U svojim kompozicijama tražio je vlastito zadovoljenje za koje je znao da ga bez
prethodnoga napora ne će pronaći.
O fra Slavku Topiću, skladatelju i profesoru glazbe na Franjevačkoj teologiji,
možemo pisati stranice teksta i opet ne
ćemo uspjeti izreći riječima tko je on bio
i što je radio. Glazbena scena, a napose

naše hrvatsko govorno područje izgubilo
je jednoga velikoga čovjeka i glazbenika.
Nama ostaje da iz njegovih djela učimo
i da učinimo da se ne zaboravi to veliko ime.
Pokoj vječni tvojoj dobroj duši, veliki
moj prijatelju!
Fra Emanuel Josić

Dragi prijatelji, dragi Kreševljaci, Neretljaci, tužni zbore!
Sastali smo se u crkvi sv. Kate da ispratimo brata Slavka u Ograđe, gdje će čekati uskrsnuće mrtvih. Sv. Franjo, utemeljitelj našega Reda, u Himnu stvorova pjeva:
»Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri
nam tjelesnoj smrti, kojoj nijedan smrtnik umaći neće. Jao onima koji u smrtnom
umiru grijehu; a blaženi koje ti nađeš po
volji presvetoj svojoj, jer druga im smrt nauditi neće.«
Mislim da u povijesti pjesništva nije zabilježeno da netko Bogu zahvaljuje za
smrt. Sveti je Franjo to mogao jer je vjerovao da kroz smrt, kao kroz vrata, ulazi u
vječni život. Brat Slavko, vjeran Franjinu
duhu, znao je da smrt pripada biti života,
i zato nas je još u novicijatu naučio da se
svaki dan pomolimo sv. Josipu za blaženu
smrt.
Veliki rumunjski književnik Ionesco zapisao je: »Nema istinite književnosti ako
se ne silazi u dubine, ako ne traži odgovor
drami smrti. Nikakva politička ideologija,
nikakva društvena organizacija koja zaboravlja metafiziku, neće moći nikada razgolititi zagonetku boli, tugu života, idući
tragom prema svršetku, nikad neće moći
ugasiti žeđ za apsolutnim...«
Na tragu ove Ionescove tvrdnje možemo
nadodati da nema istinske umjetnosti ako
ona ne traži odgovor drami smrti. Sveukupna kultura i jest neka vrsta stroja koji
se želi osloboditi granica. Čovjek u sebi
osjeća tjeskobni napor kojim se želi osloboditi posljednje granice kako bi uživao
u životu iz kojega je uklonjen teret smrti.

Najvjerojatnije, čovjek je prvi put i zapjevao na grobu, jer trebalo je preživjeti smrt
najdražih osoba, roditelja, braće, sestara, djece, prijatelja. Riječi nisu dovoljne da
nas utješe. Zato čovjek poseže za glazbom,
koja je »zvonka radost duše«, ali i moćno
sredstvo utjehe. Stoga i ne čudi da je u kršćanskoj glazbenoj baštini najsavršenija
glazbena forma upravo misa za pokojne.
Međutim, koliko god bila moćna kao sredstvo utjehe, ni glazba nam ne daje odgovor
na pitanje smrti. Odgovor na pitanje smrti daje samo sveta vjera. A temelj naše kršćanske vjere jest uskrsnuće tijela. Nemiran čovjek, koji ne nalazi ništa novo pod
suncem, kako kaže Propovjednik, konačno je u uskrsnuću otkrio nečuvenu novost
koju je cijelo vrijeme tražio. To je gledanje
koje nadilazi maštu, ali je i tajni san našega
srca. Uvjeren smo da fra Slavko sada uživa
u blaženom gledanju.
Pokojni fra Slavko bio je skroman čovjek,
pobožan fratar, revan svećenik, vrstan
glazbenik, vrli hodočasnik. »Ima duša
mirnih, krotkih, pobožnih, u kojih je snage da metnu sav svoj život na oltar Božji, a
da nikada ne požale žrtve«, kaže August
Šenoa. Fra Slavko je svoj svećenički život
razumijevao kao žrtvu. Jedini je naš profesor koji je u svojem akademskom kurikulu ujedinio rimsku i germansku školu:
gregorijansko pjevanje završio je u Rimu,
a doktorat iz etnomuzikologije u Kölnu.
Iz Rima je baštinio osjećajnost, a iz Kölna
znanstvenost i ozbiljnost u radu. Kao istinski pobožan redovnik, težio je za savršenstvom i svetošću. Njegova težnja za svetošću mogla se posebno primijetiti u slavlju
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BRAT SLAVKO ZNAO JE DA SMRT PRIPADA BITI ŽIVOTA
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