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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ελάχιστοι λαοί στη Γη δεν έχουν κάποιο μύθο για τη δημιουργία του
κόσμου. Οι Ινδιάνοι Ιροκουά της Αμερικής πιστεύουν ότι ο κόσμος
και τα πάντα πάνω του δημιουργήθηκαν από το Λαό του Ουρανού,
οι αρχαίοι Ιάπωνες πίστευαν ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από θεούς
οι οποίοι γεννήθηκαν από έναν και μοναδικό πράσινο βλαστό, ενώ
ακόμη και σήμερα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν βαθιά ότι το σύμπαν
δημιουργήθηκε, με τη μία ή την άλλη μορφή, από ένα θεό.
Το μικρό βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αφηγείται μια εκπληκτική, σύγχρονη ιστορία της δημιουργίας, την οποία έχουν συνθέσει
σχολαστικά τα τελευταία 150 χρόνια, από πάμπολλα κομμάτια, εκατοντάδες χιλιάδες βοτανολόγοι, ζωολόγοι, χημικοί και βιολόγοι ανά
τον κόσμο. Αντί για τον πλούσιο συμβολισμό των μύθων ή τις πατροπαράδοτες και αδιαμφισβήτητες βεβαιότητες των θρησκευτικών
δογμάτων, η ιστορία αυτή τείνει να βασίζεται στη δύσκολη γλώσσα
της επιστήμης και των πειραμάτων. Εξίσου τρομακτική για πολλούς
ανθρώπους σήμερα, όπως και την πρώτη φορά που τη δημοσιοποίησε ο Δαρβίνος, το 1859, αφηγείται την απίθανη πορεία ενός βακτηρίου που έγινε ένα είδος σκουληκιού, που μεταμορφώθηκε σε ψάρι,
που μεταμορφώθηκε σε ερπετό, που έγινε κάποιο είδος τρωκτικού,
που έγινε πίθηκος, που κατέληξε να γίνει άνθρωπος, να φύγει από
την Αφρική και να γίνει... εσείς.
Όπως πολλοί άλλοι μύθοι δημιουργίας, η ιστορία αυτή ακούγεται τελείως φανταστική. Όπως όλες οι καλές ιστορίες είναι γεμάτη
σεξ, θάνατο, οικογενειακές έριδες, καλοσύνη και φιλία. Είναι μια
ιστορία που κάποιοι ακούσανε για πρώτη φορά πρόσφατα, ενώ άλλοι ποτέ, αφού μόνο τώρα μπορούμε πια να συμπληρώσουμε τις λεπτομέρειές της. Και πάλι, όμως, η ιστορία δεν έχει ολοκληρωθεί και
συνεχίζει να αποκαλύπτει καινούριες πτυχές της. Αν καταφέρουμε
να επιβιώσουμε από τη σημερινή εποχή μαζικής εξαφάνισης ειδών
την οποία ενορχηστρώνουμε για τους συνταξιδιώτες μας σε αυτή τη
μικρή πύρινη μπάλα με το γήινο κέλυφος, θα μεταμορφωθούμε στην
πορεία σε κάτι άλλο.

