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Прогрес и вечност
анотация
При Хегел Прогресът структурира Битието, като, естествено, това е възможно само ако и доколкото
Духът е попаднал във Времето, резултатът е Прогресът на идейните форми,
А при Маркс същият Прогрес намира своята истинска субектност, като за него, естествено, това са не
идейните, а материалните форми. Тук, разбира се, изходната предпоставка по смисъл е същата като
при Хегел, само че е изразена с друга терминология
- „движението не може да не е развитие”, цикличността е осъдена на разкъсване.
- и за двамата Прогресът структурира не просто Историята, а Битието.
Чрез тези две еднотипни периодизации на историята чрез Прогреса се оформиха и двата глобални
проекта на съвремието. На либералния проект за края на Историята (на американския хегелианец
Фукуяма) съответстваше съветско-комунистическия проект за края на Историята като потребителски
скок от епохата на ограниченото потребление към царството на свободата като потребление без
ограничение. При цялата привидна противоположност общото между двата проекта е напълно реално
- и двата проекта са прогресистки, и двата подвеждат себе си отвъд границата на собствения си
смисъл.
Днес на мястото на рухналите прогресистки проекти се появи актуалният свят - свят на свобода без
равенство и братство; свят в който не свободата е силна, а силата е свободна, а Прогресът от
универсален и инклузивен се реализира като ексклузивен и селективен, Прогрес, но не за всички, а
само за някои, само за избрани.
Сред руините на срутените прогресистки проекти издига ръст едно ново и самодоволно езичество.
Днес става отново актуален старият конфликт на Апостол Павел с неговите съвременници: конфликт с
юдеите относно чудесата, с елините относно мъдростта, практически конфликт с всички относно
Универсалността.
Днес този конфликт - привидно архаичен - е ужасяващо реален. Това е конфликтът между
Универсалността на Спасението - и всички форми на богоизбраност: юдейски, протестантски, научни,
генетични, а също и от Съдбата.
Така си противостоят безблагодатната всевременност (семпитералност) на Прогреса и вярата в
Благодатта на всички Божии времена.
Всъщност, днешният конфликт между Прогреса и неговите противници е конфликт на кръстопът,
кръстопътен конфликт.
Сблъскват се Бъдещето като Настояще и Бъдещето като Бъдеще; оказва се, че са несъвместими идеите
за края на Историята вътре в самата нея и за края на Историята като нейно прехождане в нещо друго, в
Ново небе и в Нова земя.

