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Liliana Sonik: Cały ten zgiełk  

Łaska pańska  

Podobno Alfred Nobel, zazdrosny o miłość kobiety związanej ze szwedzkim matematykiem Mittag-

Lefflerem, pominął matematykę, bo nagroda musiałaby przypaść rywalowi. Lars Garding i Lars 

Hörmander napisali całą książkę ("Why Is There No Nobel Prize in Mathematics?"), by obalić tę wersję 
zdarzeń. Tak czy owak Nagrody Nobla z matematyki nie ma. A te, które są, budzą kontrowersje.  

Nobla pokojowego od dawna nie przyznano komuś, kto żyje i działa w państwie prześladującym. Komitet 

pominął chińskich dysydentów, nie uznał też zasług Jana Pawła II. Nagrodził za to Ala Gore'a, apostoła 

walki z ociepleniem klimatu, i Wangari Maathai za sadzenie drzew w Afryce. Przedmiotem nieustannych 

sporów są Noble literackie. Najmniej sprzeciwów budzą decyzje o nagrodach w naukach ścisłych. Ale 
chyba tylko dlatego, że niespecjaliście trudno werdykt ocenić.  

Dopiero teraz dowiadujemy się więc, że bez Douglasa Prashera nie byłoby Nobla 2008 z chemii. 

Podczas gdy laureaci - Osamu Shimomura, Martin Chalfie i Roger Tsien - mają zagwarantowane miejsca 

w encyklopediach i półtora miliona dolarów, Prasher musi zadowolić się 10 dolarami na godzinę, które 

zarabia jako taksówkarz. Ale to właśnie Prasher wyizolował gen świecącego białka, gdy w latach 80. XX 

wieku korzystając ze stypendium pracował w Laboratorium Biologii Morskiej w Massachusetts. Chalfie 

prosił go wtedy o zgodę na wykorzystanie wyników tych badań i zgodę tę uzyskał. "Myślę - mówi dziś 

Prasher - że kto korzysta z publicznych środków, ten ma obowiązek udostępnić rezultaty swej pracy 
innym".  

Chalfie potwierdza i przyznaje: "Komitet noblowski mógł nagrodzić Prashera, Shimamurę i Tsiena, a mnie 
pominąć".  

Prasher nie miał szczęścia: odmawiano mu następnych grantów. W końcu, nie chcąc korzystać z zasiłku 

dla bezrobotnych, podjął pracę jako taksówkarz. Dziś ma 57 lat i niewielkie szanse na powrót do czynnej 
nauki i wielkie odkrycia.  

Cóż, kariera naukowa nie jest ścieżką wysadzaną różami, w każdym razie nie zawsze. A decyzje 

Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk przypominają ilustrację powiedzenia, że łaska pańska na pstrym 
koniu jeździ.  
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