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In memoriam

Zaslužni profesor dr. Marijan Smolik
(1928–2017)

In memoriam – v spomin! Tokrat ta naslov razumemo nekoliko drugače kakor navadno. Zakaj? Obrazložitev naj pojasni besedilo samo. Ne ukvarja se ne z osebnimi ne zgodovinskimi ne družbenimi podatki, ne prinaša seznama znanstvenih in
strokovnih ter drugih dejavnosti, še manj se spušča v njihovo vrednotenje. Vse to
bodo, kakor upamo, uglednemu znanstveniku in prijatelju storili drugi po svoji
službeni dolžnosti.
Nekaj je bilo že storjenega ob Smolikovi 80-letnici v zborniku Liturgia – Theologia prima (2008). Takrat smo njegovi prijatelji in znanci – od Kanade, Italije, Avstrije in Hrvaške ter Slovenije – svoja spoznanja s številnih področij človeškega umovanja strnili v skupno spoznanje, da »liturgija« kot vidna človeška dejavnost odseva »primarno teološko resnico«, kakor pove naslov zbornika. V vsaki resnici –
znanstveni, umetniški – se namreč zrcali večna Resnica, Bog. Še danes ne bi mogli najti ustreznejšega naslova ne samo za zbornik, marveč tudi za prikaz Smolikovega življenja, njegovega dela in naporov, ki bodo ostali zabeleženi v zgodovini
našega časa in naše dežele.
V šestdesetih letih najinega poznanstva se je nabralo nešteto dogodkov in utrinkov, ki jih ni mogoče ujeti v ta spominski zapis. Dogaja se nam nekako tako, kakor
če bi kdo omenil besedi Pieta ali Mojzes. Pred očmi se nam tedaj prikažeta Michelangelovi umetnini, ki sta iz enega kosa, enotni v svoji vidni podobi: prva izraža
pomembno sporočilo plemenite žalosti, ki oznanja odrešenjsko držo in predanost
Bogu, druga pa izraža poslanstvo in gotovost, ker ga Bog, Jahve, postavlja za voditelja svojega ljudstva. Ko se spomnimo prijatelja Marijana, stopa pred nas podoba človeka, ki ve, kaj hoče, kaj je treba storiti in kako to doseči. V njem se zrcalita izklesana človeška podoba in značaj! Je kakor granit, ki ga ni mogoče premakniti, ker je zasidran v višji Resnici, kakor je on sam. Pred vsakim vprašanjem, ki si mu
ga postavil, si že slutil njegov jasen in nedvoumen odgovor: zamislil se je, storil
kako zanj značilno gesto, nato pa je z zadržanim glasom, vendar z gotovostjo odgovoril ali pa preprosto utihnil. Če si ga z vprašanjem presenetil, je odgovoril: »Saj
vse piše!« A ni ostalo pri tem; poiskal je podatke in iskalcu sporočil odgovor po
telefonu ali ga v naslednjih dneh razveselil s pismom. Tak je bil Marijan – v službi
sočloveka, v službi resnice.
Začetek najinega poznanstva sega v leto 1956 v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani. Marijan je bil že duhovnik. Veljal je za tihega, delavnega in skromnega človeka. Poznal je tuje jezike, domača mu je bila matematika, ki jo je eno leto študiral
na univerzi, igral je pianino, skrbel za ljudsko in zborovsko petje v semenišču, zlasti pa za knjižnice – Teološko, Škofijsko, Semeniško in Knjižnico Cirilskega društva
slovenskih bogoslovcev v Bogoslovnem semenišču. Užival je zaupanje predstojni-
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kov, zlasti takratnega prorektorja Semenišča ter profesorja liturgike in pastoralne
teologije na Teološki fakulteti dr. Janeza Oražma (1910–1994), ki je v njem prepoznal človeka, ki bo – poleg študijskih zadev in prizadevanja za duhovnost – znal
modro krmariti Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev, da ne bi zašlo v vode Ciril-Metodijskega društva slovenskih duhovnikov, ki mu škofje niso bili naklonjeni.
Govorili so, da je »zapravil« službo tajnika takratnega ljubljanskega škofa Antona
Vovka zaradi zdravstvenih težav, med drugim zaradi posledic prometne nesreče z
mopedom, ki se mu je pripetila na poti v Notranje Gorice, kamor je hodil na pastoralno pomoč. Ostal je živ, a ne brez trajnih posledic. Odslej je vožnjo z avtom
težko prenašal, razen če je sam vozil, vozil pa je rad. S kolegom Dragom Klemenčičem (1938–2017), takrat študijskim prefektom v Semenišču, sta s kombijem nabirala jesenske pridelke za čedalje večje število bogoslovcev vseh slovenskih škofij. Tudi midva sva pogosto krenila v Trst v knjigarno sester pavlink (Libreria Paoline), da bi nabavila strokovno literaturo za obubožane knjižnice, ki že drugo desetletje po vojni niso imele rednega dotoka novejše literature. Po osebnih in drugih
poznanstvih je dobival knjige in revije, ki so jih dobrotniki in prijatelji iz tujine
pošiljali in plačevali za cerkvene ustanove. Z dr. Oražmom sta nato knjige in revije
razporejala po raznih knjižnicah. Študij v tujini, v Parizu, in nova poznanstva so te
vezi nadaljevale in utrjevale. Tako sta bila preko svojih poznanstev dalj časa najvidnejša oskrbnika s tujo znanstveno in revijalno literaturo.
Smolik je bil med prvimi slovenskimi duhovniki, ki je po vojni odšel na študij v
tujino: Štefan Steiner (1926–1981) in Stanko Ojnik (1932–2012) sta odšla v Rim,
on pa v Pariz. Odločil se je za liturgiko. K temu so ga nagovarjali tudi drugi (škof
A. Vovk in J. Oražem). Ne brez razloga. Leta 1962 se je pričel drugi vatikanski koncil, ki je med svojimi nalogami načrtoval tudi prenovo bogoslužja. Smolik je skrbno spremljal delo koncila, njegove odzive po svetu, o tem poročal v domači periodiki, zlasti svojemu mentorju dr. Oražmu, ki je njegova poročila ohranjal; skupaj
s prof. Antonom Strletom (1915–2003) sta prevajala koncilske dokumente in pripravila prve komentarje. Po vrnitvi v domovino je bilo Smolikovo delo posvečeno
prav liturgični prenovi na Slovenskem, čeprav ni zanemarjal tudi drugih področij,
kot so himnologija, kulturna in literarna dediščina, knjižničarstvo, zgodovina,
cerkvena glasba in druga sorodna področja. Koncilska prenova in prenova bogoslužnih knjig je predstavljala zahtevno in dolgotrajno delo, ki je padlo na Smolikova ramena in ramena drugih sodelavcev (Antona Strleta, Stanislava Leniča,
Janeza Oražma, Jožeta Vesenjaka in drugih): koncilski dokumenti, misal, lekcionarji, molitveno bogoslužje, obredniki, komentarji, tečaji itd. Brez njegovega deleža,
strokovnega in garaškega dela, si ne moremo predstavljati prenove bogoslužja na
Slovenskem. Temu delu je treba prišteti še druga za teologijo in kulturo pomembna dela: novo izdajo Leta svetnikov pri Mohorjevi družbi, sodelovanje pri domačih in evropskih enciklopedičnih izdajah, pri znanstvenih in teoloških revijah. Kot
upravitelj in skrbnik Semeniške knjižnice Akademije operozov je tisočim obiskovalcem, zlasti mladim, zavzeto predstavljal njeno bogastvo in lepote. Znal se je
približati tako govorici otrok in mladine kot tudi pričakovanjem zahtevnih obiskovalcev, domačih in tujih.
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Naštevanje pomembnih dejavnosti nas ne sme odtegniti od manj vidnih, vendar pomembnih dejavnosti in značilnosti v Smolikovem življenju. Nešteto zapisov
in beležk, objavljenih ali shranjenih za nadaljnji študij, govori o tem, kako skrbno
si je zapisoval vse, kar ima zgodovinsko, kulturno ali kako drugo vrednost. Skrbniki njegove dediščine bodo morali njegove zapiske skrbno hraniti in raziskovati.
Pisce in urednike raznih izdaj je znal pisno in dobrohotno opozoriti na napačne
podatke. Tudi sam je svoje razprave dajal najprej v pregled prijateljem, ki so podobno počeli tudi sami. Z dr. Oražmom sta redno drug drugemu dajala v pregled
svoje članke in razprave. Med manj znano Smolikovo dejavnost štejemo tudi edinstveno zbirko priložnostnih podobic (spominskih dogodkov, novih maš, duhovniških slovesnosti in jubilejev, župnijskih cerkva, kapelic itd.), ki jih hrani Semeniška
knjižnica. Tako nekako – kakor je bilo načelo arhitekta Jožeta Plečnika: celota naj
zaznamuje detajle in detajli celoto; nič ni majhno in nepomembno, tako v naravi
kot tudi v življenju.
Zapis v spomin Marijanu Smoliku ne sme prezreti še ene, človeške značilnosti
njegove podobe: prijateljstva, domačnosti in neposrednosti. Takšen je bil do svojih sorodnikov, prijateljev in znancev. Prijatelje je znal povabiti k svojim domačim,
s katerimi je gojil prisrčne stike. Med njimi je bil »striček«, ki se je veselil lepih in
težkih dogodkov v njihovih družinah. Nič mu ni bilo nerodno v primeru slabega
počutja z opravičilom zapustiti družbo ali se umakniti v mirnejši kot.
Tak je bil Marijan, tak nam bo ostal v spominu zaradi svoje zvestobe duhovništvu in svojemu znanstvenemu delu, prav tako zaradi zvestobe prijateljem in sodelavcem, vsem, ki smo imeli priložnost, da smo se z njim srečali v življenju.
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