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Šmejkalová, Martina (2015): 
Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život  
a dílo filologa (1895–1983). 
Praha: Academia.
Josef Šimandl

Martina Šmejkalová (PedF UK) v loňském roce vydala výstup z projektu „Vla‑
dimír Šmilauer“, financovaného Grantovou agenturou České republiky. Je jím 
nanejvýš záslužná monografie o nepřehlédnutelné osobnosti v novodobých 
dějinách jazykovědné bohemistiky.

Na probádaném bohatém materiálu, který chová především literární archiv 
Památníku národního písemnictví v nezpracovaném fondu Šmilauer Vladi‑
mír (k tomuto i ostatním zdrojům viz s. 17–19), a s přispěním nejméně 22 osob 
blízkých zejména Šmilauerovi nebo PNP (viz poděkování na s. 20–21) před‑
stavuje autorka v prvním oddílu knihy Šmilauerův žIVOT, a to do všech 
zdokumentovaných detailů, například z čeho Vladimíra Šmilauera zkoušel 
u maturity jeho tehdejší češtinář Antonín Profous nebo s jakou rodinnou tradi‑
cí byla spjata zahrada ve Všenorech, kde se kromě pěstování ovoce také tře‑
ba konzultovalo a konaly se neformální semináře. že se V. Šmilauer zejména 
v meziválečné době věnoval maďarštině a z této znalosti těžil při práci na svém 
Vodopisu starého Slovenska (Šmilauer 1932), to v obecném povědomí je; ale 
informaci, že ho k tomuto jazyku přivedla vojenská služba pod maďarským 
velitelem za Velké války na železniční stanici Mladenovac, nabízí pro plas‑
ticitu Šmilauerova obrazu až tato práce, kterou Šmejkalová nabídla čtená‑
řům. Poznamenejme hned, že tato biografická část (tím méně pak kniha jako 
celek) nepodléhá konvencím žánru oslavných životopisů, naopak reflektuje 
soudobá desiderata na práce z dějin lingvistiky (deklarativně na s. 12–15: 
Metodologická východiska).

Další, velký a členitý oddíl je nadepsán LINGVISTA. Nadpis jeho první čás‑
ti „Filolog mezi šelmami“, stejně jako první nadpis nižší úrovně – Šmilauer 
a „nové směry lingvistické“ – odkazují k tématu, které rovněž je v obecném 
povědomí, totiž ke Šmilauerovi jako prý staromilsky pozitivistickému opo‑
nentovi samospasitelně strukturalistického Pražského lingvistického kroužku. 
Zatímco se však toto obecné povědomí zakládá na tradovaných klišé, jakým je 
např. údajný Havránkův úšklebek nad Šmilauerovým „jazykovým účetnictvím“, 
můžeme nyní v práci Šmejkalové na autentických dokladech z dobových textů 
objevovat složitou genezi i pozdější vývoj vztahu Havránek–Šmilauer (a přečíst 
si i autorčino hodnocení tohoto vztahu z odstupu, aniž by Havránkovi přitě‑
žovalo). Díky tomu si však také můžeme uvědomit meze listinných a podob‑
ných důkazů. Dalšími částmi oddílu LINGVISTA jsou „Onomastik“, „Syntak‑
tik“, kde se mj. referuje o přijetí Učebnice větného rozboru (Šmilauer 1955) 
v dobových odborných kruzích a podává se i její hodnocení dnešníma očima, 
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včetně jejího inspirativního vlivu na podobu Prague Dependency Treebank, 
„O slovnících a slovníkáři“ (Šmilauerův podíl na vypracování slovníků pří‑
ručního, spisovné češtiny, staročeského, etymologického, frekvenčního, cizích 
slov, synonymického, dialektologického; přimyká se k nim i Novočeské tvoře‑
ní slov /Šmilauer 1971/), „Legiony referátů. Recenzent“, tedy 13 stran o koša‑
té recenzní činnosti, a konečně „Krása jazyka“, část zabývající se jazykovou 
osvětou; ze Šmilauerových aktivit tohoto zaměření dodnes žije Kruh přátel 
českého jazyka, byť je už jiným fórem než při svém založení 31. března 1938.

Poslední oddíl je nazván UČITEL. Šmilauer je tu představen ve vztahu ke 
škole a školství: jako tříbitel školské terminologie, jako didaktik, posuzovatel 
učebnic i jako pedagog. Jeden z nadpisů tohoto oddílu byl použit pro název 
pietního šmilauerovského shromáždění Jazykovědného sdružení České re‑
publiky (spolu s Katedrou českého jazyka PedF UK a Kruhem přátel českého 
jazyka), které se uskutečnilo 3. prosince 2015 na půdě PedF UK: Veliký vědec 
mezi učiteli – veliký učitel mezi vědci.

Šestistránkový závěr práce zodpovídá dvě otázky z úvodu: (1) jak bylo 
jazykové a jazykovědné společenství ovlivněno jednáním jednoho ze svých 
aktérů – lingvisty Vladimíra Šmilauera; (2) jaký byl vztah Šmilauera k jazyku 
jako k objektu výzkumu. Připomeňme aspoň toto: ač nepodal teorii jazykové 
kultury, o jazykovou kulturu dbal, „cítil potřebu normativního a regulativ‑
ního přístupu k jazykovým jevům“ (s. 491), „svá tvrzení vždy opíral o bohat‑
ství dokladového materiálu“ (tamtéž), ve vztahu k jazyku „měla u něj silný 
podíl afektivní postojová složka“ (s. 492). Na sám závěr práce je zařazena cita‑
ce z básně Viktora Dyka (autorka poctivě uvádí, že ji identifikoval Michal 
Jareš); tato citace dala monografii titul.

Knihu Martiny Šmejkalové můžeme doporučit jak těm, kteří mají k Vla‑
dimíru Šmilauerovi kladný vztah a rádi se podívají na další fasety této osob‑
nosti, tak těm, kteří chtějí kromě vynášení tradic pražského strukturalismu 
slyšet něco konkrétního a nehanlivého také o jiných proudech našeho lin‑
gvistického života ve 20. století. V tomto směru autorka navázala na zno‑
vuobjevování Ertla nebo Hallera, do něhož se podstatně útlejšími, ale velmi 
záslužnými knížkami editorsky pustil Jan Chromý (Chromý 2011; Chromý–
Martínek 2007). Autorka knihou předvedla vpravdě šmilauerovskou rovno‑
váhu akribie a rozhledu.
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