
I kdyby takovou válku vyhráli, svět, který chtěli ochránit, by už nenašli. Ztratili by právě to, oč bojova-
li… 

 

Naivní důvěřiví 
 
Hrozba německé „uranové bomby“, která strašila nejen pacifistické uranové vědce, ale 

i spojenecké politiky, hrozba, kterou mnozí nepochybně považovali za reálnou, byla pouhým 
přízrakem. Hitler i jeho okolí se k atomovému bádání stavěli lhostejně až nepřátelsky (týž 
postoj měly kupodivu i konzervativní vojenské úřady demokratických států; např. i americké 
ministerstvo zahraničí tehdy ani netušilo, že by uran mohl mít nějaký vojenský význam) 
a dezorganizovali je (kromě ministerstva války se v Německu zabývaly atomovým výzku-
mem i ministerstva kultury a pošt). Ale ani němečtí vědci neudělali nic, aby prosadili výrobu 
bomby u nechápavých úřadů. Naopak, úspěšně odváděli nacisty od myšlenky na nelidskou 
zbraň. Kdo něco nechce vynalézt, nevynalezne to! 

Jak hluboce se západní atomoví vědci a tajné služby mýlili. Ani po stránce technické ne-
byli Němci schopni atomovou bombu za války vyrobit. Neměli závody ani na výrobu 235U, 
ani plutonia, ani funkční uranový reaktor srovnatelný s americkým. O „nevývoji“ německé 
atomové bomby bylo oficielně rozhodnuto už v polovině roku 1942. Další práce měly směřo-
vat jen k výrobě energie. 

Proto se zdá neuvěřitelné, že němečtí vědci, kteří žili v diktatuře neustále řinčící zbraně-
mi, sledovali hlas svého svědomí a chtěli konstrukci atomové bomby zabránit, kdežto jejich 
kolegové v zemích demokracie, kteří se nemuseli bát žádného nátlaku, až na několik výjimek 
sestrojení nové zbraně ze všech sil prosazovali. Měli totiž ještě plnou důvěru v poctivost 
a spravedlnost svých vlád. I Einstein byl přesvědčen, že americká vláda, jíž doporučil, aby se 
vyzbrojila proti německému překvapení, bude tu novou obrovitou sílu „spravovat moudře 
a lidsky“. 

Nesčetná administrativní a technická úskalí ležící na cestě k uvolnění atomové energie 
překonávala jen a jen tvrdošíjnost vědců samých. Znovu a znovu se ujímali iniciativy, aby tu 
strašlivou zbraň přivedli k životu. Mylně se domnívali, že budou-li někdy Němci vyhrožovat 
použitím atomové zbraně, dovědí se, že existuje rovnováha, která zapříčiní, že se nepřátelské 
strany vzdají použití něčeho tak obludného. Předpoklad oboustranného zastrašování, který 
spolehlivě fungoval během studené války, nakonec neměl na konci té opravdové opodstatně-
ní. Zato ďáblík mamonu, pokrytectví a zvědavosti vykonal své. Po válce se Einstein cítil být 
oklamán a s lítostí řekl: „Kdybych byl věděl, že se Němcům nepodaří vyrobit atomovou bom-
bu, nebyl bych hnul pro tu naši ani prstem.“ 

Na konci války v Evropě bylo známo, že Němci bombu nemají, a to, že Japonci, jediní 
nepřátelé, kteří se ještě museli brát vážně, takovou zbraň zkonstruovat nemohou, se vědělo 
s naprostou jistotou. Hledaly se proto argumenty, které by odůvodnili další práci v atomových 
laboratořích. Řešení se našlo: „Jestliže teď tuto zbraň nevyrobíme a neukážeme světu veřejnou 
zkouškou, jak je strašlivá, pokusí se dříve či později zkonstruovat takovou bombu jiná moc-
nost, již svědomí tížit nebude. Budoucímu míru prospěje, bude-li lidstvo aspoň vědět, na čem 
je.“ Ozýval se i jiný ospravedlňující hlas: „Lidstvo potřebuje nový zdroj energie, který jsme 
vyvinuli a vyvíjeli. Musíme se jen postarat o to, aby tato síla sloužila v budoucnu ne ničení, 
nýbrž mírovým účelům.“ 

Schizofrenické dilema morálky vlastního svědomí tak plnou vahou nedopadlo na poraže-
né, nýbrž vítězné mozky. A izolace vědců pokračovala. 

Dnes vidíme, že zdánlivý rozpor neměl alternativu. Strach i realita z ukázky „na čisto“ 
přeci jen asi uchránily lidstvo od globálního atomového dobrodružství. Přesto zanechaly bu-
doucnosti naléhavý odkaz. Tak jako muslim má povinnost jednou za život navštívit svou 



 

posvátnou Mekku, měl by i obyvatel průmyslového Severu navštívit jedno z těch nebohých 
míst. 

Kát se, a bát se! 
Nukleární strašák nepatří do říše pohádek! 

Hirošima a Nagasaki žalují! 
 

 

 

 

 

 

 
hirošimská žena  chlapec z Nagasaki 

 

 

 
Hirošima  Nagasaki 

 

 

 
atomový hřib nad Nagasaki  Nagasaki před a po… 


