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Předmluva

Hvězdné války a sci- i obecně mě životem doprovázı́ jižy
dlouho.

V tomtéž létě, které přineslo Epizodu I: Skrytou hrozbu, 
jsem navrhl a obhájil prvnı́ univerzitnı́ obor na planetě Zemi,
který se zabýval vědou a vědeckou ikcı́.

Pro světový tisk to byl slavnostnı ́den. Tento obor studen-
tům dovoloval studovat „sci- i – od vydánı ́Frankensteina Mary 
Shellyové až po nejnovějšı ́ epizodu Hvězdných válek.“ Prvnı́
sylabus tehdy v roce 1999 zkoumal „spojnici mezi vědeckou
ikcı ́a ‚skutečnouʻ vědou“ a „posuzoval kulturnı ́význam vědy 

a vědecké ikce.“ Převážnou část následujıćıćh dvaceti let se
zabývám vztahy mezi vesmı́rem, vědou a kulturou.

Stejným tématům se věnuje i tato kniha.
Skrze optiku Hvězdných válek vidı́me vesmı́r v úplněk

novém světle. Takřka každý den odhalı́ věda něco nového
a potenciálně šokujıćı́ho o světě, ve kterém žijeme, jakož
i o jeho vztahu ke zbytku vesmı́ru: nespočet galaxiı́ kroužı-́
cıćh prostorem a časem, vzestup robotů, rozluštěnı́ lidského
genomu. Vesmı́r se jevı́ čı́m dál decentralizovanějšı́, nekoneč-
nějšı́ a neznámějšı́. Je to zkrátka podivné mı́sto.

Hvězdné války jsou reakcı́ na tento kulturnı́ šok – šok y
z toho, že se stáváme čı́m dál okrajovějšı́ součástı́ nepřátel-
ského kosmu. Přı́běhy Hvězdných válek nám pomáhajı́ vypo-k
řádat se s tı́mto novým vesmı́rem, který nám věda odhaluje.
Jejich účinek spočı́vá v tom, že nám dávajı́ možnost zakusit 
vědecké objevy, pocı́tit je a pochopit jejich lidský rozměr.
Vracejı́ vesmı́ru pečeť lidskosti. Polidšťujı́ to, co nám bývalo
cizı́.

Jistě, je dobře možné, že ve vesmı́ru je vıće hvězd než
zrnek pı́sku na všech plážıćh Země dohromady. Možná v tom
ohromném neznámu za hranicemi našı́ nepatrné Mléčné
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dráhy pluje sto miliard galaxiı́. Ale Hvězdné války nám dávajı́y
pocit, že nám ta naše Galaxie může patřit. Země možná už
nesedı́ ve středu kosmu a Slunce už nenı́ jedinou hvězdou obı-́
hanou planetami, avšak krůček po krůčku, hnáni do vesmı́ru
touhou objevovat (ideálně ve vlastnı́m Millennium Falconu),
bychom tu Galaxii přeci jen jednou mohli ovládnout.

Jakoby věda vesmı́ru nebyla už tak dost skličujıćı́, máme tu
ještě Darwina. Clověka mezi mikroby bez jakékoliv zvláštnı́
imunity vůči čelistem evoluce a s mizivými důkazy o Božı́
existenci. Každý objev v oblasti biologie od jeho dob až po tu 
dnešnı́ měl ohromný dopad jak na lidský úděl, tak i na smysl
života ve vesmı́ru.

Hvězdné války v tomto ohledu pomáhajı́. Usnadňujı́ námy
představit si, jak by evoluce mohla probı́hat v kosmickém
měřı́tku. Darwinova teorie evoluce má dvojı́ efekt. Popisuje
mechanismus vývoje života na Zemi a současně nabı́zı́ ten-
týž mechanismus představám o tom, jak by se mohl rozvı-́
jet a vyvıj́et mimozemský život v mimozemském prostředı́.
Evolučnı́ biologové si mohou vymýšlet všelijaké scénáře, ale
Hvězdné války tyto scénáře zasazujı́ do sci- i, a tak se námy
vědecké teorie vracı́ pozměněny ikcı́.

Proto jsou Hvězdné války svým způsobem revolučnı́.y
Vyobrazovánı́ vesmı́ru v nich působı́, abych tak řekl, dialek-
ticky: kosmos se nám vracı́ přetvořen. Skrze představy pra-
zvláštnıćh světů Hvězdných válek začı́náme nahlı́žet na život k
ve vesmı́ru z nové perspektivy.

Je snadné nechat se uchvátit nekonečným množstvı́m
obrazů, které Hvězdné války nabı́zejı́: ohromujı́cı́ různoro-y
dostı́ hvězdných soustav a planet, mimozemských druhů
a vesmı́rných lodı́, droidů, kyborgů, her světla a životnıćh sil.

Zjednodušeně řečeno, Hvězdné války pojednávajı́ v pod-y
statě o vztahu mezi věcmi lidskými a mimolidskými. Tı́m se
také řıd́ı́ struktura této knihy. Je rozdělena do pěti koncep-
tuálnıćh témat: vesmı́r, cestovánı́ ve vesmı́ru, technologie,
biotechnologie a mimozemšťané. Každé z těchto témat vede
k bádánı́ nad vztahem mezi tı́m lidským a tı́m mimolidským. 
Jejich bližšı́ zkoumánı́ osvětlı́ génia Hvězdných válek, jako
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kdybychom si na něj posvı́tili chvějivou zářı́ světelného meče,
a ukáže nám, jak celá tato značka funguje.

Vesmír. Vesmı́r Hvězdných válek je rozlehlým dějištěm přı́-k
běhů. Je ale také rozměrem toho mimolidského, přı́rodnı́ho
světa s hojnostı́ hvězd a obyvatelných planet.

Cestování vesmírem. Jedna věc je vzı́t si vesmı́r za dějiště.
Ale jak se dostat z jedné hvězdné soustavy do jiné? Tato část 
řešı́ mimolidskou otázku cestovánı́ ke hvězdám, a to včetně
pohybu nadsvětelnou rychlostı́, hyperprostoru a jisté gigan-
tické vesmı́rné stanice.

Technologie. Jaké stroje asi přinese budoucnost? Hvězdné 
války majı́ co řıćt o vzestupu robotů i o perspektivách uměléy
inteligence. A co teprve technologie spojené se sociálnı́m
inženýrstvı́m a permanentnı́m dohledem v Galaktickém
impériu?

Biotechnologie. Cı́m by se lidé jednoho dne mohli stát?
Ať už jde o genetické inženýrstvı́ nebo biotechnologická
vylepšenı́, Hvězdné války nahlı́žejı́ do budoucı́ho rozvoje našı́ y
tělesné stavby.

Mimozemšťané. Pokud vesmı́r skutečně je rozlehlým ději-
štěm plným obyvatelných planet, jaká stvořenı́ asi čı́hajı́
v jeho hlubinách? Hvězdné války přivedly na svět některéy
z těch nejslavnějšıćh mimozemských forem života ve ilmu
a ikci vůbec.

Připojte se tedy k našemu nepředpojatému hledánı́
vědy v přı́bězıćh světově nejoblı́benějšı́ vědeckofantastické
značky.
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