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K POČÁTKŮM RUSKÉ VĚDECKÉ TERMINOLOGIE 

Milan Hrdlička 

Otázka vzniku vědeckého stylu je v historii ruského jazyka spojována 
s Lomonosovem. Na základě existujících pramenů se ale domníváme, že pro 
vznik ruského vědeckého stylu má mimořádný význam již první třetina 18. 
století. Lomonosov vystupuje jako vědec koncem třicátých a na počátku čtyři
cátých let, zatímco Ruská akademie (POCCHHCKHÍÍ coiraeTeT Hayic) vydala radu 
prací deset - patnáct let před ním, mimo jiné I. díl akademických „Komentářů" 
v ruském jazyce.1 V „Komentářích" jsou vědecká pojednáni z matematiky, 
mechaniky, fyziky, medicíny, historie a astronomie. Akademici a překladatelé 
akademie se aktivně podíleli na vydávání prvního vědeckého časopisu „Prime-
čanija v Vedomostjach" (TIpHMeHaHHH B BejoMocTxx).2 Ve statutu akademie 
bylo napsáno: „Koofcduů aKadeMwcyc o6x3an cucmeM mu Kype e Hayne ceoeů 
e nojib3y yuaufuxai MJiadttx Jiiodeú xazomoeumb. " 3 A první ruští akademici 
také skutečně řadu původních učebních materiálů a učebnic vytvořili.4 

Okruh vědeckých zájmů v Rusku byl již v období před Lomonosovem 
značně široký. Začátkem 18. století se těžiště p o z n á n í přenáší z věd hu
manitních na vědy přírodní a na matematiku. Vědecká díla první třetiny 18. 
století bojovala mimo jiné i proti středověké scholastice. Místo středověkých 
autorit bylo zdůrazňováno vědecké pozorování a experiment. Vědecká litera
tura tohoto období měla také výrazně osvícenský charakter. Připomeňme, že 
prvními vědeckými knihami byly převážně překlady. Překládání působilo alt 
značné potíže. Překladatelé akademických „Komentářů" se proto obracejí na 
čtenáře: „ He cemyú otce na nepeeod, ftKoóbi OHMŮ 6btn neepasyMumeneH u ne 

1 Latinsko-ruské "Komentáře" jsou prvním vědeckým dílem novč založené sanktpeter-
burgské akademie (Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 
Tomus I, 1728 - Kpancoe ormeame KoMMeHTapHes AxaaeMHH HayK, 'íacrb 1, 1728) 
2 Německo-ruské noviny "Sanktpeterburgskije Vědomosti" měly populámfi-vědnou pří
lohu "Primečanija" 1728-1747 (Historische, genealogische und geographische 
Anmerkungen zu Zeitung, 1728 - HcropHHecKHe, reHeairorHHecKHe H reorpa<J>HHecKne 
npHMcnaHHH K BeflOMoersM, 1729) 
3 MarepiiajiH jsfl* HCTOPHH A. H., 1, CIIE 1885, exp. 18 
4 TaM uče 
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eecbMa xpaceu, eedamu 60 nodočaem, umo eecwta mpyÓHca ecmt eeufb 
dočpe npeeodumu, u6o ne monum 06a onbin H3UKU, C Komopozo u Ha xomo-
pbiú nepeeodumcR, coeeptueHHO snamb uadneoKum, HO U CHMUR nepeeoduMtM 
eeufu Hmoe rmemu pasyMenue. "s 

Obtížná práce nad vědeckým stylem, vyhledávání a tvoření ekvivalentů 
jednotlivými překladateli i celými kolektivy vSak přinesla ovoce. Můžeme říci, 
že jazyk vědeckých knih třicátých let byl - v porovnání s ostatními styly - nej-
propracovanější. První třetinu 18. století proto považujeme za velmi důležitou 
etapu ve vývoji ruské vědecké terminologie. V tomto období jsou do ruského 
jazyka překládána díla z řady vědeckých disciplín - matematiky, mechaniky, 
astronomie atd. Lingvistické otázky a mezi nimi i otázky překladatelské nabyly 
v této době mimořádné důležitosti. Na jejich řešení závisel do značné míry 
úspěšný rozvoj vědy v tehdejším Rusku.6 

My si všimneme - alespoň krátce a výběrově - matematické terminologie, 
astronomické a geografické terminologie a terminologie fyzikální. 

Matematická terminologie. Aritmetika 

Terminologické jádro, které bylo v literatuře z aritmetiky, bylo v první tře
tině 18. století doplněno velkým počtem nových termínů, např. cyMMa, npom-
eedenue, MHODKUMOC MHOotcumanb, denuMoe, denumenb, tacmnoe, jiojuaHHoe 
Hucno, Huaiumejib, 3H0MeHamenb, coKpaufenue, npueedenue K oóiyejuy 3H<me-
Hamento, decxmuuHcvi dpočb, nyjib, nponoptfux, npoepeccm, meenevenue Kop
nu atd. Termíny vznikaly v aritmetice zpravidla kalkováním nebo doslovným 
překladem termínů z cizích pramenů. Z kalků první třetiny 18. století jsou to, 
např.: 

JlOMQHHOe uuaio 
npoiaeedenue 
coKpaufeHue dpoču 
Huaiume/ib 
3HaMenamejib 
denumenb 
npueedenue 
urbxmue 
paenoMepue 

numerus, fractus, Bruchzahl 
product 
abbrevatio 
numerator 
signator 
divisor 
reductio 
substrictio 
proportia 

5 Kymuna, JI. JI.: <J>opMHppBaHne jubilea pyccKofl uayKH, MocKsa - JleHHHrpafl 1964, 
crp. 6 
6 TaM we, crp. 7 

39 



OPERA SLAVICA X, 2000,4 

Méné častý je doslovný (etymologický) překlad, např. Kopem - radix, nutmo -
nullum, mecmeoeaHue - progressio. 

Hlavním zdrojem kalkování a přejímání byla latina. Ruští matematikové 
sice pracovali i se západoevropskou odbornou literaturou, ale i ona vybudovala 
svoji terminologii na latinsko-řeckém základě a byla tak z velké části interna
cionální. K takovým internacionalizmům patří v ruštině např. termíny cyMAta, 
nponopifwi, npoepeccux, MWUIUOH. Vliv jednotlivých evropských jazyků byl 
daleko menší, např.: 

Hynb — něm. Null 
ifuíppa - pol. zyfra 
pesoH - řran. raison 

Aritmetická terminologie se počátkem 18. století vyznačovala velkou syno
nymitou. Synonymie vznikala jednak tím, že vedle sebe paralelně existovala 
slova ruská a přejatá, jednak se setkáváme se synonymií v samotném ruském 
jazyce - střetává se zde terminologie starší (sama o sobě značně pestrá) s ter
minologií novější. Tento stav v terminologii jen odráží poměry v ruském 
jazyce počátku 18. století. V terminologii se variabilita navíc zesiluje jak 
individuální tvorbou autoru, tak i překlady.7 

Matematická terminologie. Geometrie 

První knížky z geometrie (tak jak j i chápeme dnes) se v Rusku objevily 
v petrovském období. Jako vzor j im sloužila západoevropská odborná litera
tura, která tehdy měla převážně praktický ráz. Kromě tištěných knih z počátku 
18. století se zachovala i rukopisná díla z geometrie.8 Ale znalosti z geometrie 
nešířily jen speciální geometrické příručky. Geometrická terminologie se hojně 
vyskytovala i na stránkách nejrůznějších vědeckých děl té doby (z astronomie, 
geografie, mechaniky, fyziky, optiky). 

Ruští autoři a překladatelé geometrických prací počátku 18. století měli 
k dispozici vypracovaný systém západoevropské geometrické terminologie. 
Různé prameny - německé, holandské, francouzské, latinské - obsahovaly 
v podstatě stejnorodý terminologický materiál. Můžeme tedy říci, že geo
metrická terminologie byla jako celek značně internacionalizována. Ruská geo
metrie 18. století nemá - na rozdíl od aritmetiky - domácí ruské předchůdce, 
vzniká v petrovském období. 

7 ranaHUH, r. r.\ JI. <t>. MarmmicHH H ero apmjiMeTHKa, MocKBa 1914. 
8 lOuiKeem, M. A.: O nepBOM pyccKOM HBA&HHH TpyflOB 3BKjinna H ApxHMe.ua, Tp. 
HHcrmyra HCTOPHH ecTecrB03HaHHH, T. 2, MocKBa 1948. 

40 

http://ApxHMe.ua


OPERA SLAVICA X, 2000,4 

V dílech z geometrie počátku 18. století se rýsují dvě tendence. Jednak je 
to snaha o těsné sblížení se západoevropskou terminologií, jednak úsilí o vy
tváření ruských ekvivalentů pro každý cizojazyčný termín. Ale praxe ukázala, 
že realizace obou těchto tendencí není možná. Ruská terminologie tak často 
pronikala do systému západoevropských termínů a narušovala jejich čistotu 
a jednotnost. A pokus vytvořit během krátké doby ruské paralely k propra
cované internacionální geometrické terminologii nebyl zdařilý. Ruské ekviva
lenty byly často nepřesné, vznikaly jako doslovný překlad západoevropských 
termínů a v sémantickém systému ruského jazyka byly pociťovány jako cizí. 
Vyřešení těchto problémů časově přesahuje hranice první třetiny 18. století 
a vlastně i hranice celého 18. století. 

Rada intemacionalizmů se v ruské geometrické terminologii nejen udržela 
(např. yenmp, duaMemp, Konyc, poMÓ, xopda, duazoHOJib, xamem, zunomeHy-
3a, cyMMa, nponopuux, npozpeccux atd.), ale stala se její nedílnou součástí. 9 

Přejatá slova se uplatňovala především tam, kde byla v ruském jazyce tzv. „bílá 
místa". Domácí geometrické pojmy často konkurovaly přejatým, buď je z jazy
ka vůbec vytlačily (např. mpuaHzyn, conud, cynep$uuun, apex, uupKyju-
ipepemjw, KOJibKyn atd.), neboje vytlačily alespoň z geometrické terminologie. 
Velmi časté byly i případy užití ruského a přejatého slova v různých sférách, 
např. Mucno - nyjuep, meno - fcopnyc, cmenenb - zpadyc, (puzypa - oópas, 
wiau - rvioiyadb. 

Přejímání velkého množství slov je doprovázeno intenzívní snahou přeložit 
je a najít k nim ruské ekvivalenty. Je jen málo cizích termínů, které by v tomto 
období neměly ekvivalent v ruském jazyce. Mnohé z těchto ruských 
ekvivalentů se později v ruském jazyce neudržely, např.: 

eodopaeHbiú - zopmoHmanbHbiú 
Kocmxa - xy6 
luinuxa — KOHyc 
JIOHO - cmyc 
nyn - paduyc 
cmpyna - xopda 
pasMep - duaMemp 
nodočeticmeo — nponopuw 
Jiné ano, např. uucnumejib, 3HOMeHamenb, MHooicumejib, npomeedeHue, 

uacntHoe, denumenb, ocb, ocHoaanue, dyza, nnoufadb, noaepxHocmb, coKpa-
meuue. 

9 PaeHoe, M. T.\ Hayxa B POCCHH 11-17 BB., MocKBa - JleHHHrpaa 1940. 

41 



OPERA SLAVICA X, 2000,4 

Zvláštností terminologie tohoto odbobi byla, jak jsme se j iž zmiňovali, její 
velká synonymičnost. Střetávaly se názvy latinské a řecké, západoevropské a 
latinsko-řecké, přejaté termíny a jejich ruské ekvivalenty, termíny starší a no
vější. Velmi zajímávaje však synonymie v samotné ruské terminologii (z téhož 
časového useku a z téže stylistické roviny), např.: 

1) nnocKocmb, noeepxHOcmt, nnomadb, eepxoenocmb, pagnocmb 
2) xpyz, OKpyz, OKpyznocmb, oópyi 
3) cmopoHa — 6OK 
4) KacantbCH - dombucambCfi 
5) npuMOÚ yzon - npasbtů yzon 
6) ocHoeauue, ucnod, nodoiuea 

Astronomická a geografická terminologie 

Astronomie a geografie měly již od samého počátku 18. století rozsáhlou 
terminologii a značný počet speciálních výrazů. Přesto se v první třetině 18. 
století objevuje v ruské astronomické a geografické terminologii řada nových 
pojmů. Nové vědecké poznatky byly v Rusku začátkem 18. století čerpány 
převážně ze západoevropské literatury (psané buď v národních jazycích nebo 
latinsky). Dochází k jejich rusifikaci, ale ruské ekvivalenty z počátku 18. století 
v konkurenci se slovy přejatými neobstály. Astronomická terminologie konce 
17. a počátku 18. století se obohatila značným počtem nových termínů, např. 
co3ee3due, cnymnuK, Memeopu, móecHoe eewecmeo, cucmeMa Mupa, Mepu-
duatibt u napannenu, 3Keamop, 3CMHOR ocb, 3eMHoú map, ceeepHbiů nonnc, 
nojiHpHcm 3ee3da, zeozpcxpuvecKaíi tuupoma u domoma, MneHHbiů nymb, 
Eonbuicm u Manou Medeeduifa, cmopoHu zopmonma, yMepennuů noxe, mpo-
nwcu, arrmocqjepa a mnoho dalších. 

Pro podrobný a vědecký popis fyzikálních jevů na Zemi neměl ruský jazyk 
počátku 18. století dostatek prostředků. 1 0 Bylo proto potřeba vytvořit mnoho 
nových termínů, zvláště pak pro nové pojmy. Rada termínů fyzikálního 
zeměpisu patří k velmi starému slovnímu fondu, sem patří takové termíny jako 
např. peica, osepo, 6epez, Jiec, Mope, zopu atd. Mnoho nových fyzikálně 
zeměpisných údajů se objevovalo jak v různých částech Ruska, tak i v cizině. 
Tím si vysvětlujeme to, že do ruské zeměpisné terminologie proniklo jak 
mnoho slov přejatých, tak i dialektizmů. 

Zeměpisné knihy počátku 18. století odrážejí - pokud jde o jazyk - dvě 
charakteristické tendence: na jedné straně nedostatek termínů, na druhé straně 

AnynuH, H. fl.: H36pamiue reorpaiJtKMecKHe pa6oTU, MocKBa 1949. 

42 



OPERA SLAVICA X, 2000,4 

značnou synonymii v označováni téhož pojmu. Např. pro mořský „záliv" máme 
termíny 3cuiua, zyóa, mdpo, nasyxa, cunyc, KpueusHa, omttoza, ycmte, šamote, 
Mope, 6yxma, eonbcp. Pro „průliv" npojiue, nponuea, npomoK, npoxod, nepe-
jiue, nepenee, <ppem, Mope mecHoe, y3Kocmb, ycmbe, synm, zopno, otcepno, 
nenmcmu Mopn. Význam „pevnina" mají Mamepux, KOHmuneHm, Mamepax 
3eAvui, meepdafi 3eMJin. „Šíje" je označována ucrrvu, ucrrmyc, uccomoe 
Mecmo, y3Kan 3&MJUI, MeoKdyjuopue, tuen. Slova npoMoumopuyM, Kaným, HOC, 

Kan, Mbic, npedMopue označují „mys". Široká synonymie je pro počáteční 
etapu formování vědecké terminologie charakteristická. K omezování synony
mie dochází postupně, ideální stav je takový, když je jeden vědecký pojem 
označován jedním termínem. 1 1 

Fyzikální terminologie 

Můžeme říci, že základy fyzikální terminologie byly v Rusku položeny 
v první třetině 18. století. 1 2 Ruští fyzikové následujících desetiletí na jazykovou 
praxi svých předchůdců zřetelně navazují. Jedním z nejzávažnějších problémů 
následujících desetiletí byla otázka výběru termínů. To proto, že pro první 
etapu formování ruské fyzikální terminologie - jako je tomu ostatně i u jiných 
terminologií - je charakteristické to, že pro každý vědecký pojem existovaly 
celé řetězce pojmenování, např.: 

Mamepux - eeufecmeo, mejio, eeufb 
CKopocmb - óezjiocmb, npvimKOcmb, 6op30cmb, čbtcmpoma 
nnomttocmb — zycmoma, deóenocmb, epyóocmb 
meepdbte — Kpenmie, OKecmoKue, nnomuvie měna 
MOKpoma - MOKpomuocmb, MOKpocmb, ejiaoKHoemb 
ortbim - sKcnepuMeHm, uacyc, ucxyweHue, ucxyccmeo 

I když měly na formování ruské terminologie vliv překlady, přesto si tato 
terminologie zachovala celkový ruský ráz. Řada slov běžné slovní zásoby, 
např. Jiyt, ceem, meub, ripocmpancmeo, eo3dyx, cuna se terminologizovala, 
jejich sémantická struktura se stala složitější. Při překladech se pak podobná 
slova stávala ekvivalenty cizojazyčných termínů, např. lux - Licht - ceem, 
rádius - Strahl - nyn. 

" To, co je někdy nazýváno stylistickou pestrostí jazyka petrovského období, se nám 
spíše jeví jako nedostatek stylistické diferenciace slovníku. Staré stylistické normy již 
neplatí a nové sc ještě zcela neustálily a nezačaly fungovat. 
12 ?03en6epzep, <l>:. Hcropnn (JJMHKH, MocKBa - JleHHrpaa 1937. 
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Jednou z charakteristických zvláštností formování národního spisovného 
jazyka je vznik a rozvoj jeho funkčních možností, velmi Často úzce spojených 
s potřebami společenské praxe. Důkazem toho je i formování jazyka vědy 
s nejrůznějšími terminologickými systémy. A pravé konstituování této části 
spisovného jazyka - jazyka vědy - probíhá v Rusku v 18. století. Ruský vědec
ký styl se v první třetině 18. století obohatil o velké množství nových termínů. 
Tento proces vytváření nových termínů neprobíhal jenom v astronomii, geo
grafii a matematice, ale i v jiných oblastech. A netýkal se jenom stránky kvan
titativní, ale i kvalitativní. Dochází k sémantickým posunům a specifikaci vý
znamů prakticky v celém ruském jazyce. 

Pro zkoumání vývoje ruského spisovného jazyka - zvláště v tomto období 
- mají značný význam překlady. Především proto, že v určitých obdobích hrají 
důležitou roli v jazyce samém - a ve společnosti vůbec. Dále i proto, že někte
rými svými rysy poskytuji při výzkumu určité metodické výhody, zvláště mož
nost kontroly originálem, s nímž se musel překladatel stále vyrovnávat. 
A právě v ruské společnosti první třetiny 18. století (doba petrovská a bez
prostředně popetrovská) byly překlady ze západních jazyků a z latiny do ruš
tiny důležitým faktorem jejího vývoje. Zcela zvláštní, dominantní postavení 
v překladové literatuře této doby zaujímají odborné texty. 

V historii ruského vědeckého stylu a jeho terminologie je v Rusku počátek 
18. století velmi důležitou etapou. Formování vědecké terminologie v Rusku 
má své zvláštnosti: současně je vytvářena terminologie řady vědních disciplín 
skupinou lidí, majících stejné vzdělání a stejnou jazykovou úroveň, navíc mezi 
sebou spojených a koordinujících svoji činnost v historicky velmi krátké době, 
tj. v týchž jazykových a kulturních podmínkách. To nám dává určitou možnost 
srovnání a zjišťování některých obecných tendencí spojených s vývojem 
jazyka, jeho terminologické složky. 
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