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Mám dojem, že zde vyrůstá velmi vážná konkurence proslulé populárně-naučné edici Kolumbus z nakladatelství Mladá Fronta,a to v podobě edice Atelier nakladatelství Dokořán, ze které je i tato knížka. Vezměme jen do úvahy, že kniha sira Martina Reese je vlastně knižní podobou Scribnerových přednášek pronesených autorem na Princetonské univerzitě, které vydal Princeton University Press v roce 2001 a již rok na to máme k dispozici jejich kvalitní český překlad, navíc s odbornou revizí doc. Podolského z MFF UK. To je na dnešní dobu, ve které jsou překlady šité horkou jehlou a o něčem jako je odborné lektorství se většině nakladatelství ani nesní věc, opravdu nevídaná.
Kniha samotná je psána nesmírně lehce a čtivě. Zdá se mi, že z ní přímo vyzařuje osobnost autora. Vzpomínám si, že když jsem se sirem Reesem dělal před lety rozhovor pro Astropis, byl to takový příjemný, šarmantní pán, který hovořil velmi otevřeně a srozumitelně. Stejné je to i v knize. Co je ale hlavní, autor se snaží podat maximálně objektivní informace, což je nezbytné zvláště pokud referuje o těch nejposlednějších objevech, na které dosud není jasně vyhraněný názor ve vědecké obci. Nikdy jsem neměl dojem, že je mi něco vnucováno nebo zapíráno, k čemuž (většinou nechtěně) sklouzne většina autorů popularizačních knížek.
Kniha sama je souhrnem současného stavu poznání v astrofyzice a kosmologii. Autor se ale nevyhýbá ani souvisejícím tématům. V první části nazvané "Od velkého třesku k biosférám" se například zevrubně věnuje i antropickému principu a vztahu vesmíru ke vzniku života obecně. Dodejme, že toto vyprávění je nejzdařilejší a nejobjektivnější, jaké jsem v poslední době četl. Mezi dalšími v knize probíranými tématy nesmí chybět černé díry, stroje času, současné pohledy na vývoj vesmíru, stanovení kosmologických konstant a existence paralelních vesmírů. Pro mne bylo nejpozoruhodnější čtení o postupném zrychlování rozpínání vesmíru, které bylo potvrzené teprve nedávno. Také téma temné energie (kvintesence) přímo vybízí k hledání odpovědí v tajemných zákoutích vesmíru.
Velmi pěkným doslovem, řekněme - osobní vzpomínkou na Martina Reese, knihu opatřil náš přední teoretický fyzik prof. Jiří Bičák z MFF UK. Knihu jsem četl jedním dechem, a tak jí mohu bez obav doporučit každému zájemci o současnou astrofyziku.
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