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SVAZEK 78 • PRAHA. 15. III. 1953 • ČÍSLO I 

REFERÁTY A ČLÁNKY 

DOPIS PRESIDENTA REPUBLIKY 
KLEMENTA GOTTWALDA 

ke slavnostnímu zahájení činnosti Československé akademie věd 

Soudružky a soudruzi, váženi přátelé! 

Přijměte mé vřelé pozdravy a blahopřáni k založeni Československé akademie 
věd. 

Založeni Akademie věd jako nejvySSi vědecké instituce naSí republiky je velkou 
události pro naSi vědu a nejen pro vědu, nýbrž pro vSechen nás život, pro celou naši 
výstavbu socialismu. To vyplývá jasně již ze zákona o Akademii, v jehož důvodové 
zprávě se pravi: „Věda je základem socialismu; socialismus z vědy vyrostl a na vědě 
uvědoměle staví, aby přetvářel přírodu a společnost pro lepSí život člověka." 

Myslím, ze je správné právě dnes, na vaSem zasedání, tuto skutečnost znovu 
zdůraznit: je to socialismus, je to socialistický řád, který se jedině pevně a důsledně 
opírá o vědu, který je s ní životně spjat a jehož rozmach znamená proto i rozmach 
vědy. Sovětský svaz, sovětská věda, výstavba socialismu a komunismu v SSSR 
jsou toho skvělým dokladem. Tedy, nikoli méně vědy, nýbrž více vědy a hlubSí vědu 
— to je přáni, potřeba a požadavek našeho lidově demokratického zřízení. 

Nejde nám ovšem, abych tak řekl, o všelijakou vědu. Úkolem opravdové vědy je, 
jak to zdůrazňuje J. V. Stalin ve své geniální práci „Ekonomické problémy 
socialismu v SSSR", poznávat objektivní zákony v přírodě a společnosti a stu
dovat je, abychom, opírajíce se o ně, mohli jich využit v zájmu společnosti. Tedy, 
nikoli věda pro vědu, nikoli věda vznášející se nad zemí, nýbrž věda spjatá se ži
votem a potřebami společnosti, věda pomáhající nám v ovládnutí přírody a otvíra
jící nové obzory našemu hospodářství a kultuře — to je naše přání, naše potřeba, 
náš požadavek. 

Jestliže se takto díváme na poslání vědy v naší lidově demokratické republice, 
vyplývá z toho, že Akademie bude tvořivou, pracovní institucí, a nikoli jen in
stitucí representacní. A to je nesmírně vážná a čestná věc. Akademie bude mít 
své místo ne někde na periferii našeho života, nýbrž v samém jeho středu. Tím 



arcií je dána i její veliká odpovědnost k našemu lidu, k naší vlasti, tím vzniká 
pro ni závazek stát se skutečné ohniskem všeho vědeckého bádání u nás, ohniskem 
hospodářského, technického a kulturního pokroku. 

Přeji proto ze srdce naší Akademii véd, aby splnila očekávání našeho pracují-
čího lidu. Přeji naší Akademii, aby čestné kráčela ve stopách naší pokrokové 
védy minulosti, aby čestné kráčela cestou svého velikého vzoru — slavné Akademie 
véd Sovétského svazu. 

Gottwald 
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