem mestu Kocijančič doda še razmišljanje Fränkla:
»Parmenid je moral v stanju povzdignjenja doživeti istovetnost z Bitjo: 'Jaz sem vseEno'. V tem je vsebovano, da se v zamaknjenju ni osvobodil le svetnosti in človeškosti,
ampak tudi individualnosti in časnosti.« (Fränkel v Kocijančič 1995, 38)

Tudi michelstedterjansko prepričanje je takšen izstop iz časa in s tem izstop iz vseh
kategorij, ki jih imamo v svetu v skladu s filopsihijo, vključno z našim neadekvatnim
konceptom individualnosti. Ravno v tem izstopu lahko živimo svojo pravo individualnost.
Ker je izstop iz sveta pot do spoznanja samega sebe, je prepričan tisti, ki živi iz svoje
individualnosti – iz samega sebe, iz svoje biti. Poglejmo si ta zapisek našega avtorja:
»Ni posameznik atom v kaosu, temveč je mikrokozmos v kozmosu. / ... / Ideja kozmosa
je tisto, čemur so podvrženi vsi posamezni nameni. In kozmos je tisti posameznik, čigar
posamezna življenja so elementi njegovega življenja. Tako je v življenju vsakega
posameznika razodetje življenja celotnega kozmosa« (TA 113)

Torej, iluzorna individualnost je tista, ki živi kot atom znotraj nekega kaosa ali nekega
drugega kozmosa. To je za Michelstaedterja moderni človek, ki v ustrojeni družbi zaseda
svoj prostor in opravlja svoje partikularno delo. Medtem ko na poti prepričanja pride do
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spoznanja sebe, svoje biti, ki je mikrokozmos, ki je razodetje kozmosa samega. V tem
smislu je živeti svojo individualnost združenje s celoto bivajočega: ker v zanikanju vseh
pojavov volje do življenja, pridemo do naše biti, ki je v samem bistvu istovetna z bitjo
celotnega bivajočega.
Na tej točki pa moramo opozoriti na zelo pomembno kritiko, ki jo Brianese poda na
Michelstaedterjevo parmenidovstvo. Povzemajoč Piera Pierija Brianese, ugotavlja, da pri
našem avtorju absolut ni nekaj, »kar je predobstoječe izvoru stvari, temveč mu prisoja
status resnice, ki se razodene, ko se človek odreče poti 'k življenju', ki je tukaj mišljeno kot
sistem varljivih predstav, da bi prišel do biti.« (Pieri v Brianese 2009, 25). To, poudarja
Pieri, pomeni, da absolut postane resničnost le, če ga posameznik hote postavi kot svojo
maksimo. Tu, nadaljuje Brianese, postane vidno, kako bistveno je osrediščeno
michelstaedterjansko prepričanje glede volje.
»Ontološka struktura parmenidovskega diskurza pri Michelstaedterju zapade v obliko
ontologije volje, zato menim, da ni daleč od resnice, da filozofija Goričana opravi
etično-volontaristični prevod ontološke (in gnoseološke) zastavitve Eleata.« (2009, 27)

Brianese poudarja, da prepričanje, kot ga Michelstaedter največkrat predstavlja, ni ukinitev
volje, temveč da je postati prepričan akt volje par excellence. Praktično to pomeni, da
Michelstaedterjeva enost misli in stvari ni enost s (preeksistirajočo) bitjo, temveč enost s
svojo voljo. Kar ga, tako poudarja Brianese, v svojem voluntarizmu in moralizmu,
oddaljuje od predsokratske filozofije (ki jim je to tuje), in ga mnogo bolj približuje
Nietzscheju in Schopenhauerju. (Brianese 2009, 26).
Kritika gotovo zdrži vodo. Že od zgodnjih resnih študij Michelstaedterjevega dela naprej,
se je to nekako predpostavljalo v formulaciji eksistencialista ante literam. Michelstaedter
tako naj ne bi bil predstavnik povratka k predsokratikom, temveč predhodnik
eksistencializma, sočasnik vitalističnih tokov ali celo voluntarizma, ki je nekoliko kasneje
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dobil svojo manifestacijo v raznih avantgardnih gibanjih in svoj vrh v fašizmu kot
političnem voluntarizmu.
Vendar bomo v skladu z namenom našega dela tudi tu poskusili opravičiti Michelstaedterja
in njegovo »parmenidovstvo«. To bomo storili s pomočjo samega Parmenida. Že
izpostavljena prva vrstica prvega fragmenta se glasi: »Kobile, ki me nosijo, kolikor (daleč)
seže moja želja«. (PF fr. 1, v. 1, poudarek M. K.) Grška beseda za to željo je thymós, ki pa
pokriva široko semantično polje: »Življenjska moč, volja, čustvo, pogum, srčnost, odločen
namen, strast ali mišljenje« ipd. (Aubenque v Kocjančič 1995, 73). Kar torej pomeni, da
Parmenida na pot do Resnice, Absoluta in Vse-Enega pelje Thymós. Ali z drugimi
besedami, Resnice ne moremo le motriti, temveč se moramo odločno in hote podati na to
pot. Kar posledično vzpostavlja tudi neko določeno podobo tega Absoluta, Resnice. Saj
namreč pot do Resnice ni le pot, ki pripelje do nekega cilja, temveč ima sama pot vse
bistvene komponente Resnice. Lahko bi rekli, da se na poti Resnica zgodi. Do Resnice
nikoli ne moremo priti, če sama pot ni prava, saj resnica ni neki kraj, do katerega bi lahko
prišli po bližnjicah ali preskokih. Ne, pot je bistveni del same Resnice. Če pa je sama želja
integralni del poti, potem to preekstirajoče Eno ni tako enostavno, ni neki element logike,
kot je mnogokrat interpretiran, temveč je v sebi mnogo bolj kompleksno. Aubenque temu
nameni naslednje besede:
»Nad kraljestvom parmenidovske Resnice se ne širi blaženi mir razvejanosti (nirvana)
kot pri prebujenem (buddha) Indijcu, ali (grško rečeno) ne brezvetrje (galéne)
osrečujočega miru po uspelem begu pred viharji postajanja in propadanja: tu triumfira
premoč silne ukrotitve nečesa, kar očitno uporno nasprotuje temu, da bi bilo
premagano.« (ibid.)

Citirani odstavek nam dodatno osvetli sorodnost, ki jo je Michelstaedter videl med
Heraklitom in Parmenidom, zaradi katere je tudi oba uvrstil na seznam tistih, ki govorijo
jezik prepričanja (PR 7). Med njima, po mnenju našega avtorja, je le navidezna razlika, ki
pa v končni instanci pelje v isto smer. Heraklitova filozofija se ne iztroši v navduševanju
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nad neskončnim porajanjem, temveč napotuje na lógos, v katerem je zaobseženo vse in ki
je za našega avtorja istoveten s Parmenidovo alétheio.
Vendar bi mogoče za razumevanje Michelstaedterja, bolj kot enigmatična Heraklit in
Parmenid, prišel bolj prav še vedno enigmatičen, vendar nam nekoliko dostopnejši Plotin,
čeprav ga naš avtor nikjer ne omenja. V tretji Eneadi, ki jo posveti tudi odnosu med časom
in večnostjo, lahko najdemo marsikateri poudarek, ki je tako konceptualno kot izrazoslovno
soroden z določenimi argumetacijami v Prepričanju in retoriki.
Plotin najprej hoče premisliti, kaj je večnost, da bo kasneje lahko ugotovil, kako čas
nastane. Najprej zato pravi, da je večnost »nekaj najbolj vzvišenega, najbolj vzvišeno pa je
to, kar je umne narave« (Plotin 2005, 13). Kar je umne narave, je za novoplatonističnega
filozofa sam umni svet. »Kajti umski svet in večnost zaobsegata drug drugega in iste
stvari.« (ibid.) Vendar so bitja umskega sveta večna, ker sama deležijo na večnosti. Ta bitja
pa ne deležijo na večnosti le zaradi svoje nespremenljivosti, temveč zato, ker deležijo tudi
na Enem. Zato pa bitja niso del večnosti, saj večnost ne vsebuje delov, temveč bo pri
večnosti »skupaj celota, ne kot del, ampak ker je vse, kar je, takšno, da je večno po njej.«
(ibid.) Večnost je zatorej tisto, kar je nespremenljivo, kar je celota (nedeljivo) in je zato
Eno. Kako torej biva to, kar biva v večnosti?
»[T]ako kot je v točki vse skupaj in nikdar ne napreduje v črto, ampak ostaja v istem v
samem sebi in se ne spreminja, pač pa je vedno v sedanjosti, ker nič od nje ni preteklo
niti ne bo zopet nastalo, ampak prav to, kar je, tudi je. Tako da večnost ni podlaga,
ampak to, kar iz same podlage tako rekoč izžareva glede na njeno istost, ki je ne oznanja
za bodočnost, ampak za to, kar že je – da je torej tako in ne drugače. /.../ Iz nujnosti o
tem ne bo niti 'je bilo', kajti kaj je, kar je zanjo bilo in je prešlo? Niti bo; kajti kaj zanjo
bo? Ostane torej, da je v biti prav to, kar je. Kar torej niti ni bilo niti ne bo, ampak edino
je, to, kar ima stalno bit, ker se ne spreminja v 'bo' niti ni bilo spremenjeno, je večnost.«
(17-18)
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Biti večen torej pomeni, da bivajoče biva tako, kot je, biva torej v skladu s svojo bitjo, zato
pa ne stremi k spremembi, k nečemu, kar ni in bo postalo, in zato tudi nima zgodovine,
nekega bilo. To bivanje je zatorej v večni istovetnosti in zato v stalni in stanovitni
sedanjosti. Vendar, poudarja Plotin, večnost v nasprotju z bivajočim ni neko drugo, nekaj
onkraj, temveč je večnost (in časovnost) vsebovana v samem načinu bivanja.
»Ne smemo pa verjeti, da se večnost oni naravi pripeti od zunaj, ampak ta je ona in je iz
nje in je z njo. Kajti opažamo jo pri njej kot v njej bivajočo, saj tudi za vse drugo, za kar
pravimo, da je tam, ko to vidimo notri prisotno, rečemo, da vse skupaj je iz bitnosti in je
z bitnostjo.« (21)

Takšen način bivanja – deležiti na večnosti, tako da večno bivamo – je za Plotina tudi
istovetno z najvišjim Enim, tj. z bogom:
»Zato je večnost vzvišena in doumetje pravi, da je isto z bogom; pravi, da s tem bogom.
In lepo bi lahko rekli, da je večnost bog, ki kaže in razodeva samega sebe, takšnega,
kakršen je – kot bit, ki je neomajna in je ista in je na ta način in je trdno v življenju.«
(25)

Vprašanje, ki se postavlja na tej točki, je: kako iz večnosti nastane čas? Po tem, ko Plotin
zavrne argumente starejših filozov, ki čas vidijo tako ali drugače v gibanju, postavi izvor
časa v duši sami. Najprej, ko je živela v večnosti, je bila duša v vsem in zato je bila
umirjena.
»Ker pa je bila ta narava podjetna in je želela vladati sebi in biti svoja in si je izbrala
iskanje tega, kar je več od prisotnega, se je vzgibala, vzgibala pa je tudi čas, in gibajoč
se k tistemu vedno potem in kasneje in ne k istemu, ampak k drugemu in drugemu, smo,
ko smo naredili neko dolžino poti, proizvedli čas kot podobo večnosti. Kajti ker je bila v
duši neka neumirjena moč, je to, kar je tam videla, vedno hotela prenesti v drugo, in ni
želela, da bi bilo vse prisotno skupaj v njej. /.../ Če je namreč večnost življenje v
mirovanju in istem in ravno tako, kot je, in že neomejena, čas pa naj bo podoba večnosti,
kakor je tudi tole vse [to, kar smo zgoraj imenovali svet, op. M. K.] glede na Ono, je
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treba povedati, da je namesto življenja, ki je tam, drugo, tako rekoč homonimno
življenje, življenje tukajšnje moči duše, namesto umnega gibanja gibanje nekega dela
duše, namesto istosti in tega, da je ravno tako, kot je, in vztrajanja, to, kar ne vztraja v
istem, ampak proizvaja drugo in drugo, namesto nerazsežega in Enega to, kar je kot
slika Enega eno po neprekinjenosti, namesto že neomejenega in celega to, kar je vedno
usmerjeno v zaporedju proti neomejenemu, namesto zbrane celote to, kar bo po delih
postajalo in vedno po delih postajalo celo. Tako bo namreč oponašalo tisto, kar je že
celo in zbrano in že neomejeno, če bo hotelo, vedno v pridobivanju, biti v biti; kajti tako
oponaša bit Onega.« (46-47)

Pri Plotinu tako dobimo vse poudarke, ki jih lahko zasledimo pri Michelstaedterju –
nekatere smo predelali že zgoraj, nekatere bomo kmalu:
 večnost je stanovitno bivanje v večni sedanjosti; večnost je kot točka, kjer je vse
zbrano in nikoli ne postane črta;
 večnost je »način« bivanja in ne nekaj pridodanega od zunaj; zato večnost
transcendira svet, vendar je imanentna (ni v nekem paralelnem svetu);
 Večnost je zbrana nedeljiva celota (ali kot pravi naš avtor non avrà loco fu sarà né
era ma è solo, in presente e ora e oggi e sola eternità raccolta e 'ntera. (PR 13));
 večnost pomeni bivanje takšno, kot je (in ne takšno, kot želi biti), zato je to bivanje
v skladu z bitjo – bivati v skladu z bitjo pomeni živeti svojo individualnost in je
zato takšno bivanje božansko (oz. večnost je bivati v skladu z bitjo in to je bog);
 duša je kreativna, je »podjetna«: ker je želela obvladovati sebe, si je zaželela nekaj
več od tistega, kar je, je začela stremeti proti nečemu drugemu, nečemu, kar bo. Na
ta način se je temporalizirala;
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 s temporalizacijo je duša izgubila svoje bivanje v zbrani celoti: začela je zasledovati
dele, najprej ene, nato druge, ravno tako je tudi sama izgubila svojo celovitost, in se
začela spreminjati in deliti glede na tisto, kar je zasledovala;
 duša sedaj vidi večnost v neprekinjenem prilaščanju delov: neskončnost kot vsoto
vseh delov (zato je za Plotina čas podoba večnosti, za našega filozofa pa je
temporalizacija vidik filopsihije, želje po nadaljnjem preživetju, po nesmrtnosti).

3.2.3 Bolečina kot bistveno stanje bivajočega
Ta kratki ekskurz v antično filozofijo nam bo služil za okvirno razumevanje
Michelstaedterjevega koncepta prepričanja. V sledečih podpoglavjih bomo v treh korakih
poskušali karseda natančno interpretirati, kaj naj bi to prepričanje sploh bilo.
Naša prva naloga se bo namreč vrniti na točko nič, na subjekt sam. Če prepričanje
opredelimo kot samolastnost, kot enoto misli in dejavnosti, kot bivanje v skladu s svojo
bitjo, moramo torej upoštevati zahtevo, ki nam jo delfsko svetišče nalaga že na samem
vhodu: najprej moramo spoznati samega sebe. Vendar resnica samega sebe ne more biti
podana v definicijah. Spoznavanje – poudarja Michelstaedter – je iskanje nečesa, česar ne
poznam, v vprašanju ostajam poizvedujoč, kaj to je. Ker na to nimam odgovora, lahko do
spoznanja prihajam le apofatično. Vem namreč, kaj ni.
»Približno kot nekdo, ki ne ve, kaj je površina, ki jo oklepa krivulja, vendar ve, da taka
površina nima kotov, in ve, kaj je kot. Sredi drugih oblik jo bo poiskal tako, da bo
izključil vse, ki imajo kote: iskanje preko negativnih danosti. Takšno je iskanje razloga,
vrednote, o kateri ne vemo, kaj je, a vemo, da ne more biti povezana z iracionalnostjo
potrebe.« (PR 54)

81

Potreba in ugodje, ki se sprosti z njeno potešitvijo, posameznika odtujujeta v svet. Potreba
in ugodje afirmirata arbitrarnost kot nujni konstitutivni element, po katerem se bo
posameznik rešil svoje deficitarnosti in postal absoluten, vendar ga le pahneta v nenehno
hlastanje po novem in novem prilaščanju. Zato moramo iskati sebe izven iracionalnosti
potrebe. Ker sta potreba in ugodje arbitrarnosti, ki izhajata iz želje po preživetju in ne iz
posameznika samega, in ker ga oba odtujujeta sebi, kaj bi bilo tisto, kar bi bilo najbolj
samolastno posamezniku? To je njegova deficitarnost sama, katere se želi rešiti. Oziroma z
drugimi besedami bolečina. Ta bolečina, ki je nenehno prisotna v posamezniku in ki v želji
po njeni zadostitvi spravi v pogon celotno delovanje mehanizma filopsihije. Vendar
bolečini na tak način ne moremo zadostiti, temveč od nje le bežimo in s tem tudi od sebe
samega. Da bi postali istovetni s samim seboj, moramo zato bolečino prevzeti nase.
»Tedaj bo nema in slepa bolečina vseh stvari, ki niso, kolikor hočejo biti, njemu, ki se z
njimi poistoveti in si nadene njihovo osebo, spregovorila z vso zgovornostjo. Daleč bo
segel njegov pogled. Kajti to bolečino bo uzrl v sivini ugodja, v bolečih skušnjah vseh
stvari, ki jo tlačijo iz strahu pred smrtjo. Slišal bo njen glas in ugledal, kako se ozira po
dobrem sredi stvari, ki ne zmorejo poguma, da bi ga zmogle hoteti. Uvidel bo, da ljudje
ne trpijo zaradi lakote, žeje ali nesreče, tudi se ne veselijo zaradi hrane, pijače ali
zdravega videza ali zaradi tistega, kar je v njihovih rokah – kolikor je to mogoče, saj nad
njim nimajo prave moči. V njih se namreč oglaša topo trpljenje bolečine, ki je v vsaki
sedanjosti prazna, v izobilju ali pomanjkanju. Svoje in njihovo pomanjkanje hkrati bo
pretrpel. Spregovoril jim bo z glasom svoje bolečine in jim zato govoril z glasom
njihove bolečine, ki jim je bil oddaljen. /.../ Osvobojeni navidezne nuje potreb – skrbi,
drobnjakarstva, zaradi katerega se življenje nenehno sprevrača in razblinja – bodo
okusili srečo polnejše sedanjosti: ravno v nemogočem, v tistem, česar naj ne bi mogli
prenašati. Uvideli bodo, da ničesar ni, česar bi se bali, kar naj bi iskali, od česar bi
bežali. Razumeli bodo, da lakota ni lakota, da kruh ni kruh; drugačno lakoto bodo
občutili in drug kruh jim bo dan. Ne bo več mraza in utrujenosti, bolečine in želje, ne bo
več pritiska potreb: v sedanjosti bo zbrano vse njihovo življenje, v eni točki bodo
deležni širšega in globljega.« (PR 54-55)
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Soočenje s svojo bolečino je soočenje s svojo bitjo in z bitjo celotnega bivajočega, saj je
celotno bivajoče prežeto s to bolečino, ki ji želi ubežati. S poistovetenjem z bolečino
posameznika se konča občutenje strahu: bolečina kot glasnik smrti, nemoči postane pot do
pravega bivanja. V bolečini se namreč posameznik zave svoje bivanjske danosti kot
bistveno pomanjkljivega in aporetičnega, torej nikoli določljivega. To spoznanje (spoznanje
kot sprejetje svoje danosti) omogoči posamezniku, da se izvije iz mehanizma filopsihije, da
se osvobodi fiksnosti relacij in sveta in se v svobodi trenutka zmore odpreti popolni
možnosti, večnosti. Torej, paradoksalno, posamezniku, da bi postal prepričan, ni potrebno
postati božanski, temveč mora postati on sam, ni mu potrebno postati močen, temveč se
mora sprejeti kot bistveno nemočno in pomanjkljivo bitje, ni mu potrebno postati večen,
temveč mora živeti večnost v svoji sedanjosti, saj bo zdravje našel v bolečini. Tako kot je
Sokrat, eden izmed Michelstaedterjevih vzornikov, svoje božansko poslanstvo opravljal, ne
tako da bi pridigal resnico, temveč ravno skozi življenje – v nenehnem izpraševanju – v
tem, da ve, da nič ne ve. To poudari tudi Michelis:
»Nasprotno pa je sokratska dialektika za Michelstaedterja vednost zdravja, ki resnico
raziskuje v odprtosti do izkušnje in se nikoli ne smatra za zaključeno, definitivno,
totalno, temveč dopušča obstoj enotnosti življenja-misli-umetnosti, ki se ne more
razrešiti v sistem vzročnih povezav.« (2004, XXIX)

Če strnemo: sprejetje bolečine je sprejetje nas samih, takšnih, kot smo, kot nikoli določljivi
in nemočni. Če si dovolimo uporabiti metaforo iz zdravstva, bi lahko dejali, da je sprejetje
svoje bolnosti (in ne beg pred njo) korak k zdravju. S sprejetjem, še več, s poistovetenjem s
svojo bolečino, se poistovetimo s celoto bivajočega, saj celotno bivajoče prežema ista
bolečina. Nič ni definirano ali fiksirano, temveč se vse poraja, vse se giblje, ker hoče
zadostiti tej bolečini. Sprejetje svoje bolečine kot našega bistvenega stanja nas zato po eni
strani odreši iskanja sebe v mnoštvu stvari, v vedno nečem, kar bo, saj nam predoči sebe,
kot smo v vsaki sedanjosti. Po drugi strani pa nas približa celoti bivajočega, da je ne
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gledamo več v skladu s svojo potrebo, v skladu z ugodjem, ki nam ga bo prinesla, temveč
jo čutimo, jo sodoživljamo v njeni takšnosti kot celoto, ki doživlja isto bolečino.

3.2.4 Ogenj ali kreativni vidik prepričanja
Prišli smo do točke, kjer smo eksistencialno danost celotnega bivajočega opredelili kot
nemočno, nepopolno, problematično. Subjekt to čuti kot bolečino. Bolečina je, seveda, le
trpna opredelitev: z njo smo prišli do nulte točke bivajočega, točke, ki smo jo podali že na
samem začetku tega dela (glej prejšnje poglavje, podpoglavje Smrtnost bivajočega). Da bi
razumeli, na kaj Michelstaedter meri s prepričanjem, moramo storiti korak naprej.
Ko smo položili bolečino v način bivanja samega bivajočega, smo nakazali tudi na njegovo
nemirnost. Na »podjetnost duše«, če si dovolimo uporabiti ta plotinski termin. Ta vidik je
po mojem mnenju premalokrat poudarjen v recepcijah našega mladega avtorja. Duša,
subjekt, duh – kakorkoli to že imenujemo – je v svoji odprtosti, nepopolnosti, nedoločnosti,
nemoči, v bolečini, ki jo nenehno spremlja, kreativna. Zato je tudi beg pred bolečino, beg
pred lastno smrtnostjo – beg duše pred samo seboj – eden izmed njenih kreativnih vidikov.
Volja, ki je izvor vseh filopsihičnih odtujitvenih elementov (temporalizacije, empričnega
sveta idr.), ni nič drugega kot kreacija samega deficitarnega subjekta.
Ta ključ nam bo v marsičem olajšal razumevanje, kaj naj bi si Michelstaedter sploh
(konkretno) predstavljal s konceptom prepričanja. Subjekt hoče razrešiti svojo notranjo
tenzijo (ki jo občuti kot bolečino, kot pomanjkanje, nemoč), tako da si hoče prilastiti nekaj,
česar nima, da bi postal nekaj, kar ni. V tem stremljenju mu volja vzpostavi mnoštvo
predmetov, ki pa ravno kot reificirani objekti volje ne morejo nikoli biti zares prilaščeni.
Tako se subjekt odtujuje od svoje lastne biti: v želji po zadostitvi (ali zapolnitvi) nenehno
stremi proti kreacijam svoje volje, ki pa so v končni instanci le prazni videz, ki za seboj
skriva le željo po trajanju.
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Kreativna razsežnost subjekta se tako v prvo opisani fazi dogodi kot kreacija empiričnega
objekta in posledično empiričnega subjekta – to je subjekt, ki živi v nasprotju s svetom
(mnoštvom objektov). Vzpostavitev relacije subjekt-objekt je zatorej ravno vzpostavitev te
razlike, tega nepremostljivega brezna, v katerem je časovnost sploh možna. Kreativnost
subjekta se tu kaže kot neke vrste samozaslepitev, saj bo vsak empirični objekt imel
vrednost le, če bo omogočal nadaljnji potek časa (tj. če bo služil nadaljnjemu preživetju).
»[Filopsihija] pospešuje tok časa. V tesnobni skrbi za prihodnost sleherno prazno
sedanjost nasledi naslednja, ki je njej enaka. Stanovitnost posameznika nasprotno
zajame neskončnost v dejanskosti sedanjega in zaustavlja čas. V vsakem njegovem
trenutku je strnjeno stoletje življenja drugih, dokler iz sebe dela plamen in obstane v
zadnji sedanjosti. V tej bo prepričan – in bo v prepričanju dosegel mir. Di' energeías es
argían, skozi dejavnost v mir.« (PR 57-58)

Da bi posameznik lahko postal prepričan, mora tako izstopiti iz krogotoka iluzij, ki ga
odtujujejo v svet filopsihije. To pa stori tako, da se vrne k sebi, da postane eno s svojo bitjo.
V tem dejanju poistovetenja subjekta s svojo bitjo, transcendira čas in prostor, saj je
»prepričanje /.../ smrt namena [intenzione]. Torej smrt subjekta in objekta.« (Dalla Valle
2008, 116) Ravno v tej usmrtitvi objekta namena (želje) in iluzornega jaza (kot hotečega),
lahko postanemo pravi posamezniki. Ali drugače, v prepričanju posameznik preseže svojo
pogojenost. In v tem aktu transcendiranja postane transcendentalni subjekt, tj. subjekt
popolne možnosti in neskončne kreativne sile. Če smo prej dejali, da se transcedentalni
subjekt skozi voljo odtuji v emprični subjekt in objekt, se na tej točki spet poenoti
(poistoveti) s svojo izvirno možnostjo, s svojim, kot pravi Michelis, »breznom
neutemeljenosti.« (1997, 86)
Na tej točki moramo poudariti, da prepričanje ni nekaj, kar lahko dosežemo, oz. ni neko
stanje, v katerem bi se lahko enkrat za vselej zasidrali. Ko govorimo o prepričanju kot
transcendiranju, moramo zato biti zelo pozorni. Tako Dalla Valle poudari: »Formula
transcendentnega dejanja postane jasnejša, če razumemo, da ima v Michelstaedterjevi misli
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transcendenca smisel le kot akt preseganja, tj. kot dejanje, ki seže onkraj korelativne
realnosti.« (2008, 76) Prepričanje zato ni neko stanje, temveč aktivnost. Aktivnost, katere
namen ni preživetje v prihodnosti in zato negira korelativnosti sveta; aktivnost, ki ne pušča
ničesar za bodočnost, temveč je v vseh časih enaka in zato neskončna aktivnost. Le skozi
takšno aktivnost se bivanje posameznika poenoti v enoto življenje-misel-umetnost. Ali kot
pravi naš avtor: »Pravica do življenja se ne plačuje s končnimi deli, marveč z neskončnim
delovanjem.« (PR 48) Pravo, neodtujeno življenje – življenje prepričanega – se ne prilagaja
kontingenci vzročnosti, determiniranih stvari, ki so takšne iz želje po preživetju, temveč iz
sebe, iz svojega bivanja, svoje biti, zato je neskončno in vedno enako, neodvisno od stvari.
»Prepričani deluje, ne da bi se podjarmil nekemu zunanjemu cilju. Nima namere, se ne
prilagaja normi, ne počenja, ker bi bil gnan od spodbude ali prisiljen od potrebe. Ne
priznava pravice do obstoja vzročnosti. In prav zato pretrga soodnosnost trajanja in
'zaustavi čas'.« (Dalla Valle 2008, 73) Za našega avtorja je življenje ta neskončna aktivnost,
ki izhaja iz sebe. Zato pa je prepričanje nekaj, česar ne moremo doseči in potem zadržati.
Težko ga je doseči in še lažje izgubiti. Je nenehen napor, samozatajevanje (oz. zatajevanje
svojega lastnega egoizma, svoje krivičnosti do drugega, ki ga popredmetimo v skladu s
svojo željo) in zato je to nenehna pot, ki nima cilja, saj je vztrajanje na poti najbljižje cilju,
kar si lahko zamislimo. Oziroma, kot pravi Bednarich: »V obsojenosti na večno delovanje
se smisel dejanja ustvarja vsakokrat na novo. Napor stvarništva je mogoče vzdržati le s
'pogumom za nemogoče'.« (2011, 372)
Zdi se, da je do sedaj Michelstaedter osrednji prostor namenil kritiki volje, zdaj pa jo
spusti v svojo filozofijo skozi stranska vrata. Kako pa naj razumemo neskončno delovanje
prepričanega drugače kot primerek skrajnega voluntarizma? Na tem mestu si dovolimo
ponuditi interpretacijo, ki bo našega avtorja ubranila pred tem očitkom. Kot smo že
mnogokrat poudarili, je volja neka sila, ki si želi prilastitve nečesa vnanjega, zato je volja
vedno volja do nečesa determiniranega. Volja je tako neka kreativna sila, ki vedno deluje
znotraj razmerja subjekt-objekt. Z negacijo volje subjekt negira svoje življenje kot
86

vztrajanje v času, negira subjekt in objekt. Vendar z negacijo volje ne pride do nekega
izničenja, temveč ravno obratno. Subjekt pridobi to kreativno silo v svoji nedoločnosti in
odprtosti. Še več, ta kreativna sila, ta energeía sovpade z njegovim bivanjem v sedanjosti,
saj ta energeía je njegovo bivanje. Ravno skozi negacijo volje lahko prepričani postane
enota misli in dejanja, saj je njegovo delovanje istovetno z njegovim bivanjem. S tem ko se
odpove prilaščanju, si prilasti samega sebe. Zato njegovo udejstvovanje ni več želja po
prilastitvi, temveč, ker je on aktivnost, je njegovo neskončno delovanje neskončno
podarjanje.
»Delovati brez produkta [opera] se izrazi v imperativu daru. 'Vse dati in ničesar
zahtevati: to smo dolžni storiti – kje pa naj bi bile dolžnosti in pravice, tega res ne vem.'
Dati namreč ni dovolj, če postane dar sredstvo za pridobitev nečesa. Edina moč, ki lahko
izkorenini nasilje, je neskončno darovanje. Darovanje je način dajanja, ki nima drugega
cilja kot dajanja samega. 'Dati ne zato, da si dal, ampak da daješ.'« (Dalla Valle 2008,
75; citata PR 50-51)

Zato pravi v že prej citiranem besedilu, da prepričani dela iz sebe plamen. Tako kot ogenj
prepričani živi le v svoji aktivnosti, njegovo bivanje sovpada z njegovim delovanjem.
Na tem mestu lahko zasledimo, kako Michelstaedterju soteriološki vidik prepričanja (torej
izstop iz krogotoka iluzorne individualnosti, transcendiranje sveta) sovpade z ustvarjalnim
(skorajda kreatorskim) vidikom. Prepričani je ravno, če zaživi kot avtentični individuum –
ko je avtor svojega lastnega bivanja – tudi avtor sveta.
»V resnici pa je vsakdo prvi in zadnji. Ničesar ne najde, kar bi bilo storjeno pred njim,
niti mu ne pomaga, če si predstavlja, da bo kaj storjeno za njim. Prevzeti mora
odgovornost za svoje življenje, če hoče seči po njem. Taka odgovornost namreč ne more
pripasti drugim. Gotovost o svojem življenju mora imeti v sebi, saj mu je drugi ne
morejo ponuditi. Sebe mora ustvariti in svet; ta ne obstaja pred njim.« (PR 43)
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3.2.5 Voda ali komunitarni vidik prepričanja
Iz vsega povedanega je zatorej razvidno, da prepričanje ni ne nihilistična ne solipsistična
drža. V samonegiranju in negiranju vrednosti vnanjih objektov Michelstaedter zanika le
odtujeno razmerje subjekt-objekt, ki je v službi filopsihije. Ravno tako moramo poudariti,
da samoodrešenje, pobožanstvenje in kreatorska moč prepričanja posameznika ne osami,
loči od celote bivajočega v neki svoj (patološki) svet. Ravno obratno. Po Michelstaedterju
je ravno to edini način, kako se lahko posameznik sploh odpre v dialog z drugim.
Tu je namreč na delu neki na videz paradoksen pojav. Svet mnoštva, ki se kaže in v katerem
živi sleherni (tj. neprepričani) posameznik, množina predmetov in relacij, determiniranih
stvari in medosebnih odnosov, niso nič drugega kot pojavi njegove volje zaradi strahu pred
smrtjo. V tem mnoštvu je posameznik sam, osamljen. Tako pravi na samem začetku naš
avtor:
»V morje lahko skočim, se predam valovom, vendar tam, kjer sem jaz, ni morja. Vodo bi
objel, pa se valovi lomijo pod plavalčevimi zamahi. Najsi izpije morsko sol, najsi se kot
delfin poigram z valovi, najsi celo utonem – morje ne bo moje. Sam ostajam, različen
sredi morja.
Zatečemo se k ljubljeni osebi. Ali bo naša sla tedaj potešena? Ljubimcev ne spojijo niti
poljubi, niti telesna združitev, niti kaj drugega, kar si ljubezen lahko omisli. Še vedno
ostaneta dva: osamljena sta in različna, drug pred drugim.« (PR 13)
»Vsakdo je sam in različen sredi drugih, ker njegov glas ni njegov glas. Sam ga ne
pozna, do drugih pa ne seže: 'Vse besede so utrujajoče.' Vsakdo se vrti okoli svoje osi,
vendar mu ta ne pripada; drugim ne more deliti kruha, saj ga še sam nima.« (PR 14)

Posameznikom se dozdeva, »da nikogar ni zraven in da jim zato primanjkuje vsega.« (PR
13) Ta osamljenost pa je v bistvu le izraz njegove odtujenosti. Ker je odtujen od sebe, čuti
nenehno neskončno pomanjkanje, ki mu hoče zadostiti z neskončnim prilaščanjem. Ker pa
si želi prilaščati, je odtujen tudi od drugega, saj le-tega ne zmore srečati kot ono samo,
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temveč v skladu s svojo voljo. Glas ni njegov glas, ker življenje ni njegovo življenje. Ker
hoče imeti vse, ničesar nima – niti samega sebe.
Vendar se moramo obvarovati pred napačnim razumevanjem, da Michelstaedter v teh
začetnih vrsticah izreče neko nepreklicno in nerazrešljivo sodbo o večni in nepremostljivi
osamljenosti posameznika, kot se rado dogaja v površnih branjih Prepričanja. V takšnem
razumevanju naj bi posameznik iz osamljenosti sredi stvari postal sebi samozadosten svet.
Vendar, kot smo že prej omenili, to ni tako. Kar namreč zelo malo kritikov sploh opazi in
poudari, je komunitarna plat michelstaedterjanskega prepričanja.
Najprej moramo poudariti, da je za našega filozofa dejanje prepričanega istovetno s
pravičnostjo. Ker gre njegovo delovanje v nasprotni smeri od želje po preživetju, gre v
smeri pravičnosti. Krivičnost je torej že krivica, ki jo posameznik stori do stvari, ki jih
popredmeti – ko jih ustvari kot sredstva za svoje nadaljnje življenje. Pravičnost pa je
nasprotno aktivnost, ki izhaja iz posameznika in ki iz njega šele ustvarja posameznika. Ali
drugače, vsako dejanje, ki subjekta kristalizira v posameznika, je pravično. Prepričanje je
potemtakem aktivnost, ki izruva bazično bivanjsko nepravičnost iz posameznika in ga tako
poenoti s seboj. Pravičnost torej ni v službi neke norme ali socialne pomoči.
»Dajati miloščino revnim, zdraviti bolnike, nasititi, odžejati, obleči; to pomeni pustiti,
da drugi vzamejo; to še vedno ni dajati ali delovati, temveč utrpeti, ni dejavnost, ampak
je trpnost. Kdor ni, ne more delati, kdor nima, ne more dati, kdor ne ve, kaj je dobro, ne
more delati dobro: uresničevanje določenih dobrih del je tu po svoje še vedno nasilje,
saj se uveljavlja kot individualna dejavnost, podrejena želji po vztrajanju v bodočnosti;
v njej se uveljavljajo zahteve neobvladanih potreb.« (PR 50)

Omenili smo že, da s sprejetjem bolečine posameznik postane eno s sabo in s celotnim
bivajočim. Kaj pomeni, da postane eno s samim seboj, smo zgoraj že poskusili razložiti.
Kaj pa pomeni eno s celoto bivajočega, nam je zaenkrat ostala skrivnost. Michelstaedter
namreč poudarja, da celotno bivajoče preveva topa in nema bolečina. Ta bolečina je v srži
89

vsega bivajočega. Bolečina je način, kako subjekti bivajo. Sprejeti nase bolečino, ne upirati
se ji, temveč prevzeti osebo bolečine, pomeni popolnoma sleči se – iti v samo srž tistega,
čemur hočemo ubežati, a je nam najbolj lastno in zato v nas vedno vztraja. Tu naš avtor
prevzame platonistični pojem golih duš (gimne psyche). Posameznik, ki sprejme svojo
nemoč, postane gola duša in kot taka lahko sprejme tudi druge, slečene vsega okrasja teme
(kaliphesmata orfes). Vidi njihovo nemoč in njihovo lakoto, zato se jim lahko povsem
podari, saj on, ki je, je lahko kruh drugim.
Edina skupnost, edino srečanje, ki je sploh mogoče, je torej po našem avtorju tisto, ki
popolnoma transcendira preživetveno ekonomijo odnosov med posamezniki, ki je
utemeljena na izravnavni logiki daj-dam. V slednji posameznik vidi drugega le kot sredstvo
za svoje ohranjanje. Le v negaciji takšne ekonomije ne bo sprejemal drugosti v skladu s
svojo voljo, jih temporaliziral v prej in potem, temveč jih sprejme naenkrat v sedanjosti:
»Kdor pa obstaja zase, ne potrebuje drugega, kar bi v bodoče bilo zanj, kajti v sebi ima
vse. 'Ne zgodi se več, da je kaj bilo ali bo, temveč preprosto je, zdaj in danes, kot zbrana
celota večnosti'« (PR 13)
»Videti stvari, kakor so – ne z vidika naših potreb, marveč take, kakršne so na sebi:
strniti v eno točko 'led in cvetje, mraz in toploto', zajeti v aktualnosti življenja vse stvari,
'zbrano in celotno večnost ...'« (PR 86)

Ta nemogoča skupnost, kot ji pravi Dalla Valle, (ki je ne smemo niti zdaleč razumeti kot
kakršenkoli politični projekt), je občestvo avtentičnih posameznikov – posameznikov, ki
svojo avtentičnost podarjajo drugemu. Le dokončno zaživetje lastne individualnosti
omogoči odpreti se in podariti drugemu in le tako lahko sprejmemo drugega takšnega, kot
je – individuum, drugačen, enkraten. Ta skupnost (to radikalno srečanje), v kateri vsak
podarja svojo individualno vrednost, je enost vsega z vsem, v nasprotju s človeškimi
skupnostmi, ki imajo skupni, obči predznak, vendar živijo le, če omogočajo svojim členom,
da izživijo svoj egoizem. Slednji pravi Michelstaedter združba malopridnežev, koinonía
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kakon. Prava skupnost je lahko zgolj v popolni negaciji egoizma in zato v popolni
brezbrižnosti do svojega lastnega preživetja.
V poeziji I figli del mare (Otroci morja) Michelstaedter opisuje dva mitološka morska
človeka, Senio in Ittija, ki se v želji po mirnem življenju preselita na zemljo, kjer skrbita za
medsebojne človeške odnose in stvari. Vendar ju nenehen občutek praznine gloda kot
neskončna nepotešena bolečina. Ko sedita nek večer na obali, se Senia v bolečini zaupa
Ittiju, da želi umreti. Itti ji odgovori:
»'Questo è morte, Senia' – egli disse –
'questa triste nebbia oscura
dove geme la torbida luce
ell’angoscia, della paura;.
/.../
Senia, il porto non è la terra
dove a ogni brivido del mare
corre pavido a riparare
la stanca vita il pescator.
Senia, il porto è la furia del mare,
è la furia del nembo più forte,
quando libera ride la morte
a chi libero la sfidò'.« (Poesie 81-82)21

21

Prevod: » 'To je smrt, Senia' - je dejal / 'ta žalostna temna megla, / kjer stoka temačna luč / tesnobe in strahu; / ... /
Senia, pristanišče ni zemlja, / kamor po vsakem vznemirjenju na morju / plašno priteče mornar popravit svoje
utrudljivo življenje. / Senia, pristanišče je srd morja, / je srd najmočnejših nevihtnih oblakov, / kjer se smrt svobodno
smeji, / njemu, ki jo je svobodno izzval.'«
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Zemeljski pristan je videz varnosti in gotovosti, ki ga je človek vzpostavil v strahu pred
smrtjo in v želji po mirnem bivanju. Vendar tu miru nikoli ni, temveč je tu že smrt. Pravi
mir je ravno v aktivnosti, kjer se človek ne boji srečati s celoto bivajočega. Srečanje, ki ga
tu predstavlja nevihtno morje, se lahko zgodi, ko se ne glede na potencialno izničenje
drznemo odpreti celoti bivajočega. Le v tem aktivnem srečanju, samopodaritvi, pridemo v
pravi pristan, v pravi mir. Michelis to zelo lepo pove:
»Zgolj če imamo pogum, da se s svojim živim, poštenim, neodvisnim in globokim
mišljenjem ustalimo sredi besnečega morja, daleč od nabrežij, kljub vse bolj divjim in
sibilskim vetrovom, ki se zarotijo, da našo misel pripeljejo k izdajalski in hlapčevski
obali, zgolj če se odpremo svetu in v vsaki stvari ljubimo življenje zaradi tega, kar
dejansko je, brez posluževanja relacije, le če se uveljavljamo brez terjanja, lahko
udejanjimo in posredujemo 'individualno vrednost'. Po tej poti pridemo do 'afirmacije
osebnosti, ki nosi v sebi razlog' ['affermare la persona che ha in sè la ragione'], do stanja,
ko si 'obenem prepričan ti in svet' in ko se znamo na potrebe iluzorične individualnosti
neprestano odzivati s poštenostjo, ki priznava in zanika lastno nasilnost, z močjo tistega,
ki zna na vsaki točki zavestno živeti vso bolečino lastne nezadostnosti. To, namiguje
Michelstaedter, je sporočilo Delfskega preročišča, ko pravi 'spoznaj samega sebe'. Tako
živi, čuti, misli prepričani.« (Michelis 1997, 91-92)

Daleč od tega, da bi bilo prepričanje nekakšnem nihilizem ali solipsizem. Michelstaedter
prepričanja sploh ne more misliti izven srečanja z drugim, s celoto sveta in biti eno z njo.
Drugost drugega lahko spoznam le, če spoznam samega sebe in če spoznam samega sebe,
lahko spoznam drugega, ki je kot jaz, enkratno in individualno bitje.
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3.3 Dekadenca
»Vendar ljudje na tej poti omagajo, v samoti jim popustijo moči. Preveč jim je hudo.
Bolečine ne zmorejo prenesti z vso svojo osebo. Ozrejo se za sabo in okoli sebe. Zakrili
bi si oči: želijo biti za nekoga, biti za kaj. Za samoprilastitev jim zmanjka moči. S
svojim delovanjem si hočejo zgolj zadostiti, zadostiti nekomu ali nečemu. Zadostitev se
strne v zvezo; s tem se lahko ponovi v prihodnje, njen predmet je zagotovljen. Delajo se,
da so njihove možnosti in moči prav tako določene kot tisto, kar hočejo zajeti.
Verjamejo, da je njihova volja prepričana, ko ponavlja dejanskost, kakršnakoli že je.«
(PR 61)

S temi besedami nas Carlo Michelstaedter uvede v del, namenjen retoriki. Carlo je tu
brezkompromisen. Mi, ljudje, nismo zavedeni, temveč nimamo dovolj moči, da bi (p)ostali
prepričani. Nimamo dovolj moči, da bi zaživeli svojo pravo individualnost in zato iščemo
svojo samopotrditev v drugem, v vnanjih predmetih in drugih ljudeh, ki tako kot mi nimajo
dovolj moči za lastno prilastitev. Padec v retoriko pa seveda ni zgolj »odlika« navadnih
ljudi. Kar poudari avtor v teh uvodnih besedah, je, da tudi mnogi, ki so že bili na poti
prepričanja, zlahka omagajo in tudi sami zdrsnejo v retoriko. Takšen primer, kot bomo
kmalu videli, je seveda Platon.
Prepričanje zategadelj ni le nekaj, kar bi bilo prihranjeno za genije, temveč je dano vsem v
razumevanje, čeprav le »kot nespečnež pozna spanje« (PR 63). Zahteva po prepričanju je
namreč inherentna samemu bivajočemu kot takemu, zato tudi človeku kot eni (oz. najvišji)
izmed kristalizacij narave. Vendar se tudi v človeku ne strne v kristal in doseže svojo
polnost, končnost, svojost, temveč tudi na tej ravni življenje še naprej išče življenje in
organizem se na tem mestu razširi v organizacijo, tj. družbo. Delovanju te dinamike se
bomo natančneje posvetili v naslednjem poglavju.
Potrebno je na tem mestu poudariti, da se enotna zahteva po prepričanju, ravno tako kot pri
drugih organizmih, tudi pri človeku razbije v mnoštvo danih objektov želje, v katere
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subjekt vlaga svoje upanje v prepričanje. Vendar, kot smo zgoraj že pokazali, se človeku
hitro razodene praznost tovrstne aktivnosti. Klic prepričanja, notranja lakota, ki vztraja v
subjektu, ostaja nedotaknjena. Posameznik se tako znajde v paradoksni situaciji: po eni
strani si želi udobja, želi si trajanja življenja, varnosti, po drugi pa si želi zadostiti, želi
imeti gotovost, resnico, ki bo potrjevala njegovo bitje, torej želi biti prepričan. Da bi lahko
zadostil obema zahtevama, se mora človek razcepiti. Navidez se ta razcep dogodi med
jazom in drugim, kjer ta drugi označuje svet oz. realnost, do katerih je sicer v razmerju,
vendar še vedno bistveno ločen od njiju. Vendar ta razcep se zares dogodi ravno v
posamezniku samem. Ta razcep pa je med življenjem in vednostjo. Kaj s tem mislimo? Z
razvojem tega razcepa se bomo sicer ukvarjali v celotnem poglavju. Na tem mestu bomo le
na grobo orisali nekaj okvirnih poudarkov.
Ker posameznik ne more dobiti svojega prepričanja skozi sebe, ga položi izven sebe.
Gotovost o samem sebi išče v potrditvi drugega.
»V temi otrok zakriči, da bi iztrgal znak svoje prisotnosti, da bi se prepričal, ali je res živ
sredi nje; če klonejo osamljenosti in praznoti svojega duha, se ljudje vdajo neadekvatni
uveljavitvi. /.../ Glasu stvari, ki jim je govoril: 'Ti si,' ne slišijo več. Nimajo poguma, da
bi ostali sredi teme. Vsakdo išče tovariševo roko in govori: 'Jaz sem, ti si, mi smo,' zato,
da bi mu drugi prav tako odvrnil: 'Ti si, jaz sem, mi smo.' Ta druščina skupaj ponavlja:
'Mi smo, smo, ker vemo, ker si lahko izpovedujemo besede znanja, svobodnega in
absolutnega spoznanja.' Tako drug drugega omotijo.« (PR 66)

Ker je človek, v nasprotju z nižjimi organizmi, oropan neposredne ujetosti v sistemu potreb
in ugodja, ki bi mu dajale gotovost o sebi, jo mora pridobiti od zunaj, vendar tako, da jo bo
lahko za vedno obdržal. Zato si poleg svojega vsakodnevnega bivanja, svojega delovanja v
skladu s potrebo po preživetju, človek zamisli še absolutno osebo, ki je gotova v sebi in
zato odrešena katerekoli kontingence bivanja.
»Stvari ne doživlja zgolj tako, kot jih nemara doživlja vsaka druga oblika zavesti, ko se
dejansko uveljavlja. Sam namreč 'tudi' ve, kaj so same po sebi stvari, ki jih
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poimenujemo z glagoli, kot so jesti, piti, spati, hoditi, pasti, pobrati se, osiveti. Prav tako
'tudi' ve, da njegova oseba le ni zgolj v tem, da lahko spiš, hodiš – po možnosti ne da bi
opletal –, osiviš. Opremljen s svojim vedenjem presega čas, prostor in potrebe;
svoboden je: absoluten. Živi od tega, kar mu je dano; razloga za to nima v sebi, ampak
zaradu tega je v njegovo absolutno zavest položen Razlog. Svoje življenje oblikuje,
kakor to narekuje njegov neprestani strah pred smrtjo; nič hudega, v svojem absolutu
ima kajpada svoj Smisel.« (PR 62-63)

Ta absolutna oseba (lahko tudi duša, duh, razum, misel), ki je ločena od vsakokratnega
uveljavljanja svoje osebe, posameznika spremlja od rojstva, »spremlja jih od prvih korakov
in štrbunkov, spremlja jih sredi nesrečnega kroga tesnobe, bolečine, strahu, spremlja jih
skozi vse utvare in razočaranja, spremlja jih ob vseh drugih prehodih in privajanjih,
spremlja jih pač tja do smrtne postelje«. (PR 64) Absolutna oseba ni le pogoj gotovosti
samega sebe, temveč tudi vednosti kot take. Medtem ko posameznik živi svoje življenje
takšno, kot ga pač živi, ta druga oseba nekoliko zviška motri realnost, ne da bi bila zares
vpeta vanjo. Prek motrenja tako ustvarja vednost o posameznikovih aktivnostih in o svetu
kot takem. »Zato pa sta dva: njegovo življenje in njegovo védenje.« (ibid.) Medtem ko je
posameznik ujet v kontingenco, v časovnost, v korelativnost sveta in potreb, ta druga,
vzvišena, absolutna oseba ustvarja vedenje o univerzalnem ustroju stvari – o stvareh, kot so
zares, ne glede na njega. Vendar, kakšna je funkcija tega vedenja, ki je ločeno od
posameznikovega bivanja?
»Ko človek reče: »To je«, s tem neposredno uveljavlja svojo osebo, svojo stvarnost
(neposredni način).
Ko pa človek reče: »Vem, da to je«, se uveljavlja vpričo svoje stvarnosti (zvezni
način).« (PR 64-65)

Ko posameznik zatrjuje na neposredni način, da nekaj je (oziroma, da nekaj je dobro, slabo,
grdo, okusno ipd.), zatrjuje, da pred-met njegove stvarnosti ni le tak v skladu z njegovim
življenjem (v skladu s filopsihijo), temveč da je takšen po sebi in zato kot tak realen.
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Realnost objekta pa retrogradno potrdi realnost jaza, ki motri ta objekt takšnen, kot je.
Posameznik bo tako nadel temu objektu glas, ime, označevalec, ga s tem univerzaliziral
(izvrgel iz korelativnosti svoje lastne stvarnosti) in s tem potrdil bistveno nepovezanost
med objekom in jazom, ki ta objekt opazuje. Michelstaedter to zelo koncizno pove v prvem
Kritičnem dodatku:
»Vsaka izrečena beseda je glas zadostnosti: ko nekdo govori, izraža utvaro svoje
posamičnosti, kot bi bila absolutna. Meje moči in možnosti govorečega so meje
stvarnosti. Ta ni izražena kot stvarnost govorečega, kakor jo ta hoče, ampak kot
absolutno realna. Neskončna razprtost dejanskosti je prikazana, kot bi bila končna in
zaključena, vsak pojem je poljubno zaokrožen. Subjekt se v govoru predstavi kot
absolutni Subjekt. Za vsem, kar je izrečeno, je Subjekt, ki si umišlja svojo absolutnost.«
(PR 151)

Subjekt torej z imenom fiksira in zameji (in s tem naredi realno) nekaj, kar je v svojem
bistvu le fluidna zveza potrebe in ugodja, nekaj torej, kar je le v njegovi stvarnosti. S tem
pa ravno afirmira svojo absolutno osebo, ki ta imena vsebuje v sebi in jih razvršča v
kategorije.
V drugi stopnji pa se subjekt ne afirmira niti več neposredno preko realnosti objektov
(čeprav temelji na istem sistemu imen), temveč ravno nasproti nje, kot subjekta hotenja ali
tudi refleksije: »Vem, da to je; vem, da bi moralo biti; da bi se bilo zgodilo ipd.« Z imenom
se tu ne reificira več objektov, temveč aktivnosti duše. Tu samo »hotenje, mišljenje,
sklepanje,« kot nekaj po sebi obstajajočega, dokazujejo obstoj absolutne osebe.
Opremljen z vsemi temi postvarjenimi predmeti in aktivnostmi, lahko subjekt ustvarja
sistem vednosti tako, da imena povezuje z drugimi imeni in jih razvrsti v univerzalen in
negiben sisem. »Tako se ob življenju razcveti retorika. Ljudje si nadenejo spoznavno
naravnanost in delajo znanje.« (PR 67) Retorika po Michelstaedterju je ravno ta zaključeni
in definirani sistem vednosti, ki v svoji navidezni negibnosti in univerzalnosti simulira
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prepričanje. Ali natančneje, retorika otopi zahtevo po prepričanju tako, da jo spelje na mlin
filopsihije.
»Ko mladi razprejo krila, da bi ubežali vsakdanjosti, ko se iz njihovih src izvije krik
življenja, še njim samim čuden in nerazumljiv, ko bi radi postali možje, tedaj se jim pač
reče, da so 'žejni znanja', njihov plamen pa je pogašen z vodo znanja. Zanesljivi cilji,
razlog bivanja, svoboda, pravica, last, vse je podano v končnih besedah, ki se najprej
pritrdijo na različne stvari, potem pa se od njih ločijo po abstrakciji. Če se mladostnik,
ozirajoč se po stvareh, sprašuje po življenju, mu je glede na dotično stvar odgovor
ponujen z označujočim imenom (Parmenid): z imenom po dogovorjenem znaku, s
konvencijo.« (PR 67)

Vendar – poudarja Michelstaedter – s tem, ko pretresam besede in pojme, ničesar še nimam,
še vedno sem nič, kot sem bil poprej. Ljudje pa mislijo, da si s tem, ko si lastijo besedo,
lastijo tudi stvar samo. To avtor pokaže s kritiko Descartovega dokaza o bivanju samega
sebe:
»Vendar mislim, cogito, ne pomeni 'vem'; cogito pravzaprav pomeni prizadevam si
vedeti. Ko mislim, védenja še nimam: ne vem. Ljudem pa pomeni, kot da bi kaj hoteti,
enako kot kaj imeti; hoteti spoznanje jim je enako kot spoznati, biti na poti k vednosti je
toliko kot imeti v sebi sredstva in načine spoznanja. /.../ Če pa misliti pomeni pretresati
pojme, tako da šele skozi to dejavnost postanejo znanje, tedaj sem jaz v sedanjosti vselej
izpraznjen vsake vsebine; skrb za bodočnost, v kateri si umišljam svoj cilj, mi jemlje
celotno bit. Misliti potemtakem pomeni pretresati nebivajoče: Cogito = non entia
coagito ergo non sum.« (PR 69-70)

Ravno zato, ker se vse te besede ne dotaknejo posameznikovega življenja, temveč jih ta
uporablja kot nadomestek svoje biti, jih ne more nikoli povsem živo začutiti, saj niso izraz
njegovega bivanja, temveč mu ostanejo vedno odtujene. Ker prek njih ne more priti do
prepričanja, samo zahtevo po prepričanju otopi z brezkončnim ponavljanjem besed, s
pozunanjenostjo obnašanja, saj polaga v njih upe po resničnem bivanju. Te besede, pravi
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Michelstaedter – ponavlja po spominu. Niso odraz njegovega organizma, temveč tujki in
zato se oddalji od »življenjskega zdravja«. (PR 74)
Ravno zato, ker gotovosti preko odtujenih besed ne more nikoli doseči, se posameznik hoče
v družbi zagotoviti tako, da svoje nasilje, ki je posledica njegove volje do preživetja,
povzdigne na raven diskurza. Ker resnice nima, saj operira z nebivajočim, to, kar trdi, ni
samo na sebi razvidno. Zato mora poseči po retoriki in prek nje vsiliti svojo vednost nad
druge.

3.3.1 Zgodovinski primer
Da bi razložil vse zgoraj povedane teze, Michelstaedter uvede zgodovinski primer. Ta
parodična mitološka pripoved o izdaji Sokrata s strani njegovih naslednikov, je gotovo ena
lepših in zabavnejših kritik platonizma in aristotelizma v zgodovini filozofije. Vendar je
zgodovinski primer le prozni destilat zelo zanimive, eruditske in detajlne študije Platona in
Aristotela oz. koncepta resnice, dobrega, pravičnega ter prepričanja in retorike pri njiju, ki
bi si gotovo zaslužila širšo (akademsko) predelavo, za katero pa v našem delu nimamo
prostora. Prepričanje in retorika pri Platonu in Aristotelu je bila namreč Michelstaedterjeva
diplomska tema, ki jo je avtor v svojem pisanju izločil iz končnega dela in je večinoma
prisotna v Kritičnih dodatkih. Kot rečeno, se bomo morali tu zadovoljiti le s pregledno
obnovo, ki nam bo služila za prikaz dekadence sokratskega prepričanja v Aristotelovo
retoriko. Ta primer, ki je za Michelstaedterja sicer metazgodovinske narave, saj prikazuje,
kako vsako prepričanje degradira v retoriko in kako vsakega pričevalca prepričanja
(Kristusa, Budo, Beethovna, Leopardija, ... ) na koncu vedno izdajo njegovi učenci in
razlagalci, je zanj še vedno prikaz razvoja evropske filozofije, znanosti in kulture.
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»V ljubezni do svobode se Sokratu ni zdelo častno, da bi bil podvržen zakonu težnosti.
Menil je, da je dobro, če si od nje neodvisen. Težnost nam namreč ne dopušča, tako se
mu je zdelo, da se povzdignemo do sonca.« (PR 75)

Tako naš avtor prične s pripovedko. Z aluzijo na začetek svojega dela, kjer opisuje utež, ki
ne more nikoli biti prepričana, hoče opisati Sokratovo pot k prepričanju. Ker je Sokratova
negativna dialektika v vprašanju kaj je kaj? (tí estin) iskala neko dobro, neko vrednoto, ki
je dana po sebi in izhaja iz posameznikovega bivanja, ki je racionalna na sebi in zato
odrešena neracionalosti korelativnega sveta, je v svojih pogovorih s sodobniki skušal
izčistiti vse besede, koncepte in abstrakcije, ki tega niso zmogle doseči. »Stvar, ki ni bila
neko dobro, neka vrednota, mu sploh ni bila stvar, temveč ime brez pravega pomena« (PR
162), zapiše Michelstaedter v kritičnih dodatkih. Takšno prespraševanje pa ni nikoli
dokončno in ne dopušča nikakršnega oddiha. Zato pa je bil Sokrat prepričan, saj je sledil
reku spoznaj samega sebe in je zato s sebe odvrgel vse nepotrebne družbene osebnosti.
Zato pa »ni bil ne svoboden ne suženj, niti srečen niti nesrečen.« (PR 76)
Platon, ki je svojega mojstra občudoval, vendar ni premogel njegove osebnostne moči, je
začel razmišljati, kako bi se lahko z ukano (mechánema) povzdignil do višav, ne da bi
izgubil svojo težnost.
»Dalj časa je razmišljal in iznašel makrokozmos. Jedro nenavednega stroja je bila velika
močna jeklena krogla, ki jo je iz najljubeznivejše skrbi in ljubezni do višav napolnil z
Absolutom. /.../ S tem občudovanja vrednim sistemom naj bi se dvignil, ne da bi izgubil
lastno težo, ne da bi skrčil lastno bitje.« (PR 76)

Platon se po kreposti tega stroja s svojimi učenci dvigne v višave proti soncu, vendar
atmosfere ne more zapustiti, saj je stroj lažji le od zraka, in zato obstane v zraku med
soncem in zemljo.
Makrokozmos, ki je za Michelsteadterja prvo izdajstvo lastnega mojstra, je Platonova
Država. Z njo naj bi vprašanje po dobrem izvrgel iz življenja posameznika v abstrakcijo (v
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družbo) in s tem odprl vrata nebivajočemu in iracionalnemu v filozofijo. Umakne se
vprašanju po dobrem človeku in raje vzpostavi sistem, v katerem bo organizacija potreb,
neodvisno od potencialne etičnosti posameznikov, pripeljala do pravičnosti. Iz pravičnosti
posameznika tu in sedaj, v potencialno pravično družbo prihodnosti. (PR 164-165) Zato
Platon ne potrebuje več pravih, etičnih individuumov, temveč mesarje, kmete, tesarje,
skratka gradnike velikega sistema pravičnosti22.
Zgodba se nadaljuje:
»'Kolikor smo tu,' je nadaljeval učitelj, 'smo tudi mi deležni lahkosti in vsakdo izmed nas
ima 'lahkost', imamo telo in težo, toda po 'lahkosti'.' 'Učitelj,' je rekel eden od učencev,
ki si je pravkar opomogel od teže osuplosti in začudenja, 'učitelj, iz česa pa je
pravzaprav narejena ta lahkost?' 'Lahkost,' je začel Platon, zazrt v sijaj stvari, ki jih je
njegov ostrovidni pogled lahko motril, kot bi bile blizu, ''lahkost' vsebuje vse stvari; ne
take, kot so s svojo težo v nižjem svetu, marveč brez teže; tako kot teža pripada telesu,
lahkosti pripada 'netelesno'; in če telesu pripada razsežnost, oblika, barva, vse kar
utesnjuje ljudi na zemlji, je lahkost deležna nerazsežnega, brezobličnega, brezbarvnega,
duhovnega. S samim motrenjem lahkosti mi, ki lahkost imamo, kajpada vidimo in
zaobjamemo vse stvari, ne tako, kakor se kažejo na zemlji, ampak take, kot so v
kraljestvu sonca.« (PR 77-78)

Druga faza je torej izdaja Sokratove dialektike, ki jo Platon izvrši v Fajdrosu. Sokratova
dialektika, ki je pot prepričanja, je radikalno negativna dialektika. Platon pa v želji po
stabilnem in definitivnem sistemu spremeni dialektiko v metodo pridobivanja vednosti. To
spoznanje ni več živo in nedovršeno spoznavanje samega sebe, temveč spoznavanje
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»Koncept pravičnosti [pri Platonu, op. M. K.] torej ni drugega kot organizacijski princip tistega, kar je in ostaja v
svojem bistvu nasilno in nepravično. Koncept pravičnosti se ne vzpostavi kot negacija in izničenje nepravičnosti,
vsebovane v iracionalnosti volje do trajanja, temveč jo potrebuje kot predpostavko, na katero vtisne svojo formo.«
(Fratta 1986: 60)
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končnih in definiranih idej, ki naj bi vsebovale resnico na sebi. To pa že pomeni radikalno
zapustitev sokratovske poti. Izguba žive negativne dialektike, vzpostavi postulat
prepričanja, ki je dan na opazovanje. Posameznik bo zato lahko le imitiral prepričanje, ne
bo ga pa mogel živeti. (Fratta 1986, 65)
Spremembo žive dialektike v sistem vednosti Michelstaedter parodira v zgodbici o kralju in
lutki, ki jo najdemo v Kritičnih dodatkih (PR 189-190). Kralj, ki postane kralj ne po
kontingenci rojstva ali nasilne uzurpacije, temveč zaradi svoje pravičnosti, ki jo je vedno
živel tako sam kot med ljudmi, nenadoma postane utrujen in si vzame nekaj časa za odmor
od nenehnega vladanja. Ko počiva in se dolgočasi, se začenja prepričevati, da je vendar on
kralj. Ogleduje si žezlo in krono, vendar srce ne čuti njegovega kraljevstva. Da bi svoje
dvome pregnal, se odloči svoj kraljevski ugled uzreti od zunaj. Tako naredi lutko, ki jo
obleče v svoje kraljevske obleke. Nekaj časa se navdušuje, vendar navdušenje hitro pojenja.
Tako lutko vedno bolj in bolj okinča, da bi izkazovala visočanstvo, vendar tudi to ni dovolj.
Zato se odloči, da jo bo razkazoval ljudem, da bi prek njihovega pogleda dobila svojo
legitimacijo. Ljudje se zabavajo, kralj vedno znova in znova razstavlja in sestavlja lutko,
njegovo srce je od vsega dela že otopelo. Ker v državi nihče več ne vlada, zakraljuje nekdo
drug, vendar staremu kralju pusti dvorec in lutko, ki jo po novem lahko imajo tudi vsi
prebivalci kraljestva. Stari kralj, v želji po opazovanju (motrenju, theoria) svoje kraljevske
moči, postane suženj zunanjih znamenj. Kraljevskost, ki je ne more več živeti, temveč zgolj
uprizarjati, ga detronizira.
Platon torej z leti postane kot ta kralj, vedno bolj zazrt v svojo dialektično metodo, izgublja
zanimanje in živost svoje filozofije, novi vladar, ki izkoristi nemoč prejšnjega, pa je njegov
učenec Aristotel. Aristotelovo izdajstvo sestoji ravno iz tega, da Platonovo metodo obrne
proti njemu samemu in tako dokončno povsem zapusti Sokratovo mojstrsko pot. Pa
poglejmo, kako ta zgodovinski dogodek opisuje Michelstaedter:
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»Toda nekega dne je nekdo izmed njih, drznejši in manj pokoren, opazil, da je učitelj
med govorom gledal navzdol, kot bi imel oči še vedno uprte v oddaljeno Zemljo.
Sklonil se je čez ograjo in videl prazino; /.../ Vse to ni bilo niti najmanj podobno temu,
kar je učitelj opisoval. To pa ni bil človek, ki bi tako kot preostali tovariši popustil iz
strahu pred praznino. Strah je v njem dozorel v načrt; to je podžgalo njegovo vnemo. V
svojem zavistnem srcu je namreč težko prenašal, da je slep tam, kjer učitelj jasno vidi.
Sklenil je, da najde način, da se vrne na zemljo. Od tistega dne je z vso skrbjo jel
preučevati sijajni stroj, ki jim je omogočil vzpon. S premetenimi vprašanji je od učitelja
izvedel, kar je potreboval. Ni dolgo trajalo, pa se je že odlično spoznal na vse naprave.
Slednjič je stopil naprej in tako govoril staremu Platonu: 'Učitelj, praviš, da imamo
lahkost?' 'Seveda.' 'In vsaka stvar, kolikor je lahka, je taka zaradi prisotnosti lahkosti?'
'Nedvomno.' 'Nasprotno pa je lahkost taka, da lahko s svojo prisotnostjo vsako stvar
naredi lahko.' 'Drži.' 'Učitelj, zakaj ne bi zajeli zraka in ga stlačili v lahkost? Če sem
prav razumel, bi zrak izgubil svojo naravo, odpovedal bi se težnosti in bil tudi sam
deležen lahkosti.' To je rekel in umolknil. Daljnovidni Platon je dolgo zrl v učenčeve
kratkovidne oči. Uvidel je, da ga izdaja. Toda mladenič je poznal mehanizem, razmišljal
je premočrtno. Platon se ni mogel ogniti njegovemu sklepu. Spoznal je, kje je pogrešil.
Zdaj je bil že star in ni mogel zahtevati, naj se mladi učenec odreče življenju.« (PR 7980)

Ko se leteči stroj začne spuščati, učenci zaživijo in ponovno začnejo spraševati Platona, kaj
se dogaja. Platon že vidno pod vplivom Aristotelovega sklepanja, jim še zadnjič začne
predavati, preden ga bo zemeljski zrak, na katerega ni več navajen, tako utrudil, da bo umrl.
Michelstaedter ta aristotelovski obrat v Platonu vidi v dialogih Parmenid, Sofist in Politik,
in zatrjuje, da izgledajo, kot da jih sam ne bi več zapisal. (PR 82) Za njih je značilno, da
mnoštvo in nebit neposredno vključi v svojo filozofijo.
Za Aristotela nadaljuje:
»Ko so pristali, je začel tlačiti to in ono stvar v kroglo in razglašati lahkost stvari, nato je
te stvari začel opazovati v njihovih vzajemnih razmerjih. In ker je bil med njimi, ne pa
vzdignjen nad njimi, se je lahko le premikal od ene do druge. S svojim mehanizmom je
začel teoretizirati o celotni biti. Vsi ljudje so hodili k njemu, da bi kupovali blago, ki je
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prihajalo iz absolutnosti. Bil je stvaren človek; izbral je blago, ki je bilo najbolj modno
in je bolj ustrezalo videzu, potrebam in okusu svojih odjemalcev. Na izdelke je natisnil
ime blagovne znamke in napis lahkost. Ljudje so bili navdušeni, saj so lahko govorili, da
blago prihaja z neba, a ga je mogoče uporabljati prav tako, kakor bi bilo s te zemlje.«
(PR 81-82)

3.3.2 Resnica pri Aristotelu
Da zaokrožimo, se bomo na hitro ozrli na problematiko Aristotelovega sistema vednosti,
tako da bomo dopolnili odprte teze z začetka poglavja. Bistveni premik, ki ga
Michelstaedter zasledi v razumevanju resnice na osi Sokrat-Platon-Aristotel, je premik iz
agathon v theoria, iz resnice kot dobrega, kot vrednosti, v resnico kot motrenje bivajočega,
kot vednosti. Kot poudarja Sanò, je po Michelstaedterju:
»sokratsko prepričanje temeljilo na zmožnosti povezave okvirja realnosti s
spoznavanjem. S konkretnimi življenjskimi izbirami in praktičnimi natančnimi
majevtikami Sokrat namreč pojasnjuje, kako bi morala biti naloga spoznavanja v
spodbujanju dvoma in spora, ne da bi, seveda, kdaj zapustili območje eksistencialnega
preizkuševanja in avtentičnosti.« (Sanò, 2011:85)

Sokratova pot je tako pot k samemu sebi, k zaživetju, kot pravi individuum, k svobodi in
samostojnosti, k avtarkiji. Iskanje pravičnosti in miru, ki domujeta v goloti duše (gymnè
psyché). (PR 166)
Že pri Platonu lahko opazimo degradacijo poti njegovega učitelja. Platonove ideje so sicer
še vedno neko dobro, vendar postajajo same sebi namen, saj je absolut, v katerem bivajo,
oddvojen od posameznika in prej izgleda kot iluzorni svet, v katerega filozof beži, da bi se
odrešil napora in bolečine bivanja v tostranstvu (hic et nunc).
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Nasprotno pa Aristotel na podlagi ustroja platonske dialektike ustvari sistem klasifikacij in
kategorij, ki v končnosti in definiranosti ukinejo bistveno življenjsko problematičnost
sokratove metode, saj se sedaj ukvarja že s koningentnim svetom, z relativnimi zvezami v
njih, ki ga s svojo metodo očisti vsake živosti in bivanjske avtentičnosti. (Sanò, 86)
Aristotel tako želi iz kontingence narediti absolut, tako da dane zveze univerzalizira v
vednost – jim nadene status absoluta. Vendar Michelstaedter pripomni: Dane zveze so
vedno znotraj moje stvarnosti, znotraj mojega življenja in so odraz mojega strahu pred
smrtjo. Ko si nadene spoznavno naravnanost in ustvarja znanje, Aristotel ne odkriva
ničesar novega, temveč svoje aktualno življenje – svoje videnje stvari – le univerzalizira v
resnico in si s tem zagotovi gotovost bivanja v resnici. S spoznanjem kot adeaquatio
intelecto ed rei Aristotel ne spoznava nobene reči, temveč le svojo misel povzdigne na
raven znanosti, na raven objektivne stvari, ki je sama na sebi spoznavna.
Za lažje razumevanje postavimo za primer povedanega poved: »To je miza.« Če bi želeli,
da je ta poved resnična, bi moralo obstajati neko ujemanje (adaequatio) med mojo povedjo
»to je miza« ali preprosto besedo »miza« in stvarjo, ki je miza. Vendar stvar miza ni nekaj,
kar je, kar obstaja neodvisno od nas, temveč je stvar že proizvod misli oz. je proizvod naše
želje, naše potrebe. Miza je miza zgolj, če ustreza naši potrebi po tem, da je miza. Še več,
da bi nekaj bilo miza, mora biti oropano vsakršne drugosti, moramo izluščiti vse, kar je ono
samo kot bivajoče, in ga definirati zgolj iz očišča naše želje. Zato tu ne gre za ujemanje
misli in stvari, temveč za ujemanje želje in imena. Pa čeprav lahko še naprej razmišljamo in
izpeljujemo iz mize, da je njen rod pohištvo, njena differentia specifica to, da sedimo ob
njej ali polagamo stvari nanjo, ne bomo nikoli ugotovili ničesar novega, česar nismo že, ko
smo jo v skladu s potrebo reificirali v mizo.23 Tu se torej dogodi neka podvojitev. Svet se

23

»Če se vprašam, kaj je neka 'stvar', nimam drugega orodja, s katerim bi si lahko odgovoril, razen kontemplacije.
Nobeno delo me ne more približati rešitvi, saj bi vsako delo že predpostavljalo tisto védenje, ki je nujna predpostavka
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skozi to spoznanje ni v ničemer spremenil, le proces ustvarjanja znanja ga je legitimiral kot
vednost.
Vendar čemu zares služi ta podvojitev? Če je nekaj, kar izhaja iz moje stvarnosti, iz mojega
okusa življenja, povzdignjeno v reč, v stvar samo, v bivajoče, potem sem jaz, ki jo
spoznavam ločen od nje. Potem sva jaz in realen svet. Ker je ta reč nekaj, kar biva ločeno
od mene, potem biva tudi nekaj kot jaz, ki lahko motri to zunanjo, realno reč. Gotovost reči
– te v imenu zaključene korelativne zveze med mojo potrebo in vnanjostjo – daje
retroaktivno gotovost absolutnega subjekta, ki ta imena poseduje v sebi – v svoji vednosti.
To je tisto, kar smo zgoraj izpostavili kot neposredni način. Beseda zamenja doživljaj s
spominom, ta spominski nadomestek pa služi kot reč sama, ki jo lahko navezujemo na
druge reči, na čas, na kraj ipd.
Vendar takšno razumevanje resnice prinaša pomembno posledico za razumevanje
Michelstadterjevega koncepta retorike. Če se še nekoliko pomudimo pri primeru mize, bi
lahko dejali naslednje: ker miza ni nekaj racionalnega, temveč je utemeljena na
iracionalnosti potrebe, tudi ni nekaj, kar bi bilo razvidno in spoznano samo na sebi. Ali če
povemo stvar nekoliko bolj enostavno: ker je miza nekaj relativnega glede na našo potrebo,
je lahko miza karkoli – in karkoli lahko tudi ni miza. Torej na poved »to je miza« lahko kdo
drug odvrne z enakovredno povedjo »to ni miza« (to je, recimo, postelja). Ker sta ti dve
povedi po svoji naravi enakovredni in nobena od njiju ne more sama po sebi bolj kot druga
posegati proti statusu resnice, mora priti med dvema izjavljajočima do razprave. V tem
scenariju prvi ne bi mogel več zgolj ponavljati povedi »to je miza« temveč bi jo moral
podkrepiti, npr.: »Vem, da je to miza« ali »To bi moralo biti miza«. To je tisto, kar smo prej

produktivnosti. – In ko védenje obstaja, je delo zaman.« (Ta Michelstaedterjev neobjavljeni citat povzemam po
Fratta 1986, 73)
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imenovali zvezni način. Vendar ta način govora ne izreka več nikakršno bivajoče, temveč le
izpostavlja subjekt, ki ima moč nad izrekanjem resnice. Zato pa Aristotel poleg metafizike
potrebuje tudi retoriko, saj mora resnico, ki jo podaja, podkrepiti z nečim, kar ni resnica
sama. Aristotel torej mora šele prepričati (con-vincere)24 poslušalstvo, saj njegova resnica
ne prepričuje sama na sebi. Torej, v tej razpravi, ki ne bo več diskusija o bivajočem, temveč
le trk dveh življenjskih stvarnosti, vsaka v skladu z življenjem subjekta, ki jo izjavlja. Kot v
politični areni bo tako en postal zmagovalec, drugi poraženec. En gospodar (diskurza),
drugi suženj, saj bo moral kot svojo stvarnost sprejeti stvarnost nekoga drugega.
V tem je bistvena razlika med sokratsko in aristotelsko metodo. Prvi s svojo negativno
dialektiko s sogovornikom pretresa njegove izjave in se resnica v tem pogovoru sama rodi:
pot iskrenosti in resnicoljubnosti na sebi omogoča, da se resnica zgodi. Medtem ko se mora
Aristotel, ki podaja pozitivno resnico, posluževati nečesa, kar je daleč od resnice, da doseže
resnico. Poseči mora po nečem zunanjem – po retoriki. Retorike, ki jo Sokrat v Gorgiju
imenuje kar prilizovanje. (436b) Na kratko, Aristotel v svoji filozofiji odpre vrata ne le laži,
temveč predvsem nasilju25. Nasilju, ki sicer ni fizično niti ni eksplicitno, vendar ima iste
posledice: uzurpacijo mojega sveta na račun tvojega.

24

Italijanski izraz za prepričanje v tem primeru ni persusione, saj ta označuje bolj notranjo prepričanost in
samorazvidnost, temveč convincere. V slednjem izrazu pa se skriva beseda vincere, zmagati. Aristotelska razprava
namreč zahteva zmagovalca. O tem spregovori Michelstaedter tudi v Kritičnih dodatkih: »Resnica ne nosi orožja –
zmagoslavno orožje ni resnica sama. Orožje je mogoče izpopolniti, in sicer z opredelitvijo načel, ki povezujejo
zmage in so jim skupna, saj niso del vsakokrat izrečene resnice, marveč njenega učinka. Resnica namreč pripada
prepričljivosti, ki prevlada, kolikor navdaja s prepričanjem. To je žar resnice. Prepričanje meri na osebo; zmaga pa na
pregovarjanje poslušalca in izpodbijanje nasprotnikovega stališča, ki se skozi govor izkaže za nemočnega. Takšen je
pojavni videz zmagovitosti.« (PR 310)

25

»Retorika je utemeljitev volje do moči.« (Brianese 2009, 49)
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Analogno z zgoraj povedanim bi se lahko tudi dotaknili Aristotelove etike. Sokratova etika
izhaja iz svojega bivanja – iz sebe, Platonova predstavlja pogled od zgoraj – iz
makrokozmosa. Ker pa se je Aristotel v končni fazi ukvarjal le z zvezami med pojavi in ker
je med zvezami, »ne pa vzdignjen nad njimi, se je lahko le premikal od ene do druge« (PR
81), ni zmogel znotraj etike določiti nobene obče in bivanjske nujnosti. Vse, kar lahko
počne, zatorej je, da z retoriko prepričuje, da je način, kako on živi, etično pravilen, tako da
na čisto arbitrarni osnovi vzpostavlja spet arbitrarno srednjo pot med preveč in premalo. V
končni fazi je, kar počenja, to, da filozofsko legitimira način bivanja svoje družbene
skupine, etiko, ki jo je že (iracionalno) sprejel in jo podaja naprej svojemu sinu. Z vsako
aktualizacijo takšne etike v novih okoliščinah (v drugačnem času in kraju ali drugačnem
socialnem stanu) bi jo bilo potrebno ponovno iznajti, vendar bi etika obdržala svojo
legitimacijo v (odtujenem) aristotelovskem izrazoslovju. Tako bi lahko danes dejali, da je
tri ure interneta na dan ravno prav, ker popolna odsotnost interneta prinaša ignoranco,
daljša uporaba interneta pa odvisnost. Takšna etika nima sicer ničesar skupnega z
Aristotelom, razen same formulacije. Ker Aristotelova etika nima nikakršnega jasnega in
nujnega elementa, ne izhaja iz nobene občečloveške in zato zavezujoče podlage. Izhaja iz
relativnosti in v njej ostaja. Zato pa krvavo nujno potrebuje retoriko – le na tak način lahko
prikaže sebe kot obče veljavno.
Za konec tega razdelka bomo stopili še korak naprej in se nekoliko poglobili v spekulacijo.
Ta retorična podvojitev ni zgolj navadna jezikovno-vednostna ponovitev reifikacije volje v
dane objekte (tega, s čimer smo se ukvarjali v prvem poglavju tega dela). Gre za nekaj več,
kar bistveno spreminja način bivanja človeka v nasprotju z ostalim bivajočim.
Michelstaedter namreč poudarja, da žival živi svojo stvarnost skladno s svojim življenjem.
Ker je njeno življenje pomanjkanje življenja, je njen svet vzpostavljen v zveznosti
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razreševanja njene deficitarnosti, njenega nebitja. Ker je njena stvarnost le izraz njene
lastne pomanjkljivosti, je njena zavest istovetna s svojim stvarstvom.26 V tem pomenu, kot
poudari Fratta, gre za negativni vidik Parmenidove enosti misli in sveta. Njena zavest in
njen svet sta istovetna: oba sta enako nebivajoča, oba sta nič. (Fratta 1986, 32) Pes se ne
obnaša kot pes, ker je takšna bit psa. Ravno tako se voda ne obnaša kot se, ker je to zakon
njene narave – njena bit vode. Obratno, oba le na svoj način (v skladu s svojim okusom27)
razrešujeta svojo bistveno deficitarnost, svojo nebit. Zato bi lahko zatrdili, da pes samega
sebe nima za psa in voda sebe nima za vodo. Le človek – in to je pomemben vidik retorike
– ima sebe za človeka.
Kaj to pomeni? Preko motrenja (theoría) človek motri vzajemne zveze (korelativnost sveta)
in te arbitrarne zveze skozi imena finalizira v vednosti. Tako pes in voda nista le dva vidika
neke nemoči, temveč postaneta pes in voda po biti, po svojem bistvu, po definiciji. Njuno
bivanje (ali če se ozremo le na pozunanjeni vidik, obnašanje) ni pomanjkanje bivanja,
temveč je takšno v skladu z njuno bitjo, (lahko bi skorajda rekli v skladu z mehaniko,
avtomatizmom, ki ju danes imenujemo nagon ali zakon narave). In ravno tako preko teorije
dobimo bit človeka. Človek ni več ta razprtost, ta neutemeljenost, temveč je njegova
takšnost bivanja že povzeta v svoji biti. Človek izgubi svojo problematičnost, svoje iskanje
avtentičnosti. V skladu s pridobitvijo biti pa dobi tudi dolžnost do bivanja na določen način.
Iskanje in zahtevo po prepričanju mora zamenjati za dolžnosti, ki postanejo obče za vse
tiste, ki bivajo kot človek. Človek postane neka definicija, po kateri se morajo vsi

26

V Kritičnih dodatkih Michelstaedter to poudari z naslednjimi besedami: »Živali in z njimi tudi preproste duše so
dejansko prisotne skozi cel krogotok teh sprememb, njihova zavest, ki je korelativ teh sprememb, pa jih doživlja take,
kot so. Zato pa ne zapustijo dejanskosti, ki teče skozi čas, in so po svoje isto, kot njihova vednost. Kdor pa je zaznave
sprememb umestil v zakladnico spomina ter ta spomin poimenoval 'vednost' in si iz njega zgradil zadostno življenje,
ta je kot da bi prišel iz vesolja.« (PR 201-202)

27

O razmerju med okusom in vednostjo smo razpravljali v prvem poglavju tega dela, v podpoglavju Ugodje.
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posamezniki, ki deležijo na biti človeka, obnašati enako. Ne gre več za iskanje dobrega, za
iskanje vrednosti na sebi, temveč za priličenje arbitrarno določeni (kot smo nakazali že prej
v primeru Aristotelove etike) ustreznosti bivanja. Iskanje avtentičnega bivanja zamenja
pozunanjenost in ponavljanje. Tako retorika dokončno otopi zahtevo po prepričanju. Če
človek ni neko pomanjkanje, temveč že neka bit, se je potrebno zgolj obnašati v skladu z
njo. Potrebno je le ponavljati, kar je bilo že dano oz. kar je (v skladu z retoriko) dopuščeno
kot ustrezno.
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3.4 Mehanika retorike
Za Michelstaedterja seveda, kot smo že nakazali, retorika ni nekaj, kar bi bilo zamejeno na
filozofijo, še manj pa zgolj na Aristotela. Filopsihija je v retoriki dobila povsem novo
dimenzijo, ki temelji na univerzalnosti (v nasprotju s posamičnostjo in enkratnostjo),
konformizmu (v nasprotju z avtentičnostjo), organizaciji (v nasprotju z organizmom) in
seveda mnoštvu (v nasprotju z vse-enostjo, s sobitjem vsega). S tem je vstopila v
vsakodnevje posameznikov, začela organizirati njihova življenja, njihovo udejstvovanje,
otopila njihovo razmišljanje in jih za vse čase povezala v družbo. Ta družba, seveda, ni
sestavljena iz svobodnih posameznikov, ki si želijo srečanja z drugimi avtentičnimi
posamezniki, temveč je skupnost, organizirana na podlagi želje po preživetju – na podlagi
sebičnosti atomiziranih posameznikov. Zato Michelstaedter takšno skupnost imenuje
združba malopridnežev, koinonía kakon.

3.4.1 Retorika znanosti
Michelstaedter prične svojo kritiko retorike v življenju, ki je pravzaprav kritika sodobnega
sveta (tako njemu kot v veliki meri tudi nam), v tisti sferi, ki je filozofiji prevzela štafeto v
ustvarjanju vednosti in je zato po mnenju avtorja direkten naslednik Aristotelove filozofije
– v novoveški znanosti.
Avtor tudi tu, kot na mnogih drugih mestih znotraj Prepričanja in retorike, prevzame
Sokratovo metodo in se poda v dialog s predstavnikom nekega mišljenja oz. diskurza, da bi
pokazal neutemeljenost njegovih tez. Kritiko znanosti tako pričenja z naslednjo izjavo
paradigmatičnega znanstvenika:
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»Filozofiji se je bledlo ali se še vedno blede, ker si je privoščila marsikateri metafizični
polet, mi pa smo jo postavili na pozitivna tla; tu si v stalnem stiku s stvarnostjo nekako
utiramo pot k osvajanju resnice.« (PR 83)

Tudi znanost, ravno tako kot aristotelska filozofija, vzdržuje razliko med stvarnostjo in
subjektom, ki to resničnost motri in v njej odkriva resnico le-te. Obsodba (ali kritika), ki jo
znanost nameni filozofiji, se ne dotakne filozofske postavke razlike med subjektom in
objektom v nobeni točki, temveč jo na videz še poglobi, saj znanost ne zmore več gledati
znanstvenih pojavov v njihovi celoti, torej vključenih v celoto bivajočega, temveč se trudi
ustvarjati vednost o posameznem, diskretnem, preko specializacije.
Prvo vprašanje, ki ga Michelstaedter postavi, je, kakšna je razlika med stvarnostjo in
resnico. Znanost se torej postavi na pozicijo, kjer njena metoda omogoča privilegiran
pogled na realnost, takšen, da »ničesar tujega ne vstopa [inferisce] na opazovane danosti«
(Fratta 1986, 76). Vendar – pravi naš avtor – če se stvarnost v tej metodi sama odkrije,
čemu je potrebno nenehno in nikoli zaključeno znanstveno delo? Če pa te stvarnosti
znanost nima, potem je vsakršno delo zaman. Če jo imamo, je tako ali tako že tu, če je
nimamo, potem pa tega privilegiranega kontakta pač ni. Vendar ugovor znanosti bi seveda
bil, da se stvarnost ne prikazuje v svoji celoti, temveč z znanostjo pridobivamo resnico
delov stvarnosti in zato v času svojega življenja ne moremo dobiti celotnega znanja, temveč
le parcialno in ga prenašamo naprej, da ga bodo skozi čas drugi dopolnjevali in bo tako
prišlo do širšega znanja. Da bi pa ti fragmenti lahko nekoč (na koncu časov) postali del
nečesa večjega, morajo imeti med seboj zvezno formo, da se bodo skladali drug z drugim.
Zato jih je potrebno opremiti z »obrazložitvijo, preudarkom glede vzroka« (PR 85). Ker pa
imeti vzrok znanosti, pomeni že imeti vso resnico, je ta vzrok le specifični, relativni vzrok –
za pravi vzrok bo znanost morala počakati neskončno časa, ko bodo vsi fragmenti končno
povezani.
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V tem smislu imata vzrok in preudarek funkcijo »tesnila 'izkustva'« (ibid.). Vzrok in
preudarek ne sprašujeta zares o vzroku nekega pojava, temveč bolj kot ne retroaktivno
legitimirata izkustveni pojav kot neko nasebno stvar – jo popredmetita v objekt znanja.
Vendar izkustvo – poudari Michelstaedter – je vedno že izkustvo mojega sveta, sveta,
ukrojenega po mojih (življenjskih) potrebah.
»Kateri je vonj pečenke? Je to prijetni vonj, ki prevlada nad vsemi drugimi, /.../ in se
razlega po jedilnici, ko jo nosijo k mizi? Ali pa je njen pravi vonj tisti, ki ga ima košček
pečenke, ki po obedu še ostaja na mizi? Kaj pa oko? Kaj vidi oko? Vsakdo je že
podvomil o tem, kar dejansko vidijo njegove oči, ko je včasih negotov že o tem, kakšen
je obraz najbljižjih.« (PR 85-86)

Vendar znanost trdi, da ne gleda z očmi potrebe, temveč objektivno. Vendar – poudarja
Michelstaedter – ali pomeni objektivnost »videti stvari, kakor so – ne iz vidika naših
potreb, marveč take, kakršne so na sebi: strniti v eno točko 'led in cvetje, mraz in toploto',
zajeti v aktualnosti življenja vse stvari, 'zbrano in celotno večnost ... '« (PR 86), torej biti s
stvarmi eno v sedanjosti, ki je edina in zadnja; ali pa, kot gre pri znanosti, le za še eno
obliko, sicer zelo osiromašene, a vendar še vedno subjektivnosti? Ta skrajnost bi sicer bila
dajala videz odsotnosti individualne pritrditve, vendar bi to pomenilo gledati objekt, kot bi
ga objekt gledal – temu naš avtor pravi »neorganska privolitev« (PR 89). Videti stvari skozi
oko, ki ni več moje oko, temveč je organ brez organizma – skupek leč. V takšnem primeru
bi videli le stvari, ki nimajo nikakršnega smisla za nas. Videli bi črte in krivulje, videli bi
oster rob konice, vendar ne bi vedeli, da bode, in če bi se znašla zapičena v naši roki, ne bi
videli povezave med njo in krvjo, ki odteka. (PR 87-88) Nikakršne povezave, nikakršne
vzročno-posledične vezi med njima ne bi zmogli ugotoviti, ne da bi v nizu zaporednih
enakih poizkusov ustvarili pravilo.
Tako znanstvenik pobira iz sveta življenja stvari in jih (po možnosti v laboratoriju) polaga
drugo poleg druge in ustvarja znanje o pravilih. Da bi svoje delo potrdil in ga naredil
pomembnejšega ali natančnejšega, ga dopolni z napravami, ki približajo tisto, česar ne
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more uvideti z golim očesom. Vendar tudi s takšnimi napravami ne bo videl več ali manj,
temveč enako, le manjše (ali večje) zveze med pojavi bo iskal. Znanost ne bo v nobenem
izmed teh izostritev bliže svojem cilju. Vedno bo njeno delo isto neskončno, kot je bilo prej.
»Če je 'snov' ta meglica vzajemnih razmerij, neka neskončnost, zunaj katere ničesar ni,
je napredovanje znanosti neskončnost, zunaj katere je vedno kaj. S svojimi trditvami
mora biti končna, določljiva na vsaki točki. Ker bo določljiva, končna v neskončnost, je
neskončna oziroma nedoločna v sleherni svoji domnevni končnosti oziroma
nedoločljivosti.« (PR 95)

Znanost tako s svojimi metodami in preizkusi stalno ugotavlja pravila in zakone. Vendar so
zakoni vedno glede na nekaj, glede na drugo opazovano. Še več, znanje, ki ga podaja, je
vedno, kot sami znanstveniki priznavajo, glede na stopnjo dotedanjih raziskav. V tej
znanstveni poštenosti Michelstaedter vidi bistveno nepoštenost.
»V izrojeni upodobitvi osebe, ki si modrost in vrednost pridobiva z iskanjem znanja, je
znanost s svojo neizčrpno snovjo in metodo (nizom dosegljivih, skromnih, omejenih
ciljev), spoznavno naravnanostjo, zazrto v objektivno preizkušanje in ponovitev enakih
minimalnih reakcij organizma (celovitosti osebe ne samo da ne zahteva, marveč jo celo
prezira) ter s potrebo po specializaciji pogreznila korenine v najglobljo plast človekove
šibkosti. Za vsa bodoča stoletja je postavila trdno ogrodje retoriki znanja.« (PR 94)

Znanost je torej osnovno vprašanje kaj? spremenila v niz neskončnih odgovorov zato ker.
Tako je uspela onemogočiti bistveno vprašanje po smislu, po vrednosti, po razlogu za
trajanje življenja in ga nadomestiti z neskončnim nizom znanja in imen. Ustvarila je okoli
svojega življenja okrasje teme (kallópisma orfnes), ki daje videz odgovora, vednosti, ki
simulira prepričanje, v resnici pa le skrbi za svoje neskončno nadaljevanje.
Zato tu Michelstaedter še zadnjič sooči retoriko znanosti z življenjem. Naš avtor poudari,
da pri znanosti ne gre zgolj za iskanje resnice – znanosti namreč ni brez njenih nosilcev.
Znanost je ena izmed aktivnosti človeka, da bi si zagotovil svoje nadaljevanje in preložil

113

soočanje z grenko bolečino bivanja. Znanost je zgolj eno v vrsti repetitivnih del v službi
združbe malopridnežev (koinonía kakon) – zgolj še ena oblika udejstvovanja, ki človeka
odtujuje v službi družbe.
»Za izvedljivost dela poskrbijo metode, ki so pri ljudeh obče uporabljeno orodje, in sicer
toliko bolj, kolikor je delo lažje dokončati. Puščava postane samostan, gostija
akademija, slikarjev atelje pa šola lepih umetnosti. Obhajanju obredov nadenejo ime
svetosti, upravljanje pojmov si pridobi ime modrosti, tehnika posnemanja se oplemeniti
z imenom umetosti, virtuoznost pa sliši na ime kreposti (lažje in kajpak donosnejše je
usposobiti prste za akrobatske vragolije kot pa dojeti bistvo igrane melodije).
Virtuoznost je izenačena s specializacijo: ponavljam, pretiravam, prekleto dobro izvajam
določen gib, sklop gibov, s tem pa mi je že dana neka osebnost: to ni mačji kašelj! Gol
temen napor najnižjega življenja pridobi ime in pravico do bivanja, kakršna pripada
najvišjemu življenju.« (PR 93)

3.4.2 Geneza družbenega človeka
Za Michelstaedterja je družbenost zadnja oblika filopsihije. Družba je tisti bog filopsihije,
ki človeka nenehno zaposluje z majhnimi in navidez nasebnimi vrednostmi, zato da bi
posamezniku mirno in (spet navidez) varno omogočil nadaljevanje njegovega bivanja in mu
prepričil soočenje z njegovo temeljno deficitarnostjo in aporetičnostjo. Zato Michelstedter
pravi, da so ljudje svojo šibkost »spremenili v moč; iz skupne šibkosti so ustvarili varnost,
zgrajeno na vzajemnem dogovoru.« (PR 107) Šibkost seveda tu pomeni nemoč prilastiti se,
nemoč biti. Nasprotno, družbeni človek hlepi po varnosti, hlepi po tem, da bo zavarovan
pred vsem, kar bi lahko kakorkoli pretreslo njegovo neadekvatno, rutinsko in egoistično
bivanje. Po eni strani tako pred fizično nemočjo in naravnimi nesrečami (razdelitev dela,
zavarovanje, pokojnina ipd.) kot, bolj radikalno, tudi pred srečanjem z drugim (tako
neposredno, z bolečino drugega kot tudi z avtentičnostjo misli in umetnosti – te družbeni
človek uživa v meri in spodobnosti). (PR 99-103).
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Kot smo dejali, ker posameznik nima moči, da bi postal prepričan, v svoji šibkosti zahteva
le varnost. Vendar varnost predpostavlja moje nemoteno preživetje, zato je varnost vedno
že nasilje: »1. nasilje do narave: delo; 2. nasilje do človeka: lastnina.« (PR 108) Tako pri
enem kot pri drugem gre za premagovanje snovi z obliko oz. priličevanje drugosti v skladu
z mojo potrebo. Skozi delo človek priličuje naravo svojim potrebam, svoji volji do
življenja. Obdeluje polje, ustvarja orodja, izkorišča zemljo, vodo, zrak in sonce za svoje
potrebe. Vendar si v istem prostoru in času tudi drugi posameznik, moj bližnjik, želi s
podjarmljenjem narave zagotoviti svojo eksistenco, zato se med nama odvije boj nad
resursi. Tu Michelstaedter vpelje svojo verzijo Heglove dialektike gospodarja in hlapca, (ki
pa v nasprotju s slednjim, za našega avtorja ni prva elementarna oblika moralnosti, temveč
obratno, prva odtujitvena oblika nasilja, s katerim si posameznik priskrbi sredstva za
preživetje). (Fratta 1986, 135).
V tem boju torej postane eden zmagovalec in drugi poraženec in edina možnost, da drugi
obdrži svoje življenje, je ta, da postane prvemu suženj. Gospodar ima sužnja za stvar, tako
kot ima suženj naravo za stvar. Prvi se zavaruje pred naravo, drugi se zavaruje pred
človekom. Vsa ta dialektika pa je utemeljena na bazični šibkosti udeležencev. Tako kot
suženj izkorišča nemoč narave (torej njeno voljo: voljo vode, da teče navzdol28, voljo
rastline, da rase, voljo živali, da čeprav so v kletkah, hočejo še naprej preživeti), tako
gospodar izkorišča nemoč sužnja: »Če ne bi več potreboval svoje prihodnosti, bi se suženj
osvobodil.« (PR 110) In seveda, v končni fazi nemoč gospodarja samega.
»[K]er ne dela, se sam ni več sposoben zaščititi pred njo [naravo]. Skupaj sta oba na
varnem, ločena pa sta oba izpostavljena smrtni nevarnosti. Eden ima pravico, ne pa
moči; drugi ima moč, ne pa pravice.« (ibid.)

28

»Če pa voda nekoč ne bo več potrebovala 'nižjega', človeku ne bodo več koristili jezovi, kanali in kolesa: tovarne in
mlini se bodo ustavili za vedno.« (PR 110)
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Na temelju te bistvene soodvisnosti šibkosti nastane sodobna družba, ki obljublja, da bo
vsak svoboden in bo sodeležen njene koristi in dedič zgodovinskega dela (napredka), če bo
njej služil.29 Zato je družba vzajemni dogovor, utemeljen na šibkosti.30 Tako odprti boj kot
tudi ljubezen31 namreč ogrožata varnost (zagotoviti si nadaljnja sredstva za bivanje)
posameznikov, zato družba omogoča, če sprejmeš svoje mesto v njej, da bo vsak
posameznik lahko drugemu snov in vsak bo uporabljal dobrine celotne družbe. Vsak bo
lahko, če bo ohranil svojo šibkost in jo dal v službo družbe, uporabljal dobrine in delo
celotne družbe in zgodovine. S tem si spor (neikos) nadene preobleko ljubezni (philía).
Vsakdo se oklepa drugega, ne zaradi ljubezni do njega, temveč do svojega življenja.

3.4.3 Retorika družbe
Potrebno je še enkrat poudariti, da koncept družbe, kot ga razume Michelstaedter, ni v
nasprotju z naravo. Družba ni zgolj abstrahirani pojem sobivanja ljudi, temveč je posledica

29

»Ljudje so v družbi odkrili gospodarja, ki je boljši od posameznih gospodarjev, ker ne zahteva, da bi človek obvladal
najrazličnejše veščine in se s svojo močjo znal obvarovati pred naravo. Kar se zahteva, je le preprosto, domače
delce.« (PR 112)

30

Michelstaedter na drugem mestu (PR 135-136) poda interpretacijo, da so pobudo za takšno skupnost podali močnejši,
prepričani, ki se niso bali zase in so hoteli svoje prepričanje in ljubezen deliti z drugimi močnimi posamezniki.
»Množice so jim sledile, vendar so sredi njih ljudje, vsakdo v svojem duhu, začeli preusmerjati v bivanje tisto, kar je
v duhu junaka bilo usmerjeno v bit.« (PR 136) Šibkejši, ki zapovedi ljubezni niso znali živeti, so na besedah
močnejših prek ponavljanja in pravnega normiranja ustanovili družbo, ki zgolj navzven še časti njihova imena,
znotraj pa je oropana vsake prave ljubezni, ostal pa je le spor v preobleki ljubezni – medsebojno sobivanje.

31

»Mar bi se ljudje morali ljubiti? Naj bi vsak žrtvoval svojo bodočnost zaradi tovariševe? Ali pa naj se spet vname boj
krvavi, da si bo lahko vsakdo izboril bodočnost s tveganjem, da jo izgubi?« (PR 111)
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narave same – njene inherentne filopsihije.32 Njena bistvena lastnost je zato organizacijski
princip, ki bo vedno omogočal vztrajanje volje po nadaljevanju. Kot pri nižjih organizmih
tudi tu mechánema filopsihije sistematično ustvari svet, kjer bo krog hlepenja in doseganja
vnanjih vrednosti onemogočal posameznikom znotraj nje, da se prepričajo in s tem
omogočil nenehni obstoj volje. Vendar je, v nasprotju z organizmi, družba organizacija in
se zato sama ne more prepričati. Družba je zatorej zadnji vidik filopsihije, kjer se njene
zahteve po trajanju osvobodijo samih (materialnih) okoliščin. Oziroma drugače, če se
organizmi (predvsem človek) v vnanjih objektih v želji po trajanju odtujujejo, vendar imajo
možnost v sebi se obrniti k svoji biti in postati prepričani, družba te možnosti biti nima – je
čista pozunanjenost in njena moč je le v efektivnosti. Zato je družba retorična: ker je
izropana resnice, je njen temelj zgolj učinkovanje.
Moč družbe zatorej temelji na šibkosti posameznikov. In seveda obratno.
»/.../ pomanjkljivosti posameznikov, ki skrbijo le zase – da bi si na kakršenkoli način
zagotovili obstoj proti možnim napadom volje drugih, so konstitutivna sila družbe in ji
dajejo izjemno moč.« (Fratta 1986, 114)

Da bi se posamezniku uspelo odrešiti pred nevarnostmi narave in drugih posameznikov, se
zateče pod okrilje gotovosti pravic in dolžnosti, zakonov, ki ravno v obvarovanju dobijo
polno legitimacijo. Pravičnost se iz posameznika prenese na družbo, ki pa le navidez izruva
nasilje med posamezniki: po eni strani ga skozi razdelitev dela sistematizira proti naravi in
proti tistemu, ki bi utegnil tej organizaciji škoditi; po drugi strani pa isto silo obrne nazaj k
posameznikom, ki so ji to moč podelili, tako da posameznika – za dobro delovanje družbe –

32

»Narava se ne meni za posameznike in neutrudno skrbi za zveznost vrste. Pred sporom jo obvaruje z vsakič
različnimi sredstvi. Tudi človeštvo, v nedrju katerega vzklije zadnja oblika volje, skrbi za samonadaljevanje. Grožnji
vzajemnega nasilja ubeži z združevanjem: ljubezen do življenja je ustvarila družbo.« (PR 135)
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ošibi in ga reducira na gradnik družbe. Družba tako ukinja vsak trud in nevarnost ter ga
nadomesti z enoličnim, repetitivnim in odtujenim delom.
Ta zamenjava pa ima pomembne posledice. Razdelitev dela ni le enostavno lajšanje bivanja
posameznikov v skupnosti. Odtujena aktivnost, ki jo človek opravlja z delom za blagor
družbe, mu vzpostavi specifično dojemanje sveta. Ker ne more doumeti širine celotne
organizacije, posameznik svoje predvidevanje reducira le znotraj ozke kontingence, ki jo
potrebuje za preživetje. Če je za preživetje v naravi moral svoje predvidevanje razširiti na
vse možne kontingence in pri tem uporabljati vse čute in celotno telo, pa mu v družbi
predvidevanja onkraj svojih dolžnosti in z vzpostavljanimi mehanizmi in povezavami med
stvarmi ni potrebno. Svet se tako zameji na skupek označevalcev, ki mu omogočajo
obrazložitev celotnega življenjskega sveta. Na eni strani navodila za opravljanje svoje
službe, brez poznavanja celotnega ustroja organizacije, po drugi pa funkcionalni odnos do
bližnjikov. Ker se oči človeka osredotočajo le v skladu s potrebo po preživetju,
Michelstaedter prikaže, kakšno izkrivljeno podobo sveta ima takšen družbeni človek:
»Videl bi na primer okus jedi in njihov vonj in ostanke, mogoče tudi tega, ki je hrano
pripravil, in onega, ki jo je prodal, vse premešano v en sam skupek temnih zvez; /.../
papirje, snope računov, površine miz, kupčke denarja, tu pa bi bile še kake zaznave, na
primer otipavanje bankovcev s prsti, žvenketanje kovancev v ušesih, zraven bi bili tudi
kaki stoli in zlasti njihove noge, stene in sobe in tako naprej. Pa še marsikaj bi videli:
križišča, napise na trgovinah, vmes bi se prikradel delček neba ali sončni žarek.
Nekatere stvari bi bile prijetne, druge ne preveč, vse skupaj pa bi bilo posejano s
sencami ljudi: ta je brez glave, oni brez nog /.../ nekdo ima na čelu odtisnjen znak
odobravanja, drugi pa znak, da ni bil sprejet /.../ Vrtoglavo rajanje imen, podatkov,
besed, števil, skratka vsi elementi retorike. Med vozli tega prepleta pa bi se stradajoč
klatila nepotešena lakota.« (PR 122)

Ta neprizanesljivi opis percepcije sveta s strani družbenega človeka Michelstaedter
vzporeja s sanjami. Tudi tam zgodba ni zares nikoli celovita, temveč setavljena iz razbitih
slik, strahov, ugodja. In ravno tako kot posameznik največkrat ne zna opisati sanj, ne zmore
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opisati niti svojega lastnega sveta. Tako opisanemu doživljanju sveta kot tudi sanjam so
torej skupni ti skupki zaznav oz. spomin.
»Človeški spomin sestavljajo taki skupki zaznav, ki postanejo spoznatni le, ko ljudje
naletijo na običajne oblike in jih razklenejo. Ko jih obujajo z besedami, jih niti ne
sporočajo niti ne izražajo, marveč jih za svoje življenjske rabe zgolj nakažejo, če je
drugim dovolj, da jih razumejo. Podobno kot nekdo, ki bi povlekel za ročaj ali pritisnil
na gumb kakega stroja, da bi sprožil dan odgovor, ki ga sicer prepozna po zunanjem
videzu, vendar pa ne ve, kako zadeva deluje, kako bi lahko odgovor sprožil sam.
Dogovorjene znake najdemo tam na pripravni tipkovnici kot note na klaviaturi.
Dogovorjeni znaki se na dogovorjene načine povezujejo v dodelane komplekse. Na
klavirju ne igraš svoje melodije, marveč stavke, ki so jih predpisali drugi.« (PR 124)

Družbeni človek je zaradi svoje redukcije popolnoma nezmožen videti svet izven svoje
funkcionalne naravnanosti v skladu s svojo dolžnostjo in potrebo, hkrati pa se tudi sama
narava komunikacije med osebami zvede na besede, stavke, parole, ki so v funkciji
delovanja, ki so omejene na zadostitev potreb posameznika in ohranjanja družbe in ki v
svoji obči in funkcionalni naravi ne izražajo več ničesar avtentičnega.
Družba tako, po Michelstaedterju, ošibi posameznika tako fizično kot psihično, saj se trudi
iz njegovega življenja izključiti vsako nevarnost in naključje, ki bi lahko njegovo bivanje
pretreslo.33 Zato posameznik živi življenje, ki ni njegovo, saj si sam ne kroji svoje lastne
poti, temveč so njegovo pot speljale potrebe družbe. Premika se kot konj z nataknjenimi
plašnicami (PR 119), ne more videti ne levo ne desno, ne more zares opazovati, kaj se

33

»Kolikor bolj se posameznik prilagaja naključnosti razmer, toliko manj si je zadosten, saj je predvidevanje, razširjeno
po njegovih udih, temu primerno ožje. Zaradi razširitve socialnega predvidevanja in posledičnega izničevanja vse več
možnih naključij je krog predvidevanja in zadostnosti posameznika vse bolj omejen. Ta se je v imenu varnosti zaupal
orodju socialnega predvidevanja, kot da bi bilo to dovolj. Absolutni gotovosti družbe pri posamezniku kot družbenem
bitju ustreza redukcija predvidevanja na trenutek in točkovnost. Če bi ga iztrgali iz naročja družbe, bi tak posameznik
še v istem trenutku tam bedno poginil. Vsak napredek družbe pomeni korak nazaj na ravni posameznika.« (PR 116)
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dogaja okoli njega, temveč se premika le po vnaprej začrtani poti, edini, ki mu je bila dana
spoznati in v kateri vidi gotovost svoje varnosti. Zaradi bolečine drugega, bližnjega (čeprav
mu je zanj lahko tudi žal), se ne more ustaviti, saj bi to lahko ogrozilo njegovo prihodnost.
Ni potrebno, da je sam pravičen. Pravičnost je bolj ali manj že vsebovana v zakonikih,
predpisih, oblasti in sodstvu. Tako mu družba počasi odvzame odgovornost. Še več. Ker
posameznik misli, da ima pravico do takšnega bivanja, da ima pravico do prilaščanja tujega
dela (tako sočasnega kot zgodovinskega), da ima pravico živeti, kot se je navadil živeti, že
vsak majhen odklon ali prepreko pospremi z jezo in preklinjanjem34 (sami lahko
pomislimo, kako ponorimo, ko računalnik dela počasi ali je slaba internetna povezava – kot
da bi imeli sveto pravico nad tem, da nam tehnologija služi tako, kot si želimo).
Svet, ki ga živi, postane samoumeven, ne potrebuje več preizpraševanja, temveč le še delo.
Ne potrebuje opravičenja, postane, čeprav zasilen, še vedno trden konstrukt obrabljenih
fraz, vzorcev in predsodkov (PR 121). Človek se namreč v družbi že rodi »oblečen«,
opremljen z natančno vednostjo o sebi, kaj mu je potrebno storiti, in kot dedič celotne
zgodovine znanja. To je okrasje teme, ki mu onemogoča, da bi se soočil s sabo, s sabo kot
bivajočim in kot smrtnim. Bistvena deficitarnost človeka, njegova nemoč in njegova
smrtnost, je pregnana iz zavesti osebe. Posameznost je iz družbe pregnana. Človekovo
poslanstvo postane vključiti se v družbo in delati za njen blagor.
»Resnična organska funckija družbe pa je kovanje absolutnih vrednosti. Dobaviteljica
'posebnih' in 'občih' trditev je kajpak znanost. Znanost dojema vrednosti, ki jih razgrnejo
čutne zaznave, oziroma statistične podatke, ki ponazarjajo materialne potrebe, z
'objektivnostjo', ki zahteva popolno odpoved individualnosti, in sicer kot bi bile zadnje,

34

»Enaka nemoč se pokaže tudi takrat, ko zveznost človekovega udobja prekine kaka malenkost. Udobje je za človeka
že tako pomembno in zagotovljeno, da ni sposoben razumeti, s kakšno pravico je hote ali nehote vmes prišla kaka
stvar. Takrat se razjezi. Kletve in izpadi jeze, neprestano škripanje socialnega stroja – takšen je glas ljudstev.« (PR
134)
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pristne vrednosti. S pečatom absolutne vednosti in znanja zagotavlja družbi vse, kar ji je
življenjsko koristno. Tu so stroji ali vsakovrstne teorije za vsakršno rabo. Lahko so iz
jekla, papirja ali besed.« (PR 138)

Po Michelstaedterju se takšno ustrojenje posameznika začne že v zgodnjih letih prek
kvarne vzgoje (dispaidagogía). Posameziku je že od najzgodnejših let obljubljena nagrada,
če opravi zastavljeno dolžnost. Najprej je to sladkarija ali pravica do igranja. Nato postane
obljuba boljše prihodnosti – sprva odraslosti, potem zaslužka, kariere ipd. Vedno mu tisto,
kar je obljubljeno v prihodnosti, predstavlja neko polnost, v nasprotju s sedanjim delom, ki
je oropano bistvenosti. »O nebistvenem opravilu pa ti ni treba razpravljati, še zlasti ne, če ti
priskrbi sredstva za življenje. Tudi če si pri tem v resnici nezavedno sredstvo.« (PR 143)
Tako družba ustvarja sodnike, ki razsojajo v skladu s črko zakona, brez razmišljanja o
pravičnosti, učitelje, ki učijo otroke ponavljati besede za njim, rablje, ki niti ne pomislijo,
da jemljejo življenje svojemu bližnjiku. (ibid.) Družbena vzgoja tako ustvarja ljudi, ki ne
smejo jemati preveč resno tisto, kar delajo, temveč morajo imeti celo neke vrste distanco do
tega. Stvari morajo delati odtujeno, kot dolžnost. Zunaj delovnega časa pa se lahko
posvečajo tudi drugim stvarem, razmišljanju, filozofiji, umetnosti. Eno je namreč teorija,
drugo pa praksa. Človek lahko misli karkoli, vendar njegovo življenje mora biti posvečeno
nenehnemu nebistvenemu naprezanju. Z naslednjimi besedami Michelstaedter zaključi
svoje delo Prepričanje in retorika:
»'Spiši študijo o Platonu ali evangeliju,' mu bodo rekli, 'da si s tem pridobiš ime. Varuj
pa se, da bi se ravnal po njem. Objektiven moraš biti. Razišči, od koga je Kristus prevzel
te besede. Ali jih je sploh izustil? Morda so maslo evangelistov, sprejeli so jih od
Arabcev ali Judov, mogoče celo Eskimov, tega ne gre izključiti kar tako ... Te besede so
veljale v oni dobi, zdaj pa znanost ve, kako se temu streže. Ne obremenjuj se. Ko boš
dokončal, tedaj se lahko greš igrat.' Otroku so govorili: 'Delaj, kot ti veli ata, saj ve več
kot ti; ne sprašuj se čemu, le ubogaj in ne razmišljaj preveč. Ko boš velik, boš že
razumel.' Tako nagovarjajo mladostnika, naj vztraja pri znanstvenih prizadevanjih, ne da
bi spraševal po njihovem smislu. Pravijo mu: 'Soudeležen si v nesmrtni izgradnji bodoče
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harmonije znanosti. Če bodo ljudje, ko nekoč odrastejo, končno vedeli, boš za ta
dosežek vsaj malce zaslužen tudi ti.' Bojim pa se, da so ti ljudje že zdaj tako dobro
napoteni, da jim ne bo nikdar šinilo v glavo, da bi se kdaj odrekli svojemu mirnemu,
vedremu mladoletništvu.« (PR 144)
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3.5 Jezik prepričanja in jezik retorike
Michelstaedterjeva filozofija je v veliki meri kritika jezika. Zato tudi svoje kritične dodatke
pospremi z naslednjim liričnim uvodom: »Z besedami vojno besedam, / da meglo preženejo
kot svež zrak ob jutranjem svitu, / ki koristi ne išče svoje kreposti.« (PR 147) Jezik je
namreč v svoji funkciji prenašalca vednosti vedno že retoričen. Njegovo prenašanje je
okrasje teme, ki zamegljuje človekovo bistveno eksistencialno stanje in ga odtujuje v
iluzorne oblike bivanja, ki pa služijo le njegovi volji do trajanja.
Prvi pomemben vidik jezika (kot smo ga poudarili že v poglavju Dekadenca) je ločitev
subjekta od objekta, opazovalca od opazovanega, mene od sveta. Vendar ta ločitev, v
nasprotju z nižjimi bitji, ni zvezana le s trenutno potrebo, temveč se fiksira v znaku (imenu)
in univerzalizira v znanju. Ni več neka stvar v skladu z mojo potrebo, temveč postane
nekaj, neodvisno od mene. Ime postane označevalec nekega realnega označevalca.
Posedovanje tega označevalca pa postane posedovanje neke gotovosti, nekega (parcialnega)
absoluta.
Seveda pa ne moremo imeti le enega označevalca, gotovost le o eni stvari. Še več, da bi
imeli gotovost o eni, moramo najprej imeti gotovost o drugih. Vsak označevalec je tako
povezan v sistem, kjer en nakazuje na drugega, kjer obstajajo povezave med njimi, stopnje,
sorodnosti in nasprotja ipd. Jezik se tako obrne od drugosti drugega in ustvarja znanje zgolj
iz imen, iz znakov. Ta sistem daje človeku gotovost. In vendar je to sistem mask, ki človeku
onemogoča avtentično doživljanje. »Vse je sfiltrirano skozi zaslon jezika.« (Manfreda
2009, 224)
Ključni del jezika je v formiranju hierarhičnih vrednosti. Te na videz nasebne vrednosti pa
niso nikoli sočasne z življenjem posameznika. Vsaka vedno napeljueje na drugo, vključno z
označevalcev mojega jaza, ki ima lahko potrditev le prek drugih označevalcev (ti si, mi
smo, ipd.). »Obstaja simetrija med projekcijo v prihodnost, izpraznitvijo sedanjosti,
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stremljenje-onkraj volje, in v kreaciji vrednosti skozi jezik, 'okrasje teme'. Le skozi
vrednotenje določenih fiksiranih objektov se lahko projiciram v svojo prihodnjo
zadovoljitev.« (Manfreda 2009, 226) Torej, na videz univerzalni in izvenčasovni sistem
gotovosti in vrednosti ni nič drugega kot reifikacija volje do življenja. Ker nobena izmed
teh vrednosti nima vrednosti na sebi, mora napeljati na vedno novo in novo vrednost.
Nebivajoče je tako dobilo obliko absolutne resnice.
Seveda je tu še zadnji vidik jezika in to je njegova zgodovinska dediščina. Označevalcev in
gotovosti si ne kreiramo posamezniki sami, temveč dobivajo svoj pomen skozi trajanje
družbe. Jezik zato stricto sensu ni človeški (še manj last enega človeka, posameznika),
temveč je družbeni. Le družba ima takorekoč pregled nad njegovo celoto in njegova
funkcija je v vzdrževanju le-te. Jezik, ki ga posameznik sprejme, je že izgotovljen jezik, je
jezik, ki je že nosilec vrednosti in resnic. Posamezniku se zato do teh vrednosti ni potrebno
dokopati, saj so mu že podane z jezikom in pripravljene za uporabo.
Kaj pa je torej ta jezik družbe? Poleg retoričnih frazemov35, ki imajo funkcijo legitimacije
govorca kot tistega, ki izreka resnico, je v pravem pomenu družbeni jezik jezik tehnike36.
Tega seveda ne smemo razumeti kot strogo znanstveno govorico, temveč kot jezik, ki je
oropan vsega individualnega in je usmerjen zgolj in samo v učinkovitost.

35

»'Iskreno', 'odkrito' pravi lažnivec; 'skratka,' bo rekel, kdor ni sposoben jedrnatosti; 'slednjič,' tisti, ki kar naprej
govoriči; /.../ Aristotel pa rad pripomni: 'da se tako izrazimo', 'preprosto povedano', 'na splošno rečeno', 'v splošnih
obrisih'. Zmedi, ki razsaja po njegovih spisih, bi rad dal podobo jasnega in jedrnatega izražanja.
Reči, da si rekel, namesto da bi preprosto rekel; z besedami si vsakič priskrbeti stvarni dokaz rečenega – do tega
nujno prideš, če svoje življenje gradiš na besedah. Besede ti bodo resnica.« (PR 245)

36

»Iz njihovih dejavnosti se v splošno besedišče prikradejo zlasti določene besede, ki so znamenja določenih zvez;
ljudje morda niti ne vedo natančno, kaj označujejo, pa vendar se nanje opirajo pri življenjskih rabah: prav take
podajajo naprej, kot so jih prejeli. Tehnični izrazi ponujajo ljudem homogeno izrazje. Prazne so sanje tvorcev umetnih
mednarodnih jezikov. Mednarodni jezik bo jezik tehničnih izrazov: jezik okrasja teme.« (PR 98)
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»Jezik se bo dotaknil meje popolne prepričljivosti, kakršno prerok doseže s čudežem. Ko
bo vsako dejanje absolutno učinkovito, bo jezik utihnil. /.../ Preden bo segla v kraljestvo
tišine, se bo vsaka beseda prevesila v okrasje teme, absolutni videz, neposredno
učinkovitost besed, ki bodo izražale le še senco nagona. Besede bodo postale tehnični
termini, njihova temnost bo vsem enako zastrta, saj bodo vsi ljudje udomačeni. Nanašale
se bodo na zveze, ki jih bodo vsi razumeli na isti način, ker bodo tako opredeljene. Ko
danes omenjamo 'silo privlačnosti', ta izraz ne pove ničesar, marveč prej označuje zvezo
učinkov, ki jih poznajo vsi in za katere se domneva obstoj zadostnega razloga. Na enak
način bo govor o kreposti, morali, dolžnosti, veri, narodu, bogu, dobroti, pravičnosti,
čustvu, dobrem, zlu, koristnem, nekoristnem in tako naprej: besede se bodo naslonile na
dane zveze in jih ponavljale. Konvencij, vzorcev, ne bo mogoče zamajati, prav tako kot
pri tistih, ki se uveljavljajo v znanosti. Vsak človek se bo igral z drugimi, kot bi igral na
klaviaturo. Res ne bo težko spisati kake retorike. Človekovo življenje bo žarelo v tisti
božanski povprečnosti, srednji meri, ki se je iz noči bodočnosti zasvetila Aristotelovi
družbeni duši. Ljudje bodo govorili, a ne bodo ničesar povedali.« (PR 131-132)

Iz subjekta (posameznika), ki je izvor jezika, se v družbi formira subjekt, ki je le nosilec
jezika uporabnosti in učinkovitosti. Sam subjekt nima ne pregleda ne moči nad tem
jezikom. V želji po preživetju subjekt dokončno zavrže svoje lastno (avtentično) bivanje.
Postane le arbitrarni in zamenljiv gradnik življenja družbe. Udomačenost skozi jezik ima
zato končni cilj, da »bo vsakdo, kakor ga bo izurila družba, hoteč zase hotel za družbo«.
(PR 130) Takrat si bo dokončno »spor (neikos) nadel videz ljubezni (philía): zavračanje
drugega bo sovpadlo s potrditvijo družbenega življenja.« (ibid.)
Ko napove z besedami vojno besedam, želi Michelstaedter razgaliti in uničiti to retorično
govorico, okrasje teme, ki človeku onemogoča odrešiti se iz mecháneme filopsihije. Njegov
namen je razbiti univerzalnost tehničnega in učinkovanjskega jezika retorike z
univerzalnim jezikom prepričanja. Vendar, ali ni že vsak jezik sam po sebi retoričen? Da, če
jezik sam nastopa kot nosilec vrednosti (ali resnice). Če torej temelji na dogovorjenih
znakih, dogovorjenih imenih, na retoričnih argumentacijah in vzpostavitvah vrednosti – če
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torej temelji na spominu. Za našega avtorja je spomin tisti, ki omogoča retorične vrednosti
– neorgansko in od posameznika razdvojeno resnico.
Nasprotno Michelstaedter zahteva govorico, ki bo osvobojena okrasja teme retoričnega
jezika in bo izražala samega posameznika, enoto življenja in aktivnosti. Jezik prepričanja,
ki bo izžareval avtentičnost in enkratnost posameznika samega. Zato je, kot pravi
Spampinato, »njegov univerzalni jezik v prvi vrsti goli jezik, osvobojen jopiča, ki mu
vsiljuje status služabnika reda, tudi ko gre le za estetski red« (Spampinato 2009, 251) Ta
jezik prepričanja je zatorej osvobojen vsakega predpostavljenega reda, ki je v končni fazi le
vidik mecháneme filopsihije. Takšen jezik pa je zanj ravno jezik umetnosti, ki posreduje
aktivno in avtentično bivanje aporetičnega in iščočega subjekta. Goli jezik je ekspresija
gole duše (gimné psyché).
V tem je bistvena razlika med tehniziranim in učinkovanjskim retoričnim jezikom ter
jezikom prepričanja. Prvi namreč skozi svoje vedno že izpostavljene vrednosti prikriva
bistveno deficitarnost posameznika, drugi pa v popolnem pomanjkanju opornih točk le-to
razkriva.
»V resnici pa je vsakdo prvi in zadnji. Ničesar ne najde, kar bi bilo storjeno pred njim,
niti mu ne pomaga, če si predstavlja, da bo kaj storjeno za njim. Prevzeti mora
odgovornost za svoje življenje, če hoče seči po njem. /.../ Sebe mora ustvariti in svet: ta
ne obstaja pred njim.« (PR 43)
»Ni pripravljene stvari, ni izhojene poti, ni končnega načina ali dela, da bi lahko skozenj
prišel do življenja, ni besed, ki bi ti lahko dale življenje. Živeti namreč pomeni ravno to,
da vse izdelaš sam od sebe, da se vnaprej ne prilagodiš nobeni poti: jezika ni, marveč si
ga moraš ustvariti, ustvariti si moraš način, ustvariti si moraš vsako stvar – le s tem
lahko svoje življenje zajameš kot svoje življenje.« (PR 70)

Vsak posameznik je tako kot Kristus v puščavi, v niču realnosti, kjer je skušan od hudiča,
diabolosa (razdvojevalca), ki ga mami s svetno slavo in dobrinami, vendar kar obljublja, je
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le videz, je okrasje teme, ki posameznika razdvojuje od lastne biti. Biti prepričan pomeni
vztrajati v puščavi, zanikati boga filopsihije, in postati eno s seboj, s svojim bivanjem. Zato
je prava filozofija (in prava umetnost) le tista, ki človeka odrešuje. Ne gre spoznavati nekaj,
neke vnanje vrednosti, temveč iti na pot srečanja s samim sabo, s svojo golo dušo. Zato,
tako menimo, Dalla Valle pravilno ugotavlja, ko v poti prepričanja zazna iniciacijsko pot.
»Že res, da je prepričanje poznavanje duše, vendar ne na tak način kot psihologija, ne kot
'shematizem različnih živalskosti' [schematiso delle diverse 'animalita'], temveč kot
psihagogija, navajanje, vodstvo, iniciacija v življenje duše. Psihagogija pravzaprav ni
metoda, temveč 'je življenje samo'« (Dalla Valle 2008, 80)
Za konec moramo dodati, da ravno ta jezik prepričanja, ki ga posameznik posreduje v svoji
enoti življenje-aktivnost-umetnost, zmore v drugih prebuditi otopelo zahtevo po
prepričanju. Le jezik gole duše lahko prebudi hrepenenje drugih golih duš – hrepenenje po
polnem in avtentičnem bivanju.

127

4 Zaključek

»Tu le ponavljam, kolikor sam znam in zmorem. Nevešč sem tega, da bi kratkočasil z
globino misli ali dovršenostjo umetniškega izraza. Plota se bom pač držal po svoje, po
njem bom stopal s svojim korakom. Za utečene kategorije se ta spis ne meni. Tudi novih
menda ne bo uvedel; v najboljšem primeru bo bržkone ostal – diplomsko delo37.« (PR 8)

Tako zapiše Carlo Michelstaedter v uvodu v svoje delo Prepričanje in retorika. Seveda ni
potrebno preveč poudarjati, da se je avtor motil. Njegovo delo je bilo mnogo več kot
»diplomsko delo«. Nasprotno pa moje pisanje ni imelo večje ambicije od tega, da bi bilo le
diplomsko delo. Zato sem se moral, v nasprotju z njim, držati utečenih kategorij. Še več,
moja naloga je bila Carla Michelstaedterja predstaviti kot filozofa – kar praktično pomeni,
vključiti ga v utečeno kategorijo filozofov tako, da postane le še eden izmed filozofov –
umestiti ga v zgodovino, v prostor in pokazati, da je tudi on avtor, o katerem so akademiki
pisali članke in študenti svoje šolske naloge ... In to je svojevrsten zločin nad njim.
Paradoksno, da bi dokazali vrednost nekoga, da ga okličemo za pomembnega filozofa ali
originalnega misleca, moramo pokazati, da se da njegovo misel dovolj sistematizirati,
formalizirati, prevesti v utečene kategorije, v ustaljeni pojmovni aparat filozofske vede,
pokazati sorodnost z drugimi avtorji v njegovem polju, ... torej, da se da iz njegove misli
spisati diplomsko delo.
No, to je bil seveda moj namen. Kot sem poudaril že v uvodu, je bil cilj mojega dela
karseda jasno in razumljivo predstaviti njegovo misel in namero njegovega dela tudi tam,
kjer ta zgoščeni in nesistematični tekst ni povsem jasen in dopušča velike dvoumnosti.

37

Bednarich »tesi di laurea« (PRI 36) sicer prevaja »šolska naloga«, vendar smo si na tem mestu, da bi zvenelo bolje in
predvsem zvrstno ustrezneje, dovolili nekoliko popraviti njegov prevod.

128

Zdelo se mi je nujno, ravno zato, ker sem med prvimi, ki so se tako na široko ukvarjali z
njegovo mislijo, da naredim neke vrste apologijo tega dela in da prepustim kritiko nekaterih
njegovih gotovo nejasnih opredelitev ali podajanj za kdaj drugič (ali komu drugemu).
Nujno zato, ker bi preostra kritika lahko še dodatno otežila vstop tega zanimivega mladega
avtorja v slovenski intelektualni prostor.
Obstaja tako kar nekaj problematik, ki bi potrebovale širši kritični pregled, a niso mogle
dobiti mesta v mojem diplomskem delu. Prva, ki jo vidim kot ključno, je razmerje med
neskončno aktivnostjo prepričanega in produktom. Če avtor večkrat poudarja, da je
aktivnost prepričanega v neskončnem (samo)darovanju, vidi po drugi strani primerke
prepričanja ravno v umetnosti in filozofiji.
Druga odprta točka se nanaša na skupnost prepričanih. Kaj to sploh praktično pomeni?
Avtor nam daje tu le okvirni, načelni odgovor: to je skupnost v podarjevanju, skupnost
avtentičnih posameznikov, ki ne skrbijo za svoje preživetje in zato druge ne vidijo kot snov,
v katero lahko vtisnejo formo svoje volje. Vendar, ali niso določene tradicije, med drugimi
ravno krščanska, utemeljene ravno na takšnem podobnem principu, tj. videti drugega kot
radikalno drugega, ki ga ne morem nikoli reducirati na kakršnokoli definicijo ali socialno
vlogo; videti drugega kot odsev in podobo Božjega, Absolutnega? Ali ne bi v tem pomenu
poskus avtentičnega zaživetja te pravice že predstavljal neko obliko skupnosti prepričanih?
Tretja točka, ki bi jo poudaril, pa je ravno odnos med prvo in drugo, med individualno in
socialno komponento. Če je prepričanje mojstrska pot, če je psihagogija, nikoli dovršen
proces, ali ne bi mogle v svetu že obstajati določene strukture, ki bi posameznika lahko
vodile in usmerjale na tej poti? V tem smislu tertium non datur med retoriko in
prepričanjem ni več tako samoumeven. Ali niso določene že vzpostavljene oblike, npr. biti
slikar ali pisatelj, če jih ne vidimo kot službe ali kot socialne funkcije, temveč jih želimo
zaživeti v njihovi izvorni, prvotni obliki, neka pot do prepričanja? Claudio Magris si zato
drzne uvesti nov termin: prepričanje retorike. (Magris 1987, 113) Vendar, če je možna ta
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pot za umetnike, ali ne bi bila možna tudi za druge poklice? Ali ne bi zmogel recimo mizar,
pri pogoju, da se izmojstruje ne le zaradi preživetja, temveč to počenja kot popolno
samopredanost, čisto ljubezen do svoje aktivnosti, tudi on biti eden izmed primerkov
prepričanega?
Če pustimo odprta vprašanja ob strani, bi lahko poudarili, da so nedvomno
Michelstaedterjeva razmišljanja o času in volji ter njegova radikalna kritika modernega
sveta zelo pred časom in primerljiva z mnogimi kasnejšimi avtorji v dvajsetem stoletju.
Tema časa pri našem avtorju nedvomno kliče po primerjalni analizi s Heideggerjevim
razmišljanjem v Biti in času, kritika moderne pa z Adornovo in Horkheimerjevo Dialektiko
razsvetljenstva. To in še mnogo več nas lahko le zavezuje, da Carla Michelsteadterja v
Sloveniji še naprej resno in temeljito preučujemo.
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5 Povzetek
Diplomsko delo je posvečeno osebi in misli Carla Michelstaedterja (1878-1910),
najslavnejšega goriškega filozofa, ki je po mnenju nekaterih tudi eden najpomembnejših
italijanskih filozofov 20. stoletja. Na dan, ko je po pošti poslal svoje diplomsko delo
Prepričanje in retorika, je Michelstaedter na svojem domu v Gorici storil samomor.
V prvem del avtoru umesti filozofa v čas in prostor. Na globalni ravni opozori na
pomembno sorodnost med mladimi umetniki in misleci iz srednjeevropskega prostora, ki
jih po Thomasu Harrisonu imenuje ekspresionisti. V nadaljevanju se avtor dotakne tudi
Michelstaedterjevega rodnega mesta in njegove družine, ki ravno v tem obdobju išče vez
med svojo judovsko zavestjo in naraščajočimi italijanskimi iredentističnimi težnjami, oriše
pa tudi filozofovo življenjsko pot.
Drugi del je posvečen širšemu pregledu filozofije Carla Michelstaedterja, predvsem v
navezavi na njegovo poglavitno delo Prepričanje in retorika. Filozofovo izhodišče je
koncept volje, ki jo razume kot tisto silnico, ki subjektu obljublja zadostitev njegovi
inherentni deficitarnosti, njegovi nemoči in smrtnosti. Volja obrne subjekt navzven, proti
objektom možne prihodnje potešitve. Odnos med subjektom in prihodnjim objektom želje
vzpostavi čas, ki postane konstitutivni modus subjektovega bivanja. To voljo, ki išče svoje
bivanje vedno v prihodnosti (v času), filozof imenuje tudi filopsihija, ljubezen do življenja,
saj v želji po premagovanju svoje smrtnosti subjekt vedno projicira svoje bivanje v
prihodnost in se tako odtujuje od lastne eksistence. Filopsihija deluje sistematično, z
urejanjem ugodja in potreb konstituira subjektov življenjski svet. Nasprotno pa je
prepričanje zavrnitev odtujitvenih elementov filopsihije in časnosti, predstavlja namreč
spoznanje samega sebe. Prepričanje pomeni bivanje v večni sedanjosti.
Retoriko filozof razume kot univerzum lažnega prepričanja. Ta v sebi še vedno združuje
mnoštvo relacij, ki izhajajo iz potreb, vendar jih legitimira znotraj nekega višjega sistema.
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Ta sistem je lahko filozofija (predvsem od Aristotela naprej),moderne znanosti ali pa ustroj
moderne družbe.

Ključne besede: Carlo Michelstaedter, Gorica, retorika, prepričanje, volja, italijanska
filozofija, antična filozofija, znanost, moderna družba, jezik
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6 Sommario
La tesi è dedicata alla persona e al pensiero di Carlo Michelstaedter (1878-1910), il più
famoso filosofo di Gorizia, da alcuni considerato uno dei più importanti filosofi italiani del
20° secolo. Michelstaedter si suicidò nella sua casa di Gorizia, dopo aver inviato per posta
la sua testi di laurea La Persuasione e la Rettorica.
Nella prima parte l'autore colloca il filosofo nel tempo e nello spazio. Al livello globale
vede importanti somiglianze tra i giovani artisti e pensatori dell'Europa centrale, che
secondo Thomas Harrison denomina espressionisti. In seguito l'autore parla anche della
città natale di Michelstaedter e della famiglia Michelstaedter che in quel periodo associa
culturalmente la propria coscienza ebraica alle crescenti tendenze irredentiste italiane, e fa
un resoconto del percorso di vita di Michelstaedter.
La seconda parte è dedicata ad una vasta revisione della filosofia di Carlo Michelstaedter,
soprattutto all'interno del suo testo fondamentale La Persuasione e la Rettorica. Il punto di
partenza del filosofo è il concetto di volontà che lui percepisce come quella forza che
promette al soggetto la soddisfazione della sua deficienza inerente, della sua impotenza e
mortalità. La volontà gira il soggetto verso l'esterno, verso oggetti di una possibile futura
soddisfazione. Il rapporto tra il soggetto e il futuro oggetto del desiderio stabilisce il tempo
che diventa il modo costitutivo dell'esistenza del soggetto. Il filosofo chiama questa volontà
che cerca la propria esistenza sempre in futuro (nel tempo) la philopsychia, amore per la
vita, poiché nel desiderio di superare la propria mortalità, l'oggetto proietta la propria
esistenza nel futuro, allontanandosi così dalla sua propria esistenza. La philopsychia invece
funziona sistematicamente e attraverso il regolamento del benessere e dei bisogni
costituisce il mondo della vita del soggetto. Al contrario invece la persuasione è il rigetto
degli elementi alienanti della philopsychia e temporaneità e rappresenta la realizzazione di
sé stesso. La persuasione significa l'esistenza in un eterno presente.
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Il filosofo percepisce la retorica come l'universo di false credenze. Questa continua ad unire
in sé una moltitudine di relazioni derivanti dalle esigenze, ma le legittima all'interno di un
sistema più elevato. Quest'ultimo può essere la filosofia (soprattutto da Aristotele in poi), la
scienza moderna o la struttura della società moderna.

Parole chiave: Carlo Michelstaedter, Gorizia, retorica, persuasione, volontà, filosofia
italiana, filosofia antica, scienza, società moderno, lingua
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