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Pričujoča številka Časopisa tematizira problem UTOPIJE in,
upajmo, to temo problematizira.
Kolikor sploh živimo, se naše žitje neizogibno prepleta s ti
stim, kar vladajoča zavest imenuje "utopično", "utopizem",do
daja kot sinonime sanjarjenje, fantaziranje ipd, /kar na ta
način dobi prizvok nečesa slabega in grešnega/ ter vse skupaj
povezne pod ekonom-lonec nemogočosti. Vendar je ta zavest - za
vest vladajo čLh - sprevrnjena.
Izvorno-vsebinsko utopija kaže nekaj boljšega od tistega, kar
je, nekaj novega. Dalj kot traja naše potovanje /in potujemo le.
skupaj s svetom - sicer se samo premikamo in nikamor ne pris
pemo/, bolj postaja utopija ne zamišljanje, marveč spregledanje tega boljšega in novega, vse manj je zgolj kazanje m vse
bčTlj teoretično-praktična anticipacija dobrega novega. To pa
pravi, da je naša Itaka na dosegu roke. Vse bolj dozoreva spo
znanje, da je danes edina utopija, bolje rečeno, da bi danes mo
ral biti utopija - in to v smislu, ki ga temu pojmu sam pripisujel - obstoječi svet.
Kakorkoli gledamo, je socializem, kot edina zgodovinska alter
nativa, povezan z utopijo. Toliko bolj, ko se obzorje oži.
Ideologi se oprijemajo sheme razvoja socializma *'od utopije do
znanosti". Skok, do katerega vodi ta pot, je skok v prazno.
Svet je naša naloga in ne urni mehanizem, ki zmeraj kaže pravi
čas. In najbolj naše je tisto, česar še ni. - "Obstoji tudi ne
koliko pre-velik napredek od utopije do znanosti: ko namreč za
taji vse sanjanje, vse snovanje, vse upanje, pionirska eksiste
nca, ki jo imamo ljudje3 na najbolj izpostavljeni fronti sve
tovnega procesa", ' .
<
.
To misel je zapisal EHÏÏST BLOCH, Njegovi devetdesetletnici
posvečamo to številko Časopisa. Fe zato, ker bi morda pisali o
njem, njegovem delu - kar je jasno razvidno iz prispevkov samih
-, pač pa, da bi vzpodbudili zanimanje z.anj, študij njegovega
prispevka marksizmu, nadaljnje razmišljanje o problemih, ki
jih je zastavil, itd. Da bi vsaj s tem prekinili ignorance, ki
mu je pri nas naklonjena.

ERNST BLOCH :
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IZ POGLAVJA: SVET, V KATEREM IMA UTOPIČNA FANTAZIJA KORELAT
REALNA MOŽNOST, KATEGORIJE FRONTA, NOVUM, ULTI, , MUM IN HORIZONT

... NJEGOVA /človekora/ tubit je tsüco mas j zgoščeaa /dicht/,
čeprar je ОЖ /človek/ v primerjavi z rastlinami ±ж živalmi
veliko imtemzivaeje tukaj. Človeška tubit ima kljub temu bolj
kipečo bit, več svitaaja aa svojem zgornjem iobu. Ravao tu je
ostalo nekaj praznega, je šele nastal novi prazni prostor. Po
njem se vlečejo sanje, in to možno, ki morda nikoli ne more po
stati zunanje, se notranje zgodeva.
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Jasno je, da se tudi notranje ne bi zgodevalo, če bi bilo to
zunanje polno zgoščeno. Toda, zxmaj je življenje dokončno prav
tako malo kot v Jazu, ki deluje na to zunanje. Nobena stvar se
ne bi pustila predelati želji primerno, če bi bil svet sklen
jen, poln fiksnih, povsem izpolnjenih stvari. Namesto njih pa
so le procesi, to je dinamični odnosi, v katerih to nastalo še
ni polno zmagalo. Resnično,' to je proces; le-ta je razvejano
posredovanje med sedanjostjo, nerazrešeno preteklostjo in pred
vsem: možno prihodnostjo. Da-, vse resnično prehaja na svoji
procesualni fronti v možno in to možno je vse šele /samo/ del
no pogojeno, kot to še ne polno oziroma sklenjeno determinirano.
Pri tem, jasno, moramo lo.čiti med zgolj spoznavno ali objektiv
no možnim in realno možnim, na katerega edino se predloženo celokupje nanaša. Objektivno možno je vse, česar, pričujoče pogoje
lahko v območju zgolj parcialnega spoznanja znanstveno pričaku
jemo ali jih vsaj ne moremo izključiti. Realno možno je, nas
protno, vse, česar pogoji v sferi objekta samega še niso polno- ;
številno prisotni /zbrani/, bodisi da sele zorijo, bodisi zlas- •
ti, da novi pogoji - čeprav posredovani z že prisotnimi - prs
ka jo v novo resničnost. Pregibna, spreminjajoča se, spremenlji
va bit, kot se dialektično-materialistično predstavlja, ima ka
kor na lastnem horizontu v svojem temelju to nezaključeno zmož
nost nastajanja, to še-ne-sklenjenost. Tako da od tod lahko re
čemo: to realno možno, ki dosega posredovano, torej dialektično
materialistično posredovano novost, daje utopični fantaziji '•
njen drugi, konkretni korelat; korelat iznen zgolj vretja, kioenja v notranjem krogu zavesti. In dokler resničnost še ni no
beno polno, izdeterminirano nastalo, dokler vsebuje v novih ka
leh kot v novih prostorih izoblikovanje še nesklenjene možnosti:
tako dolgo iz zgolj faktične resničnosti ne more nastati noben
absoluten ugovor utopiji. Nastopi lahko ugovor slabi utopiji,
to se pravi, abstraktni razbohoteni, slabo posredovani, vendar
ima prav konkretna utopija v procesualni resničnosti /svoje se
bi/ korespondirajoče : le - to posredovanega n o v m a . Samo ta po
sredovana resničnost in ne kaka iz nje iztrgana, postvarelo

zabsolutizirana dejstvenost se lahko usmeri prek utopičnih sanj
oziroma jih odstavi h golim iluzijam. Če človek podeli to pra
vico do /te/ kritike vsaki goli dejanskosti zunanjega sveta, to
fiksirano prisotno in nastalo poabsoluti/zira/ v realnost. Ven
dar bo.že znotraj močno spremenjene današnje resničnosti jasno,
da je bila omejitev na faktum zelo malo realistična; da je rea
lnost sama neobdelana, da je to primikajoče se, prodirajoče na
njenem robu. Človek tega časa se vseskozi razume na mejno eksi
stenco zunaj dosedanje celotnosti pričakovanja nastalosti. Ne
vidi se več obdanega s prividno izpolnjenimi dejstvi in jih ni
ma več za edino realne; možni fašistični Nič je, pretresljiv,
izgubljen v tem realnem in pred vsem je, končno izvršljiv in
dospel, socializem. Tako je prišlo do drugačnega pojma realite
te od zožanega in otrplega, ki ga je imela druga polovica devet
najstega stoletja, drugačnega od pojma procesu tujega pozitivi
zma in tudi še njegovega pendanta: neobveznega idealnega sveta
iz čistega videza. Otrjdi pojem realitete je včasih vdrl tudi v
marksizem in ga tako napravil shematičnega. Ni dovolj govoriti
o dialektičnem procesu, zgodovino pa nato obravnavati kot vrsto
sledečih si fiksa ali tudi zaključenih "totalitet". Ob tem gro
zi zožitev in oženje resničnosti, odklon od "dejavne moči in
semena" v njej, in to ni noben marksizem. Toliko bolj: konkretna
fantazija in podoba njenih posredovanih anticipacij je v proce
su resničnega sama prekipevajoča in se odslikuje v konkretnih
sanjah za naprej; anticipatorični elementi so sestavni del res
ničnosti same. Torej je volja do utopije vseskozi v povezanosti
z objektivnimi tendencami, saj je v njih potrjena in doma.

Militantni optimizem, kategorije fronta, novum, ultimum
Nujno je, da ravno premagan /pobit/ človek znova izkuša to zna
nje. Kar pride od tod, še ni odločeno, kar stoji kot močvirje,
se lahko z delom izsuši. Skozi dvojnost poguma in vedenja ne
pride prihodnost kot usoda nad človeka, temveč se človek povz~
pne nad prihodnostjo in vstopi s svojim vsinjo /und tritt mit
dem Seinen in sie ein«/. Vedenje, ki mu je potreben pog\im in
predvsem odločanje, pa se pri tem ne more ohraniti na dosedaj
najobičajnejši način; namreč kot opazujoče /vedenje/. Zakaj
zgolj opazujoča vedenje se nujno nanaša na zaključeno in s tem
preteklo, nemočno je nasproti zdajšnjemu in slepo za prihodnost.
Pač pa se kot vedenje uveljavlja tem bolj, čim dlje ležijo nje
govi predmeti v preteklem in zaključenem, čim manj torej prispe
va k temu, da bi se iz zgodovine - kot iz tega, s tendenco se
dogajajočega ~ moglo nekaj pridobiti za sedanjost in prihodnost.
Vedenju, ki je nujno za odločanje, pripada temu primerno drug
način: ne samo opazujoč, marveč tak način, ki gre skupaj s pro
cesom, ki je aktivno pristransko predan temu sebi predelujočemu
dobremu, to je človeško vrednemu v procesu /die dem sich durcha
rbeitend Guten, das ist, Menschenwürdigen des Prozesses aktiv-parteiisch verschworen ist,/. Odveč je reči, da je tak način

vedenja tudi edino objektiven, edini, ki obnavlja to realno v
zgodovini: obnavlja dogajanje naaireo, ki ga vzpostavlja človek
v delu; vključno z bogatimi procesualne prepletenosti med pre
teklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. In take vrste vedenje
ravno s tem, da ni nobeno zgolj opazujoče /vedenje/, poziva
naravnost sam subjekt, zavedajoče se vzpostavljanja same. S
tem, da ni kvietizem, se tudi v odnosu do razkrite tendence ne
poklanja tistemu banalnemu, avtomatičnemu op^timizmu napredka
na sebi, ki je samo repriza kontemplativnoga kvietizma. Le-ta
je samo repriza, kajti tudi prihodnost preoblači v oreteklost,
ker jo uvidi kot neko v samem sebi zaprto in s tem zalcljučeno.
Pred državo prihodnosti, ki je na ta način postavljena kot do
vršena konsekvenca znotraj tako imenovane železne logike zgodo
vine, si lahko subjekt spravi roke v naročje ravno tako, kot
jih je /nemočno/ sklenil pred božjim sklepom. Tako se je bil
na primer kapitalizem, s tem da se ga pusti funkcionirati do
konca, uviden kot svoj lasten grobar, in celo njegova dialekti
ka je bila videti kot sama sebi zadostna, kot avtarkična. Vse
to pa je v osnovi zmotno, je tako zelo nov opi\im za ljudstvo,
da bi bil cum grano salis celo kanček pesimizma^boljši od bana
lno avtomatične vere v nauredek. Kajti realistično umerjenega
pesimizme krivi udarci in katastrofe, grozljive možnosti, ki so
ravno v kapitalističnem napredku in tudi še za naprej tičijo v
njem, SDloh ne morejo brezmočno presenetiti. Misliti ad Pessi
mum јз tisti analizi, ki tega znova ne zabsolutizira, boljši
sopotnik kot cenena blaženost v zaupanju; to ravno v marksizmu
predstavlja kritično hladnost. Avtomatični optimizem ni za ka
terokoli prevratno odločanj-e nič manjši »strup kot absolutizirani pesimizem zakaj če zadnji služi reakciji z njenim pravim ime
nom povsem odkrito in brezsramno, s namenom, da bi jemal pogum,
pomaga prvi srajiiežljivi .reakciji z namenom doseči pomežikujoče
potrpljenje in pasivnost. Kar je torej - zaradi resničnosti namesto napačnega optimizma edino prirejeno vedenju o odločeno
sti, odločenosti doseženega vedenja, je znova konkretno-utopično zapopadeni korelat v realni možnosti; Zapopaden kor eno, da
nikakor niso vsi dnevi noe, pa so vendar prav malo - v smislu
neutopičnega optimizma - vse noči dan. Zadržanost pred tem ne
odločenim, vendar skozi delo in konkretno akcijo odločljivim,
se imenuje militantni optimizem. Z njim se sicer ne bodo, kot
pravi Marx, uresničili nobeni abstraktni ideali, pač pa bodo
zatrti elementi nove počlovečene družbe, torej konkretnega ide
ala, postavljeni v svobodo. To je revolucionarna odločenost
proletariata, ki se vzpostavlja danes v končnem osvoboditvenem
boju, odločenost subjektivnih faktorjev v povezavi z objektiv
nimi faktorji ekonomsko-materialistične tendence. In ne, da bi
bil ta subjektivni faktor kot faktor uresničljivosti in spremi
njanja sveta kaj drugega od materialne dejavnosti; je takšna
dejavnost, vendar je hkrati kot dejavna stran /pridobivanje,
produktivnost, spontanost zavesti/ zagotovo razvit predvsem iz
idealizza in ne iz /mehaničnega/ materializma, kot je poudaril
i:arx v 1, tezi o Feuerbachu. In tudi ne, /kot/ da bi aktivnost,

ki pripada spreminjanju sveta, torej militantnemu optimizmu,
moKla biti trajno prevratna, da bi mogla resnično poseči tudi
samo v trenutek brez povezave z realno prisotnimi tendencami}
zakaj če subjektivni faktor ostane izoliran, postane zgolj fa
ktor pučizma, ne revolucije, skrivajočega zrcaljenja, ne dela.
Če torej uvidimo odločitvene pridanosti - in prav^vedenje o od
ločenosti je, ki ta uvid zagotavlja -, ne more moči subjektivnega
faktorja ,ravno kot militantne funkcije v militantnem optimizmu
niti zadosti visoko niti zadosti globoko.ovrednotiti. Konkretna
odločenost^k zmagi svetlobe v realni možnosti je to enako kot
nasprotujoča poteza do neuspešnosti v procesu. To enako kot na
sprotujoča poteza svobode nasproti v procesu ločenemu je tako
imenovana usora, ki temu procesu konterkarira iz zastoja in postvarenja. To enako je kot nasprotujoča teza vsem pojavom smrti
iz družine Niča in nasproti obhodu Niča kot druge alternative
realne možnosti same. Tako končno je nasprotje do predirajoče
razdiralnosti čiste negativitete /vojna, vpad barbarstva/, s tem
bi negacija negacije v danem primeru s preokretom tega poničenja na samega sebe dobila svoj prostor in bi dialektika aktivno
zmagala. Konkretna odločitev je pri tem vedno v borbi nasproti
statiki, vendar prav v tem, ko ni pučizem, pač pa kot militant
ni in prav tako utemeljeni optimizem, je pomirjena s procesom, ki
mrtvo statike samo do nevolje oklesti. Človek in proces, bolje:
subjekt kct objekt sta v dialektično-materialnem procesu temu
primerno enakovredno na fronti. In za militantni optimizem ni
nobenega drugega prostora od tistega, ki ga odpira kategorija
fronte. Filozofija tega optimizma, to ,je materialistično zapo'paaeno upanje, je sama kot po tirano vedenje o ne - opazovanju
zaporlena z najosprednjejšim razdelk zgodovine in to tudi tedaj,
ko se ukvarja s preteklostjo, namreč s še neizplačano prihod
nostjo v preteklosti. Filozofija zapopadenega upanja je zato
per definitionem na fronti svetovnega procesa na tako malo pre
mišljenem prvem razdelku biti pregibajoče se, utopično odprte
materije.
Ni vse, kar je znano, že tudi poznano, še najmanj, ko gre za ne
kaj svežega. Tako je skupaj s pojmom fronte zanemarjen tudi z
njim zelo tesno povezan pojem novosti. To novo: duševno se to
dogaja v prvi ljubezni, tudi v občutju pomladi; vendar*je sled
nje komajda našlo misleca. Izpolnjuje, vedno znova pozabljeno,
predvečer velikih dogodkov, skupaj z označujoč splet reakcij
strahovanja, oboročenosti in trdnega zaupanja; utemeljuje zave
st velikega pričakovanja z obljubljenim novumom sreče. Prisotna
je v pričakovanjih skoraj vseh religij, kolikor je sploh moč
pravilno razumeti; primiti\Tio kot tudi staroorientalsko zavest
o prihodnosti, prežema vso Biblijo, od Jakobovega blagoslova do
človekovega sinu, ki stori vse novo, in do novih nebes, nove ze
mlje,. Kljub temu kategorija novum niti najmanj ni bila zadostno
označena in ni nasla mesta v nobeni predmarksistični podobi sve
ta. Ali, če je videti, da ga je našla, kot pri Boutrouxu in pred
vsem v Jugend stilu oziroma v Bergsotíovi secesijski filozofiji,
je to novo opazovano in tudi obhajano zgolj z vidika nesmiselno

spreminjajoče se mode tako je nastala samo drugačna otrplost
zmeraj istega presenečenja. Enako se je izkazalo že zapreki pri
ki je tako dolgo onemogočala pojem še-ne-zavedanega; na ta na
čin ostane svitanje, ta Incipit vita nova, tudi v tako imenova
ni življenjski filozofiji vedno znova samo neki fiksum. Tako je
nastopa pojem novega pri Bergsonu samo kot abstraktno nasprotje
ponavljanju, velikokrat kot druga stran gole mehanične enakoličnosti /Gleichförmigkeit/; hkrati pa je bil pripisan sleher
nemu življenjskemu momentu brez izjeme in zato brez vrednosti.
Celo trajanje reči, kot tekoča durée. Zamišljena je pri Bergso
nu osnovna na neprenehni drugobiti; dozdevno, zakaj pri zares
nespremenjenem vztrajanju sil bi mogli razločevati začetka in
konca tega stanja, objektivno bi sovpadla in tako stvar ravno
ne bi trajala. In novum pri Bergsonu celokupno ni pojasnjen
skozi svojo pot, svoja prelamljanja, svojo dialektike, svoje
dialektike, podobe upanja in prave produkte, temveč vedno znova
ravno skozi nasprotje mehanizmu, skozi brezvsebinsko zagotavlja
nje nekega elana vitala na sebe in za sebe. Velika ljubezen do
novuma je dejavna, velika naklonjenost do odprtosti bode v oči,
vendar proces ostane prazen in vedno znova ne producira nič
drugega kot proces. Da, večna metafizična teorija vitalnosti
doseže končno namesto novuma samo omotičnost, prav zaradi nene
hno zahtevane, zavoljo same sebe zahtevane, spremembe smeri; z
njo tako ne nastane po Bergsonu slavljena krivulja, temveč cik
- cak, ki je v njem sqmo podoba kaosa - iz same nasprotipostavljenosti enako-ličnosti. Temu ustrezno se tudi abstraktno zapopadeni futurum konča v l'art l*artu vitalitete, ki ga Bergson
sam primerja raketi oziroma -"ogromnemu ognju, ki iz sebe siplje
stalno nove ognjene slape" /Evolution créatrice, 1 9 o 7 » p . 2 7 o / ,
Tudi na tem mestu velja poudariti: pri Bergsonu ni sploh nobe
nega pravega novuma; pojem le-tega je prenesel iz golega preti
ravanja ravno v zgolj kapitalistično modno noviteto in ga tako
stabiliziral; elan vital in nič siceršnjega je in ostane sam
íiksxim kontemplacije. Družbena osnova za Bergsonov psevdo-novum
ieži v poznem meščanstvu, ki nima več v sebi sploh ničesar vseoinsko novega. Temu ustrezajoča ideološka osnova je /končno/ v
stari, vztrajno reproducirani izključitvi dveh bistvenih lastiiosti novega nasploh: možnosti in finalitete, Bergson vidi v
obeh enako shematiko ubijajočega, spremembi sovražnega razuma,
ki zanj učinkuje kot poprostorjenje, kavzalnost, mehanizem,
-'ogočno carstvo možnosti mu s tem postane videz - retrospekci je :
ori Bergsonu niprav nobenega možnega, zanj je to projekcija, ki
jo novo nastajajoče zasnuje v preteklosti. V možnem je pravkar
nastalo novo mišljeno po Bergsonu le kot "nekaj bilo možno bivajoče" /"möglich gewesen seiend"/: "Možno ni nič drugega kot
resnično plus neki duhovni akt, ki podobo tega resničnega zalu
ča nazaj v preteklost, brž ko je to resnično nastalo ,.. Resnično izviranje nepredvidljive, v nobenem možnem vnaprej označene
novosti, pa je to resnično, ki se omogoča, ne to možno, ki ure
sničuje, "'/La Pensée et le Mouvant, p. 1 3 3 / . Bergson s tem. enačilno skoraj reproducira protimožnostni dokaz megarika Diodora
Kronosa, ki je blizu ravno eleatom, nauku o absolutnem miru.

In prav tako se Bergson zapira pojmu novumu, v tem ko gleda na
fInalnost kot na zgolj statuiranje nekega odrevenelega koncnega cilja, namesto da bi jo uvidel kot smotrno prizadevanje člo
vekove volje, ki šele išče svoj kam in čemu v to odprto pri
hodnje .možnosti : Bolje: kot smotrno prizadevanje dela, predvsem
načrtovanja, ki je poantiralo svoj kam in čemu in gre po teh
poteh. Ko pa je Bergsonu vsa predvidljivost sovpadla s statično
predizračunljivostjo, ni zgrešil samo ustvarjalne anticipacije,
te jutranje zarje v človekovi volji, temveč čisti novum nasploh,
horizont utopije. In stalno poudarjani nestanovitnost brezkrajnost, težko, da označujeta Bergsonov univerzum novega za tisto,
za kar ga je sam fantazmagoriral: za "stroj za proizvajanje bo
gov". In summa: novumu, če naj v resnici bo to, ne oripada zgolj
abstraktno nasprotje mehaničnemu ponavljanju, temveč način spe
cifičnega ponavljanja sam: namreč /ponavljanje/ še ne nastale
totalne vsebine cilja, ki je mišljena in tendirana, preizkušana
in iztekajoča se v progresivnih novostih zgodovine. Zato še na
dalje: dialektično nastajanje te totalne vsebine ni več označe
no po kategoriji novuma, temveč po kategoriji ultima in ob tej
ponavljanje jasno da preneha. Vendar preneha samo s tem, da v
enaki meri kakor prikazuje ultimum poslednjo, torej najvišjo
novost, stopnjuje ponavljanje /ta neodjenljiva reprezentiranost
tendenčnega cilja v vsem progresivno novem/ sebe v poslednjo, -^.
najvišjo, najtemeljitejšo ponovitev: /ponovitev/ identitete.
Pri tem v ultimu novost naravnost triumfira zaradi totalnega
skoka iz vsega dosedanjega vendar skoka do prenehajoče novosti
oziroma^identitete. Kategorija ultima ne leži pred nami tako
nepremišljena kot /kategorija/ novuma: slednja je vedno bila
predmet tistih religij, ki so tudi času postavljale čas, pred
vsem torej židovsko-krščanske filozofije religije. Vendar je
postalo ra-'mo ob tem obdelovanju kategorij očitno, da kategori- .
ja novuma, ki naj bi stvari ustrezno le-temu predhodila, takorekoč sploh ni obstajala. Zakaj ultimum se v celotni židovsko-krščanski filozofiji od Filona in Avguština do Hegla nanaša
izključno na priinum in ne na novum: temu primerno se zadnji
prikazuje zgolj kot doseženi povratek nekega že izpolnjenega,
izgubljenega, povnanjenega prvega, Forma tega povratka prevze
ma predkrščans3io formo feniksa, ki se zažge in spet obnovi,
prevzema heraklitski in stoični nauk o svetovnem požaru po ks- !
terem Zevs-Ogenj povzema svet vase in ga prav tako znova v pe
riodičnem krogotoku izdvaja iz sebe. In ravno to: krogotok je
tista figura, ki pripenja ultimiim na primum, da se logično-metafizičnc v njem zapravi. Zares, Hegel je v zasebnosti
/Fursichssin/ ideje ki je svoj ultimum in v kateri proces iz
zveni kot v kakem amenu, videl, da je p r i m m nasebnosti /Ansichsein/ ideje ne samo reproduciran, temveč izpolnjen: v za
sebnosti je dosežena "posredovana neposrednost" namesto neposredovanega v začetku gole nasilnosti. Vendar ostane ta rezultat
tu vseeno cikličen, kot v vsaki posamezni podobi epohe svetov- •
nega procesa, tako tudi v njegovem celokupju; to je novuma po
vsem osvobojemi krogotok restutionis In integrum: "vsak del

filozofije je filozofična celota, neki v samem sebi se sklepa
joči krog, ••• celota se od tod predstavlja kot krog krogov,"
/Enciklopedija §15./ Item, kljub večji premisijenosti je bil
ultimum tukaj vseskozi razpet, tako, da se njegova omega brez
moči novuma uvije nazaj v alfo. To velja naposled tudi tam,
kjer je bila alfa-omega mehanično materialistično sekularizira
na v privid, iz katerega svet raste in v katerem se spet raz
blinja. Original in archetip vsega tega ostane alfa-omega v
zaobjemajočem krogu prabistva, h kateremu se povrača proces do
mala kot izgubljeni sin in dela substanco svojega novega za nezgodeno. Toda to vse so vpete tvorbe nasproti,realni možnosti
oziroma dezavuiranje le-te, ki hoče celo tudi najbolj progre
siven historičen produkt vzeti edino kot ponovno spominjanje v :
oziroma ponovno vzpostavljanje nekega nekoč posedovanega,
pra-izgubljenegai Torej je, kot se pojasnjuje ravno na ultimu,
pri njem, kot tudi že prej pri slehernem novumu, filozofsko na
mestu edinole anti-ponovno spominjanje, anti-Avguštin, anti-Hegel; anti-krog in zanikanje krožnega principa, intendiranega
do Hegla in Eduarda von Hartmanna, celo do Nietzscheja, Upanje
pa, ki noče biti na koncu nikoli samo toliko široko, kot je že
bilo na začetku, odpravlja strogi ciklus. Dialektika, ki ima
svoj motor v nemiru in v še ne pokazanem bistvu svoje v nobe
nem primeru ante rem prisotne vsebine cilja, ukinja vztrajen
ciklus. Figure napetosti in tendenčene podobe, realne šifre v
svetu, tudi te skušnje nekega še neuspelega primera ukinjajo s
svojo posebno visoko verjetnostno stopnjo utopije v osnovi šte
vilen cikel. Humanizirana narava nima nobenega domačega ognji
šča v začetku iz katerega poteka, h kateremu se znova vrača z
neke vrste kultom prednikov v filozofiji. Saj je v samem proce
su nastalo še pred problemom ultima brez števila realnih mož
nosti,- ki začetku niso bile ob zibelki zapete. In konec ni po
novno prinašanje temveč je - ravno kot votek bistva kaj-a v te
melju da-stva - /gerade als Einscklag des '»Vas-vVesens in den
Daz-Grund/- razbitje materialnega agens .primum. Drugače rečeno:
omega tega kam se ne pojasnjuje v nek prezgodeni, dozdevno n a j bDlj realni alfi tega odkod, izvora, temveč nasprotno: ta izvor
pojasnjuje samega sebe šele v novumu konca, saj šele s tem ultimom stopa v realnost kot neko na sebi še bistveno neuresniče
no. Izvor je gotovo to, kar je treba udejanjiti, vendar pa: kot
ravno v udejanjanju nekaj še ni zrelo in še ne udejanjeno, ude
janjanje udejanjanja, tega kar je treba udejanjiti, se samo ve
dno šele pričenja začenjati. V zgodovini je to samozapopadenje
zgodovinskega dejavnika, kot dejavnega človeka; v naravi je
udejanjenje tega, kar je človek hipotetično imenoval natura naturans ali subjekt materialnega gibanja, neki komaj šele razgi
bani problem, čeprav jasno sovpada s samozapopadaijem človeka,
ki dela, in leži v podaljšani liniji Marxovega "hixmaniziranja
narave". Odločilno mesto za obojno samozapopadenje in njegov
novum, njegov ultimum je vendar edino na fronti zgodovinskega
procesa in ima pretežno sebi nasproti šele posredovano-realno
možnost. Le-ta ostane tisto, kar korespondira eksaktnim antici-

