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[...] Zaczynamy oczywiœcie od podró¿y na okrêcie „Beagle”. W³aœnie przed 160 laty wyprawa by³a w toku, a Darwin zbli¿a³ siê do
Archipelagu Galapagos, najwa¿niejszego dla niego – jak siê póŸniej
okaza³o – obiektu badawczego tej podró¿y. Chocia¿ w moj¹ podró¿ udajê siê, bêd¹c o 4 lata starszy ni¿ Darwin, to i tak swoje
zdo³am osi¹gn¹æ.
W³aœciw¹ podró¿ przygotowujê lepiej ni¿ Darwin.
Zaoszczêdzi siê czas na podró¿y, bo któ¿, œwiadom swojej misji,
bêdzie marnotrawi³ piêæ lat na morzu.
Wezmê ze sob¹ najnowsze komputery i laboratoria, bibliotekê,
liczny sztab pomocników, którzy gorliwie bêd¹ ze mn¹ wspó³pracowali.
W moich póŸniejszych wspomnieniach, mówi¹c o narodzinach
idei naukowej, zrêcznie pominê rolê kapitana Fitzroya i protektora,
prof. Henslowa. Któ¿ zreszt¹ o nich dziœ pamiêta. Tylko Lyella nie
op³aca siê pomijaæ. Najlepiej gdy napiszê, ¿e na Galapagos i w inne
wa¿ne miejsca na Ziemi wybra³em siê z dobrze przygotowanym
planem i hipotez¹ wymagaj¹c¹ jedynie potwierdzenia.
Po wyprawie, w dalszej pracy uproœci siê te¿ znacznie korespondencjê jeœli chodzi o formê, treœæ i sposób jej przekazywania.
Skoñczy siê z prawieniem duserów pod adresem hodowców, rolników, myœliwych, podró¿ników. Postawi siê sprawê jasno: kto
chce dostarczaæ nam informacje, powinien tego dokonaæ sprawnie
i szybko. Najlepiej, jeœli bêd¹ to zwiêz³e odpowiedzi na nasze
pytania przekazywane faksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Odpowiednio przygotowane sekretarki bêd¹ je segregowaæ, wybieraæ
najwa¿niejsze dla mnie dane i potwierdzaæ na specjalnych drukach
wedle najlepszych amerykañskich wzorów. Zreszt¹ do wszystkiego dochodzimy sami, bo przyjmujemy, ¿e jesteœmy najlepsi. Nie
bêdzie siê powtarzaæ obserwacji i eksperymentów Darwina, tylko
lepiej zinterpretuje siê ich wyniki. Przecie¿ minê³o ju¿ ponad pó³tora
wieku od podró¿y na „Beagle” i póŸniejszej mozolnej pracy.
W podró¿ wybieram siê oczywiœcie z Plymouth, a nie z jakiegoœ
Gdañska lub Szczecina. To przecie¿ wstêp do sukcesu. Po podró¿y
zmieniam tak¿e styl ¿ycia. Nie bêdê tkwi³ w jakimœ Down... Bêdê
obecny wszêdzie tam, gdzie dzieje siê lub mówi coœ wa¿nego,
gdzie spotykaj¹ siê wa¿ne osobistoœci. Do Down bêdê jeŸdzi³ na

weekendy, by pokazywaæ znajomym i dziennikarzom, jakie to gnuœne ¿ycie prowadzi³ mój pierwowzór. Odt¹d œwiadomie u¿ywam
zaimków osobowych „ja” i „my”. Koniec z formami bezosobowymi!
A wiêc zaczynam swój wyœcig z czasem, z kolegami, z samym
sob¹! Dobry pomys³ ju¿ mam. Podstaw¹ przysz³ych sukcesów s¹:
sprawny przebieg studiów, kontakty z wybitnymi uczonymi, dobra
znajomoœæ trzech jêzyków obcych. Uczê siê tak¿e chiñskiego, bo
chcê siê wyró¿niæ. Bardzo dobra opinia i warunki zewnêtrzne, oto
moje dodatkowe atuty w tym wyœcigu. Reszta te¿ w³aœciwie nale¿y
do mnie. Jeszcze siê nie o¿eni³em, ale ju¿ wiem, kto bêdzie moj¹
¿on¹. To ta kobieta, która zrêcznie podtrzymuje we mnie wiarê
w moje mo¿liwoœci i chêtnie mówi o nadzwyczajnej misji, któr¹
mam do spe³nienia. To nic, ¿e z powodu jej ograniczenia popadam
niekiedy w moim œrodowisku w chwilowe zak³opotanie. W razie
potrzeby dokonam zmiany na stanowisku ¿ony. Tymczasem jest
mi niezbêdna i wokó³ mówi siê, ¿e oboje siê kochamy. Zreszt¹ to
córka mojego protektora.
A wiêc podejmujê wyzwanie! Pocz¹tek bardzo udany. Wszyscy
chwal¹ dobry pomys³ i sposób przeprowadzenia badañ, zachwycaj¹ siê sposobem dowodzenia i wynikami. Wreszcie najwa¿niejsza
chwila w ¿yciu przysz³ego uczonego: publiczna obrona rozprawy
doktorskiej. Niby wszystko bardzo dobrze, ale w recenzji znalaz³y
siê jakieœ drobne zarzuty, które wróg mojego promotora wyolbrzymia³. Zaczê³a siê krytyka, któr¹ znios³em bardzo Ÿle. Czy oni nie
rozumiej¹, ¿e moje pokolenie nie nawyk³o do krytyki, ¿e my Ÿle
znosimy brak afirmacji! Pomyœla³em pierwszy raz, ¿e gdyby to ode
mnie zale¿a³o, to zabroni³bym takiej formy niszczenia m³odych,
dobrze zapowiadaj¹cych siê uczonych. ¯yczliwi mówi¹ mi, ¿e
œwietnie siê broni³em, ale ja by³em przygotowany na bezdyskusyjny sukces.
Mówi siê o mnie dobrze, ale jakby z pewnym zastrze¿eniem.
Postanawiam nie zwracaæ na to uwagi. Wspinam siê wy¿ej, zw³aszcza ¿e nie mam godnych przeciwników. Wokó³ ¿ycie toczy siê niemrawo. Wspó³pracownicy to nieudacznicy, moi koledzy to niezgu³y,
niemrawcy i niedojdy. Lubiê tempo!
Czasem jednak nêka mnie obawa po³¹czona z zazdroœci¹. Nikomu oczywiœcie o tym nie mówiê. Jeœli czegoœ zazdroszczê Darwinowi, to tylko tego, ¿e nie musia³ deklarowaæ siê jako darwinista.
Coraz czêœciej odnoszê wra¿enie, ¿e mój opiekun te¿ zazdroœci
mi wszystkiego. Wokó³ odczuwa siê niechêæ. Kto j¹ podsyca? Do-

t¹d ¿ona, zachêcaj¹c mnie do wysi³ku, nie przebiera³a w œrodkach,
teraz coraz czêœciej ¿ali siê, ¿e j¹ zaniedbujê. Ale ja pamiêtam
o moich celach! Po drodze z niesmakiem pozbywam siê konkurentów.
Wreszcie dzie³o mojego ¿ycia, tak jak je sobie zamierzy³em, jest
gotowe. Tworzy³em je z przekonaniem, ¿e dorówna przynajmniej
dzie³u Darwina, jeœli go nie przewy¿szy. A tu nagonka! Niektórzy
mówi¹, ¿e zorganizowa³ j¹ mój niedawny protektor. Najwa¿niejsze
zarzuty g³osz¹, ¿e dzie³o napisane jest poœpiesznie, ¿e materia³y
zebrano i opracowano niedbale, ¿e za³o¿enia i wyniki s¹ wtórne.
Jakiœ domoros³y specjalista od modelowania twierdzi, ¿e s³abo
znam zasady analizy systemowej, ¿e moje modele s¹ prymitywne,
¿e mój poprzednik wyrazi³ to wprawdzie s³owami, ale w sposób
znacznie doskonalszy i bardziej przekonywaj¹cy. Sam zaczynam
w¹tpiæ w moje ulubione twierdzenie, ¿e nauka zaczê³a siê dopiero
od komputera. Przecie¿ wszystkich wokó³ o tym przekonywa³em.
I jak tu byæ nowatorem, jeœli byle kto stawia ci zarzut i inni go
w tym podtrzymuj¹, machaj¹c ci przed nosem swoimi modelami!
Wokó³ nie¿yczliwoœæ, ktoœ odrzuci³ mój projekt badawczy. A przecie¿
chcia³em jak najlepiej dla nauki. Kiedy oni to wreszcie zrozumiej¹?
Ale nie zrezygnujê z mojej misji! Zmieniam wiêc wspó³pracowników, reorganizujê pracowniê, szukam nowych kontaktów. Z zagranicy przysz³a wiadomoœæ o odwo³aniu moich wyk³adów. Rozpada
siê mój zespó³ interdyscyplinarny. Ale pozosta³a szko³a letnia i zlecone wyk³ady w kraju. Oczekujê wa¿nej wizyty. Rozbudowujê
zak³ad. Jeszcze im poka¿ê, co potrafiê. Czy nie ma legalnego sposobu na moich przeciwników? Dra¿ni¹ mnie nieliczni ju¿ pochlebcy.
¯ona mówi, ¿e ju¿ siê skoñczy³em, teœæ: ¿e jestem zbyt zarozumia³y
i zbyt pewny siebie, ¿e zatraci³em krytycyzm, którego nigdy zbyt
wiele nie mia³em. Drañ! Któ¿ by nie by³ pewny siebie, gdyby tak
jak ja by³ przekonany o swoich zdolnoœciach i roli, jak¹ ma do
spe³nienia w nauce.
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