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HISTORIE

Listy z kalendára
Dušan Jedinák, Trnavská univerzita v Trnave
Jacob Robert OPPENHEIMER — (22. 4. 1904 – 18. 2. 1967)
Udivoval odbornými znalosťami i rečníckym talentom. Čítal v origináli Homéra, Vergília, Seneku i
Tacita, ovládal deväť jazykov. Rozumel fyzike, zaujímal sa o ﬁlozoﬁu a literatúru, písal básne. Z teoretickej fyziky publikoval 72 odborných prác, stal
sa ústrednou postavou jadrovej fyziky USA. Získal
Fermiho cenu a vytvoril v Princetone na Inštitúte
pre pokročilé štúdiá centrum teoretickej a jadrovej
fyziky.
Zapojil sa do projektu Manhattan a jeho pričinením na výrobe atómovej bomby spolupracoval výkvet americkej modernej fyziky. Neďaleko Alamogorda 16. júla 1945 bol pri prvom výbuchu
atómovej bomby. Aj keď organizačne a odborne prispel k uvoľneniu obrovských síl v atómovej bombe, uvedomil si, že to bolo diabolské dielo“.
”
Zničenie Hirošimy a Nagasaki doľahlo na neho rozčarovaním a ľútosťou
nad tým, čo spôsobil výtvor ním pripravovaný. Proti výrobe vodíkovej
bomby sa už dokázal postaviť. Považoval sa za vedca – štátnika, organizátora výskumu. Dúfal, že môže dať do poriadku celý svet. Zmýlil sa.
Zohral úlohu Hamleta atómového veku
Z myšlienok
• Fyzici sa naučili krutým spôsobom, čo je hriech. Na túto skúsenosť
nezabudnú nikdy.
• Už dávno malo byť nariadené jemnejšie pochopenie povahy ľudského
poznania a vzťahov človeka k vesmíru.
• V každom výskume, v každom rozšírení znalostí sme vtiahnutí k rozhodnutiu a v každom rozhodnutí je zahrnutá nejaká naša strata, strata
toho, čo sme si nezvolili.
• Zmysel spoznávame vždy tým, že niečo vynechávame.
• Môžeme si navzájom pomáhať, pretože sa navzájom milujeme.
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