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Alojzij Pavel Florjančič in Bogdan Vidmar, ur. Otmar Črnilogar: človek
mnogih talentov. Celje : Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva
družba, 2013. 438 str. ISBN 978-961278-103-3.
Otmar Črnilogar (1931–1999) je del
svojih talentov razvil prav na Teološki
fakulteti v Ljubljani in ji je potem to tudi
dolgo vračal, ko je skoraj dve desetletji
do konca leta 1993 ob petkih prihajal iz
svoje župnije v Podragi in študentom teologije posredoval znanje latinskega jezika in kulture. Veliko njegovega delovanja je bilo znanega le redkim sodelavcem in mnogi so šele veliko pozneje
ugotovili, kako širok je bil krog njegovega življenja.
Obsežen zbornik, ki mu je posvečen,
je le dolg spomina njegovih prijateljev
in sodelavcev; za nas, ki smo ga poznali
vsaj od daleč, pa opomin, da bi se zavedeli, s kakšnim človekom smo se srečevali. V zborniku najdemo kar šestdeset
prispevkov izpod peres petdesetih avtorjev, nekaj je vmes Črnilogarjevih besedil, seveda pa so tudi avtorji sami radi
navajali njegove zapise. Zelo dragocena
je bogata bibliografija ob koncu zbornika. Med njegovo zares raznoliko dejavnostjo pa je mogoče najti le nekaj bežnih omemb o njegovem pedagoškem
delovanju na Teološki fakulteti. Prav na
kratko, a odkrito je omenjena tudi nje-
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gova neizpovedana bolečina, ko njegovi talenti niso bili priznani in ovrednoteni, saj se je že pripravljal na podiplomski študij patrologije v Parizu, a so predstojniki to prezrli; zagotovo bi bil odličen predavatelj in prevajalec cerkvenih
očetov.
Sam zbornik ima deset razdelkov oziroma poglavij, v katerih stopa pred nas
Otmar s svojimi raznolikimi talenti, ki
mu jih je uspelo udejanjiti v življenju.
Prvo poglavje z naslovom Zajemal iz
studencev življenja in puščal sledi prinaša prispevke ob njegovi smrti; kratka
zbirka nekrologijev nam razkriva njegovo osebnost in pokaže na razloge, zakaj
so ga lahko mnogi vzeli za vzornika.
Že naslov drugega poglavja, Podražani o svojem gospodu, pove, da so za to
poglavje prispevali sestavke njegovi farani in župnijski sodelavci iz Podrage v
Vipavski dolini pod Nanosom, kjer je kar
dvaintrideset let pasel božjo čredo in
obdeloval Gospodov vinograd. S svojim
pastoralnim delovanjem se jim je močno vtisnil v spomin.
Naslednje poglavje nosi naslov O
njem, sošolci, kolegi duhovniki in učenci;
napoveduje prispevke spominske narave tako iz časa njegovega šolanja kakor
iz let poučevanja na vipavski gimnaziji,
kamor je prišel učit latinščino leta 1959,
komaj dve leti po duhovniškem posvečenju. Šele tedaj so ga predstojniki po-
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slali študirat tudi klasično filologijo. Poglavje pa seveda prinaša tudi spomine
iz družbe duhovniškega bratstva.
Poglavje z latinskim naslovom Via
pulchritudinis (Pot lepote) predstavi
njegov slikarski talent in umetniški čut.
Njegove slike še danes krasijo domačo
cerkev v Šebreljah, izkazal pa se je tudi
kot umetnostni kritik.
V poglavju Klasična filologija in Sveto
pismo se ga spominjajo profesorji in kolegi iz časa študija na ljubljanski Filozofski fakulteti in svetopisemski prevajalci,
med katere je bil povabljen leta 1981 za
jubilejni prevod Nove zaveze. V skladu
s prevajalsko doktrino tistega časa je z
obvladovanjem materinščine in grških
struktur prelival in pretakal navdihnjene
besede in misli. Upravičeno je bil ponosen na te svoje prevajalske dosežke.
Zapisi v poglavju Zatreskanci v gore
nam posredujejo njegovo veliko ljubezen do gora, njegovo zavzeto dejavnost
v planinskih društvih – celo predsednik
je bil v Vipavi; predstavljena je pohodna
pot, ki nosi njegovo ime in je še danes
živa. Po njegovi zaslugi je bila postavljena tudi plezalna pot na Gradiški Turi.
V poglavju Pri Mohorjevi družbi prihaja med nas ena velikih Otmarjevih
bolečin in tipična zgodba naše zgodovine. Ker je v sedemdesetih letih kot tajnik Mohorjeve družbe s svojo razgledanostjo in velikopoteznostjo ogrožal getoizacijo, v katero je oblast hotela ome-

jiti Cerkev, so mu tajne službe podtaknile montiran proces, ga očrnile in dosegle njegovo odstavitev. Že na prvih straneh zbornika mu Mohorjeva izreka iskreno opravičilo za krivico, ki se mu je
zgodila.
Vsebina poglavja Quo vadis je nekakšna kronika nedeljskega radijskega kviza na prvem programu Radia Slovenija
v letih 1992–1997, ko je verski in svetopisemski del pokrival prav prof. Črnilogar. Odlikoval se je z iskrivostjo in razgledanostjo in tako v našo javnost preudarno sejal poznavanje Svetega pisma
in cerkvene zgodovine.
Poglavje Otmarjevi prijatelji in znanci nam spregovori o vsem drugem, kar
priča o njegovi erudiciji, pronicljivosti,
modrosti in duhovitosti, zlasti pa izkazuje širino njegovega kroga prijateljev.
Arhiv in bibliografija Otmarja Črnilogarja končujeta zbornik in odstirata
bralcu pogled na Otmarjevo ustvarjalnost in na njegov čut za starožitnosti.
Podpisani nisem bil deležen njegovih
predavanj iz latinščine ne v Vipavi ne v
Ljubljani, ker sem ob študiju teologije
– podobno kakor on po študiju – študiral še klasično filologijo. Ostajam pa njegov dolžnik, saj je bil na ponovitvi moje
nove maše na starokrščanski Ajdni leta
1992 moj pridigar – v latinskem jeziku.
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