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O staročeském slově vladyka čili o etymologii jako pomocné vědě historické* 
Bohumil Vykypěl 
 
Na jiném místě jsem se v úvodu obecně a na příkladu germánských, slovanských a baltských 
šlechtických titulů konkrétně pokusil ukázat, jak může etymologie fungovat jako pomocná 
věda historická.1 Pokusím-li se nyní tuto obecnou funkci etymologie shrnout do jedné věty, 
lze říct, že tím, že se snaží najít původ slova, tzn. buď – je-li slovo přejaté – zjistit zdroj 
přejetí, nebo – je-li slovo domácí – zjistit výchozí slovotvorný význam slova, tj. určit 
slovotvornou bázi a slovotvornou motivaci v okamžiku utvoření slova, může etymolog na 
základě analýzy slov jako nejmenších sémantických entit historikovi říct něco, co mu jeho 
prameny – jako větší sémantické entity – zamlčují. Jako jeden konkrétní příklad takového 
fungovaní etymologie pak můžeme přidat krátké pojednání o pozoruhodném českém slově 
vladyka. 
Pro etymologickou analýzu slova vladyka je relevantní srovnání staročeského vladyka a 
staropolského włodyka na jedné straně a staroslověnského vladyka na straně druhé. Tato slova 
lze zjevně převést na společné praslovanské východisko *voldyka. Co je přitom potřeba 
vysvětlit, je rozdíl ve významu: zatímco staroslověnské slovo označuje obecně držitele 
svrchované moci („vládce“), označuje staročeské a staropolské slovo příslušníka jisté skupiny 
tzv. nižší šlechty.2 Je otázka, který z obou významů je primární. Z hlediska „vnitřní“ 
rekonstrukce toto rozhodnout nelze, protože nelze zjistit tzv. slovotvorný význam 
praslovanského *voldyka: sice je zjevné, že praslovanská forma obsahuje týž kořen jako 
praslovanské sloveso *voldti ‘vládnout’, ale způsob jejího tvoření není jasný, protože o funkci 
praslovanského sufixu -yka, který se zdá *voldyka obsahovat, nelze říct nic určitějšího.3 
Naopak určitou výpovědní hodnotu mají data z rekonstrukce „vnější“ a ty ukazují na to, že 
primární by mohl být význam staroslověnský, tzv. ‘vládce’. První argument pro to je 
„typologický“, totiž skutečnost, že obecně je častější „degradace“ sociální prestiže titulů než 
opačná cesta. Druhým argumentem – o něco málo hypotetičtějším – je pak Fredegarova 
zmínka k roku 631 o Wallucum ducem Winedorum, přičemž dva rukopisy mají dokonce 
Walduco:4 Wallucum není podle Mikkoly5 vlastní jméno, nýbrž apelativum; připustíme-li to, 
pak bychom se mohli domnívat, že zde máme svědectví o raném obecném významu ‘vládce’ 
u našeho praslovanského slova. 
Budeme-li tedy za výchozí význam praslovanského *voldyka považovat význam ‘vládce’, 
kontinuovaný ve staroslověnštině, je třeba vysvětlit význam staročeských a staropolských 
slov. A zde přicházíme do bodu, kde se vlastně role obracejí a z historie je stává pomocná 
věda etymologická: vysvětlení zmíněné sémantické změny ve staré češtině a staré polštině 
totiž, jak se zdá, může poskytnout jen historie, protože uvnitř jazykového systému pro ni 
nalézáme jen důvod potenciální, vysvětlující existenci změny (tím zjevně je výše zmíněná 
slovotvorná neprůhlednost slova, usnadňující posuny v jeho sémantice), nikoliv důvod 
pozitivní, vysvětlující, proč daná změna měl právě takovou podobu, jakou měla. Ono hledané 
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pozitivní vysvětlení může nabídnout hypotéza, že někde mezi 9. stoletím, které reflektuje 
sémantika staroslověnského slova, a 13. a 14. stoletím, které reflektuje sémantika slova 
staročeského a staropolského, došlo k restrukturaci české a polské urozenecké vrstvy a 
někdejší nositelé označení *voldyka, snad urozenci stojící v čele původních kmenových či 
rodových jednotek, byli novou urozeneckou elitou, zformovanou v centralizovaném knížectví, 
takříkajíc odsunuti na nižší pozice.6 Jak je všem medievistům zřejmé, opírá se taková 
hypotéza v zásadě o tzv. středoevropský model vzniku českého (resp. polského) středověkého 
státu, který naprosto není bez otázek. Nicméně – a to se nakonec opět vracíme k roli 
etymologie jako pomocné vědy historické – co se zdá být zjevné, je to, že staročeské vladyka 
a staropolské włodyka odrážejí nějakou změnu ve struktuře společnosti, protože posun v jejich 
sémantice oproti předpokládanému praslovanskému východisku musel mít nějaký důvod. O 
tom, jak je tento důvod třeba přesně zformulovat, musejí mít ale poslední slovo historici. 
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