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M A T E M A T I C K Ý Č A S O P I S 
R O Č N Í K 22 1972 Č Í S L O 4 

K PÁŤDESIATEMU VÝROCIU VZNIKU 
ZVAZU SOVIETSKYCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK 

Velká októbrová socialistická revolúcia, ktorej 55. výročie připadá na 
tento rok, bola začiatkom novej epochy v historii ludstva. Vytvořila před
poklady pre dalšiu svetodejinnú udalosť, ktorej 50. výročie si tohto roku 
připomínáme. Je to vytvorenie Zvázu sovietskych socialistických republik 
v decembri 1922. 

Delegáti zasadnutia I. všeruského zjazdu sovietov dohodli sa na dobro-
volnom spojení jednotlivých sovietskych republik a utvoření nového statného 
útvaru. Eud zjednotenej krajiny, skladajúcej sa z mnohých národov a národ
ností, sa vydal na nelahkú cestu, cielom ktorej je vybudovaniekomunistickej 
spoločnosti. Od samého počiatku išlo nielen o upevnenie sovietskehj státu 
a zvýšenie hmotnéj úrovně jeho ludu, ale aj o zvýšenie vzdelanostnej a kul
turné j úrovně. 

Len n a Komunistická strana Sovietskeho zvázu formovali nový, socialis
tický vzťah k vede, kultuře a vzdelaniu. V súlade s najzákladnějšími princípmi 
socializmu považoval Lenin vzdelanosť a vědomosti za najváčšiu spoločenskú 
hodnotu. To sa prejavilo nielen v tom, že sa neustále zdórazňovala nevyhnut-
nosť zapojenia mladej generácie do védy, ale i v leninskej národnostnej poli
tike, ktorá vytvořila předpoklady pre kulturný a sociálny rozkvet života 
národov Sovietskeho zvázu. 

Popr mohutné j sústave škol všetkých stupňov bol i vybudované na území 
celého Sov etskeho zvázu rozsáhle výskumné ústavy a popři Akadémi vied 
Sov etskeho zvázu, ktorej Lenin aj v najťažších rokoch vždy věnoval osobitnú 
pozornosť, bol vybudovaný postupné rad republikových akademii vied. 
Táto prezieravá politika viedla k tomu, že napriek ťažkým stratám pocas 
Velkej vlasteneckej vojny sa Sovietsky zváz stal vědeckou velmocou a dosiahol 
prenikavé úspěchy, ktoré nik na světe nemóže popierať. 

Októbrová revolúcia a vytvorenie sovietskeho státu znamenajú tiež nový 
medzník v rozvoji matematiky. Nad vázu júc na klasiko v ruské j matematiky 
orientuje sa rozvoj sovietskej matematiky od samého začiatku ako na studium 
nevyhnutných teoretických základov, tak i na problémy aplikácií matematiky 
v iných vědných odboroch. Dóležitou črtou rozvoj a je vznik mnohých vedec-
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kých škol i v radě takých oblastí a republik, kde v predrevolučnom Rusku 
sa v matematike vóbec nepracovalo. Desiatky vědeckých časopisov a stovky 
knih překládaných do najróznejších jazykov světa sú dókazom kvantitativného 
a kvalitatívneho rozvoja sovietskej matematiky. Dnes prispievajú sovietski 
matematici rozhodujúcim spósobom k rozvojů všetkých odvětví matematiky 
a podielajú sa tiež podstatnou mierou na rozšiřovaní hraníc použitia matema
tiky. 

Ceskoslovenskí matematici, ktorí po desiatky rokov udržujú tradičné pria-
telské styky so sovietskymi matematikmi, využívájú tuto příležitost na to, 
aby vyslovili svoje želanie dalej prehlbovať vzájomnú spoluprácu so soviet
skymi priatelmi v zaujme rozvoja nasej védy. 
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