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Předmluva
„K čemu je kniha,“ 

pomyslela si Alenka, 
„bez obrázků nebo rozhovorů?“

Lewis Carroll

Knihy, a zvláště knihy o vědeckých tématech, obvykle užívají obrázků, aby ilu-
strovaly, o čem je řeč. Ušetří se tím slova. Obrázky ovlivňují tempo vyprávění, 
pozměňují jeho sloh a pomáhají paměti. Jsou mostem mezi tématem a myš-
lenkou.

V této knize je tomu jinak. Její slova jen komentují obrazy a vysvětlují, jak 
trvale a výrazně přispěly našemu vědeckému porozumění vesmíru. Někdy tyto 
obrazy novým a působivým způsobem zaznamenaly informaci, někdy využily 
pokroku metod experimentování a pozorování, a jindy prostě vyprávěly pří-
běh, na který by samotná slova nestačila.

Ale to vůbec neznamená, že jde o „obrázkovou knihu“. Každý obraz vypráví 
příběh, který je důležitý, neobvyklý, či prostě nevýslovný. Sebrány dohromady 
tvoří rozsáhlé panorama vědeckého pokroku, v němž se dostává času pro dě-
jepis a prostoru pro zeměpis.

Inspiraci pro tuto knihu zčásti poskytly společenské a technické změny, které 
se během pouhých několika let projevily v samotné vědě. Prezentace vědec-
kých výsledků se na všech úrovních extrémně vizualizovala, od speciálních se-
minářů pro zasvěcené experty až po populární výklady pro nejširší publikum. 
Všude se přechází od promítání fólií k prezentacím v Power Pointu, od static-
kých němých obrazů k webovým stránkám s přenosem videa i zvuku, učební 
texty se obohacují o digitální fotografie či počítačové simulace. Obrazy ovládly 
vědu způsobem, který by byl ještě před 20 lety technicky i finančně nemožný. 
Ve vědě se ustavila vizuální kultura, která se dál dynamicky rozvíjí.

Tento důraz na viditelnost však neovlivnil jen prezentaci vědy, neméně hlu-
boce zapůsobil i na její praxi. Malé stolní počítače způsobily převrat ve vý-
zkumu, protože poprvé v historii umožnily jedincům a malým skupinkám, 
které nemají nic víc než levnou a běžně dostupnou bedýnku s trochou křemíku 
uvnitř, aby vizuálně studovaly komplexní a chaotické chování. Malá věda do-
růstá k velikosti. Využívá nových forem experimentální matematiky, jež jsou 
výrazně vizuální. „Emergentní“ zrod složitého z jednoduchého, nepostižitelný 
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klasickými výpočetními metodami, lze dnes zaznamenat pomocí přímé počí-
tačové simulace. „Publikace“ už neznamená jen článek na papíře.

Jsme svědky revoluce v dějinách vědy. Není to revoluce toho druhu, v jaký 
kdysi marně doufali filozofové vědy, ale revoluce dosažená novými nástroji, 
odlišnými způsoby nazírání a novými způsoby chápání. Nebylo vůbec třeba 
svrhnout staré z trůnu, aby se získalo místo pro nové.

Budoucnost vědy budou ve stále větší míře ovládat umělé obrazy a si-
mulace. Pro kultovní obrazy bude stále těžší udržet si v této konkurenci své 
místo a možná dokonce začnou upadat v zapomenutí. Ocitli jsme se na za-
jímavém předělu, z něhož se můžeme stejně dobře dívat dopředu jako do-
zadu. Snad nám vybrané ukázky z minulosti napoví, jakou roli sehrály ob-
razy v přírodních vědách i v matematice při přijímání nových myšlenkových 
schémat i vytyčování cest k pochopení přírody a jejích zákonů.

Bohužel existují některé speciální druhy složitých procesů, které se pou-
žíváním obrazů jen komplikují, a psaní této knihy se postupně ukázalo být 
jedním z nich. Na štěstí mi na této cestě pomohlo mnoho lidí, kteří neú-
navně spolupracovali při vyhledávání obrazů, zjišťování prvenství, dohle-
dávání kvalitních obrazových podkladů i držitelů autorských práv. Will Sul-
kin, Jörg Hengsen a Drummond Moir z e Bodley Head, Random House 
sehráli hlavní úlohu při podpoře projektu a jeho přeměně z černobílé po-
doby ke knize, kterou nyní držíte v ruce. Moje děti, ač již nejsou dětmi, pro-
jevily neočekávaný zájem o konečný produkt, snad v očekávání, že k němu 
bude přibalena počítačová hra. Elizabeth dávno ví, že takovéto projekty jed-
nou končí, a mimořádně trpělivě přijímá stálé ujišťování, že se konec již blíží. 
Její zapálená a mnohostranná podpora mi umožnila dílo dovršit, aniž zů-
stalo nedoděláno mnoho jiného.

Při práci mi pomohlo velmi mnoho přátel a kolegů. Za podíl na diskusích, 
textu, obrázcích a zdrojích si zvláštní poděkování zaslouží Sarah Aireyová, 
Mark Bailey, June Barrowová-Greenová, Nadine Bazarová, Alan Beardon, 
Richard Bright, Rosa Caballerová, Alan Chapman, Pamela Contractorová, 
Jim Council, Carl Djerassi, Richard Eden, Kari Enqvist, Gary Evans, Patricia 
Fara, Ken Ford, Marianne Freibergerová, Sandy Geis, Gary Gibbons, Owen 
Gingerich, Sheldon Glashow, Edward Grant, Peter Hingley, Sharon Holgate, 
Michael Hoskin, Martin Kemp, Rob Kennicutt, Paul Langacker, Imre Lea-
der, Raimo Lehti, Nick Mee, Simon Conway Morris, Andrew Murray, Dimi-
tri Nanopoulos, Chris Pritchard, Helen Quiggová, Stuart Raby, Martin Rees, 
Simon Rhodes, Adrian Rice, Graham Ross, Martin Rudnick, Chris Stringer, 
Rose Taylorová, Frank Tipler, John Turner, Steven Weinberg, John A. Whe-
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eler, Denys Wilkinson, Robin Wilson, Tracey Winwoodová a Alison Wrigh-
tová. Všichni s přátelským zájmem odpovídali na otázky, podávali návrhy 
nebo poskytovali informace a obrázky.

John D. Barrow
Cambridge, 2008
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