Richard Dawkins

Rzeka genów.
Darwinowski obraz życia

Skąd wzięło się na Ziemi życie? Skąd jego różnorodność i bogactwo? Jak mogą potoczyć się przyszłe
ewolucyjne losy naszej planety? Co to jest „bomba replikacyjna” i do czego prowadzi jej eksplozja?
Na te (i wiele innych pytań) odpowiada profesor Richard Dawkins, wybitny biolog, zoolog i
ewolucjonista, uczony od wielu lat związany z Uniwersytetem w Oksfordzie, gdzie zajmuje obecnie
katedrę Charles Simonyi Professor for the Public Understanding of Science oraz jest członkiem New
College.
Talent literacki i popularyzatorski autora Rzeki genów sprawia, że po tę książkę może (i powinien)
sięgnąć każdy, kogo ciekawi fenomen powstania i rozwoju życia, tajemnica genów i ewolucji czy
wreszcie przyszłe losy naszego gatunku.
O autorze Niedawno magazyn „Discover” nazwał Dawkinsa „rottweilerem Darwina”, składając mu w
ten sposób wyrazy uznania za bezpardonową – i skuteczną – obronę teorii ewolucji, „Prospect” zaś
uznał go (obok Umberta Eco i Noama Chomsky’ego) za jednego z trzech najwybitniejszych
współczesnych intelektualistów znanych szerokiej publiczności.
Międzynarodową sławę wykraczającą daleko poza środowisko naukowe przyniosła Richardowi
Dawkinsowi książka Samolubny gen, a uznanie jako dla wybitnego uczonego i świetnego pisarza
ugruntowały kolejne publikacje, między innymi Rozszerzony fenotyp, Ślepy zegarmistrz, Rzeka genów,
Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa, Rozplatanie tęczy, a wreszcie światowy bestseller lat
2006 i 2007 Bóg urojony.
Profesor Dawkins jest członkiem Royal Society oraz Royal Society of Literature. Za osiągnięcia
naukowe i pisarskie otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym między innymi Royal
Society of Literature Award (1987), Michael Faraday Award of the Royal Society (1990), International
Cosmos Prize for Achievement in Human Science (1997), Kistler Prize (2001), Shakespeare Prize
(2005), Lewis Thomas Prize (2006).
Polskim czytelnikom Richard Dawkins znany jest również dzięki wywiadom, jakich udzielił ostatnio
między innymi „Przekrojowi” oraz „Europie” (dodatek do „Dziennika”), a także z filmu dokumentalnego
Korzenie wszelkiego zła?, wyemitowanego przez TV Planete.
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