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Když jsem napsal rozsáhlou učebnici o Einsteinově gravitaci
nazvanou příhodně Einstein Gravity in a Nutshell (Einsteinova gravitace v kostce, v dalším textu označovaná zkráceně
GNut), trochu se mě dotklo, když si někdo na Amazonu žertem stěžoval, že se mu sice knížka líbila, ale musel požádat
kamaráda, aby mu ji nosil. (Padavka! Cožpak už studenti
fyziky nechodí cvičit? Měla by se zavést povinná tělesná
výchova jako za mých bakalářských let!) Na druhé straně
váha knihy1 samozřejmě odráží vnitřní krásu a důležitost
fyzikálního oboru, který popisuje.
Každopádně když si moje nářky poslechla redaktorka
nakladatelství Princeton University Press Ingrid Gnerlichová,
s níž už řadu let spolupracuji, dostali jsme nápad, že bych
pro změnu napsal něco kratšího. Měl jsem pocit, že když
jsem napsal o Einsteinově gravitaci tlustý spis, mám nárok
na to, abych o ní napsal i stručnou knihu.
O Einsteinově gravitaci jsem v roce 1989 napsal i populární knihu s názvem An Old Man’s Toy: Gravity at Work and
Play in Einstein’s Universe (Hračka starého pána: Gravitace
při práci a hře v Einsteinově vesmíru), která později vyšla
s pozměněným názvem Einsteinův vesmír: gravitace při
práci a hře. Dále se na ni budu odkazovat jako na Toy. Tato
nejnovější kniha leží svou náročností někde mezi kostkou
a hračkou.
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