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Monografija Jakoba Deibla OSB je 
obsežen »poskus, kako stopiti v pogo-

vor z Vattimovim mišljenjem iz teološke 
perspektive« (str. 258). Italijanski filozof 
Gianni Vattimo velja za enega glavnih 
predstavnikov postmodernega mišlje-
nja oziroma njegove italijanske različice, 
ki jo poznamo pod imenom »šibka mi-
sel« (pensiero debole). Po objavi svoje 
knjige leta 1996 z naslovom Credere di 
credere (slovenski prevod: Mislim, da 
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verujem) je s tezo o notranji povezavi 
med postmoderno filozofsko herme-
nevtiko in krščanstvom vzbudil veliko 
zanimanje. Ta pogled je poglobil v drugi 
knjigi o krščanstvu (Dopo la cristianità: 
Per un cristianesimo non religioso, 
2002) in sprožil recepcijo tudi v teolo-
ških krogih, zlasti v italijanskem (Dotolo) 
in v angleškem (Guarino) govornem 
prostoru. Knjiga Jakoba Deibla pomeni 
prvo obsežno obravnavo Vattima, ki jo 
najdemo v krščanski teologiji, v nem-
škem govornem prostoru.

Vzpostaviti filozofsko-teološki pogo-
vor z Vattimom nikakor ni lahko. Vatti-
mo sam je namreč v nenehnem dialogu 
z najrazličnejšimi misleci in zato velja na 
začetku pohvaliti avtorja te knjige, da 
izkazuje zelo široko poznavanje tako fi-
lozofije kakor teologije. Knjigo je razde-
lil v dva dela. Prvi del se sprašuje o vra-
čanju religije v sodobnem času; to je 
tudi za Vattima središčni motiv razmi-
šljanja. Drugi del pa misel razvije dalje 
in preuči, kakšna religija se vrača oziro-
ma kakšno je Vattimovo razumevanje 
religije. Značilna za to razumevanje sta 
po Deiblu prav razsežnost vračanja (re-
ligija kot vračanje; 14) in novi pomen 
časa in zgodovinskosti. Deibl je naklo-
njen Vattimu tudi tam, kjer njegova mi-
sel odstopa od prevladujočih krščanskih 
pogledov. Tako poskuša pokazati, da kr-
ščanska usmerjenost h koncu oziroma 
polnosti časa ni v nasprotju z Vattimom, 
ki zavrača vsak metafizičen telos. Apo-
kalipsa tudi v krščanskem smislu ne po-
meni konca, temveč »razodetje« novih 
možnosti. Podobno prizanesljiv je Deibl 
glede Vattimove kenotične interpreta-
cije krščanstva in glede pozitivnega 
ovrednotenja sekularizacije. Vattimo 
vidi v ponižnem sestopu Boga v svet 
(kenoza) univerzalno načelo »šibitve«, 

ki zadeva tudi krščansko vero samo. To 
ni več močna vera v metafizične in do-
gemske resnice, temveč šibka vera, ki je 
odprta za raznolikost interpretacij in 
zato tudi za dialog z drugače verujočimi 
in z drugače mislečimi. Deibl (155–186) 
zagovarja Vattima pred kritiko, ki mu jo 
je namenila teološka recepcija (tudi pi-
sec te ocene), in se zavzema za pozitiv-
no sprejetje Vattimovih tez v krščan-
stvu.

V drugem delu, ki se opira predvsem 
na Vattimov programatični zgodnji tekst 
Sled sledi, sooči Deibl Vattimovo pojmo-
vanje religije z različnimi pozicijami in 
avtorji: marksizem, Nietzsche, Heide-
gger, psihoanaliza, Levinas in Derrida. 
Pohvalo si zasluži analiza odnosa med 
Vattimom in Heglom, ki razkrije podob-
nosti med idejo šibitve in Heglovo dia-
lektike. Pri tem se jasneje izriše Vatti-
movo razumevanje vračanja (religije). 
Nič se ne more vrniti, kar bi bilo zunaj 
zgodovine (oziroma zunaj živete nara-
tivnosti). Vračanje pomeni iskanje no-
vega odgovora na tisto, kar do nas pri-
haja kot klic in kot nagovor zgodovin-
skega izročila. Krščanstvo se dogaja kot 
sporočilo učlovečenja, sporočilo, ki 
»spreminja naš pogled na zgodovino« 
(254) in nas vodi k temu, da smisla ne 
bi več iskali »zunaj zgodovine /…/, tem-
več v zgodovini« (255).

Šele ob sklepu knjige Deibl predstavi 
kritične točke in celo tukaj se hoče 
»vprašati z Vattimom samim« (257). V 
ospredju stoji problem interpretacije 
oziroma hermenevtičnih predpostavk 
Vattimove filozofije. Deibl se zaveda, da 
odsotnost vsakega »močnega« referen-
ta (ali temelja) omaje pojem interpre-
tacije kot takšne (vsaka interpretacija 
zadeva zgolj druge interpretacije). Toda 
kljub vsemu pritrjuje Vattimu in izključi 
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možnost vrnitve k močnemu mišljenju. 
Po Deiblu je treba sprejeti postmoder-
no šibkost in se zato zavzemati za potr-
pežljivo delo »posredovanja« (tudi v he-
glovskem smislu) »med bibličnim izvo-
rom in današnjim časom postmoderne« 
(263). Zdi se, da ob takšnem sklepu Vat-
timu ni bilo težko napisati prijazne spre-
mne besede, s katero se začenja knjiga. 
Če se je Vattimo prevečkrat čutil nera-
zumljenega pri krščanskih komentator-
jih, ima zdaj obilo razlogov za zadovolj-
stvo.

Čeprav je treba Deiblovi knjigi prizna-
ti nesporne kvalitete, pa bi bilo zažele-
no, da bi med prikaz kritikov Vattimove 
misli vključil še kanadskega avtorja Jea-

na Grondina, ki analizira problem Vatti-
move enostranske interpretacije her-
menevtike. Vattimo zagovarja nihilistič-
no razlago hermenevtike, ki pa ni edina 
možna. Grondin prepričljivo pokaže, da 
njun skupni učitelj Gadamer ohranja 
posluh za »smisel stvari« oziroma da 
lahko hermenevtiko interpretiramo ne 
v nasprotju, temveč v sožitju z metafizi-
ko. Takšna filozofska izhodišča so veliko 
bližja krščanstvu, ki v Vattimovi nihili-
stični interpretaciji tvega, da spričo »iz-
praznitve« (gr. kenosis) na koncu od nje-
ga ne ostane nič drugega kakor navdi-
hujoča in spodbudna zgodba.
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