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Mari Jože Osredkar
»S smrtjo se odnos spremeni, ne pa uniči«: 
življenje in teologija Guyja Lafona
»Death Does Not Destroy the Relationship, but 
Changes It«: The Life and Theology of Guy Lafon

Povzetek: Guy Lafon, francoski teolog, duhovnik, dober človek, ponosen kristjan 
in prijatelj Slovencev, je za covidom-19 v devetdesetem letu starosti umrl 16. 
aprila 2020 v Parizu. Nekdanji študent École normale supérieur je kot profesor 
teologije deloval na Katoliškem inštitutu v Parizu. Veliko število knjig in člankov, 
ki jih je napisal, predstavlja njegovo posebno teološko misel, ki temelji na med-
osebnem odnosu, v katerem človek lahko prepozna odnos do Boga. Srčiko re-
lacijske teorije najdemo v knjigi Le Dieu commun, ki je izšla leta 1981. V središču 
njegovega razmišljanja je vera, ki temelji na evangeljskem razodetju. V zadnjem 
obdobju raziskovanja se je osredotočil na razlaganje božje besede z vidika re-
lacijske opredelitve človekovega bivanja: živeti pomeni, biti v odnosu; zunaj 
odnosa ni življenja. Njegovi učenci ohranjajo in razvijajo tako imenovani Lafo-
nov način razmišljanja.

Ključne besede: Guy Lafon, razvoj relacijske teologije, Lafonovi učenci, Lafon in Slovenci

Abstract: Guy Lafon, a French theologian, priest, a good man, proud Christian, and 
friend of Slovenians, died from Covid-19 at the age of 90 on April 16, 2020 in 
Paris. A former student of the École Normale Supérieure, he worked as a pro-
fessor of theology at the Catholic Institute of Paris. The large number of books 
and articles that he has written, stands for his own theological thought based 
on an interpersonal relationship in which one can recognize a relationship to 
God. The heart of relational theory is found in the book Le Dieu commun, pu-
blished in 1981. In the center of his thinking is faith based on Gospel revelation. 
In the last period of his research, he focused on interpreting the word of God 
under the perspective of the relational definition among human beings: to live 
means to be in a relationship; there is no life outside the relationship. His stu-
dents support and develop Lafon's way of thinking. 
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1. Uvod
Dne 16. aprila 2020 je v zgodnjih jutranjih urah v Parizu umrl Guy Lafon. Bil je po-
memben francoski mislec, teolog, filozof, katoliški duhovnik, predvsem pa dober 
človek in prepričan kristjan. Koronavirus se je kljub preventivnim ukrepom preti-
hotapil v dom za ostarele duhovnike Marie-Thérèse, boulevard Raspail 277, kjer 
je zadnje leto bival. Zdravstveno osebje ga je zaradi težav z dihanjem 6. aprila 
premestilo v bolnišnico Cochin, dan pozneje pa v bolnišnico Broca v 13. pariškem 
okrožju, kjer je priključen na respirator brez zavesti boril zadnjo bitko svojega ze-
meljskega življenja. Pokopan je bil 21. aprila v grob poleg mame Sare Catherine. 
Zaradi pandemije koronavirusa je bilo v Franciji druženje zelo omejeno. Na pogre-
bu na pokopališču Clamart je bilo lahko navzočih le pet oseb. Pokojnikovo telo je 
blagoslovil duhovnik Marc Dumoulin, ob njem pa sta bila Guyjeva najbližja prija-
telja, zakonca Bénédicte in Jacques Loisy, ki sta na krsto položila šopek rož z Lafo-
novega vrta in ovojnico z dolgim seznamom oseb, ki so bile Guyju blizu na njego-
vi življenjski poti.

To ne želi biti zgolj skop članek in memoriam, temveč podroben prikaz Lafono-
vega življenja in dela. Bil je blizu mnogim Slovencem, ki so iskali znanje v francoski 
prestolnici, in rad je imel Slovenijo, kamor je večkrat prihajal; ne le kot turist, tem-
več zato, da bi bil z nami. Primerno je torej, da o njem obširneje spregovorimo. 

2. Biografija1

Guy Lafon se je rodil 5. novembra 1930 v Parizu. Prva leta je z mamo samohranil-
ko živel v 5. pariškem okrožju, v ozki ulici ob reki Seni, na drugi strani cerkve Notre 
Dame. Krščen je bil v cerkvi Saint-Nicolas-du-Chardonnet, ki so jo pozneje prevze-
li tradicionalisti bratovščine sv. Pija X. Vstopil je v malo semenišče na jugovzhodu 
pariškega predmestja, Charenton-le-Pont. Nekateri njegovi vzgojitelji so pozneje 
igrali pomembne vloge v francoski Cerkvi. Predstojnik semenišča Marc Armand 
Lallier je postal škof v Nancyju in je od leta 1956 do leta 1966 služboval kot nad-
škof v Marseillu in do leta 1980 kot nadškof v Besançonu. Med Lafonovimi profe-
sorji sta bila tudi Pierre Veuillot in Émile Poulat. Prvi je pozneje postal nadškof in 
kardinal v Parizu, drugi pa pomemben francoski sociolog. Po maturi je Lafon od 
leta 1949 do leta 1953 nadaljeval šolanje na elitnem Lycée Henri-IV, kjer je izpol-
nil pogoje za nadaljevanje študija na École normale supérieur, ki je stala na ulici 
Ulm in se je vanjo vpisal leta 1952. Tri leta pozneje je diplomiral iz klasičnih jezikov. 
Po odsluženem vojaškem roku je leta 1957 vstopil v semenišče des Carmes v cen-
tru Pariza. Duhovniško posvečenje mu je 12. marca 1961 podelil nekdanji profesor 
iz semenišča, ki ga je Guy zelo cenil, mons. Pierre Veillot, ki je bil tistega leta škof 
v Angersu. Cerkveni predstojniki so ga kot diplomanta École normale supérieure 
leta 1965 nastavili za študentskega duhovnika na tej akademski ustanovi, na ka-

1 Bibliografski podatki so avtorju znani iz dolgoletnega osebnega poznanstva in druženja z Guyjem Lafo-
nom.
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teri je ostal do leta 1979. Hkrati je pripravljal tudi doktorat iz teologije na Katoli-
škem inštitutu v Parizu. Leta 1969 je doktorski študij končal s tezo Le Christ et la 
temporalité. Pri tem ga je vodil profesor fundamentalne teologije, Henri Bouillard, 
jezuitski duhovnik, ki je z Jeanom Daniéloujem leta 1967 v okviru Katoliškega in-
štituta v Parizu ustanovil Institut de science et théologie des religions. Lafon je 
dobil že pred končanim doktoratom priložnost poučevanja teologije na Katoliškem 
inštitutu v Parizu. Skoraj trideset let, od leta 1968 do leta 1996, je poučeval do-
gmatično teologijo. Jean Daniélou, tudi član francoske Akademije znanosti in ume-
tnosti, je Lafona v prvem letu njegovega poučevanja povabil, naj uči tudi Introduc-
tion au Mystère chrétien. Nekaj let poprej končani vesoljni cerkveni zbor je namreč 
svetoval teološkim fakultetam, naj bogoslovce v začetku teološkega študija sezna-
nijo z osnovami krščanske vere in teologije. Pariško semenišče se je odzvalo temu 
vabilu in Lafon je pred petletnim študijem filozofije in teologije bogoslovce eno 
akademsko leto uvajal v svet krščanske teologije. Pozneje se je osredotočil na po-
učevanje teološke antropologije. Predaval je na prvi in na drugi stopnji teološkega 
študija na Katoliškem inštitutu v Parizu.

Leta 1981 se kot profesor na teološki fakulteti vključil v pastoralno delo na žu-
pniji Saint Marcel. Kot kaplan je tam deloval do leta 1984, ko so ga naprosili, naj 
poučuje klasične jezike na škofijski klasični gimnaziji Saint Stanislas v 6. pariškem 
okrožju. Od leta 1996 do leta 1997 je to ustanovo vodil kot direktor. Od leta 1994 
do leta 1997 je bil odgovoren za kapelo Saint Bernard v kleti železniške postaje 
Montparnasse v 14. okrožju Pariza. Leto 1994 je zaznamovalo tudi začetek njego-
ve teološko-biblične šole za laike, na kateri je na poseben način učil branja biblič-
nih besedil (École de Lecture). Svojo šolo je poimenoval La Table de l'Évangile. Pod 
tem imenom so dve desetletji tudi izhajali zvezki z njegovimi razlagami bibličnih 
besedil. Skupino okoli petdeset odraslih učencev je najprej vsak teden zbiral v ka-
peli sv. Bernarda, kmalu pa je dobila stalno bivališče v učilnici župnije Saint Ger-
main des Prés. Od leta 2013 do leta 2018 pa je na prošnjo »učencev« iz Versaille-
sa tam imel zanje mesečna srečanja. Božja beseda je imela najpomembnejše me-
sto v Lafonovem razmišljanju. Med leti 1998 in 2004 je župnikoval na njemu že 
poznani župniji Saint Marcel. Od takrat pa do leta 2016 je bil kaplan na župniji 
Saint-Jean-des-deux Moulins. Pozneje je po svojih močeh pomagal v župniji Saint 
Jean Baptiste de la Salle v 15. okrožju Pariza. Zaradi zdravstvenih težav in starostne 
onemoglosti je namreč od aprila 2019 do smrti živel v domu za onemogle pariške 
duhovnike Marie Thérèse.

3. Kronološka analiza razvoja misli Guyja Lafona2 

Da bi lahko sledili razvoju misli Guyja Lafona in da bi videli, kakšno mesto v njej 
zavzemata Bog in človek, ali bolje rečeno, odnos, v katerem se znajde človek med 
ljudmi in z Bogom, bomo pregledali njegova številna besedila od začetka šestde-

2 Avtor članka je svoje doktorsko raziskovanje posvetil teološki misli Guyja Lafona.



76 Bogoslovni vestnik 80 (2020) • 1

setih let do danes. Razkrili bomo ozadje njihovega nastajanja, namen pisanja, 
predvsem pa bomo iz povezave med njimi izpostavili osnovne poudarke njegove 
teologije. Našega teologa bi lahko imenovali mislec odnosa, ki ljudi povezuje in 
ločuje hkrati. V francoski teologiji je ubiral svojo posebno pot, vendar ni vedno žel 
aplavzov in tudi ne pohval. Včasih prav nasprotno. Tradicionalno zadržani teologi 
so mu pogosto očitali, da njegova razmišljanja niso teološka. In vendar so založni-
ki z veseljem publicirali njegova besedila.

Začetki teološkega razmišljanja Guyja Lafona so bili zaznamovani z dvema ose-
bama. Tako živo je doživel ideji dveh popolnoma različnih oseb, da lahko govorimo 
o njegovih dveh izkušnjah. Konec petdesetih let prejšnjega stoletja se je Lafon 
srečal z mislijo spreobrnjenke iz ateizma v katolištvo in danes kandidatke za sve-
tništvo, Madeleine Delbrêl. Teologovo razmišljanje je zaznamovala njena knjiga 
Ville marxiste, terre de mission [Marksistično mesto, misijonska dežela], ki je izšla 
leta 1957 in jo je Lafon takoj po izidu prebral. Madeleine Delbrêl ga je navdihnila 
s svojo globoko verno mislijo, da dve zapovedi, ljubezen do Boga in ljubezen do 
bližnjega, ne moreta biti ločeni. Drugo delo, ki je močno vplivalo na mladega te-
ologa, pa je napisal filozof Georges Bataille.3 Guyju Lafonu je prišel v roke članek, 
v katerem Jean Daniélou odgovarja4 na spis Georgesa Batailla o grehu (1973, 
307–314). To branje ga je vodilo h kritičnemu razmišljanju in ga spodbudilo, da je 
svoje prve spise posvetil temi odrešenja. Madeleine Delbrêl globoko krščanska, 
Georges Bataille odločno ateist, oba sta torej vsak po svoje odločilno vplivala na 
začetek teološkega razmišljanja Guyja Lafona. V svojih delih ju resda nikjer ne na-
vaja, toda osebno je večkrat priznal, da sta imela izreden pomen na začetku nje-
gove teološke misli. Nikakor pa ne smemo pozabiti še na vpliv filozofa Maurica 
Merleau-Pontyja, o katerem bomo tudi spregovorili v nadaljevanju.

Guy Lafon, mlad duhovnik in teolog, je pri 34 letih izdal knjigo Essai sur la si-
gnification du Salut [Esej o pomenu odrešenja]. To pisanje, ki nosi letnico 1964, je 
prvo delo, v katerem Lafon razgrne svojo misel in spregovori o dveh dejstvih, ki ju 
v življenju sreča vsak človek: trpljenje in bližina smrti. Avtor išče njun smisel in se 
sprašuje, komu lahko naloži odgovornost za te preizkušnje. Istočasno pa postavi 
vprašanje: »Kako pobegniti zlu?« To je izhodiščna točka njegovega prvega razmi-

3 Avtorja najdemo v filozofskem slovarju Dictionnaire des philosophes (PUF, Pariz 1984, 225–227). Pod 
geslo podpisana Anne Matalon meni, da »niti filozof, niti pisatelj, niti teoretik, Georges Bataille (1897–
1962) piše fantastiko, ki je včasih povezana v romane (Madame Edwarda, Ma mère), piše dela, katerih 
naslovi dozdevno naznanjajo neko teorijo (L’expérience intérieure) o zelo različnih temah, kot je umetnost 
(Lascaux ou la naissance de l’art, La littérature et le mal), ekonomija ali etnologija (La notion de dépen-
se, La part maudite) ali erotika, ne da bi šteli množico člankov in del, ki jih po naslovih samih ne more-
mo uvrstiti nikamor (Le coupable, L’impossible). Bataille nikoli ne piše romanov, ki bi pripovedovali neko 
zgodbo, ki bi imela »kaj za povedat«; njegovo pisanje ne spoštuje oblike filozofskega pripovedovanja. 
Lahko rečemo, da avtor da pisanju neko obliko samo zato, da govori o drugih oblikah. Še več, zdi se, da 
stalno ponavlja isto stvar, ki je onkraj njegovih tem. Razpoznavnost njegovih del, ki je hkrati tudi njego-
va izvirnost, pa je v tem, da je izvir njegovega pisanja vedno isti: želja, da bi izrekel nemogoče, tisto, kar 
se niti misliti ne da, tišino, ›da ne bi postal nor‹; želja, da bi ponesel jezik do njegovih skrajnosti s tem, 
ko bi dosegel mejo mišljenja, ko bi poskusil izreči smrt, ekstazo in vse, kar je ›pogubnega‹. Zunaj kanto-
vske mirnosti tistega, ki je subjekt nasproti nekemu skrajnemu ›nemišljenemu‹, je Bataille Nietzschejev 
brat in poskuša ponesti filozofijo ven iz njegovih hegeljanskih dovršitev.« 

4 Članek, ki ga je Lafon bral: Daniélou 1948, 113‒122.
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šljanja o krščanskem odrešenju. Najprej obstaja trpljenje. Jaz trpim, toda trpljenju 
bi se rad izognil. Na prvi pogled se zdi, da je to besedilo črnogledo. Avtor se na-
mreč sprašuje: »Kaj je zlo?« (Lafon 1964, 9) Knjiga je pravzaprav iskanje odgovora 
na to vprašanje oziroma poskus razmišljanja na to temo. Guy Lafon v svoji prvi 
knjigi pokaže, da človek, ki se sooča s trpljenjem, s svojimi pomanjkljivostmi in 
smrtjo, vidi svoje korenine in svojo rešitev v Bogu. Vendar o Bogu ne govori, ker 
se zaveda šibkosti besede. Avtor nam omogoči, da razumemo: pravi objekt obrav-
navanja teologije je odnos, ki človeka povezuje z Bogom.

Guy Lafon nato skoraj deset let ne izda nobenega besedila. Zdi se, kakor da bi 
prebiral knjige in pri različnih mislecih iskal odgovore na vprašanja, ki si jih je za-
stavil. Tisti čas je bil zaznamoval z eksistencializmom5 in predvsem s fenomeno-
logijo6. V tem obdobju je na Lafonovo razmišljanje odločilno vplivalo branje be-
sedil, ki jih je napisal Maurice Merleau-Ponty. V njegovih besedilih se sreča s te-
ologijo, ki nima namena, da bi dokazovala obstoj Boga, kot so to delali na primer 
sv. Tomaž, sv. Anzelm ali Descartes (Merleau-Ponty 1995, 45). V knjigi, ki jo je 
Lafon napisal mnogo pozneje, Le Dieu commun [Skupni Bog], citira Merleau-Pon-
tyja, ki v knjigi Éloge de la philosophie poudarja človekovo majhnost in nemoč 
(Lafon 1981, 13) in pravi, da se danes ne ukvarjamo več z dokazovanjem Boga, ker 
ga preprosto predpostavljamo. Vprašanje o krščanskem Bogu, ki ga Maurice Mer-
leau-Ponty postavlja, ko kritizira Jacquesa Maritaina, je postalo Lafonov predlog 
razmišljanja o bistvu krščanstva. Merleau-Ponty napiše, da »je pravi problem kr-
ščanske filozofije odnos med institucionalnim krščanstvom in živetim, prakticira-
nim krščanstvom« (Merleau-Ponty 1995, 171). Poleg tega so Lafona pritegnili fi-
lozofi in misleci: Emmanuel Kant, Henri Bergson, Martin Buber in Emmanuel Le-
vinas. Njihova skupna usmeritev je odpiranje k »drugemu«. Na podlagi te miselne 
naravnanosti je Guy Lafon izdelal svojo teologijo odnosov do »drugega«. Guy jih 
je prebiral in obravnaval s tega vidika.

Leta 1968 je Lafon postal profesor dogmatične teologije na Katoliškem inštitu-
tu v Parizu. Iz tega leta lahko omenimo predgovor, ki ga je napisal za delo La joie 
de croire [Vera osrečuje] avtorice Madeleine Delbrêl. To je obdobje, ko je Lafon že 
začel oblikovati svojo teološko misel, ki sta jo v veliki meri zaznamovala, kakor smo 
že omenili, Maurice Merleau-Ponty in Madeleine Delbrêl. V predgovoru Lafon 
prizna, kako zelo se ga je dotaknila Madeleinina evangeljska vera, in da razumeti, 
da ima prav ona zasluge za njegovo globoko ljubezen do evangelija. Leto pozneje 
je Guy Lafon obranil doktorsko tezo iz teologije z naslovom Le Christ et la tempo-
ralité [Kristus in časovnost], podnaslov pa se glasi Essai de christologie réflexive 
[Poizkus refleksive kristologije]. Leta 1970 je napisal predgovor k ponatisu knjige 
Ville marxiste, terre de mission že omenjene avtorice Madeleine Delbrêl. Prvi sa-
mostojni članek Guyja Lafona najdemo dve leti pozneje v Nouvelle revue théolo-
gique, ki izhaja v Louvainu. Nosi naslov Logique de la foi en Jésus [Razumnost vere 

5 Eksistencializem je francoska različica »filozofije eksistence«, katerega najvidnejši predstavnik je fran-
coski filozof Jean-Paul Sartre. Razmišljanje, ki trdi, da je bivanje pred bistvom (pomembno je, da človek 
»je«) je navzoče tudi v francoskem leposlovju.

6 V nasprotju z naukom o »stvari sami na sebi« govori fenomenologija o pojavnih oblikah.
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v Jezusa]. Obravnava vero v duhu kalcedonskega koncila in hkrati govori o prepo-
znanju in priznavanju Jezusa v vsakem človeku. Poudari, da se vera artikulira v 
govorjeni besedi. Lafon ponovno piše o isti tematiki leto dni pozneje v Revue Théo-
logique de Louvain. Članek, ki ima naslov Raison de la foi en Jésus [Razlog vere v 
Jezusa], razvija semantično logiko. 

Leta 1973 napiše Lafon predgovor za knjigo Madeleine Delbrêl Communautés 
selon l’Évangile [Evangeljske skupnosti]. Prej kakor epistemološko, filozofsko ali 
teološko je njegovo pisanje duhovno. Istega leta pripravi za svoje študente tanko 
brošuro Anthropologie chrétienne [Krščanska antropologija], v kateri na podlagi 
branja besedil iz Nove zaveze predstavi podrobnosti svoje epistemologije. Še več, 
v poglavju te brošure Jésus le Christ ou du consentement [Jezus Kristus ali privo-
litev] začne obravnavati pomembnost besede. Beseda je način komuniciranja »par 
excellence«, beseda je znamenje zaveze med ljudmi. Tu že zaslutimo, da lahko v 
besedi iščemo ključ razumevanja krščanskega odrešenja. Na to temo avtor leta 
1974 pripravi v frančiškanski reviji Évangile aujourd’hui članek z naslovom La for-
ce de la Pâque [Moč velike noči]. Številka revije, v kateri je objavljeni članek, je 
naslovljena Responsables du Salut [Odgovorni za odrešenje] in je popolnoma po-
svečena tematiki odrešenja. H konteksu komunikacije sodi tudi predavanje o upo-
rabi jezika v znanosti z naslovom Où peut-on être conduit par la pratique des sci-
ences du langage? [Kam nas lahko privede dejavnost znanosti, ki se ukvarja z je-
zikom?], ki ga je imel novembra 1977 na teološki fakulteti Notre Dame de la Paix 
v Namurju v Belgiji. Leto pozneje Guy Lafon sodeluje pri publikaciji ob stoletnici 
Teološke fakultete na ICP Les cent ans de la Faculté de Théologie [Sto let teološke 
fakultete]. Pod naslovom Faire de la théologie [Ustvarjati teologijo] razvija ideje o 
znanosti in krščanski misli in omenja dva možna načina obravnavanja Kristusa: o 
njem lahko govorimo kot o nekem objektu ali pa govorimo o njem kot o izvoru 
naših besed. Ta drugi način kaže, kako Guy Lafon razume teološko udejstvovanje.

Leta 1979 založba Éditions du Cerf v zbirki Cogitatio fidei izda njegovo drugo 
knjigo, Esquisses pour un christianisme [Orisi za (neko) krščanstvo]. V njej avtor 
zbere predavanja in različne že objavljene članke in predstavi svojo epistemologi-
jo, ki jo uporablja v nadaljevanju svojega znanstvenega dela. Ena od avtorjevih 
največjih skrbi je tolmačenje krščanstva v moderni kulturi. Knjiga je zbirka najpo-
membnejših idej, ki jih bomo našli sistematično predstavljene v knjigi Le Dieu 
commun. Med drugim v Lafonovi drugi knjigi najdemo tudi metode branja, ki mo-
dernemu človeku omogočajo razumevanje bibličnih besedil. Poskuša spodbuditi 
zanimanje za njihovo praktično branje. Knjiga Esquisses pour un christianisme je 
bila predstavljena v reviji Recherches de science religieuse, v kateri je avtor že po-
prej objavil več svojih člankov, ki so sestavni del knjige. Paul Olivier, avtor recen-
zije, pa ne pozabi izraziti tudi svoje kritike: »Avtorjev načrt, ki nima namena žrtvo-
vati nobene krščanske skrivnosti, je hvale vreden in ambiciozen, toda njegovi ure-
sničitvi manjka presoje.« (Olivier 1981, 423) Po Olivierovem mnenju se avtor pre-
pogosto zadovolji s preprostimi formulami in njegove analize obidejo resnične 
probleme. V glavnem obžaluje pomanjkanje interpretacije izbranih tekstov (Olivi-
er 1981, 424). Zdi se, da je izhodiščna točka te kritike pripadnost klasični metafi-
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zični teologiji. Hkrati pa izraža negativistični pristop do vsega modernega, a to ni 
bila pozicija drugega vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora. Zato se za Olivi-
era vse dogaja, kakor da »bi Guyju Lafonu ugajalo svoje nasprotnike zapreti v nek 
zaključen sistem, kar naj bi mu omogočalo poudarjati svobodnjaški, razsipen in 
drzen značaj modernosti« (424). Toda Olivier ne razume, da krščanska misel lahko 
prav v modernosti najde izvire svobode in drznosti, ki sta ji manjkali, da bi lahko 
domislila zavezo med Bogom in človekom in združila antropologijo in teologijo, ne 
da bi ju medsebojno pomešala.

Guy Lafon od leta 1980 dalje objavlja veliko več kakor poprej. Najprej nadalju-
je svoje razmišljanje o lingvistiki. Kot profesor na pariškem Katoliškem inštitutu 
opravlja tudi pastoralno poslanstvo,7 ki navdihuje njegovo razmišljanje o veri. 
Njegovo razmišljanje se izraža »z vero, upanjem in ljubeznijo«, s tremi krepostmi, 
ki oblikujejo zgradbo vsakega dialoga. V letu 1980 izide meditacija o krščanstvu in 
slovnici pod naslovom Le christianisme et la grammaire [Krščanstvo in slovnica]. 
Predstavi jo na okrogli mizi o teologiji in družbenih vedah, ki govorijo o religiji; dne 
28. aprila 1980 jo v opatijski hiši Palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés orga-
nizira založniška hiša Cerf. V predavanju Guy Lafon že razgrne svojo idejo o odno-
su, ki ga imenuje »l’entretien«. Istega leta objavi še članek Christianisme et révéla-
tion [Krščanstvo in razodetje] in leto zatem Communication et révélation [Komu-
nikacija in razodetje]. Oba članka najdemo v reviji Lumen Vitae.

Osrednja Lafonova misel je predstavljena v knjigi Le Dieu commun. To je zago-
tovo njegovo najpomembnejše delo. V knjigi ne najdemo več »delovnih pripo-
močkov«, temveč avtor v njej takoj začne z bistvom svojega razmišljanja. Ko go-
vori o odnosu, prodre »in medias res«. Medčloveški odnosi in izkušnja komunika-
cije z Bogom, ki se razodeva kot Bog »med nami«, so predstavljeni v poglavju, ki 
obravnava religijo. Avtor konča knjigo s predlogom, kako razumeti razodetje. Je-
zuitska revija Études je objavila zelo pozitivno kritiko. Kakor prejšnja pa je bila tudi 
ta njegova knjiga negativno kritizirana. V Razmišljanju o knjigi Le Dieu commun, 
ki ga C. Guillon osebno posreduje Lafonu, avtor zapiše, da »je dogmatska vsebina 
katoliške vere, namesto da bi bila obdelana z vidika vere v Jezusa Kristusa, ponov-
no intelektualno postavljena na abstraktni način z vidika odnosa, ki je transcen-
dentalen« (Guillon 1984).8 Guillot uporabi Lafonov francoski izraz »l'entretien«, 
ki smo ga mi prevedli z »odnos«. Z besedami »dogmatska vsebina katoliške vere« 
pa kritik brez dvoma misli na vsebino Veroizpovedi (Credo). Kritik očita knjigi Guyja 
Lafona, da je bolj filozofska kakor teološka. Zdi se, da ni razumel: ko Lafon govori 
o »l'entretien«, torej o odnosu, v bistvu že govori o krščanskem pojmovanju od-
rešenja. Guillon na koncu svoje kritike postavi dva pogoja, da bi bilo Lafonovo pi-
sanje lahko teološko rodovitno: »Najprej bi bilo potrebno predpostaviti neko Re-
alnost, neko Bitje, ki je zunaj človeških odnosov, ki pa bi moralo biti poznano. In 

7 Ko konča službo študentskega duhovnika na École Normale Supérieure, Guy Lafon postane kaplan na 
župniji Saint Marcel v Parizu.

8 V izvirniku: »Tout le contenu dogmatique de la foi catholique, au lieu d’être élaboré à partir d’une 
réflexion dans la foi sur l’événement Jésus-Christ, est reconstruit intellectuellement et de manière ab-
straite à partir d’une réflexion sur ›l’entretien‹, posé comme transcendantal.«
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drugi pogoj: v središče bi morali postaviti, da je to Bitje v nekem zgodovinskem 
trenutku, kot človek z imenom Jezus, vstopilo v človeške odnose.« (Guillon 1984) 
Kako bi odgovorili na njegovo kritiko? Ali ni prvi pogoj kontradiktoren? Če mora 
človek Bitje, o katerem govori kritik, poznati, zakaj postavlja pogoj, da mora biti 
zunaj dosega človeških odnosov? Glede drugega pogoja pa lahko zapišemo, da je 
izpolnjen v nadaljevanju Lafonovega teološkega pisanja. Kdor pa želi, ga lahko za-
zna že v prvi knjigi. Kaj pa je pisanje o Učlovečenju drugega, če ne opisovanje nav-
zočnosti najvišjega Bitja med ljudmi, v osebi Jezusa Kristusa?

Omenimo lahko tudi vrsto pogovorov med Guyjem Lafonom in Émilom Poula-
tom v letu 1983, ki so bili objavljeni pod naslovom Le catholicisme sous observa-
tion [Katolištvo pod drobnogledom]. Lafon ni avtor te knjige, toda vprašanja, ki jih 
je postavljal sociologu religije, se navdihujejo iz teologije odnosov. Lafonovo raz-
mišljanje o krščanstvu se nadaljuje v knjigi Croire, espérer, aimer [Verovati, upati, 
ljubiti]. V njej je zbranih šest študij, ki so bile že objavljene v obliki člankov v raz-
ličnih revijah. Trije glagoli v naslovu te knjige kažejo, da bistvo krščanstva ni v te-
oriji, temveč v praksi. Misel je že popolnoma osredotočena na odnos med člove-
kom in Bogom. Tu se izraža zelo pomembna ideja: posameznikov odnos do kogar-
koli moramo razumeti kot odnos, neločljivo povezan z odnosom istega posame-
znika do Boga (1983, 9). Avtor najprej razloži, kaj je njegova epistemologija, nato 
obravnava komunikacijo, ki človeku omogoča samouresničevanje. Končna teža 
knjige pa je v zamisli, da se v skupnostih, kjer so vera, upanje in ljubezen, rojeva 
Bog, ki je ljubljeni Bog. Ta knjiga je priprava na njegovo naslednjo knjigo L’autre-
-roi [Drugi kralj]. Pred tem delom pa beležimo še dva članka: La pensée du social 
et la théologie [Socialna misel in teologija] in Une loi de foi [Zakon vere] sta bila 
objavljena leta 1987 v reviji Recherches de science religieuse. Istega leta Lafon 
pripravi predgovor k izdaji Pisma apostola Pavla Rimljanom, pri založbi GF Flam-
marion. Pisec predgovora ga naslovi Pismo Rimljanom ali Nedolžna religija. V 
predgovoru (1987d, 22‒23) avtor poudarja, da posameznik v veri, za katero se 
svobodno odloči, ustvarja neko novo skupnost. Vera namreč povezuje posame-
znike v občestvo.

L'autre-roi je nadaljevanje teze, ki jo je začel razvijati v Esquisses pour un chri-
stianisme in nato razvil v Croire, espérer, aimer in v Le Dieu commun. Iz podnaslo-
va La religion fraternelle [Bratska religija] lahko razumemo, da avtor poudarja 
pomembnost bratstva, ki ga podrobneje osvetli pozneje v zadnjem poglavju knji-
ge Abraham, ki ga naslovi Prométhée, Jésus. Vera ustvarja skupnost. Vsaka sku-
pnost, v kateri je navzoče spoštovanje do drugega, lahko prinaša odrešenje svojim 
članom. Rekli bi lahko, da L'autre-roi poje »magnificat« drugemu, ki ga oseba 
spoznava v odnosu. Tudi ta knjiga je doživela ostre kritike. Joseph Doré, poznejši 
strasbourški nadškof, takrat še profesor na Katoliškem inštitutu v Parizu, v recen-
ziji meni, da pripoved Guyja Lafona v L'autre-roi »ni dogmatska v nobenem po-
menu besede« (Doré 1988, 200) in se sprašuje o posameznih formulacijah v knji-
gi, ki se mu zdijo nejasne (201). Zatrjuje, da v krščanstvu etika vsekakor ni edina 
pot, da bi prišli do drugega. Poudarja, da imamo tudi obrede, molitev in bogosluž-
je (202). Kakor kaže, Joseph Doré ni cenil misli našega avtorja. Kakor da kritik ra-
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zume besedo »etika« zgolj kot to, kar drugače imenujemo norme vedenja ali celo 
morala. Lafonu pa je popolnoma jasno, da je vse, kar izhaja iz zakramentalnosti, 
tudi del etike. Prepričan je, da se v človekovem bivanju nič ne more izogniti etiki, 
ker je etika v vsakem primeru druga stran teologalnosti.

Leta 1988 Guy Lafon ponovno objavi članek v Recherches de science religieuse, 
z naslovom La gratuité de Dieu [Zastonjskost Boga]. V njem obravnava zastonjskost 
vere. Izhajajoč iz razmišljanja o evangeljskem odlomku (Mt 6,19–34), obravnava 
kraljestvo, v katerem vlada zakon daru (Lafon 1988, 497). Dve leti pozneje v isti 
reviji izide Un moi sans œuvre [Neki jaz brez del]. Avtor povzame svoje razmišlja-
nje o zlu, grehu in človekovi slabosti, pri tem pa se opira na besedilo sedmega 
poglavja pisma Rimljanom. Drugi članek v devetdesetih letih, Comment Dieu se 
rencontre dans la parole humaine [Kako srečamo Boga v človeški besedi], povza-
me temo iz knjige Dieu commun. Bog je med nami, ker mi o njem govorimo. Tri 
leta pozneje v Croyance et non-croyance [Verovanje in nevera] Lafon potrdi, da so 
dejanja vere že vsebina vere. Pozneje opredeli nasprotje med vero in nevero s 
tremi izrazi: vernik, nevernik in brezverec. 

Leta 1994 se Guy Lafon s člankom Dans l'alliance humaine, l'origine de Jésus-
-Christ [Izvor Jezusa Kristusa v človešli zavezi] na prvi pogled dotakne nove teme: 
človekove zaveze z Bogom. Toda v resnici to ni nič drugega kakor nadaljevanje 
njegovega razmišljanja o odrešenju. Istega leta objavi Il n’y a pas deux amours [Ni 
dveh ljubezni], kjer vztraja pri razlagi, da Bog ni nikomur tekmec. Joseph Caillot v 
recenziji te knjige poudarja, da pisanje ne govori le o odnosu, in se sprašuje: »Ves 
čas tega lepega, izvirnega in tekočega besedila, se nadaljuje pogovor med ›enim‹ 
in ›drugim‹, ki sta združena z resnico ljubezni, ki že obstaja med njima, da bi jo še 
bolj iskala. Postavlja se uganka: kdo tukaj pravzaprav govori?« (Caillot 1994, 143) 
Tej recenziji Caillot doda še drugo v zvezku z naslovom Présence de Jésus-Christ 
[Prisotnost Jezusa Kristusa], v katerem je zbranih pet predavanj, ki jih je imel Guy 
Lafon v Nici v postnem času 1994. Istega leta začne Guy Lafon tedenska srečanja, 
na katerih najrazličnejšim poslušalcem ponudi pripravo in uvod v eno od svetopi-
semskih branj naslednje nedelje. Zbirka teh pogovorov med letoma 1994 in 2002 
je objavljena v zvezkih z naslovom La Table de l’Évangile [Miza evangelija]. Ko-
mentarji, namenjeni spremljanju duhovnega življenja poslušalcev, so odgovor na 
vse očitke, ki v mislih Guyja Lafona ne vidijo drugega kakor odsotnost metafizike 
(Paul Olivier) ali zgolj socialno etiko (Joseph Doré). Lafonovi komentarji pa doka-
zujejo, da je Lafonova misel izrazito biblična.

Evangeljska vera, ki se ga je dotaknila v knjigah Madeleine Delbrêl, se izraža 
bodisi kot teologalna bodisi kot etična, toda vedno je govor o veri. Pravzaprav smo 
od začetka Lafonove miselne poti leta 1970 ob branju njegovih del vedno bolj in 
bolj postavljeni pred svetopisemske komentarje. Več ko objavlja, bolj je njegova 
misel biblična oziroma bolj je to razlaga Svetega pisma. Že v Esquisses pour un 
christianisme je teoretična formulacija neločljiva od natančnega navodila, kako je 
treba brati. Resnično se lahko vprašamo, ali ni neko povsem določeno branje že 
vnaprej določilo neke teorije. Lafon se nikoli ni zadovoljil le z razvijanjem teorije, 
marveč je vse njegovo pisanje sad branja Svetega pisma in hkrati vabilo k pogla-
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bljanju v božjo besedo. In prav to mu je omogočilo, da je svojo misel razvil v obli-
ki teologije odnosov. Zakaj? Ker je branje neke vrste odnos. Živimo, ker komunici-
ramo med seboj. Tudi če avtor ni več navzoč, odnos, ki ga omogoča njegovo be-
sedilo, ostane in omogoča življenje. Če besedilo ni brano, je njegov avtor mrtev 
(Lafon 1995, 8). Branje besedila je živo in omogoča življenje, saj je edini smisel 
besedila to, da bi bilo posredovano in da bi bilo sprejeto (1973a, 20). Guy Lafon 
besedilo razume kot prostor, kamor lahko vstopimo, kjer se lahko gibamo in na-
predujemo in iz njega lahko tudi izstopimo (1995c, 6‒8). »Stvari so izrečene, pre-
dlogi so oznanjeni in nosijo v sebi neko vsebino. Lahko bi se zadržali pri vsebini, 
misleč, da jo lahko zagrabimo samo po sebi.« (1973, 19) Toda z bralcem ne komu-
nicira pomen posameznih besed, temveč celotno besedilo, ki je kot pot. Ponuja 
se hipoteza, ki jo lahko izrazimo takole: »Vse, kar je v besedilu, ima pomen, vendar 
samo v njem je vse razumljivo.« (1979, 119) Zato mora biti besedilo vedno obrav-
navano kot celota. Komunikacija med avtorjem napisanega besedila in med bral-
cem se uresničuje prek celotnega besedila, torej: bralca ne nagovarja vsaka bese-
da posebej, temveč besedilo kot celota. Lahko zapišemo celo, da vsakokrat, ko 
bralec v različnih obdobjih svojega življenja prebira isto besedilo, to besedilo bral-
ca nagovarja drugače. Beseda je živa (Petkovšek 2016, 9). Če je kaj pomembno na 
tem svetu, je to odnos, je vez med osebami. Tu se stvari dogajajo oziroma samo 
v odnosu se kaj zgodi (Lafon 1973, 20). To, kar lahko bralca spremeni, kar mu lah-
ko omogoči življenje, je branje. Besedilo ima življenje v sebi zato, ker ostajajoč v 
času, ni minljivo; premaga smrt. K tematiki vere moramo uvrstiti še članek Croire 
et aimer de foi [Verovati in ljubiti iz vere], v katerem Lafon izraža začudenje, ki ga 
človek doživlja nad tem, da je možno verovati.

Leta 1996 v Abraham ou l'invention de la foi [Abraham ali iznajdba vere] Guy 
Lafon ponovno razgrne idejo o zavezi. Ko želi prek opredelitve religije, razodetja 
in vere pokazati, v čem je Abraham pomemben za nas vse, avtor predstavi »vero 
zaveze«, ki se rodi iz odnosa med ljudmi. O isti temi razmišlja tudi v drugem be-
sedilu iz istega obdobja, ki pa ni bilo nikoli objavljeno: Une foi d'Alliance [Vera 
zaveze]. Naslednji knjigi, Pour lire l’Évangile de Matthieu [Za branje Matejevega 
evangelija] in L'Esprit de la Lettre [Duh črke], sta zbirki evangeljskih razlag, ki jih 
lahko najdemo tudi v različnih zvezkih pod imenom Table de l’Évangile. Prva raz-
laga Matejev evangelij, druga pa Lukovega. Knjiga, ki obravnava besedila sv. Luka, 
se začne s predgovorom, ki ga je napisal Robert de Montvalon, in z avtorjevim 
uvodom, v katerem spregovori o paradoksu izrazito duhovnega branja literarnega 
besedila, ki je napisan »iz vere«. V kronološkem nadaljevanju se zaustavimo pri 
Cesse de me toucher[Ne dotikaj se me več]. To je naslov meditacije ob odlomku 
Jn 20,11–18, s katerim Guy Lafon sodeluje v knjigi več prispevkov v delu L’apparition 
à Marie-Madeleine [Prikazanje Mariji Magdaleni]. V isti zbirki sodeluje še pri sku-
pni publikaciji Marthe et Marie. Svoj prispevek je naslovil Marthe, Marie et le Se-
igneur [Marta, Marija in Gospod].

Naslednji dve knjigi prinašata razmišljanja ob besedilu Janezovega evangelija. 
Obe sta bili izdani v Bruslju, pri založbi Lumen Vitae. Prva, Le temps de croire [Čas 
verovanja], ki obravnava Janezovo besedilo 11,1-46, je izšla leta 2004, druga, La 
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Parole et la Vie, lecture de l'Évangile selon saint Jean [Beseda in življenje, branje 
Janezovega evangelija], pa leta 2005. Pri isti založbi je leta 2010 izšla tudi biblična 
publikacija Foi et Verité [Vera in resnica]. Resnica je v svojem jedru dialoška (Pet-
kovšek 2019, 23), in ker je vera odnos z Bogom, je vera pot do resnice.

Lafonova misel se začenja pri »meni« in se konča pri odnosu z drugim. Njegovo 
miselno delo »okvirjata« besedi smrt in življenje. Ker je v odnosu z »drugim«, je 
človek lahko nesrečen in se želi od »drugega« ločiti. Potem pa odkrije, da njegovo 
odrešenje oziroma pot v življenje ni v osamljenosti, temveč v odnosu z »drugimi«. 
Ko Lafon govori o medčloveških odnosih, hkrati govori o odnosu s Popolnoma 
Drugim. Guy govori o Bogu, ki ga človek lahko prepoznava v slehernem drugem. 
Pravzaprav ne govori o Bogu, temveč o našem odnosu do Boga, ki pa je v svojem 
bistvu hkrati odnos do slehernega drugega. Ta francoski teolog je prodrl v svet 
medčloveških odnosov, v svet srečevanj, in poskušal opisati njegove zakonitosti, 
da bi lahko razumeli odnos do Boga. Marsikdo v njegovem razmišljanju vidi le an-
tropologijo, vendar ob preučevanju Lafonovih spisov lahko spoznamo, da se prav 
v odnosu z drugim lahko dotaknemo Boga. V središču njegove misli je vera. Teo-
logalni in etični odnos, neločljivo povezana, sta del vsakega srečanja, v katerem 
se (z)najdemo. Odnos do Boga rešuje odnos do človeka, ker verovati drugemu 
pomeni, zaupati mu, se mu približati. Vernik, ki v odnosu do vsakega drugega živi 
odnos do Popolnoma Drugega, živi »odrešeno«. Vera v Boga rešuje človeka – mu 
daje življenje. Torej nam ni treba umreti, da bi bili lahko odrešeni. Tedaj živeti z 
neko osebo in zanjo pomeni istočasno, živeti z drugim in za vsakega drugega. Tako 
se življenje z vsakim drugim v veri spremeni v življenje s Popolnoma Drugim. Tako 
vera omogoča in ohranja življenje: vabi nas, da živimo skupaj. Tako vera rešuje 
etični odnos. V »srečanju« lahko torej iščemo začetek in konec našega bivanja; v 
njem se začne in konča vera, in ko obravnavamo to, kar obstaja med ljudmi, an-
tropološke razprave preidejo v teološko razglabljanje.

Ob sklepu te kronološke analize je primerno omeniti tudi kolege in študente 
Guyja Lafona, ki so v svojih akademskih delih spregovorili o teologiji odnosov. 

4. Lafonovi učenci
Lafon je kot mentor spremljal tri svoje študente pri doktorskem študiju. Vsi trije 
so kot teologi nadaljevali učiteljevo »teologijo odnosa«. Antoine Delzant, tudi 
nekdanji študent École normale supérieure, je dolga leta na Katoliškem inštitutu 
poučeval osnovno bogoslovje. Istočasno je pastoralno deloval na različnih pariških 
župnijah. Leta 1978 je v svoji tezi La communication de Dieu [Božje komuniciranje] 
razvil razmišljanje o komunikaciji z Bogom. Pokazal je, da vprašanja Boga ne mo-
remo obravnavati ločeno od vprašanja medčloveških odnosov. Drugi je slovenski 
teolog Drago Karl Ocvirk, ki se je nad Lafonom navdušil že na prvi stopnji teolo-
škega študija in ga naprosil, da ga je spremljal do konca doktorata. Drago Ocvirk 
je na podlagi svoje doktorske disertacije napisal teološki spis o pripadnosti krščan-
stvu, ki ga je naslovil La foi et le credo [Vera in credo]. Obravnava konkretni simbol 
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vernikove pripadnosti Cerkvi. Ocvirk je deloval kot Lafonov asistent na »Cathoju« 
med letoma 1980 do 1987, ko se je odločil, da zapusti Francijo in prevzame pro-
fesuro na Teološki fakulteti v Ljubljani. V Sloveniji je Guy Lafon vplival tudi na An-
tona Stresa, prav tako pariškega študenta filozofije. V knjigi Človek in njegov Bog 
se slovenski filozof opre na Lafonovo delo Le Dieu commun. Tretji Lafonov dokto-
rand, Joseph Caillot, je prevzel Lafonovo profesorsko mesto na teologiji »Cathoja«. 
Tudi njegovo raziskovanje izraža srčiko Lafonove teološke misli. Cerf je leta 1989 
izdal njegovo tezo v knjigi L’Évangile de la communication [Evangelij komunikaci-
je]. To delo se navdihuje ob misli Guyja Lafona. Razumljivo pokaže, da je krščanstvo 
religija odrešenja, ker je pri njem bistveno pomemben »odnos do drugega«; dru-
gače povedano, krščanstvo je religija bratstva. Prav Caillot je sprejel mentorstvo 
pri doktorskem raziskovanju avtorja tega članka, ko se je odločil, da preuči Lafo-
novo teološko misel o odrešenju. Napisal je doktorsko disertacijo z naslovom Vivre 
avec »tout autre«, Penser le salut d'après les écrits de Guy Lafon [Živeti z »vsakim 
drugim«, odrešenje v delih Guyja Lafona] in jo 25. oktobra 2002 obranil na pari-
škem Katoliškem inštitutu. To besedilo je bilo nekaj let pozneje izdano tudi v knji-
žni obliki z naslovom Il est important d'être ensemble [Pomembno je biti skupaj]. 
Zagovor tega doktorata je Caillot dočakal na invalidskem vozičku. Distrofija mišic 
je končala njegovo zemeljsko življenje leto dni pozneje. Eudisti, redovniki, ki jim 
je Joseph pripadal, so izbrali Guyja, da je blagoslovil njegove posmrtne ostanke in 
spregovoril na njegovem pogrebu. Avtor tega članka je objavil nekaj spisov, v ka-
terih sistematično predstavi teološko misel Guyja Lafona. Takoj po zagovoru svoje 
doktorske disertacije v Parizu je v Bogoslovnem vestniku objavil članek Un retour-
nement dans la pensée du salut: l'oeuvre de Guy Lafon [Obrat v misli o odrešenju: 
delu Guyja Lafona], v katerem predstavi kopernikanski obrat v Lafonovi misli 
(Osredkar 2003). Štiri leta pozneje v belgijski reviji Nouvelle revue théologique 
objavi članek La théologie selon Guy Lafon [Teologija po Guyju Lafonu], v katerem 
navede Lafonove »aksiome«, iz katerih je razviden razvoj relacijske teologije 
(Osredkar 2007). S prispevkom sodeluje tudi v zborniku, ki ga prijatelji poklonijo 
Lafonu ob 80-letnici življenja. V delu La révélation de Dieu dans l'entretien 
d'humanité [Božje razodetje v medčloveških odnosih] Osredkar opiše, kako lahko 
razumemo razodetje v kontekstu Lafonove teologije. V zborniku najdemo tudi 
prispevka Josepha Caillata in Antoina Delzanta, ki pokažeta uporabnost Lafonove 
teološke metoda pri razumevanju bibličnih besedil.

Da pa Lafon ni znan le pariškim študentom, dokazujeta dve akademski deli, ki 
sta bili napisani v Italiji in v Kanadi. Leta 1992 je Alfonzo Colzani na teološki fakul-
teti Italia septentrionale v Milanu predstavil magistrsko delo La teologia dell'alterita 
di Guy Lafon: Fra ricompresione semiologica e pensiero della pratica [Teologija 
Guyja Lafona o vzvišenosti]. Leta 2013 je študentka Nyembo Mamba iz Demokra-
tične republike Kongo na kanadski univerzi Laval (Québec) pripravila magistrsko 
delo z naslovom La révélation selon Guy Lafon [Razodetje po Guyju Lafonu].
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5. Guy Lafon in Slovenci
Lafon je prvič slišal o Sloveniji, ko je v semenišču des Carmes srečal bogoslovca 
Slovenca, Franca Rodeta, ki je pozneje postal ljubljanski nadškof, kardinal in pre-
fekt kongregacije za redovnike. Rode je resda prihajal iz Argentine, kamor je nje-
gova družina emigrirala po drugi svetovni vojni. Toda kot zaveden Slovenec je 
vedno s ponosom svojim kolegom spregovoril o Sloveniji, takrat najsevernejši 
republiki v Jugoslaviji. Vendar v tistem obdobju Guy ni imel prilike, da bi Slovenijo 
tudi obiskal. To možnost je izkoristil v študijskih letih Draga Karla Ocvirka, ki je bil 
njegov študent in je Lafon spoznal njegove sposobnosti ter ga imenoval za svoje-
ga asistenta na Teološki fakulteti v Parizu. Ocvirk ga je povabil v Slovenijo, in ko je 
Guyju umrla mama, na katero je bil zelo navezan, je leta 1979 sprejel vabilo in bil 
nekaj mesecev Dragov gost v Šentjakobu ob Savi. Potreboval je spremembo oko-
lja in mir, da je prebolel bolečino ob izgubi mame. Po prvem obisku se je v tistem 
obdobju Guy skoraj vsako leto vrnil v Slovenijo. Tu je leta 1981 dokončal knjigo Le 
Dieu commun, ki je temelj njegove relacijske teologije. Ob tej priliki se je začel 
zavzeto in uspešno učiti slovenskega jezika, ki mu je postal kar domač in razumljiv.

Pred filozofa Edvarda Kovača je Guy Lafon razgrnil sodobne interpretacije o 
frančiškanskem mislecu Dunsu Scotu, o katerem je potem pater Edvard predaval 
na Katoliškem inštitut v Toulousu. Kovač je Lafona tako cenil, da ga je leta 2002 
predvidel za zunanjega člana komisije ob zagovoru doktorske disertacije Janeza 
Vodičarja, ki je pod njegovim mentorstvom obdelal misel Paula Ricoeurja. Teza je 
bila napisana v slovenskem jeziku in tudi zagovor je bil predviden v slovenščini. 
Lafon je najprej sprejel izziv, ko pa je vzel v roke besedilo, je priznal svojo omeje-
nost glede poznavanja slovenščine in je od namere odstopil. Sad prebivanja tega 
francoskega teologa v Šentjakobu je tudi objava njegovega slovenskega članka v 
Bogoslovnem vestniku Teološke fakultete v Ljubljani. Besedilo je bilo leta 1982 pod 
naslovom Teološki nauk iz preganjanja objavljeno v 1. številki letnika 42. V bistvu 
se iste tematike loteva v poglavju Leçon théologique de la persécution v knjigi 
Croire, espérer, aimer.

Prek Draga Ocvirka se je Guy zelo povezal s Slovenci v Parizu. Ko je slovenska 
župnija gostovala pri lazaristih na Rue de Sèvres in pozneje, ko so kupili hišo na 
Chatillonu, kjer so se ob nedeljah zbirali v kapeli sv. Terezije, je pogosto prihajal k 
bogoslužju in marsikateremu Slovencu pomagal na različne načine; tistim, ki so 
nameravali »pognati korenine« v francoski prestolnici, in tudi tistim, ki so prišli na 
delo ali študij samo za nekaj let.

Ko je frančiškan Mari Osredkar pripravljal doktorsko disertacijo o Lafonovi te-
ološki misli – predvsem pa v letih po zagovoru – je Guy zopet pogosto prihajal v 
Slovenijo. Z Osredkarjem sta veliko debatirala. Ob tem pa se je zgodilo tudi sreča-
nje med Lafonom in Farhatom. Osredkar je v letih, ko je pisal disertacijo, delal kot 
osebni tajnik mons. Edmonda Farhata, ki je med letoma 1995 in 2001 opravljal 
službo apostolskega nuncija v Sloveniji. Ko mu je Osredkar pripovedoval, da razi-
skuje Lafonovo misel, se je nuncij spomnil, da je to njegov kolega iz bogoslovja. 
Skupaj sta bila namreč v semenišču des Carmes v Parizu. Ko ju je Osredkar ponov-
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no povezal, je Libanonec povabil Guyja v Slovenijo. Tako je bil Lafon v maju 2001 
teden dni njegov gost na apostolski nunciaturi. Ob tej priložnosti je Lafon na Teo-
loški fakulteti v Ljubljani v francoščini spregovori profesorjem in študentom. Naslov 
predavanja je bil Situation et tâches de la pensée chrétienne en France à l’aube du 
nouveau millénaire. V prevodu Draga Karla Ocvirka je predavanje izšlo v prvi šte-
vilki Bogoslovnega vestnika leta 2002. Članek je naslovljen Položaj in naloge kr-
ščanske misli v Franciji. Teolog razgrne trojno poslanstvo krščanske misli. Najprej 
izpostavi začudenje, da je možno verovati kljub vsemu, kar se je v zgodovini do-
gajalo, nato nadaljuje z mnenjem, da je treba vero osmisliti. Vera je obenem iz-
povedovana v Cerkvi, enako kakor tudi v mnoštvu drugih religij; treba je torej 
osmisliti vero tistih, ki verujejo to, kar mi verujemo, in tistih, ki verujejo v nekaj 
drugega in drugače, kakor verujemo mi. Skratka, po predavateljevem mnenju je 
to način, ki bi lahko našo vero naredil bolj življenjsko in edinstveno. Razmišljanje 
je sklenil z mislijo, da bi morala biti v naši veri odnos do Popolnoma Drugega in 
odnos do slehernega drugega medsebojno integrirana.

Lafon je zadnjič obiskal Slovenijo leta 2015. Potem zaradi onemoglosti ni mogel 
več potovati. Osredkar ga je obiskoval v Parizu in Lafon ga je vedno spraševal o 
Sloveniji in Slovencih, ki jih je poznal. Še nekaj tednov pred smrtjo je zanje naročil 
pozdrave.

6. Sklep
Avtor tega prispevka je hvaležen Bogu za Guyja Lafona. Podarjeno mu je bilo, da 
je bil z njim povezan skoraj trideset let. Ne le da sta se pogosto srečevala in deba-
tirala, bila sta povezana tudi po telefonu in po elektronski pošti. Lafonova evan-
geljska misel ga je zaznamovala bolj kakor vsi drugi nauki, ki jih je bil deležen. Od 
njega se je največ naučil. Logika Lafonove misli je postala njegov način razmišljanja, 
predvsem pa mu je pred očmi Guyjev zgled krščanskega življenja. Prepričan je, da 
so se njegovi koraki po božji previdnosti križali z življenjsko potjo francoskega te-
ologa, ko je leta 1993 vpisal tretjo stopnjo teološkega študija na Institut Catholique 
v Parizu. Guy je v njem zasidral zavest o resnici, ki jo kristjani resda v svoji veroiz-
povedi vedno znova izgovarjamo, v vsakdanjem življenju pa nanjo pozabljamo: »Z 
odhodom bližnjega se vez med osebami ne bo pretrgala, temveč spremenila …« 
Zato, ker verujemo. V veri in zaradi vere bomo ostali povezani. Na drugačen način. 
Morda še močneje kakor do sedaj. Vera namreč rešuje in ohranja tisto vez, ki se 
marsikomu zdi ob odprtem grobu dokončno pretrgana. V veri se bomo še sreče-
vali. Vera rešuje naše življenje! Guy je z zgledom pokazal, da je v življenju najpo-
membnejše »biti skupaj«! Po njegovem odhodu v veri še vedno prepoznavamo 
njegovo navzočnost in ga še vedno nagovarjamo s »ti«, kakor v molitvi nagovar-
jamo Boga in svetnike.
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