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• Moderni razsvetljenski projekt: 
- suverenost subjekta
- imperativ racionalnosti 
- preseganje religije

• „Postmoderno stanje“: 
- pogojenost subjekta (pomen „drugega“)
- konec enovite racionalnosti
- vračanje religioznega (the return of the religious)

• Vračanje religioznega – nove oblike in načini
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• Izbor avtorjev fenomenološke in hermenevtične provenience 
(Heidegger, Levinas, Derrida, Vattimo, Marion)

• Skupne lastnosti:
→ odprtost za religiozno razsežnost
→ kritika tradicionalne metafizike
→ iskanje novega razumevanja transcendence

• Raziskovalni aspekt obravnave:
V kakšni meri se ti novi pristopi navdihujejo v biblični 
dediščini?



3. Nujen korak nazaj:

grška metafizična   versus biblična religiozna paradigma

• zgodovinskost
(linearni čas)

• partikularnost
• osebni Bog

(volja, svoboda)
• vera (kot odnos zaupanja)
• „drugost“

• brezčasnost
(ciklični čas)

• univerzalnost
• kozmični red

(razum, nujnost)
• umni uvid (spoznanje)
• istost
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- izjemen vpliv Heideggerja na postmoderno misel



• Emmanuel Levinas

- „prevajanje“ judovske biblične misli v univerzalni 
filozofski jezik 

- transpozicija religioznega odnosa do Boga v etični odnos 
do sočloveka

- pomen „drugega“ in odstavitev samozadostnega 
subjekta; zagovor pluralnosti (nasproti totaliteti)

• Jacques Derrida

- prvenstvo „diference“ (nasproti istosti) 



• Gianni Vattimo

- postmoderni čas je „rezultat delovanja krščanskega 
sporočila“ in ni nasproten krščanstvu

- krščanstvo kot glasnik „šibke misli“ (nasproti „močni“ 
racionalnosti metafizike in njenemu nasilju)

- sekularizacija kot bistvo in cilj krščanstva

• Jean-Luc Marion

- „teološki obrat v francoski fenomenologiji“

- nov pojem transcendence („nasičeni fenomeni“ v 
občečloveškem izkustvu)
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• Izziv za sekularno misel: prepoznavanje elementov, ki prihajajo iz 
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• Izziv za teološko misel: postmoderna misel ni nasprotnik, temveč 
ploden sogovornik v medsebojnem dialogu


