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HODINÁŘ, CO ŽIL V HODINÁCH:  
VZPOMÍNKA NA PROFESORA VLADIMÍRA SKALIČKU (1909–1991)

17. ledna tohoto roku uplynulo již neuvěřitelných pětadvacet let od skonu Vladimíra 
Skaličky, českého jazykovědce mezinárodního významu, předního představitele 
pražské jazykovědné školy funkčně-strukturální a význačného člena Pražského lin-
gvistického kroužku. Naši lingvistiku obohatil zásadním způsobem, a to jak myšlen-
kově, tematicky i metodologicky, tak svými počiny zakladatelskými a formativním 
působením pedagogickým.

Své všestranné jazykovědné dílo rozvíjel od 30. let 20. století až do samého konce 
života v úzkém souručenství s idejemi a postupy Kroužku, k jehož nejmladší klasické 
generaci patřil, avšak zároveň do tohoto souručenství vnášel originální a výjimečné 
prvky a přístupy. Bytostně zaujat tvarovou rozmanitostí jazyků, v nichž zároveň spat-
řoval toliko různá řešení týchž komunikačních potřeb, budoval metodou analytické 
komparace teorii strukturální mluvnice v podobě ucelené a svébytné jazykové typo-
logie, založené na pěti typech-konstruktech a v souvislostech vztahů morfosyntak-
tických, fonologických i slovotvorných. Klíčem k promýšlení typologické teorie mu 
byla výjimečná osobní dispozice obsáhnout prostor gramatik desítek a snad i stovek 
jazyků nejrůznějšího genetického původu a tvarového ustrojení a bezpečně se v něm 
orientovat s cílem podat funkčně-strukturní popis každého z nich a ve srovnání s ji-
nými i výklad jeho stavebního celku. Není nadsázkou napsat — a shodují se na tom 
i svědectví pamětníků — že v deskriptivních mluvnicích rozličných jazyků doslova 
strávil většinu života, jako kdyby hodinář nejraději pobýval uvnitř soukolí milova-
ných strojů. (Autor těchto řádků, který se počítá k nejmladší generaci Skaličkových 
žáků a který jej prvně potkal jako čerstvý gymnazista na hodinách finštiny v praž-
ské Jazykové škole, vzpomíná, jak pan profesor každou lekci začínal otázkou „Co je 
nového?“ a jak jeho svěřenci dlouho trvalo, než pochopil, že je ve skutečnosti vždy 
znovu tázán, co nového se přes týden událo s jazykem, s jazyky a v jazykovědě.) Empi-
rický i teoretický zájem pražské školy Vladimír Skalička soustavně obracel k jazykům 
neindoevropským a napohled exotickým, přičemž neutuchající pozornost věnoval 
zejména jazykům ugrofinským a turečtině. Synchronní rozbory kombinoval se son-
dami diachronními, přičemž vývoj jazyka chápal především jako časovou proměnu 
typologických poměrů v jeho stavbě.

Typologická teorie představuje myšlenkové i metodologické těžiště Skaličkových 
jazykovědných analýz a s pozoruhodným ohlasem se setkala i ve světě (např. v díle 
typologů Paola Ramata či G. A. Klimova). Jeho souborné dílo, česky nedávno vydané 
na více než 1300 stran a zahrnující několik stovek bibliografických položek (F. Čer-
mák et al, 2004–2006), se ovšem teoreticky a zároveň s bezprostřední znalostí ne-
přeberné jazykové materie věnuje desítkám dalších témat, v jazykovědě vždy znovu 
aktuálních — funkci pádů, vztahům mezi jazykovou formou a funkcí, komplexnosti 
jazykových jednotek, ergativitě, nostratické teorii, jazykovému kontaktu, roli náhody 
ve vývoji jazyka, tématům z dějin jazykovědy (kodaňská škola, Komenský jako ling-
vista aj.) a řadě dalších.

Vladimír Skalička se do dějin českého myšlení o jazyce a do dějin lingvistiky jako 
univerzitního oboru nesmazatelně zapsal přesto — anebo snad právě proto –, že jako 
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akademik a vykladač jazyků byl zjevem složitým a paradoxním. Na jedné straně pla-
tilo, že už samo Skaličkovo tíhnutí k obecné srovnávací perspektivě a metodě i přiro-
zený zájem o nejrozmanitější jazyky činily jeho výklady náročnou čtenářskou i po-
sluchačskou výzvou. Rozpětím badatelského zájmu i raným směřováním k typologii 
byl v dobovém akademickém prostředí předurčen k jisté výlučné osamocenosti, což 
nejspíš ještě posilovalo jeho přirozenou plachost. K tomu přistupoval Skaličkův usta-
vičný ponor v promýšlené problematice, pro který se svým soustředěním musel ně-
kdy paradoxně zdát roztržitý a pro který jeho promluvy i texty představují vlastně 
záznam reflexe, procesu myšlení na stopě dané otázce, záznam tíhnoucí k abstrakt-
nímu, lapidárnímu, jakoby aforistickému stolu: „Vše, co lingvista prohlásí, platí vlastně 
jen do určité míry. Při výkladu jazyka jde vlastně o určité násilí, jeho stylizaci.“ — „Bina-
rita se uplatňuje u matematických strojů, ale nelze ji považovat za základ jazyka.“ — „Cen-
trum — periferie: je tu nesmírná oscilace, můžeme popisovat jen pohyb, a ne pozice.“ — 
„Morfologie je redundantní, nadbytečná… Jazyk bez syntaxe neexistuje, jazyk bez morfologie 
existuje.“ — „Dělení na základ a jádro výpovědi není všechno, platí i mezistupně.“ — „Aby-
chom mohli mluvit o univerzáliích, musíme umět srovnávat dva jazyky co do určitého jevu. 
A to předpokládá ujasnit si otázku metody a identity. Jednotlivá popisovaná fakta nejsou 
totožná.“ (F. Čermák, 2004, s. 15–23)

Na druhé straně platilo a platí — tak jako když se zapřemýšlíme nad touto hrstkou 
myšlenek, zaznamenaných před desítkami let ve Skaličkově semináři jedním z jeho 
čelných žáků — že jakoby nedořečené, aforistické Skaličkovo sdělení vyjadřuje ideo-
vou originalitu i cílevědomé intelektuální směřování a že uhrančivě láká otevíráním 
netušených souvislostí právě jen naznačených. Jen tak si lze vysvětlit skutečnost, že si 
Skalička získal a udržel značný respekt na půdě Kroužku (počínaje již zevrubnou Ma-
thesiovou recenzí jeho spisu Zur Ungarischen Grammatik z roku 1936), že si vychoval 
řadu vlivných nástupců (jako byli již zmíněný František Čermák, Petr Sgall či Jaro-
slav Popela), že měl zásadní podíl na vzniku dvou kateder na Filozofické fakultě Kar-
lovy univerzity (a to obecné lingvistiky, založené roku 1946, a finských studií z roku 
1967), že dlouhá desetiletí podstatně ovlivňoval myšlení v řadě lingvistických oborů 
(obecná lingvistika, bohemistika, ugrofinistika, slavistika) a že se jeho myšlenkový 
odkaz v Čechách a na Moravě tvořivě rozvíjí dodnes (Bohumil Vykypěl, Vít Boček, 
Petr Čermák aj.).

Když jsem pak už ke konci studií potřeboval jakýsi zdroj k diplomové práci, uvo-
lil se pan profesor, že mi jej půjčí. I bylo nám společně hledat v jeho krásné domácí 
lingvistické knihovně, od podlahy po vysoký strop plné gramatik srovnaných nikoli 
hřbety ven, nýbrž stojícími jakoby nedočkavě jedna za druhou hledajícímu vstříc ti-
tuly na obálkách a ukrytými vždy v příslušné sekci za skleněnými dvířky, jež se ote-
vírala směrem odzdola nahoru. Vystoupali jsme s panem profesorem po širokých 
dřevěných schůdkách tam, kde přítomnost knihy tušil, a on se mě s příslovečnou 
nevinností otázal: „Budeš otevírat, nebo chytat?“ Kolik a co jsem tehdy pochytal, už 
věru nevím, ale že dvířka otevíral on, vím jistě. A ten už dávný obraz otevírání cesty 
k jazyku a jazykům — fyzický i přenesený — pro mě dodnes vystihuje životní poslání 
profesora Vladimíra Skaličky jako máloco jiného.

Vzpomínáme-li nyní na něj vděčně u příležitosti 25. výročí jeho skonu, zbývá 
jen doufat, že se česká lingvistická veřejnost ještě postará, aby jeho dílo, na Západě 
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souhrnněji známé jen z vydání německého (Skalička, 1979), nalezlo svou jazykovou 
podobu anglickou, že se zaslouží o to, abychom ještě lépe poznali myšlenkové vazby 
mezi Skaličkou a jeho souputníky z PLK (na pozoruhodné afinity mezi ním a Bohu-
milem Trnkou upozornil už Leška, 1989), a konečně že zpracuje dosud nezmapovanou 
Skaličkovu pozůstalost, jež skýtá další naději, že jeho velké lingvistické dílo zůstane 
živou a otevřenou součástí české jazykovědy.
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