
SIMPOZIJ OBDOBJA

Tak junak se ne vda
Konec minulega tedna je
potekal mednarodni sim-
pozij Obdobja, na katerem
so slovenisti razpravljali o
znanstveni zapuščini jezi-
koslovca Jožeta Toporišiča.
Maja Šučur
Osrednje znanstveno slovenistično
srečanje Obdobja, ki je v Ljubljano pe-
tintridesetič zapored privabilo doma-
če in tuje raziskovalce, je bilo letos
posvečeno vodilnemu slovenskemu
jezikoslovcu druge polovice 20. sto-
letja Jožetu Toporišiču (1926-2014).
Dve leti po smrti nesporne jezikoslov-
ne avtoritete našega časa je želela
slovenistična srenja še enkrat premis-
liti njegovo delo. Od četrtka do sobo-
te so tako strokovnjaki razpravljali o
različnih vidikih Toporišičevih razis-
kav, denimo njegovem razumevanju
glagolskega vida v luči novejših spoz-
nanj, njegovem vstopu v frazeologijo,
prispevkom k narečeslovju, odnosu
do srbohrvatizmov in njegovih pogle-
dih na poučevanje slovenskega jezika
v šoli.

Kot je povedala predsednica simpo-
zija Erika Kržišnik, so bila jezikovna
stališča avtorja Slovenske slovnice, En-
ciklopedije slovenskega jezika in mno-
gih drugih razprav ter soavtorja Slo-
venskega pravopisa vedno vplivna tudi
v širši javnosti, strokovna javnost pa
jih je sprejemala ali zavračala, in sicer
tako v času, ko je kot jezikoslovec za-
čenjal svojo pot, kot tudi v času nje-
gove največje moči. Mi smo preverili,
kako Toporišičevo delo odzvanja pri
slovenistih v tujini.

Strog, pravičen,
prijeten, življenjski
V Moskvi so si prizadevali znanstve-
no javnost sproti seznanjati s Topori-
šičevimi raziskavami. Ruska slovenis-
tika mu je hvaležna za podporo, saj
brez njega leta 1972 slovenščine ne bi
mogli začeti predavati kot prvega, os-

novnega jezika, temveč le kot drugi
slovanski jezik, pove Olga Plotniko-
va s filološke fakultete Moskovske
državne univerze M. V. Lomonosova.
»Spomnim se, da smo ob njegovem
gostovanju na katedri za slovanske
jezike prvi slišali njegovo teorijo o
besednih vrstah. Vselej je bil zelo pri-
jazen in darežljiv, ob obisku v Slove-
niji mi je pomagal pri razreševanju
dvomov o slovenskem samoglasniš-
kem sistemu,« pove jezikoslovka, ki
poskuša mlade Ruse navdušiti za slo-
vensko kulturo. V Moskvi se zadnjih
osem let soočajo z nižanjem števila
študentov slovenščine, kar pripisuje
demografski krizi in pragmatični
odločitvi staršev za jezike, ki omogo-
čajo boljše možnosti za zaposlitev.

Jeleno Konicko s filozofske fakul-
tete v Vilni je prav Toporišič z učbe-
nikom Zakaj ne po slovensko? po-
peljal v svet raziskovanja. »Zagotovo
velja za najboljšega slovenskega je-
zikoslovca zadnjih petdesetih let, v
svet je ponesel znanje o slovenščini
in brez njegovih razprav se danes o
slovenščini ne da pogovarjati. Lahko
se ne strinjamo z njegovimi trditva-
mi, a vedno sprožajo dolge pogovo-
re, kar je za jezik zgolj dobro,« pravi
Konickova. V Litvi več pozornosti
namenjajo ruščini in beloruščini, a
lektoratu slovenščine se vsako leto
pridruži približno pet novih študen-
tov. »Spodbujamo jih z znanim To-
porišičevim stavkom, ki je tudi meni
v življenju veliko pomagal: Tak ju-
nak se ne vda.«.

Toporišič je zaznamoval tudi pro-
fesionalno pot Maje Dukanovič s fi-
lološke fakultete Univerze v Beogra-
du. Ker konec osemdesetih v Srbiji
ni bilo veliko predavateljev sloven-
skega jezika, je zbral nekaj študen-
tov iz Jugoslavije, ki so se zanimali
za slovenščino, in zanje organiziral
enoletno strokovno bivanje v Lju-
bljani. »Takrat sem ga tudi osebno
spoznala in prevzele so me njegova
energija, delavnost in družabnost.
Kot študentka sem se ga seveda ba-

la, a bil je strog in pravičen med
poukom ter zelo prijeten in življenj-
ski po predavanjih.« Še danes ostaja-
jo njegova dela v Srbiji prva referen-
ca za vsa slovenistična vprašanja.

Onkraj znanosti
Da bi raziskovalca uzrli tudi onkraj
njegovega znanstvenega prispevka k
slovenščini, je Inštitut za slovenski je-
zik Frana Ramovša pri ZRC SAZU pri-
pravil razstavo (Ne)znani Toporišič.
Avtorja razstave Helena Dobrovoljc
in Tomaž Toporišič sta želela javno-
sti odstreti manj znana poglavja ži-
vljenja akademika, ki ni bil le strog
slovničar, nepopustljiv pravopisec in
neusmiljen polemik. Skozi doku-
mente in skozi fdtografsko ter razis-
kovalno gradivo Toporišiča je mogo-
če uvideti, kako močno se je pri
njem prepletalo zasebno in profesio-
nalno življenje.

»Tudi v družini smo iskali rešitve
na pravopisna vprašanja. Za očeta
namreč jezikoslovje ni bilo le služ-
ba, temveč tudi način preživljanja
prostega časa,« je ob odprtju pove-
dal jezikoslovcev sin Tomaž Topo-
rišič in z anekdotami iz družinske-
ga življenja nasmejal množico do-
bro razpoloženih slovenistov z njim
lastnim - kot dokazuje Toporišičeva
pesmica Protipuristična - smislom
za humor. x
Protipuristična

Vrv je žnura,
kokoš kura,
narava pa natura.
Brezdelje? - Sinektura.
Rine je seveda gura,
zlom - fraktura,
naglica pa hura.

Jože Toporišič
v Delovih Književnih listih, 1986
Razstavo (Ne)znani Toporišič si je v
Prešernovi dvorani SAZU jutri in v
sredo mogoče ogledati od 10. do 18.
ure, v četrtek pa od 10. do 16. ure.

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Dnevnik 15.11.2016 

TorekDržava: Slovenija

Doseg: 98.000

Stran: 22

Površina: 645 cm2 1 / 2



x _t. iltt" j J
yi

1m'f | ■_MritT_____MI_____l___________M__________M_________M______-_^^£<^^^H_f I -^_^BkA _!______■_£&& '3_p»"y™rai___ii_i -KmHB m AA mmmmmmmmm __AHAAI bSK. ' '

!■■_. S- T^Ht $» lil
mmm 4 |s#? iS'- >■

____________________________\_9 _. &? sfr _^___^^_^K^A^^^^k^AA^Awk^A^A^A^A^A^kwA^Aw ]___________________________________________________________________________■

__wgk___________^^iM**^^ * * OH____M__P^___HB_^_____L
j^^H^^^^^^|^^|HHr *'fe i - ''^^^^oll^P^_____________llli^__________________ s_______________________________________________________________________H

L__________________^^^^Bfi^& : -^ i"4 "-£b_________________________________________________^____________f ' ffi. - 7^^ w flM^^^H'_________^^^^^^H^^k^p* _________________________________________________________________!
I^^VpP^ ' » .1;' <^«_r-____i^__________K_______________I

__x \ ._A_ m^A_^__W_________^______________^k__________\
___________________ " _____K 4fc S______-_____________________^_____________B____^___________________________^H___H___________________________i_________H-_______________i : " ___________ * _P^!^^^^^^^^^___________^l______________B-_^_________________________r ___H_fl_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^H

■_^_^_^_lL -______■ if-Mm. S™ >_______________________________________________________________
________________________ s*** mStje-_____________________

3______h > __^^ '^_3&__^___-_HIJHHhu|fl[^HHj|^^ 1P^ -3^_______________________________________ V ''_______. ilnlBi_____il-l________________________r \ _________________
I 1^*^ __I__^_^_^_I_^_^_^_^_H_^_^_&_^_^_^_^_^_^_^_^_

Skozi dokumente, kot so rojstni list, spričevala ter zasebna korespondenca, in skozi fotografsko ter skrbno dokumentirano
raziskovalno gradivo Jožeta Toporišiča je na razstavi mogoče uvideti, kako močno seje pri njem prepletalo zasebno
in poklicno življenje. O Bojan Velikonja

*_^HEEsir

aR^jf 1 __________ t_____Wt mM

_________}/( ___^___h_-
.________£ J0Mm_______' _________ __,

j_______t_. Mj_______U_A__; M_'m
_______________________f*V -_^^_____r_________________k <*

__________________ -?________■
______________________(__# «_____________________■_________________________________________^_______________________________________H

»Ruska slovenistika je Toporišiču
hvaležna za podporo, saj brez njega
leta 1972 slovenščine ne bi mogli začeti
predavati kot prvega, osnovnega jezika,
temveč le kot drugi slovanski jezik,«
pove Olga Plotnikova s filološke
fakultete Moskovske državne univerze
M. V. Lomonosova. O Bojan Velikonja
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