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ČČČČas ako dimenzia ustavičného trvania je niekedy milosrdný; doká-
že, bo zrejme tak chce, vyhovieť nám, takrečeno priateľskému kruhu 
Tvojich známych, blízkych i najbližších, pristaviť sa, pán profesor, 
tentoraz bližšie pri Tebe, a v pomyselnom dlhom rade gratulantov – 
študentov slovakistiky a slavistiky v Prešove, kolegov i kolegýň z aka-
demického i vysokoškolského vedecko-výučbového prostredia – vy-
sloviť Ti nahlas i úprimne vyznanie v podobe, a vyjadrím to knižno- 
-archaizovane, vďakyvzdania.  

... a práve čas, do ktorého vstupuješ a podávaš si s ním ruku, má 
svoje osobitné čaro a rovnako aj tichú, akoby vekom získanú múdrosť; 
čaro zrodené z permanentne utkávanej siete Tvojich životných skúse-
ností, a múdrosť, ktorá akoby šepkom a zboku Ti hovorila: čo z jednej 
strany, priateľu, strácaš, z druhej strany vedno či súvedne so stratou 
získavaš. Akoby v rovnováhe, v existenciálnej paralele. A po tretí raz 
využívam princíp akoby; to preto, lebo nie vždy je to tak. No dnes 
poviem práve Tebe, pán profesor, tu, pred týmito múdrymi ľuďmi, aj 
takto: vďakabohu, patríš medzi osobnosti, pri ktorých je priamoúmer-
nosť pohybu dvoch ontologicky odlišných dimenzií príznačná: s pri-
búdaním fyzického času sa rodovými génmi, empíriou a ustavične sa 
ohlášajúcou pracovnou, ako Ty rád vravievaš, akríbiou zvyšuje Tvoje 
intelektuálne súcno. Aj preto, či práve preto radi Ťa počúvame, so zá-
ujmom Ťa čítame (viem, že rovnako rád sa vyjadruješ aj metonymic-
ky). Patríš medzi slovenských jazykovedcov s múdro skonštruovanou, 
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rovnako múdro premyslenou a štylisticky majstrovsky zvládnutou 
vedeckou výpoveďou, presvedčivými argumentáciami s vysokou šan-
cou na ich domácu i zahraničnú reflexiu; si teda takým, akých mnoho 
niet, alebo obrátene – akých je menej. Je to tak (aj) preto, lebo doposiaľ 
Tvoj vedecký písaný či ústny počin adresovaný nielen študentskému 
alebo jazykovednému príjemcovi, lež aj bežnému čitateľovi i posluchá-
čovi bol hodnotovo zreteľne zasadený do vedecko-pedagogických tex-
tov a kontextov a širšie aj do spoločensko-kultúrnych. Vždy si pre-
sviedčal silou vlastného slova, nie, ako to niekedy býva, silou cudzie-
ho. Chrániš či starostlivo, akoby herakleitovsky i biblickonovozákon-
ne, opatruješ slovenský logos – nesprznený (aj) nadbytočnými či pre 
nás nepotrebnými nánosmi cudzosti – cez prizmu diachrónno-
synchrónnej diagnostikácie jeho vývinových smerovaní v oboch podo-
bách jeho ontologického súcna – v nárečovej a spisovnej. Systematic-
ky, vytrvalo i rozvážne zároveň – ako človek so skúsenosťami vrchol-
ného a vedúceho akademického pracoviska či priam (v rokoch za na-
mi) v pozícii jeho riadiaceho manažéra, ako človek, o ktorom možno 
s istotou povedať: dobrého chlapa dobrá robota chváli.  

A teraz, milý jubilant a vzácny kolega, poviem aj to, ako sme Ťa 
vnímali – Tvoji kolegovia a kolegyne – na katedre slovakistiky prešov-
skej fakulty humanitných vied, na ktorej si učil vyše jedného decénia. 
Azda to nie je tajomstvom, že práve ja som „zmanažoval“ Tvoj príchod 
na stále učiteľské miesto s cieľom posilniť jej vedecko-pedagogický 
potenciál. A dnes, po rokoch, ako jej bývalý vedúci v mene tých, 
s ktorými si na nej žil a pracoval, hovorím: ďakujem i ďakujeme Ti, že 
si medzi nás prišiel. Tvoj osobný i osobnostný zástoj na nej možno 
charakterizovať na pozadí princípov komunikácie ako prirodzených 
reflexií medziľudských kontaktov: na prvom mieste bola i je pre Teba 
typická, už rodinným prostredím zakódovaná zdvorilosť a vedno s ňou 
aj takt ako znak úcty i rešpektu k partnerovi; k tomu Ti pridávame 
veľkorysosť vylučujúcu malichernosť vo veciach verejných i súkrom-
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ných; nepochybne sa s Tebou spája prísnosť ako stav duše, ktorá ne-
znáša povrchnosť a neznalosť vo veciach študijných i bádateľských, 
a na neposlednom mieste aj jedna zo stĺpových zásad kooperačného 
princípu komunikácie – ňou je zásada kvality Tvojej vedeckej 
i pedagogickej práce. Z talentovaného „paňskeho dzecka“, ako nášho 
jubilanta svojho času označil nestor slovenskej dialektológie a jeho 
učiteľ profesor Jozef Štolc, sa stal popredný slovenský jazykovedec, 
vynikajúci znalec akademického jazykovedného historického zákuli-
sia, výborný rečník bez papiera i s ním, pútavý rozprávač i príjemný 
klavirista. Počas Tvojich všetkých doterajších pracovných štácií si, pán 
profesor, postavil komunikačný most, po ktorom môžu smelo 
a s istotou prechádzať tí, ktorí Ťa potrebovali predtým i teraz – študen-
ti, doktorandi, adepti slovakistiky i slavistiky.  

Končím so želaním – ešte dlho, vážený jubilant, využívaj svoj čas, 
lebo je znakom zrelej múdrosti. Na dlhé roky žičíme Ti zdravie 
v kruhu svojich najbližších doma i na terajšom pracovisku – to všetko 
na prospech našej slovenčiny a jej vyznaní i vyznení doma 
a v zahraničí.  

 
Ad multos annos! 

 
František Ruščák 

 




