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KKKKeď sa takto stretnú ľudia rôzni, viac či menej známi, aby sa na 
chvíľu pristavili a vedno s jubilantom spomínali a oslavovali, zvykne sa 
často mnohoaspektovo uvažovať v intenciách dominantného fenomé-
nu života, fenoménu, čo nemá ani telo, ani tvar, a predsa ho nemožno 
premôcť, fenoménu, ktorý je podľa všetkého večný, ale nezvrátiteľný, 
– čas. V súvislosti s jubilantom sa táto fyzikálna, a predsa ľudská entita 
javí ako nekonečne veľká farebná záhrada plná súkvetí sémantických 
polí uvitých z voňavých odtienkov metamorfóz slova a v nenávratnom 
poradí racionálne zasiatych starostlivou, pracovitou a nanajvýš skrom-
nou rukou jej tvorcu. Úrodou zachytávajúcou pohyby i poryvy jeho 
bytia i mysle v tomto nepriestorovom, a predsa prekypujúcom lineár-
nom kontinuu je jeho reč – slová ním vypovedané či napísané.  

Vážený pán profesor, dovoľ, aby sme na chvíľu vedno s Tebou na-
hliadli do farebných metamorfóz Tvojej záhrady a pristavili sa pri zá-
zračným organizmom starostlivo hĺbených brázdach, v ktorých z pev-
ných radixov vyrastajú mohutné hniezda súzvučných sém – verné 
obrazy ich starostlivého tvorcu.  

Nezriedka to býva tak, že hodnoty, ktoré nás charakterizujú, dostá-
vame do vienka. V Tebe sa snúbi (veľmi) silná osobnosť otca, nežná 
a chápajúca osobnosť matky – stmelené múdrosťou a kultivovanosťou 
oboch. Málokto vie, že v deň, keď – ako vravievaš – si sa bol narodiť 
v Bratislave, najprv šťastný otec zviedol úspešný boj s matrikárkou 
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o Tvoje meno a vzápätí Ťa – stále v ten istý deň – zapísal za nového 
člena Matice slovenskej. Detstvo si prežíval v Trenčíne, prvej štácii 
rodičov – stredoškolských profesorov, junáctvo v Poprade, Ty vravie-
vaš v Popradčeku, pod milovanými Tatrami, ktoré si s kamarátmi – 
špičkovými horolezcami – preliezol veľakrát a ktorých velebnosť in-
tímne poznáš. Nevyrástol z Teba „tupec v hore vyrastený“ (ako rád 
cituješ otca), pretože si nevedel odolávať Tatrám; našťastie si nebral 
vážne ani jeho ponaučenie, že hodnotu má len to, čo vytvorila ľudská 
ruka. Pod klavírnym krídlom si už ako dieťa potajomky nasával bo-
hémsky chochmes, ale aj spoznával tvorivý i ľudský „rozmer“ takých 
osobností ako Ján Smrek, Alfonz Bednár, Andrej Plávka, Alexander 
Matuška, Ladislav Novomeský, Vojtech Mihálik, Vladimír Mináč, 
Dominik Tatarka a mnohých ďalších, pravidelne sa vo štvrtky stretá-
vajúcich Trenčíne i Poprade v obývačke Tvojich rodičov. Pán profesor, 
máš ešte koníka, ktorého Ti nakreslil Janko Alexy? 

A teraz trocha faktografie. Ivor Ripka študoval na kežmarskom 
gymnáziu, po ďalšej zmene školského systému a zrušení gymnázií 
zmaturoval v r. 1955 na Jedenásťročnej strednej škole v Poprade. Svoju 
výšku a zlatú pravačku úspešne využíval v basketbalovom družstve 
juniorov Svitu a dodnes ho láska k športu neopúšťa (radosť mu robí 
vnučka Zorka, ktorá je výnimočnou plavkyňou, a myslím, že o nej 
budeme o chvíľu počuť). Na prekvapenie svojich profesorov sa ako 
výborný matematik prihlásil na štúdium slovenčiny a francúzštiny na 
Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Prijímacia komisia rozhodla, že 
francúzštinu (zas, ako vravievaš, síce dobré dieťa, ale zlých rodičov) 
študovať nebude, a presunula ho na štúdium slovenčiny a ruštiny. 
Dnes za slovanský svet môžem vari povedať – vďaka bohu. Štúdium 
absolvoval r. 1960 obhájením diplomovej práce Likavský urbár z r. 
1625. Slovník a jazykový rozbor ako diplomant profesora Jána Stani-
slava. Dvojročnú vojenskú službu v Trenčíne si spestroval so spolubo-
jovníkmi historikom Pavlom Dvořákom, archivárom Elom Rákošom, 
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knihovedcom Jozefom Tutokym, redaktorom Pavlom Hudíkom študo-
vaním diel existencialistov. Práve posledný menovaný v knihe Môj 
rozhlas zaznamenáva internátne aj vojenské zážitky ročníka 1937 
(napr. aj to, ako im mladoň Alexander Ruttkay – dnes vynikajúci ar-
cheológ – musel „chodiť po pivo“). 

6. augusta 1962 (teda pred rovnou polstoročnicou) nastúpil do vte-
dajšieho Ústavu slovenského jazyka SAV na dvojročný študijný pobyt, 
po ktorom bol prijatý do internej ašpirantúry; v roku 1968 úspešne 
obhájil kandidátsku dizertáciu Dolnotrenčianske nárečia a stal sa ve-
deckým pracovníkom JÚĽŠ SAV.  

V r. 1975 upravenú dizertáciu vydal v podobe monografie Dolnot-
renčianske nárečia, v ktorej systematicky, komplexne a príznakovo 
precízne spracoval a opísal všetky ich jazykové plány. Dodnes sú dol-
notrenčianske nárečia najkomplexnejšie spracovanou časťou sloven-
ských nárečí. Osobitný záujem prejavoval o lexiku týchto nárečí 
a možnosti jej lexikografického spracovania; výsledkom tohto záujmu 
bol Vecný slovník dolnotrenčianskych nárečí (1981). V edícii krátkych 
slovníkov slovenských nárečí neskôr publikoval Krátky slovník náre-
čia slovenského dolnotrenčianskeho (1997). 

V Ústave slovenského jazyka ako „paňske dzecko“ nastúpil do vtedy 
personálne veľmi silného dialektologického oddelenia. Pravda je však 
taká, že už vtedy ho „oslovovali“ zázračné podoby jazyka, keď semo-
tamo východniarskemu nárečiu niekedy zrazu nerozumel. Celoživotná 
túžba poznať a poznávať ho hnala aj tu k odhaľovaniu a systematizo-
vaniu sémantických prienikov foriem. Zapojil sa do vtedy rozsiahleho 
výskumu slovenských nárečí. Skúmanie rozmanitých prejavov živého 
a mnohoaspektovo fungujúceho zázračného organizmu v teréne pro-
stredníctvom premyslených a praxou overených socioterénnych vý-
skumov a prepracovaných metód bolo základom pre vznik neskorších 
autorových syntetizujúcich teórií. Práve účasť na veľkoprojekte slo-
venskej jazykovedy – Atlase slovenského jazyka (ktorého koncepciu 
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vypracoval profesor Pauliny a profesor Štolc) – významne určila jazy-
kovozemepisné smerovanie jubilanta. Ako ašpirant sa podieľal na ná-
ročnom získavaní materiálu v teréne, uplatňujúc už vtedy dôsledne 
prepracované metódy socioterénnych výskumov, autorsky sa podieľal 
na 1. zväzku Atlasu slovenského jazyka (1968) a neskôr od r. 1973 už 
ako vedúci dialektologického oddelenia organizačne zabezpečoval 
vydanie ďalších zväzkov. Posledný, 4. zväzok opisujúci lexiku aj re-
cenzoval. Pochopil obrovskú silu „stratigrafie“ jazyka a v ňom prítom-
ný potenciál komplexnejších interpretácií rozličných vývinových ja-
zykových zmien umožňujúci poznať historickú vývinovú kontinuitu 
jazyka. 

Takto získané skúsenosti, ale najmä výborná slavistická príprava ho 
prirodzene priviedla k slovanskej dialektológii, a to do medzinárodné-
ho pracovného kolektívu pripravujúceho Celokarpatský dialektologic-
ký atlas. Stal sa členom nadnárodného redakčného kolégia, je spoluau-
torom koncepcie CKDA, autorom máp a komentárov a vedeckým re-
daktorom 5. zväzku CKDA. Súčasne sa stal členom Medzinárodnej 
komisie pre jazykové kontakty pri Medzinárodnom komitéte slavistov.  

O možnostiach spracúvania lexiky Ivor Ripka uvažoval od začiatku 
nielen svojho jazykovedného bádania, ale od chvíle, keď si v bohatej 
knižnici rodičovského domu začal uvedomovať hodnoty ukryté 
v knihách. Jeho absolútne autorsky, redakčne i vydavateľsky prvým 
takým počinom boli v edícii Príručky Ivora Ripku vydané v náklade 
1 ks Vysoké Tatry a Vysoké Tatry a Liptovské hole (okolo r. 1947). Aj 
tieto detské „skúsenosti“ neskôr využíva vo fundovaných štúdiách 
venujúcich sa možnostiam lexikografického spravovania nárečí (O prob-
lematike nárečových slovníkov, 1973; Ľudovít V. Rizner a jeho bošác-
ky nárečový slovník, 1973; Z problematiky slovenskej nárečovej lexi-
ky, 1974; Poznámky o výskume slovenských nárečí a ich atlasovom 
spracúvaní, 1977). 
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V intenciách Cicerovho Usus magister est optimus, teda "skúsenosť 
je najlepším učiteľom", zužitkúva v teréne, v kartotékach i za stolom 
získané vedomosti a skúsenosti v štúdiách venovaných teoretickej ná-
rečovej lexikológii a lexikografii, vypracúva koncepciu celoslovenské-
ho Slovníka slovenských nárečí a autorsky sa ako sochár sémantických 
polí podieľa na jeho spracovaní. Prvú časť slovníka predchádzali viace-
ré zásadné teoreticko-metodologické štúdie (O koncepcii Slovníka 
slovenských nárečí, 1976; Príprava koncepcie Slovníka slovenských 
nárečí, 1979; Koncepcia Slovníka slovenských nárečí, 1980; Výskum 
a opis nárečovej lexiky, 1984; Teoretické a empirické poznanie v dia-
lektológii, 1984; Vzťah teórie a empírie z aspektu nárečového vý-
skumu, 1985; Ciele a možnosti celonárodného nárečového slovníka, 
1986; O niektorých aspektoch realizácie projektu celonárodného náre-
čového slovníka, 1994 a i). Realizácia i prax ako obligátny korektív 
každej teórie overila i potvrdila použiteľnosť a nosnosť jubilantovej 
koncepcie celonárodného nárečového slovníka. V jej intenciách preto 
pracuje aj súčasný lexikografický kolektív dialektologického oddelenia 
JÚĽŠ SAV, pripravujúci ďalšie zväzky Slovníka slovenských nárečí. 

V priebehu profilovania koncepcie i s ňou v ambivalentnom vzťahu 
fungujúcej realizácie analyzoval a skúmal problematiku lexikológie 
nárečovej lexikografie v parciálnych štúdiách (O niektorých problé-
moch klasifikácie a hodnotenia nárečovej slovnej zásoby, 1980; Porov-
nanie sémantickej štruktúry niektorých lexém v spisovnom jazyku 
a v nárečiach, 1981; Z problematiky nárečovej lexikológie a lexikogra-
fie, 1984; Viacslovné spojenia a ich lexikografické spracovanie, 1987; 
Aspekty nárečovej polysémie a homonymie, 1990; Hodnotenie lexi-
kálnych neologizmov v súčasných nárečiach, 1990; Enantiosémia 
v nárečovej lexike, 1992; O problematike tzv. spoluhesiel v celonárod-
ných nárečových slovníkoch, 1994; Poznámky o klasifikácii sloven-
ských nárečí, 1997; Využívanie nárečových frazeologizmov v prekla-
dových slovníkoch, 1993; Spracovanie frazeológie v celonárodnom 
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nárečovom slovníku, 1999; Spracúvanie územne diferencovaných ja-
vov v celonárodnom nárečovom slovníku, 2001; Vymedzenie slova ako 
lexikálnej jednotky v teórii a praxi SSN, 2007). Závery výskumov teo-
retickej dialektológie a metodológie metodicky čisto a inštruktívne 
sumuje v knižne vydanej habilitačnej práci Aspekty slovenskej dialek-
tológie (2002).  

Ako zdatný explorátor si priamo v teréne uvedomoval múdrosť 
a skúsenostný potenciál ukrytý v živých a spontánnych prejavoch spo-
ľahlivých informátorov. Jubilantovi osobitne učarila krása, pestrosť, 
ale hlavne múdrosť predkov zasiata do frazém, preto sa im venuje vo 
viacerých štúdiách, a to i v širšom slovanskom komparatívnom kon-
texte (O niektorých slovenských a poľských prirovnaniach, 1988; 
Z dolnotrenčianskej nárečovej frazeológie, 1994; Názvy farieb v slo-
venských a poľských nárečových prirovnaniach, 2001; Niekoľko úvah 
o nárečovej frazeológii, 2002; Variantnosť nárečových frazém, 2003; 
Propriá v nárečovej frazeológii, 2003; Od frazémy k termínu (Prenese-
né ľudové názvy rastlín), 2005; Variantnosť nárečových frazém, 2008 
a i).  

Sústavná a systematická práca v oblasti areálovej lingvistiky, ale 
najmä jazyková vybavenosť a znalosť viacerých slovanských i neslo-
vanských jazykov jubilantovi umožňuje nazrieť do slovansko-slovan-
ských i slovansko-neslovanských jazykových kontaktov, vzťahov 
a interferencií, ktoré si všíma aj v širšom zábere vo viacerých porovná-
vacích štúdiách (Sémantická štruktúra deverbatíva č(v)rpak v dialek-
toch karpatského areálu, 1983; Karpatizmy v slovackich dialektech, 
1984; Konfrontačný výskum českej a slovenskej lexiky, 1984; Carpat-
hianisms in the Lexicon of Slovak Dialects, 1992; Slovensko-anglické 
interferencie v reči amerických Slovákov, 1992; O slovensko-maďar-
ských interferenciách v nárečovej lexike, 1994; Odraz slovensko- 
-nemeckých jazykových kontaktov v nárečovej lexike, 1998; Jazykové 
kontakty a interferencie z aspektu dialektológie, 2003; Odraz sloven-
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sko-chorvátskych jazykových kontaktov v nárečiach okolia Bratislavy, 
2003; Etnonymá polabsko-pobaltských slovanských kmeňov, 2010 a i). 

Počas pracovných pobytov v USA v r. 1989 a 1991 (pripravovaných 
v spolupráci so slavistickým centrom Indiana University v Bloomin-
gtone) pracoval ako lektor slovenského jazyka (aj ako native speaker), 
skúmal jazykové prejavy amerických Slovákov v teréne. Ako skúsený 
explorátor a fundovaný jazykovedec využíval overené sociolingvistic-
ko-nárečové výskumné metódy a výsledky skúmaní publikoval vo 
viacerých štúdiách (Jazykové prejavy Slovákov v Spojených štátoch, 
1990; Lexikálne prevzatia v nárečových prejavoch amerických Slová-
kov, 1992; Amerikanizácia nárečových prejavov potomkov sloven-
ských vysťahovalcov v USA, 1993; Strata historickej komunikačnej 
základne v nárečových prejavoch amerických Slovákov, 1997; Niekto-
ré špecifiká jazykových prejavov amerických Slovákov (Slovansko-
neslovanské jazykové kontakty), 2003; Slovenčina v Amerike na za-
čiatku 20. storočia, 2009. V spolupráci s L. Hammerovou zhrnul vý-
sledky výskumu v monografii Jazyk amerických Slovákov. Speech of 
American Slovaks (1994).  

Ako syn stredoškolskej učiteľky zemepisu, ktorej pomáhal tvoriť 
tzv. slepé mapy, sa však spoľahlivo orientuje nielen v mapách jazyko-
vých. Táto nežná osobná väzba priviedla Ivora Ripku ku komplexnej-
šiemu spracovaniu a opisu zemepisných názvov a obyvateľských mien, 
ktoré vyšli knižne v r. 2007 pod rovnomenným názvom. Vzťah 
k slovníkom a láska k encyklopédiám sa prejavila v hojnej spolupráci 
na viacerých encyklopedických dielach vo forme spoluautorstva či 
odbornej, terminologickej a jazykovej úprave (Encyklopédia Sloven-
ska, 1981; Encyklopédia archeológie, 1986; Encyklopédia jazykovedy, 
1993; Slovakia and the Slovaks. A Consise Encyklopedia, 1994; Ottova 
encyklopédia. Slovensko A – Ž., 2006; The Encyclopaedia of Slovakia 
and the Slovaks, 2007; Ottova praktická Encyklopédia Slovensko, 



Mária Imrichová 
 
 

19 

2008; Encyclopaedia Beliana. Ako odborný spolupracovník sa podieľal 
na koncipovaní 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka.  

S vďakou a obdivom pristupujem k ďalšiemu plodu bibliografickej 
záhrady: k prekladu Šafárikových Slovanských starožitností (v spolu-
práci s Janou Skladanou) [Pavol Jozef Šafárik: Slovanské starožitnosti 1. 
Spisy P. J. Šafárika 2. 1999; Pavol Jozef Šafárik: Slovanské starožitnosti 
2. Spisy P. J. Šafárika 3. 2009]. S vďakou a obdivom preto, že v nijakom 
prípade nejde o preklad jednoduchý. Potreboval vyzretého jazykoved-
ca s encyklopedickými vedomosťami a majstra jazykových nuansí. 
Šafárikova staročeština poznačená latinčinou i nemeckou syntaxou 
s vetou v rozsahu aj jednej strany so slovesom na konci si vyžadovala 
na jeho sprístupnenie širokej verejnosti skutočných odborníkov. 
Z profesora Ripku sa stal (po karpatskom „bačológovi“) i šafárikológ, 
o čom svedčí rad štúdií venovaných dielu P. J. Šafárika (O prepise 
proprií pri preklade Šafárikových Slovanských starožitností, 2002; 
Etymológie Pavla Jozefa Šafárika v Slovanských starožitnostiach, 2011; 
Slovanské starožitnosti Pavla Jozefa Šafárika v slovenčine (Reflexie 
o diele, jazyku originálu a prekladu), 2011; Roztriedenie slovanských 
jazykov v diele Pavla Jozefa Šafárika, 2012; Etnonymá v Slovanských 
starožitnostiach Pavla Jozefa Šafárika, 2012). Jubilant spolupracoval aj 
na preklade českého akademického slovníka cudzích slov (Slovník 
cudzích slov, 1997, 2005, 2008). 

V oblasti jazykovej kultúry ako mladý jazykovedec v priebehu 
troch rokov rozosial vyše dvestopäťdesiat Zrniek slovenčiny v rovno-
mennej jazykovej rubrike denníka Ľud. Postupne nadobúdali tieto 
Ripkove „kulturistické“ štúdie komplexnejší záber, riešili zásadné me-
todologické problémy a nadobúdali charakter zásadných teoreticko-
metodologických téz (vzťah teórie a empírie vo výskume, postavenie 
dialektov v rámci stratifikácie národného jazyka, vzťah tradície 
a jazykovej kultúry, ďalšie smerovanie dialektológie a jej vymedzenie 
jej vzťahu k sociolingvistike). Jazykovej kultúre venuje pozornosť 
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v štúdiách Fenomén tradície v jazykovej kultúre, 1985; Tradícia a ja-
zyková kultúra, 1986; Úloha slovenských nárečí v súčasnej jazykovej 
situácii, 1990; Slovenské územné nárečia a súčasná jazyková situácia, 
1990; Vzťah spisovnej slovenčiny a nárečí z aspektu jazykovej kultúry, 
1994; Nárečia a jazyková kultúra, 1994; Jazyk, kultúra, identita a fe-
nomén tradície, 2000; Tradícia nie je iba ústne podanie, 2003; Postoje 
komunikantov k súčasným deflektivizačným tendenciám, 2005; Jazyk 
náš každodenný a pedagogický proces (Reflexie o súčasnej jazykovej 
situácii), 2011; Akože nám slúžiš, jazyk náš každodenný?, 2012.  

Záujem o jazykovú kultúru a kultivovanie jazyka ako „starý pravo-
pisník“ zúročil v úspešnej a súčasnú pravopisnú kodifikáciu prezentu-
júcej Príručke slovenského pravopisu pre školy a prax (2006), vychá-
dzajúcej v nových vydaniach a v Praktickej pravopisnej príručke 
(2008) (obe v spoluautorstve s M. Imrichovou a J. Skladanou). Pre 
Praktickú pravopisnú príručku navrhol novú úspornú lexikografickú 
techniku hniezdovania predponových slovies v pravopisnom type 
slovníka, ktorej nosnosť a funkčnosť overí prax. V pravopisnom type 
slovníka má takéto hniezdovanie nesporne perspektívu.  

Učiteľské šľapaje svojich rodičov objavil (podľa vlastných slov) dosť 
neskoro, hoci pôsobil ako školiteľ štipendistov a ašpirantov v JÚĽŠ 
SAV a vyškolil a vychoval viacerých slovakistov a pedagógov, pracujú-
cich v oblasti dialektológie a lexikológie lexikografie. V 90-tych ro-
koch začal pôsobiť v priamom pedagogickom procese najprv na Kated-
re slovenského jazyka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, od r. 1994 
na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UPJŠ 
v Prešove, dnes Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 
kde garantoval doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk. V tom 
čase napísal (v spoluautorstve s M. Imrichovou) vysokoškolskú učebni-
cu Základy slovenskej lexikológie (vyšla v troch vydaniach) a Kapitoly 
z lexikológie a lexikografie (2011). V r. 2010 sa stal emeritným profe-
sorom Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti pedagogicky pô-
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sobí na Katedre slovenského jazyka Pedagogickej fakulty UK v Brati-
slave. Študenti ho poznajú ako prísneho, no spravodlivého učiteľa, 
niekedy možno prudšie reagujúceho na prejavy neznalosti základných 
poznatkov a všeobecnointeligenčných javov. Prijímajú však s rešpek-
tom jeho prirodzenú autoritu a priam encyklopedické vedomosti nie-
len z vied hraničiacich s oblasťou jeho záujmu. Všetci ho poznáme ako 
klaviristu (našťastie nezlomil mamu prosiac ju na kolenách, aby už 
nemusel na hodiny klavíra). V čase junáckych rokov hral v poprad-
skom kostole na organe, kým pán farár nezistil, že preluduje i svetské 
melódie. Menej z nás vie o tom, že hrával aj na klarinete a base, privy-
rábajúc si ako študent preludovaním rozličných „baróz“ (to jest v bare 
hrávaných šlágrov).  

Osobitne treba vyzdvihnúť plodnú recenznú činnosť jubilanta, a to 
od začiatkov práce na poli jazykovedy. Ivor Ripka napísal recenzie na 
vyše 50 titulov. Za všetky aspoň niektoré: Nečas, J. – Kopecký, M.: 
Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů (1964), 
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky technický slovník 
(1967), Gregor, F.: Der slowakische Dialekt von Pilisszántó (1976), 
Prvý retrográdny nárečový slovník [Blinova, O. I. a kol.: Opyt obrat-
nogo dialektnogo slovaria. Tomsk 1972] (1977), Česko-slovenský slov-
ník. Red. G. Horák. Bratislava 1979 (1980), Thesaurus der slowenis-
chen Volkssprache in Kärnten. 1. Wien 1982 (1984), Orlovský, J.: Ge-
merský nárečový slovník. Martin 1982 (1984), Slovník české frazeolo-
gie a idiomatiky. Přirovnání. Praha 1983 (1985), Martincová, O.: Prob-
lematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha 1983 (1986), 
O vzťahu spisovnosti a nespisovnosti. [Chloupek, J.: Dichotomie spi-
sovnosti a nespisovnosti. Brno 1986] (1987), Historický slovník sloven-
ského jazyka. I. (1992), Rudolf, Rainer: Die deuschen Lehn- und 
Fremdwörten in der slowakischen Sprache. Wien, VWGO 1991. XIV + 
370 s. (1993), Balhar, J. – Jančák, P. a kol.: Český jazykový atlas. 1. 
Praha, Academia 1992. 428 s. (1994), Jozef Mistrík: Lingvistický slov-
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ník (2003), Nová práca o dejinách spisovnej slovenčiny [R. Krajčovič – 
P. Žigo: Dejiny spisovnej slovenčiny] (2003) a ďalšie. 

Kto spolupracoval s profesorom Ripkom, uznanlivo sa vyjadruje 
o jeho spoľahlivosti a konštruktívnosti vo vedecko-organizačnej i spo-
ločenskej činnosti. Nebudem na tomto mieste vymenúvať všetky funk-
cie a posty, ktoré jubilant v priebehu 50-tich rokov v slovenskej 
i slovanskej lingvistike zastával. Pripomeniem aspoň 35 rokov vedenia 
dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV, bol členom i predsedom Ve-
deckej rady JÚĽŠ SAV, riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra 
SAV, predsedom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o jazyku, literatúre 
a umeniach, predsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, 
členom Ústrednej jazykovej rady MK SR, členom Rady pre ľudovú 
kultúru MK SR, členom akreditačnej komisie vlády SR v skupine slo-
vakistika/slavistika, členom Komisie MŠ SR pre výber lektorov, slo-
venčiny v zahraničí, členom Spolku slovenských spisovateľov, pod-
predseda spoločnej odborovej komisie pre doktorandské konanie 
v odbore slovenský jazyk, predtým dlhé obdobie spoločnej odborovej 
komisie na obhajoby dizertačných prác, člen spoločnej odborovej ko-
misie pre obhajoby doktorských dizertácií v odbore všeobecná jazyko-
veda, člen redakčnej rady Jazykovedného časopisu a časopisu Sloven-
ská reč (v r. 1997 – 2000 ako hlavný redaktor). Osobitne k Slovenskej 
reči má profesor Ripka osobnejší a vrúcnejší vzťah, pretože Bruno Rip-
ka, otec nášho jubilanta, bol pri zrode časopisu a je autorom názvu 
časopisu. (Len na okraj: prvý časopis nazvaný Mesiačik jubilant vydal 
v r. 1946, teda ako 9-ročný.)  

Stále platí latinské Verba volant, scripta manet – Povedané uletí, 
napísané pretrvá:  

chronologický súpis statočne spísaných bibliografických položiek 
profesora Ivora Ripku prekročil úctyhodné číslo 700. To je výsledok 
zberu doterajšej úrody z vedeckej záhrady profesora Ripku. Tu naozaj 
platí Mináčovo žitie v jazyku. Prežil so slovenským jazykom 
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v dôvernosti celé polstoročie, pozná jeho zrod, pubertu i dospelosť 
a vie, že rovnako, ako iné vyspelé jazyky sveta, aj ten náš potrebuje 
ochranu a opateru, nie politický hurhaj a obranárstvo. Ivor Ripka sa 
nebojí priznať úctu k tradíciám a k jazyku, spravodlivo sa však vie roz-
horčiť nad tuposťou i nadutosťou. Je pre neho príznačná tolerantnosť, 
vnímavosť k názorom iných, nezištnosť, racionalita v zmysle schop-
nosti diskutovať o všetkých témach, vyhýbajúc sa dogmatizmu a úto-
kom. Nikdy nepotreboval naruby obracať sémantické spektrá svojich 
slov; z jeho pera vychádzali pevné, zdravé a nemenné názory, vyzreté 
teoreticko-metodologické koncepcie, za ktorými si vždy stál a ktoré 
kultúrne i kultivovane (lebo tak to má z domu vštepené), trpezlivo 
a nenásilne ponúka a vysvetľuje.  

Pojmy nejestvujú mimo viet, ale vety nemajú iný cieľ, než dať im 
život; nezávislý život v texte. Záblesk vychádzajúci zo samotného ja-
zyka dáva život pojmom, umožní nám vidieť a pochopiť, čo zostávalo 
v tieni okolo slov, čoho existenciu sme iba tušili. Lexikológ a lexikograf 
stavia nad slovami veže, ktorých jednotlivé poschodia si dávajú navzá-
jom znamenia, a tým musí jemne ako sochár dať formu. Práca so živým 
a žijúcim organizmom nie je jednoduchá.  

Vážený pán profesor, v mene Tvojich kolegov, priateľov a študen-
tov Ti želám pevné zdravie, životný optimizmus, neutíchajúcu tvorivú 
zvedavosť a osobnú pohodu v rodinnom zázemí. Nech sa Ti podarí 
naplniť ciele, o ktorých viem, že ich máš; nech ťa neprestáva živá zá-
zračnosť nášho jazyka provokovať k odhaľovaniu jeho metamorfóz.  

 
Veľa blaha! 




