Η γξακκηθή θαη ε θπθιηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο
"Αλαθέξσ κε δύν ιόγηα ηηο κεγάιεο έλλνηεο-αληηιήςεηο ηεο ηζηνξίαο νη νπνίεο δελ ζηακάηεζαλ
λα παξαιιειίδνληαη ή λα αληηηίζεληαη. Η γξακκηθή θαη ε θπθιηθή ηζηνξία.
Αλαθνξηθά ινηπόλ κε ηελ γξακκηθή ηζηνξία λα πσ όηη εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξόλν θαη ζηνλ ρώξν
ηεο Δπξώπεο κε ηνλ ηνπδαηνρξηζηηαληζκό. Θέηεη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ζαλ κία γξακκή, πνύ
ζπλδέεη κία θαηάζηαζε πξν-ηζηνξηθή (αξρέγνλνο παξάδεηζνο, θήπνο ηεο , Δδέκ) κε κηα
θαηάζηαζε κεηα-ηζηνξηθή, (έγθαζίδξπζε ηεο βαζηιείαο ηνύ Θενύ επί ηεο γεο
Σύκθσλα κε απηήλ ινηπόλ, άιινηε ν άλζξσπνο δνύζε ζε πιήξε αξκνλία κε ηνλ Γεκηνπξγό.
Άιια κία κέξα έθακε έλα ιάζνο (ην πξνπαηνξηθό, θιεξνλνκηθό ακάξηεκα). Γηώρζεθε ηόηε από
ηνλ παξάδεηζν θαη εηζήιζε ζηελ ηζηνξία κέζα ζ' απηήλ ηελ «θνηιάδα ησλ δαθξύσλ»,. όπνπ είλαη
αλαγθαζκέλνο λα θεξδίδεη ην ςσκί ηνπ κε ηόλ Ιδξώηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ . Αιιά, ράξηο ζην
ραξκόζπλν Άγγεικα πνύ είλαη ή έιεπζε ηνύ Μεζζία (ηνύ 'Ιεζνύ ζην ρξηζηηαληθό ζύζηεκα) ζηελ
γε, κπνξεί πιένλ λα θάλεη ηελ «ζσζηή εθινγή» θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ζσηεξία (αηνκηθά) γηα
ηελ αησληόηεηα. Σην ηέινο ησλ ρξόλσλ, κεηά ηνλ ηειηθό Αξκαγεδδώλ, νη θαινί θαη νη θαθνί ζα
δηαρσξηζηνύλ νξηζηηθά νη κελ νπό ηνύο δε. Η κεηα-ηζηνξηθή θαηάζηαζε ζα επαλαθέξεη ηελ
πξν-ηζηνξηθή θαηάζηαζε θαη ζα είλαη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο: ή Ιζηνξία ζα θιείζεη, ζα
απνξξνθεζεί, ζαλ κηα παξέλζεζε.
Θα πξέπεη λα πεη θαλείο σο πξνο ηελ γξακκηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, γηα λα ζπλνςίζεη, όηη
πξνηθίδεη ηελ ηζηνξία κε έλα κνλνδηάζηαην ραξαθηήξα, κηα αλαγθαηόηεηα (αλαπόθεπθηε
δηόηη είλαη αδηαλόεην λα κελ εμειηρζεί ε ηζηνξία κε εμαίξεζε ηα αηπρήκαηα θαη ηηο ζπκπηώζεηο
ζύκθσλα κε ηελ «απνθάιπςε» πνπ είρε ν άλζξσπνο από ηελ Βίβιν. Η ηζηνξία έρεη κηα ξνπή θαη
ζηηο δύν πξνηηκήζεηο ηνπ όξνπ: έρεη κηα ζεκαζία, πεγαίλεη πξνο κία νξηζκέλε θαηεύζπλζε.
Σπλεπώο ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ είλαη ζηελά πεξηνξηζκέλε: ν άλζξσπνο δελ είλαη ειέπζεξνο
λα θάλεη όηη ζέιεη ζηελ ηζηνξία, δελ έρεη άιιε εθινγή από ηνπ λα δερηεί ηελ απνθάιπςε πνπ ηνπ
γίλεηαη δηα κέζνπ ηεο πςειόηεξεο εμνπζίαο πνπ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη αλάινγα κε ην
ζύζηεκα πίζηεο.(π.ρ. Θεόο γηα ην ηνπδενρξηζηηαληθό ζρήκα). Δμ άιινπ ην παξειζόλ, ην παξόλ
θαη ην κέιινλ, βιέπνληαο σο ξηδηθά δηαθνξνπνηεκέλα ην έλα από ην άιιν: ην παξειζόλ (ζην
εζσηεξηθό ηεο ηζηνξίαο) είλαη απηό πνπ δελ ζα μαλαέξζεη πνηέ. Τν κέιινλ, απηό πνπ δελ ήξζε
αθόκε πνηέ, θαη ην παξόλ είλαη ζεκείν επάλσ ζε κηα γξακκή, ηεο νπνίαο μέξεη θαλείο ηελ αξρή
θαη ην ηέινο, έζησ θαη αλ αγλνεί ηελ δηάξθεηα. Υπάξρεη δειαδή κηα κνλνδηάζηαζε ηνπ
ηζηνξηθνύ ρξόλνπ.
Αληίζεηα κε ηελ γξακκηθή αληίιεςε, ε θπθιηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο είλαη απηόρζσλ
αληίιεςε ηεο Επξώπεο. Φαίλεηαη λα είλαη θνηλή γηα όιε ηελ πξνρξηζηηαληθή Δπξσπατθή
αξραηόηεηα. Έξρεηαη κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ θόζκνπ όπσο είλαη. Θέακα δειαδή ελόο νξηζκέλνπ
αξηζκνύ ελαιιαγώλ(νη επνρέο), αιπζηδσηώλ δηαδνρώλ (νη γελεέο), επαλαιήςεσλ κέζα ζε
δηαθνξνπνίεζε θαη δηαθνξνπνηήζεσλ κέζα ζε κηα επαλάιεςε (δελ ινύδεηαη θαλείο δύν θνξέο
ζην ίδην λεξό, ν ήιηνο αλαηέιιεη θάζε πξσί αιιά ζπγρξόλσο δελ είλαη πνηέ ν ίδηνο ήιηνο).
Σηεξίδεηαη ζηελ ζηε δηαίζζεζε κηαο δπλαηόηεηαο αξκνλίαο, ζηεξηγκέλεο ζηελ θαλνληθή
πεξηνδηθόηεηα ησλ θύθισλ θαη ζηελ ζπκθσλία ησλ αληηζέησλ. Έηζη θάζε επηθαηξόηεηα είλαη όρη
έλα ζεκείν, αιιά κηα δηαζηαύξσζε. Κάζε παξνύζα ζηηγκή αλαβηώλεη νιόθιεξν ην παξειζόλ
θαη πεξηέρεη ην δπλακηθό νιόθιεξνπ ηνπ κέιινληνο. Υπάξρεη εδώ δειαδή κηα ηξηζδηάζηαηε

κνξθή ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ. Τν παξειζόλ σο παξειζόλ μαλαδεί ζε νπνηνδήπνηε παξόλ. Δίλαη
κηα από ηηο πξννπηηθέο, ράξηο ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο κπνξεί λα θάλεη ζρέδηα θαη λα ζθπξειαηεί
ην πεπξσκέλν ηνπ.
Σην δηθό ηνπο αξρέγνλν παξειζόλ, γηα ηνπο πξνρξηζηηαληθνύο ιανύο, ν θόζκνο είλαη πξηλ
από όια αληηιεπηόο σο θίλεζε. Δελ δεκηνπξγήζεθε θάπνηα ζηηγκή θαη κηα γηα πάληα, αιια
θηίδεηαη ζπλερώο, κέζα ζε κηα αηώληα κεηακόξθσζε. Σπλεξγαδόκελνο ζε απηήλ ηελ
κεηακόξθσζε, ν άλζξσπνο ζπκκεηέρεη ζην ζετθό έξγν θαη γίλεηαη κε ηελ ζεηξά ηνπ
δεκηνπξγόο. Όιε ε πξνρξηζηηαληθή ζξεζθεία δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα νληνινγία, αιιά ζε
θηινζνθία εμέιημεο ηελ νπνία βξίζθνπκε ηόζν ζηνπο πξνζσθξαηηθνύο όζν θαη ζε
λεώηεξνπο".
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