
Ειδική έKδoσn για mv εφημερίδα 

10 ΒΗΜΑ 

Μετάφραση: γβόννη MΙXαnλίδoυ Γεωργάτσου - Καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας 
Επιστημονική επιμέλεια: I'Γ. Γεωργάτσος -
Καθηγητής Βιοχημείας Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 
Επιμέλεια σειράς: Άννα Αστρινάκη 
Διεύθυνσn σχεδιασμού: Γιάννης Καρλόπουλος / ΤΟ ΒΗΜΑ 
Σχεδιασμός εξωφύλλου: Βασίλης Γεωργίου / ΤΟ ΒΗΜΑ 
Σελιδoπoίησn: ΑΡΧΕΤΥΠΟ - Γραφικές Τέχνες 
EKτύπωσn. βιβλιοδεσία: G. CANALE & S.p.A. 

ISBN: 978-960-469-712-0 
Τίτλος πρωτοτύπου: The Double Helix, πρώτη έκδοση 1968 
© James D. Watson. 1968 
© Για την ελλπνική γλώσσα Εκδόσεις Τροχαλία / alI ήghts reserνed 

© 2010 για αυτή την έKδOσn Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. 

Η πνευματική ιδιοκmσία απακτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς mv ανάγκη ρήτρας. 
απαγoρεUΤΙKής των πρασβαλών της. Επισημαίνεται, πάντως, ότι κατά ταν Ν. 2387/20 (όπως έχει 
τροποπαιπθεί με ταν Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση mς Βέρνης 
(που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε 
κάποιο σύστημα διάσωσης, και γενικά π αναπαραγωγή του παρόντος έργου. με οποιονδήΠΟΤΕ 
τρόπα ή μαρφή, τμηματικά ή περιληmικά στο πρωτότυπα ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, 
χωρίς γραπτή άδειο του εκδόm. 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



Τζέιμς 
Γουότσον 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



Στ" Ναόμι Μίτσισον 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



Πρόλογος σmν έκδοση από «Το Βήμα» ............................................... 9 

Πρόλογος Ι.Γ. Γεωργάτσου ................................................................. 23 

Πρόλογος του σερ Λόρενς Μπραγκ ................................................... 27 

Πρόλογος ........................................................................................... 29 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 

1 ........................................................................................................ 33 

2 ........................................................................................................ 37 

3 ........................................................................................................ 41 

4 ........................................................................................................ 45 

5 ........................................................................................................ 49 

6 ........................................................................................................ 53 

7 ........................................................................................................ 57 

8 ........................................................................................................ 63 

9 ........................................................................................................ 67 

10 ........................................................................................................ 71 

11 ........................................................................................................ 75 

12 ..................................... ................................................................... 81 

13 .............................................. .......................................................... 87 

14 ........................................................................................................ 91 

15 ........................................................................................................ 95 

16 ........................................................................................................ 99 

17 ...................................................................................................... 103 

18 ...................................................................................................... 107 

19 ....................................................................................................... 113 

'20 ....................................................................................•................. 117 

'21 ...................................................................................................... 123 

'2'2 ..................................................................................•................... 129 

'23 ........... ........................................................................................... 133 

'24 ...................................................................................................... 137 

'25 ...........................•.......................................................................... 143 

'26 ...................................................................................................... 149 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



27 ...................................................................................................... 155 

28 ...................................................................................................... 161 

29 ...................................................................................................... 167 

Επίλογος ............................................................................................ 171 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



Βλέπομεν Υaρ άρτι δΙ εσόmροu εν aινίΥμaτι ΤΟ 1968,διάβασα στΟΠΡωτότυπο τπΔιπλnΈλικaτουΤζέιμςΓουό

τσον που μόλις είχε εκδοθεί κι είχε φτάσει μέχρι τπν Αθήνα, και 

μάλιστα μονορούφι σαν να διάβαφαΣΤUΝOμΙKό μυθιστόρημα που 

δεν μπορείς να το βάλεις κάτω. Και ήταν βέβαια αδύνατον να φανταστώ 

πως τρία χρόνια αργότερα, στο ΚέμΠΡΙΤζ τπς Μασαχουσέτης, θα συνα

ντούσα από κοντά τον σuγγραφέα του βιβλίου που ήταν ακόμα μέσα στο 

μυαλό μου «ιερό τέρας». 

Ο θόρυβος και οι οξύτατες διαμάχες, που είχαν αρχίσει πριν καν κu

κλοφορήσει το βιβλίο και φούντωσαν αμέσως μετά, ίσως έπαιξαν κά

ποιο ρόλο στπν απίστΕUΤΠεκδoΤΙKή του επιτυχία. Για 18 ολόκλπρες εβδο

μάδες ήταν στον κατάλογο βιβλίων που ήταν πρώτα σε πωλήσεις, και σε 

ένα σπμείο έφτασε στπν τρίτπ θέσπ. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 24 δια

φορετικές εκδόσεις (μία σχολιασμένπ), και το βιβλίο έχει ανατυπωθεί 

αμέτρητες φορές κι έχει μεταφραστεί σε 12 γλώσσες. Υπολογίζεται ότι 

έχουν πουληθεί περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. 

Η ελληνική έκδοσπ τπς Διπλns ' Ε λικasέγινε το 1990 από τον εκδο

τικό οίκο «Τροχαλία» σε μετάφρασπ Υβόννης Γεωργάτσου, και είναι αυ

τή ακριβώς η έκδοσπ που παρουσιάζει τώρα «Το Βήμα». Ο φίλος μου 

Γιάννης Γεωργάτσος, ομότιμος Καθηνητής τπς Βιοχημείας στο Αριστο

τέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, έχει προλογίσει με θαυμάσιο τρό

πο τπν ελληνική έκδοσπ, σε σπμείο που να αναρωτιέται κανείς αν ο επι

πρόσθετος πρόλογος που μου ζητήθπκε να γράψω ειδικά για τπν έκδοσπ 

του «Βήματος» εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότπτα. Ίσως η απόφασή μου 

να αποφύγω κουραστικές επαναλήψεις και να μιλήσω για τπν ιστορία και 
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12 Τζέιμς Γουότσον 

τις συνέπειες του βιβλίου ώς τις μέρες μας, δπλαδή 20 χρόνια μετά την 

έκδοση της «Τροχαλίας», μου δίνει κάποια ελαφρυντικά. 

Η έκδοση της Διπλi!sΈλικαSτην άνοιξπ του 1968 σόκαρε το επιστη

μονικόκατεστημένο και προκάλεσε αμέσως μια πλnμμύρα από αντιφατι

κές κριτικές (μέχρι και 40). Οι περισσότερες ήταν αΠΡOKάλUΠΤα εχθρικές. 

Μερικές μάλιστα εμφανίστηκαν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, πα

ρόλο που ο Γουότσον δεν είχε γράψει οίπε επιστημονική ανασκόππση ού

τε τεκμηριωμένο ιστορικό δοκίμιο, αλλά ένα πολύ προσωπικό και, ανα

πόφευκτα, μονόπλευρο χρονικό. Οι σχολιαστές, όπως είπε κάποιος, 

φαινόταν σαν να μην είχαν διαβάσει το ίδιο βιβλίο κι ο KαθέναςπαρoUΣίαζε 

τη δική του εκδοχή, όπως τα πρόσωπα της ταινίας του Κουροσάβα Ρασο

μόνο Οι εντυπώσεις, λοιπόν, πoυ δημΙOυργήθnKαν, όχι μόνο στους βιολα

γικούς κύκλους αλλά και στο κοινό, ήταν ένα συνονθύλευμα αντικατο

πτρισμών μέσα από παραμορφωτικούς καθρέφτες. Το αποτέλεσμα ήταν 

να γίνει στην περίπτωση του Τζέιμς Γουότσον μια μεγάλη σύνxuσn ανά

μεσα στο πρόσωπο και στο προσωπείο. Είναι πολύ ειρωνικό το γεγονός 

ότι το βιβλίο που, όσο κανένα άλλο, απομυθοποίησε τους επιστήμονες 

(όχι την επιστήμη) έγινε ταυrόxρoνα και χωρίς πρόθεση το θεμέλιο για τη 

δημιουργία μιας κάποιας «μυθολογίας» γύρω από τη μοριακή βιολογία. 

Το κύριο μέρος του βιβλίου διηγείται τα γεγονότα που συνέβησαν 

μέσα σε 18 μήνες στο ΚέμΠΡΙΤζ της Αγγλίας και οδήγησαν σε ένα κορυ

φαίο επιστημονικό επίτευγμα κι ένα γιγαντιαίο βήμα για τη βιοϊατρική: 

την περιγραφή της δομής του DNA. 

Παρένθεσn: Τι είναι λοιπόν αυτό το DNA; 

Η αισθητική γοητεία του DNA κάνει το μόριο ιδιαίτερα ελκυστικό. Πολ

λοί καλλιτέχνες το έχουν ζωγραφίσει (ο Σαλβαντόρ Νταλί δύο φορές) και 

κάποιας έγραψε ότι είναι «η Μόνα Λίζα της σύγχρονης επιστήμης». Σαν 

διακοσμητικό στοιχείο, το DNA είναι σήμερα παντού. Θα το δείτε πάνω 

σε κύπελλα του καφέ, μπουκαλάκια με άρωμα, μπλουζάκια με στάμπες, 

κι όλων των ειδών τα κοσμήματα. Για το πλατύ κοινό είναι ένα «μαγικό» 

υλικό που όλοι το 'χουν ακουστά και ξέρουν ότι σχετίζεται με την κλη

ρονομικότητα, κι είναι ακόμα κάτι σαν «ταυrότητα» (καλίπερη από δα

κτυλικά αποτυπώματα) που συχνά παίζει ρόλο σε δημοφιλή τηλεοπτικά 

προγράμματα με αστυνόμους και ιατροδικαστές. ΔιαβάζΟντας όμως τη 

Διπλή Έλικα, ο αναγνώστης που δεν είναι ειδικός κι έχει ξεχάσει τα μα

θήματα βιολογίας και τις ασκήσεις του γυμνασίου ή του λυκείου ίσως 

μπερδευrεί με κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Μερικές λοιπόν σχετικές 

πληροφορίες (πιθανότατα απίστευrα βαρετές) αναφέρονται παρακάτω 

περιληπτικά με σκοπό να τον βοηθήσουν. 
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Η Διπλή Έλικα 13 

Το ΟΝΑ έχει ενδιαφέρον όχι μόνο από άποψη μοριακή, αλλά και σαν 

υλικό που μπορείς να το δεις και το ηιάσεις. Το υδατικό του διάλυμα, αν 

κάποιος το καθαρίσει από όλα τα άλλα κιmαΡΙKά συστατικά, είναι ιξώ

δες και διαυγές. Αν όμως αρχίσεις να ρίχνεις μέσα παγωμένη αλκοόλη, 

το ΟΝΑ βγαίνει από το διάλυμα και φαίνεται πάλλευκο. Κι αν βάλεις μέ

σα ένα γυάλινο ραβδί κι aρxίσεις να το στριφογυρίζεις, κολλάει πάνω. 

Και πριν ξεραθεί, είναι μια μάζα από όμορφες ίνες σαν το «μαλλί της γριάς» 

και σου ' ρχεται να το φας. 

Το ΟΝΑ (deoxyήbonudeic add, δεoξυριβOνOUΚΛεϊKό οξύ) είναι ένα 

δίκλωνο ελικοειδές μόριο που μοιάζει με μια στριφογυριστή σκάλα (όπως 

οι σιδερένιες σκάλες που υπάρχουν στο πίσω μέρος από μερικές πολυ

κατοικίες και πάνε στην ταράτσα). Τα μπράτσα της σκάλας (δύο κλώνοι 

ή αλυσίδες που είναι δεξιόστροφες και περιστρέφονται γύρω από έναν 

κοινό άξονα) αποτελούνται από δεοξυριβόζΠ (ένα σάκχαρο) και φω

σφορικό οξύ που εναλλάσσονται επαναληmικά. Επειδή οι δακτύλιοι του 

σακχάρου έχουν αντίθετη κατεύθυνση σε κάθε κλώνο (χημική πολικό

τητα), λέμε ότι οι ελικοειδείς αλυσίδες του ΟΝΑ είναι αντιπαράλληλες. 

Τα σκαλοπάτια είναι ζευγάρια αζωτούχων μορίων (βάσεων) που είναι 

ηλατιά. Υπάρχει όμως ιδιαίτερο ζευγάρωμα των βάσεων. Η βάση Α (αδε

νίνη) της μιας αλυσίδας συνδέεται πάντα (με δεσμούς υδρογόνου) με Τ 

(θυμίνη) από την άλλη αλυσίδα (<<σκαλοπάτι» Α-Τ), και ανάλογα η G (γουα

νίνη) συνδέεται με C (ΚUΤOOίνη) (<<σκαλοπάτι» G-C). Έτσι, οι αλυσίδες εί

ναι συμπληρωματικές, ενώ η αλληλοδιαδοχή (αλληλουχία) των βάσεων 

σε κάθε κλώνο μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Π.χ., η αλληλουχία 5' 

AGΤCATG3' στη μια αλυσίδα είναι συμπληρωματική με την αλληλουχία 

3' ΤCAGThC5' στην άλλη (οι αριθμοί 3 και 5 έχουν σχέση με χημικές θέ

σεις που ορίζΟυν τις αντίθετες κατευθύνσεις των κλώνων). Το εύρος της 

διπλής έλικας είναι 2 νανόμετρα (2 δισεκατομμυριοστά του μέτρου) και 

το βήμα της έλικας που αντιστοιχεί σε 10 ζευγάρια βάσεων είναι 3,4 να

νόμετρα. Οι δυνάμεις που ΣUΓΚΡΑτoύν τις αλυσίδες είναι οι δεσμοί υδρο

γόνου ανάμεσα στις βάσεις που ζευγαρώνουν και επίσης οι πιο σημα

ντικές «δυνάμεις στοιβάγματα;» (stackingforces) που εξασκούν οι πλατιές 

βάσεις μεταξύ τους, έτσι που είναι στοιβαγμένες η μια πάνω στην άλλη 

(σαν στοίβες από νομίσματα). Το ΟΝΑ είναι λεmό, αλλά πάρα πολύ μα

κρύ μόριο που βρίσκεται μέσα στους κιmαΡΙKoύς πυρήνες wλιγμένο 

σαν κουβάρι. Ένα κύττaρo είναι πολύ μικρό (ένα δισεκατομμύριο κύτ

ταρα ζυγίζουν μόλις ένα γραμμάριο), αλλά το ΟΝΑ ενός κιmάρoυ θηλα

στικού (αν ξεwλΙXτεί) έχει μήκος 2 μέτρα! Το συνολικό ΟΝΑ των χρω

μοσωμάτων είναι το γονιδίωμα, αλλά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του 

(περίπου 3-5%) είναι πληροφοριακό και αποτελεί γονίδια που κωδικο

ι ιοιούν πρωτέί\ιες. 
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14 Τζέιμς Γουότσον 

Succesde scandale? 

Τα κύρια πρόσωπα υις ΔιπλnsΈλικasείναι ο αφηγnΊής Τζέιμς Γουότσον 

(1928-), που πάντα προτιμούσε να τον αποκαλούν Τζιμ, και ο Φράνσις 

Κρικ (1916-2004) στο ΕργασΊήριο Κάβεντις του τμήματος φυσικής του 

Πανεπισmμίoυ ΚέμπρΙΤζ υις Αγγλίας, η Ρόζαλιντ Φράνκλιν (1920-1958) 

και ο Μόρις Γουίλκινς (1916-2004), και οι δύο στο Κολέγιο Κινγκ (πα

ράρτημα του Πανεπισmμίoυ τoυ Λονδίνου), και ο ΛάινουςΠόλινγκ (1901-

1994) στο Ινστιτούτο Τεχνολογίαςυις Καλιφόρνιας. Το θέμα του βιβλίου 

είναι ένας «αγώνας δρόμου» για τη λύση ενός σημαντικού προβλήμα

τος. Συιν ουσία ο αγώνας ήταν ανάμεσα στους Γουότσον και Κρικ από 

m μια μεριά και στον Πόλινγκ από υιν άλλη (η Φράνκλιν και ο Γουίλκινς 

ούτε που ήξεραν ότι βρίσκονταν σε συναγωνισμό). 

Τον Οκτώβριο του 1951, όταν ήταν μόλις 23 ετών, ο Γουότσον έφτα

σε στο Κάβεντις (ένα εργασΊήριο σε κατάσταση παρακμής) σαν μεταδι

δακτορικός ερεuνnΊής (είχε πάρει το Ph.D. του σε πολύ νεαρή ηλικία ένα 

χρόνο πριν). Του έδωσαν να μοιραστεί ένα γραφείο με τον Κρικ, που ήταν 

τότε 35 ετών και δεν είχε τελειώσει ακόμα m διατριβή του (είχε καθυ

στερήσει λόγω του πολέμου). Εκτός από το γραφείο τους, οι Γουότσον 

και Κρικ είχαν και κάτι άλλο κοινό: το ενδιαφέρον τους για το βασικό πρό

βλημα πώς εναποθηκεύονται οι γενετικές πληροφορίες σε μοριακή μορ

φή. Ο Γουότσον πίστευε ότι το υλικό των γονιδίων είναι ΟΝΑ, κι ήλΠΙζε 

να μελεΊήσει m δομή του μαθαίνοντας κάτι για υιν ανάλυση κρυστάλ

λων με περίθλαση ακτίνων Χ, κάτι που ήξερε αρκετά καλά ο Κρικ, του

λάχιστον θεωρητικά (οι βασικές σηουδές του ήταν σm φυσική). Απο

φάσισαν να λύσουν το πρόβλημα υις δομής του ΟΝΑ φτιάχνοντας 

μοριακά μοντέλα. Αυτό είχε κάνει πριν με επιτυχία ο Πόλινγκ για m δο

μή των πρωτέίνών και τους είχε εμπνεύσει. Ήταν και οι δύο τους στοχα

στές, όχι πειραματιστές. Για να επιτύχουν όμως το σκοπό τους, χρεια

ζόταν τα πειραματικά δεδομένα άλλων ερευνητών. 

Στις 21 Νοεμβρίου του 1951, ο Γουότσον πήγε στο Λονδίνο να ακού

σει ένα σεμινάριο υις Ρόζαλιντ Φράνκλιν που ήταν πολύ σηουδαία κρυ

στaλλoγράφoς και μάλιστα πιο προχωρημένη από τον Γουίλκινς εκείνη 

υιν εποχή. Εργαζόταν ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ίδιο εργα

σΊήριο με τον Γουίλκινς και είχαν μεταξύ τους πρσστριβές, αλλά δεν ήταν 

η βοηθός του, όπως αναφέρει λανθασμένα ο Γουότσον. θεωρούσευι με

λέτη των κρυστάλλων ONAδΙKόυιςερεuνnΤΙKό πρόγραμμα, παρόλο που 

ο Γουίλκινς εργαζόταν πάνω στο ίδιο θέμα. Ο Γουότσον δεν κράυισε ση

μειώσεις απόυιν ομιλία και οι πλnρoφoρίεςπoυ μετέφερε στον Κρικ ήταν 

ανακριβείς. Μέσα σε λίγες μέρες όμως έφτιαξαν ένα μοντέλο με τρεις έλι

κες που είχε τις βάσεις απέξω και m «σπονδυλική στήλη» από σάκχαρο 

και φωσφορικό οξύ στο εσωτερικό. Όταν κάλεσαν τον Γουίλκινς και m 
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Η Διπλή Έλικα 15 

Φράνκλιν να το δουν, η Φράνκλιν έβαλε αμέσως τα γέλια λέγοντας ότι το 

'χαν φτιάξει «ανάποδα». Οι Γουότσον και Κρικ δεν άργησαν να παραδε

χτούν ότι η προσπάθειά τους είχε καταλήξει σε φιάσκο. 

Τον Μάιο του 1952, ο Έρβιν Τσάργκρaφ, σπουδαίος αυστριακός βιο

χημικός που εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υ όρκnς, 

έκανε μια επίσκεψη στο εργαστήριο Κάβεντις και συναντήθηκε με τους 

Γουότσον και Κρικ. Δύο χρόνια πριν, ο Τσάργκρaφ είχε δημοσιεύσει μια 

σημαντική παρατήρηση για τη βιοχημική σύσταση του ΟΝΑ, χωρίς όμως 

να μπορέσει να την ερμηνεύσει. Είχε βρει ότι, ανεξάρτητα από τον ορ

γανισμό προέλευσπς του ΟΝΑ, ο αριθμός των βάσεων Α και G (πουρί

νες) είναι ίσος με τον αριθμό Τ και C (πυριμιδίνες), κι ακόμα ότι Α = Τ και 

G=C, ενώ ο λόγος Α+ T/GtC διαφέρει ανάμεσα στα είδη των οργανισμών. 

Ο Γουότσον ήταν ενήμερος γι' αυτά τα ευρήματα, αλλά ο Κρικ τα έμαθε 

για πρώτη φορά συζητώντας με τον Τσάργκραφ κι άρχισε αμέσως να 

σκέφτεται για μια αρχή συμπληρωματικότητας των βάσεων του DNA. 

Περιγράφοντας αυτή τη συνάντηση πολλά χρόνια αργότερα ο Τσάρ

γκραφ είπε: «Με εντυπωσίασαν με την παντελή τους άγνοια. Ποτέ δεν 

συνάντησα δύο ανθρώπους που ήξεραν τόσο λίγα πράγματα, αλλά είχαν 

τη φιλοδοξία να καταφέρουν τόσα πολλά». Οι παρατηρήσεις του Τ σάρ

γκραφ έπαιξαν μεγάλο ρόλo στnν κατασκευή του σωστού μοντέλου του 

ΟΝΑ, αλλά ο Τσάργκραφ που δεν τις είχε αξιοποιήσει ο ίδιος έγινε απα

ράδεκτα πικρόχολος δηλώνοντας αργότερα για τους Γουότσον και Κρικ: 

«Το γεγονός ότι στις μέρες μας τέτοιοι πυγμαίοι ρίχνουν τέτοιες γιγα

ντιαίες σκιές δείχνει μόνο πως έχει βραδιάσει». 

Επίσης τον Μάιο του 1952, η Ρόζαλιντ Φράνκλιν έκανε τη σημαντική 

ανακάλυψη ότι κάτω από πειραματικές συνθήκες υπάρχουν δύο μορφές 

DΝΑ, Α και Β, που οι κρυσταλλογραφικές τους εικόνες με περίθλασπ 

ακτίνων Χ διαφέρουν (η Β μορφή είναι ενυδατωμένη σε πολύ μεγαλύτε

ρο βαθμό και αντιστοιχεί περισσότερο στο ΟΝΑ μέσα στα κύτταρα). Η 

Φράνκλιν όμως συγκέντρωσε τις ερευνnΤΙKές της προσπάθειες στη μορ

φήΑ και στα μέσα Ιουλίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ΟΝΑ δεν εί

ναι ελικοειδές μόριο. Έστειλε μάλιστα για αστείο στα γειτονικά εργα

στήρια ένα «κηδειόχαρτο» με μαύρο πλαίσιο αναγγέλλοντας το «θάνατο 

της έλικας». 

Στις 28 Ιανουαρίου του 1953, ένα αντίτυπο μιας εργασίας του Πό

λινγκ που θα δημοσιευόταν σε ένα μήνα και πρότεινε ένα μοντέλο της 

δομής του ΟΝΑ έφτασε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού στο εργαστή

ριο Κάβεντις. Οι Γουότσον και Κρικ πέρασαν στιγμές αγωνίας κι ύστερα 

κατάλαβαν ότι το μοντέλο που πρότεινε ο Πόλινγκ για μια τριπλή έλικα 

ήταν λάθος. Πήγαν λοιπόν να τα πιουν και να εορτάσουν. 

Δυο μέρες αργότερα, ο Γουότσον πήγε στο Λονδίνο κι έκανε χωρίς 

προειδοποίηση μια επίσκεψη στη Φράνκλιν για να της δείξει το μοντέλο 
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16 Τζέιμς Γουότσον 

του Πόλινγκ. Καβγάδισαν όμως μάλλον άσχημα. Καθώς έφευγε ο Γουό

τσον συνάντησε τον Γουίλκινς, κι αυι:ό<; του έδειξε μια καταπληκτική φω

τογραφία mς Φράνκλιν για τη μορφή Β του DΝΑ χωρίς mv άδειά της. 

«Τη στιγμή που είδα αυτή m φωτογραφία, έμεινα με το στόμα ανοιχτό 

κι ο σφυγμός μου άρχισε να καλπάζει», έγραψε αργότερα ο Γουότσον. 

Δεν υπήρχε καμιά aμφιβOλία ότι η φωτογραφία (που έχει μείνει στην ιστο

ρία με το όνομα «Β51») έδειχνε μια έλικα και πληροφορίες για τις δομι

κές mςπαραμέτρους. Ο Κρικ επιβεβαίωσε τιςπλnραρoρίες που του έφε

ρε ο Γουότσον κι έμαθε και μερικές ακόμα λεπτομέρειες από μια αναφορά 

των ερευνητικών πεπραγμένων που είχαν γράψει οι διάφορες ομάδες 

του Κολεγίου Κινγκ, κι ανάμεσά τους η Φράνκλιν (η αναφορά αυτή δεν 

ήταν εμπιστευι:ικό έγγραφο, αλλά έφτασε στα χέρια του Κρικ και πάλι 

χωρίς άδεια). 

Με όλες αυι:ές τις πληροφορίες και τις ιδέες του Κρικ για συμπλη

ρωματικόmτα των βάσεων και αντιπαράλλnλες αλυσίδες, ο Γουότσον 

άρχισε να παίζει με ομοιώματα των βάσεων κομμένα από χαρτόνι (κά

ποιος του είχε σφυρίξει ποια είναι η σωστή χημική μορφή που θα έπρε

πε να διαλέξει) κι ανακάλυψε τα ζευγάρια Α-Τ και G-C που τώρα εξηγού

σαν τα δεδομένα του Τσάργκρaφ. 

Στις 28 Φεβρouaρίoυ τoυ 1953 (ήταν Σάββατο), ο Κρικ μπήκε σαν σί

φουνας σε ένα μπαρ αναγγέλλοντας «βρήκαμε το μυστικό mς ζωής». 

Προφανώς, κανείς δεν έδωσε σημασία, γιατί όπως δήλωσε ο Γουότσον 

σε μια συνέντευξη το 2007: «Ξέρω ότι η ανακάλυψη έγινε ένα Σάββατο, 

και τίποτα δεν συνέβη στο ΚέμΠΡΙΤζ mν Κυριακή. Η κατάσταση ήταν πο

λύ ανιαρή». 

Σε μια εβδομάδα ένα μοντέλο με όλες τις απαραίmτες λεmομέρειες 

ήταν έτοιμο, κι αυτή m φορά ο Γουίλκινς και η Φράνκλιν το είδaν Kαι συμ

φώνησαν ότι θα πρέπει να είναι το σωστό. Η εργασία που περιέγραφε το 

μΟντέλο δημοσιrumκε στις 25 Απριλίου του 1953 στο περιοδικό Nature 

και συνoδΕUΌταν από δύο εργασίες κρuσταλλoγραφίαςτoυ DΝΑ, μία από 

mv ομάδα του Γουίλκινς και μία από mv ομάδα mς Φράνκλιν. 

Για m σειρά των ονομάτων τους στη δημοσίευση, οι Γουότσον και 

Κρικ έπαιξαν κορώνα-γράμματα. Κέρδισε ο Γουότσον. Η θρυλική πια δη

μοσίευση (μόλις μία σελίδα του περιοδικού) καταλήγει στην πιο λακωνι

κή φράση που γράφηκε ποτέ: «Δεν έχει διαφύγει mς προσοχής μας [το 

γεγονός] ότι το ειδικό ζευγάρωμα των βάσεων που έχουμε προτείνει 

υποδεικνύει έναν εν δυνάμει μηχανισμό αντιγραφής του γενετικού υλι

κού». Το 1974, ο Κρικ δήλωσε ότι η φράση δεν γράφmκε με πρόθεση 

υποκριτικής μετριοφροσύνης, όπως υποστήριξαν μερικοί, αλλά ήταν 

το αποτέλεσμα συμβιβασμού. Ο Κρικ ήθελε να γράψει κάτι για τις επι

mώσεις του μοντέλου για m γενετική, ενώ ο Γουότσον ήταν αντίθετος 

με mv ιδέα γιατί κάθε λίγο τον έπιανε φόβος ότι το μοντέλο μπορεί να 
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μην είναι σωστό. Όπως και να 'χει, το μοντέλο είχε ενόραση. Επίσης, άλ

λαξε mv κουλτούρα mς βιολογικής επιστήμης. 

Ερωτήσεις του τύπου «Ποιος θα είχε κάνει mv ανακάλυψη mς δο

μής του DΝΑ, αν είχαν αποτύχει οι Γουότσον και Κρικ;» είναι ανούσιες 

και δεν χρειάζΟνται συζήmση. Ήταν οι πρώτοΙ. Και μάλιστα η ανακάλυ

ψη mς δομής του DΝΑ έγινε μια κι έξω (σαν να έβγαινε η Αθηνά ενήλικη 

και πάνοπλη απ' το κεφάλι του Δία). Σύμφωνα με ένα ενδιαφέρον σχό

λιο, αν δεν το είχαν καταφέρει αυτό οι Γουότσον και Κρικ, η δομή θα εί

χε αποκαλυφθεί κομματιαστά, βήμα προς βήμα, με αποτέλεσμα να έχει 

πολύ λιγότερο αντίκτυπο. Το 1974, ο Κρικ δήλωσε ότι δεν πιστεύει τίπο

τα από αυτά, κι ότι δεν δημιούργησαν m δομή του DΝΑ οι Γουότσον και 

Κρικ, αλλά αντίθετα η δομή δημιούργησε εκείνους. «Στο κάτω κάτω», 

συμπλήρωσε, «εγώ ήμουν τελείως άγνωστος εκείνη mv εποχή, ενώ σε 

μερικούς κύκλους υπήρχε η άποψη ότι ο Γουότσον ήταν ιδιαίτερα ευ

φυής για να είναι πραγματικά στα καλά του». 

Καλά όλα αυτά, αλλά το φάσμα του μακιαβελισμού που διέπει την 

ιστορία έχει αφήσει ώς τις μέρες μας αναπάντητες ερωτήσεις που δεν 

είναι εύκολο να αγνοηθούν. Αδίκησαν τη Φράνκλιν οι Γουότσον και 

Κρικ; Η ίδια δεν ένιωσε έτσι και δεν διαμαρwρήθηκε, παρόλο που οι 

εργασmριαKές της σημειώσεις δείχνουν ότι θα έλυνε το πρόβλημα μό

νη της σε μερικές εβδομάδες ή το πολύ σε μερικούς μήνες. Δεν mv εν

διέφερε όμως άλλο το DΝΑ, και ήταν έτοιμη τότε να φύγει από το Κο

λέγιο Κινγκ (όπου δεν ήταν καθόλου ευxαρισmμένn από το περιβάλλον), 

πράγμα που έκανε. 

Από το 1954 μέχρι το θάνατό mς, τον Απρίλιο τoυl958, από καρκί

νο της ωοθήκης σε πλικία 37 ετών, η Ρόζαλιντ Φράνκλιν είχε αλλπλο

γραφία και φιλικές σχέσεις με τους Γουότσον και Κρικ. Το 1954, ο Γου

ότσον mv πήρε με ένα αυτοκίνητο και διέσχισαν όλη mv Αμερική, από 

m MασαXoυσέm μέχρι mv Καλιφόρνια. Το 1956, έκανε τουρισμό σm 

Ισηανία με τον Κρικ και m γυναίκα του, κι αργότερα έμεινε στο σηίτι τους 

για να αναρρώσει από τα επακόλουθα mς αντικαρκινικήςθεραπείας. Δεν 

μιλούσε όμως καθόλου για mv αρρώστια mς. Κάποιος pώmOE τον Κρικ 

τι συμβαίνει κι εκείνος είπε: «Κάτι γυναικολογικό». 

Το βραβείο Νόμπελ το δίνουν το πολύ σε τρία άτομα και μόνο σε επι

στήμονες εν ζωή. Το 1962, οι Γουότσον, Κρικ και Γουίλκινς μoιράσm

καν το βραβείο για m Φυσιολογία και mv Ιατρική «για τις ανακαλύψεις 

τους σχετικά με m μοριακή δομή των νουκλε·ιΚών οξέων και m σημα

σία τους για m μεταφορά πληροφοριών σmν έμβια ύλη». Σε μια συνέ

ντευξή του το 2003 ο Γουότσον είπε ότι, αν είχε ζήσει η Ρόζαλιντ Φράν

κλιν , θα ήταν δίκαιο να είχε πάρει mv ίδια χρονιά το βραβείο Χημείας 

μαζί με τον Γουίλκινς, έτσι ώστε να αναγνωριστεί η προσφορά και των 

τεσσάρων. Σm Διπλή Έλικα όμως, δέκα χρόνια μετά το θάνατό mς, ο 
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Γουότσον σκιαγραφεί ένα πορτρέΊο τπς Ρόζαλιντ Φράνκλιν που δεν είναι 

καθόλου κολακευτικό. Η Ρόζι, όπωςτπν αποκαλεί (ένα υποκοριστικό που 

χΡπσιμοποιούσαν διάφοροι πίσω από τπν πλάτπ τπς στο Κολέγιο Κινγκ 

και που δεν θα τπς άρεσε καθόλοu), φαίνεται πως ήταν αρκετά εριστική 

σε σημείο που να φέρεται μερικές φορές με αγένεια. Αλλά αιπά που τις 

σέρνει εξ αμάξης ο Γουότσον είναι άδικα και υπερβολικά κι έχουν προ

καλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδίως όταν ληφθεί υπόψη ότι η ανεκτίμη

τπ προσφορά τπς στπ λύση του προβλήματος τπς δομής του ΟΝΑ δεν 

αναγνωρίστπκε στο βαθμό που τις αξίζει ούτε στη δημοσίευση του 

Nature ούτε στπ Διπλπ Έλικα. Μάλιστα, σχετικά με τπ Φράνκλιν, το βι

βλίο είναι σε τελευταία ανάλuσn σχΙζαρρενικό. Στο κύριο μέροςτπς αφή

γησης ο Γουότσον τπν υποτιμά και στον επίλογο (που δεν είναι ξεκάθα

ρο πώς και γιατί τον έχει προσθέσει) τπν εκθειάζει σαν να ήταν «αγία». 

Το πρώτο χειρόγραφο της ΔιπλrisΈλικαs, με αρχικό τίτλο Ο Τί

μιοs Τζιμ (ΠεΡΙΥραφπ μιαs Πολύ ΜεΥάλn s ΑvακάλuΨn s), τελείωσε 

τον Ιανουάριο του 1966, κι ο Γουότσον το έστειλε στους Κρικ και Γουίλ

κινς να το δουν. Η αντίδρασή τους ήταν βίαια αρνητική. Στο κάτω κά

τω n Διπλπ Έλικα αρχίζει με μια απίστευτα προκλητική δήλωση: «Ο 

Φράνσις Κρικ που εγώ γνώρισα δεν υπήρξε ποτέ σεμνός». Σας διαβε

βαιώ ότι έχω δει αρκετές φορές τον Φράνσις Κρικ και θεωρώ τπ δή

λωση τελείως αδικαιολόγητπ. Συμβούλεψαν τον Γουότσον να αλλάξει 

λίγο τη φράση (<<Ο Φράνσις Κρικ που εγώ γνώρισα δεν υπήρξε ποτέ 
σεμνός») και αρνήθηκε. 

Σε γράμμα του προς τον Γουότσον, ο Κρικ δήλωσε το 1967: «Όλη αυ

τή η προσπάθεια να ετοιμαστεί αιπός ο φλύαρος, υποκειμενικός, KOU

τσομπολίστικος και εγωκεντρικός απολογισμός που παρουσιάζεις ει

σβάλλει με τρόπο χονδροειδή στπν ιδιωτική μου ζωή και παραβιάζει τπ 

φιλία μας. Δεν σuνnθίζεται η συγγραφή βιβλίων με εκμυστπρεύσεις που 

αφορούν τους φίλους σου χωρίς τπν άδειά τους, τουλάχιστο όσο είναι 

εν ζωή. [ ... ] Αιπό που είναι σημαντικό στπν επιστήμη είναι η ίδια η ανα

κάλυψη, όχι πώς έγινε ή ποιος τπν έκανε. Τα αποτελέσματα είναι εκείνα 

που πρέπει κανείς να προσκομίσει στο κοινό. Είναι ασυγχώρητο να κα

ταπατείται η προστασία τπς ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου μόνο και μόνο 

για να περιγραφεί η ανακάλυψη τπς δομής του ΟΝΑ σε ανθρώπους που 

δεν έχουν ιδέα τι πράγμα είναι αιπό, και γιατί είναι κάτι σημαντικό. Δεν 

έχω καμιά αντίρρηση για μια γνήσια ιστορική περιγραφή. Για μια x.uδαία 

εκλαϊKεuσn όμως, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία». 

Το αποτέλεσμα από τις διαμαΡΤUρίες των Κρικ και Γουίλκινς (και των 

δΙKηγόρων τOUς) ήταν να απoσuρθεί το βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο του 

Πανεπιστπμίου Χάρβαρντ (Harνard University Press) που ετοίμαζε τπν 

έκδοση. Η Διπλπ Έλικα ΚUκλαρόρησε τελικά από τον οίκο Atheneum 

Press (που βέβαια κέρδισε το λαχείο). 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



Η Διπλή Έλικα 19 

T02000,ρώτnσαν τoν ΓoUΌτσoν σε μια συνέντεuξη ηoιo αηό τα επι

τεύγματά του τον κάνει να νιώθει ηερισσότερο υηερήφανος. Οποιοσ

δήηοτε θα είχε φυσικά προβλέψει ότι θα απαντούσε «η λύση mς δομής 

του DNA». Απρόσμενα, είπε ότι ήταν n Διπλπ Έλικα. 

Το 2003 κάποιος είπε ότι ο Γουότσον είναι «αυτός που πυροδοτεί τις 

εκρήξεις στη βιολογία». Αναφορές στην κατοπινή σταδιοδρομία του 

Γουότσον και σε τέτοιες εκρήξεις είναι εδώ εκτός θέματος. Πάντως, η 

έκρηξη mς Διπλns Έλικαs το 1968 ήταν εκκωφαντική. Πολλοί ισχυρί

στηκαν ότι η εκλαίκευμένη εκδοχή των γεγονότων και η δραστική απο

μυθοποίηση των ερευνητών δημιουργεί mv εντύπωση ότι ο Γουότσον 

κάνει κήρυγμα για μια καινούργια μορφή επιστημονικής διαδικασίας 

όπου δεν προέχουν τα ιδεώδη και η σκληρή δουλειά, αλλά ο ανταγωνι

σμός, η επιθετικόmτα, η αδίστακm αρπαγή πειραματικών δεδομένων 

από άλλους, η έλλειψη ευγένειας προς τους συναδέλφους και μια περι

φρόνηση για λογιόmτα. Μ' αυτά και μ' αυτά, χάθηκε κάτι πολύ σημαντι

κό: η σημασία mς αντοχής και mς επιμονής. Αν αποτύχεις, ξαναδοκί

μασε. Αν πέσεις, σήκω και περηάτα πάλι 

Σταxuoλογώ μερικά χaρaκmριστικά σχόλια από τις κριτικές του 1968 

(χωρίς βιβλιογραφικές παραπομπές): «Η αχαλίνωm επιθυμία του για το 

βραβείο Νόμπελ υποτίμησε το βραβείο και φτήνυνε mv επιστημονική 

του ζωή». Το βιβλίο «έχει mv ατμόσφαιρα ενός πικάντικου μυθιστορή

ματος, όπου ένας ακόμα νεαρός προσηαθεί να φράσει στην κορυφή» 

και περιγράφει «ταινίες που τις απαγόρευσε η λογοκρισία, καπνιστό σο

λομό, Γαλλιδούλες, και καλοραμμένα σακάκια που προετοιμάζουν m 

σκηνή όπου η φιλοδοξία, η επιδέξια δολοπλοκία και η στιγμιαία σκλη

ρόmτα θα παίξουν τους ρόλους τους». «Το ύφος [του βιβλίου] είναι ντρο

παλό και πονηρό, αδέξιο και περιφρονητικό, άτεχνο, ευδιάθετο και σκα

νταλιάρικο». «Δεν ΈΧω υπόΦπ μου κανένα άλλο κείμενο όπου η σημερινή 

επιστήμη να εξΕUΤελίζεται τόσο, κατεβαίνοντας στο επίπεδο αθλητικού 

παιχνιδιού για το φιλοθεάμον κοινό». «Γράφοντας τον απολογισμό του 

για τις συνθήκες που οδήγησαν στην ορθή λύση mς δΕUΤεΡOταγOύς δο

μής του DΝΑ, ο Τζέιμς Γουότσον είχε m σηάνια ευκαιρία να προσφέρει 

επιστημονική ιστορία με ένα έργο που θα προκαλούσε συγκίνηση κι εν

θουσιασμό. Αποφάσισε όμως, καθώς φαίνεται, να μην κάνει κάτι τέτοιο 

κι έγραψε ένα δημοσιογραφικό κομμάτι υψηλής στάθμης. Σαν δημο

σιογραφία είναι εξαιρετικό: τίποτα πραγματικά σοβαρό δεν συζητείται 

σοβαρά, οι χαρακτήρες που παρουσιάζονται κι εξαφανίζΟνται πάραυτα 

είναι σχεδιασμένοι αθέμιτα και βιαστικά, και το ενδιαφέρον καλπάζει χω

ρίς ποτέ να καταλάβει ο ανυποΨίαστος αναγνώστης τι στ' αλήθεια συμ

βαίνει». «Πολλά απ' αυτά που λέει ο Γουότσον για διάφορα πρόσωπα 

στην ιστορία του, οι άνθρωποι αυτοί θα τα βρουν προσβλητικά. Τον σώ

ζει όμως η απλοϊκή του ειλικρίνεια που αποκαλύmει για τον ίδιο του τον 
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εαυτό ελαττώματα πολύ πιο σοβαρά από κείνα που τάχα διακρίνει στους 

άλλους». Αυτό το απόσπασμα προέρχεται από μία από τις πιο ευνοϊκές 

κριτικές για το βιβλίο και ίσως ο Γουότσον να έσπευδε να συμφωνήσει. 

Στο πάρτι για τα 70 χρόνια του δήλωσε «Έχω ακόμα τα ίδια ελαπώματα 

που είχα όταν ήμουν δεκατριών». Το 1980, μια εφημερίδα δήλωσε: «Η 

Διπλή Έλικα είναι ένας απολογισμός που έχει φρεσκάδα, είναι αλαζΟνι

κός, μοχθηρός και πνευματώδης, κι έχει γραφτεί από ένα κακομαθημέ

νο παιδί». 

Το 1974, ο Κρικ δήλωσε ότι μια ομιλία πού εκείνος έδωσε σχετικά με 

mv ανακάλυψη mς δομής του DΝΑείχε περισσότερη λογιόmτα από ό,τι 

θα επέτρεπε στον εαυτό του ο Γουότσον γράφοντας m ΔιπλήΈλικαπου 

γενικά θεωρείται σαν ένα πολύ παραστατικό απόσπασμα mς αυτοβιο

γραφίας του γραμμένο για το πλατύ κοινό. Κι ύστερα ομολόγησε ότιεγκα

τέλειψε νωρίς mv ιδέα να γράψει ένα ανάλογο βιβλίο. Έχει σωθεί μόνο 

ο τίτλος (Η σcριμμΈVπ Βίδα), που ήταν βέβαια λογοπαίγνιο, και η αρχι

κή φράση: «Ο Τζιμ ήταν πάντα αδέξιος με τα χέρια του. θα έπρεπε να τον 

δείτε να καθαρίζει ένα πορτοκάλι». Αργότερα, το 1988, στο βιβλίο του 

Τι Tρελfι Eπιδίωfπ (έχει εκδοθεί στα ελληνικά με τον τίτλο Τι Τρελό Κυ

νΠΥπτό) ο Κρικ παραδέχmκε πια ότι ο Γουότσον είπε mv ιστορία τους 

με τρόπο ελκυστικό κι ότι η Διπλή Έλικα δημιουργούσε μια ατμόσφαι

ρα αγωνίας για το τι θα γίνει και περιείχε μια εκπληκτικά μεγάλη ποσό

mτα επισmμOνΙKών πληροφοριών για εκλοίκευμένο βιβλίο. 

Η Διπλή Έλικα έγινε τnλεοmική ταινία το 1987 (παραγωγή του BBC) 

με τον αρχικό τίτλοΙ σcoρία Ζωήs(Li[e Story). Το αποτέλεσμα ήταν κά

τω απ' το μέτριο κατά m γνώμη μου, και η επιλογή του Τζεφ Γκόλντ

μπλουμ για το ρόλο του Γουότσον ήταν μάλλον κακή ιδέα (ο ηθοποιός 

συμπεριφέρεται σmν ταινία σαν να υποδύεται κάποιον εξωγήινο). 

Γουότσον: Το πρόσωπο πίσω από τπ μάσκα (;) 

Δεν έχω δει ποτέ τον Τζιμ Γουότσον να περιφέρεται στους διαδρόμους 

των Βιολογικών Eργασmρίων του Χάρβαρντ (όπου είχα mv καλή τύχη 

να κάνω κάποιες σπουδές) με τα κορδόνια των παπουτσιών του δεμένα. 

Διάφοροι καλοθελητές θα το ερμήνευαν αυτό σαν επιτήδεuσn (πάντα 

γύρευαν αφορμή), αλλά εμένα μου φάνηκε σαν ανεμελιά. Αυτό ταιριά

ζει με mv περιγραφή πού έχουν κάνει άλλοι: «Ήταν ασουλούπωτος, έξυ

νε το κεφάλι του, ξεχνούσε να κλείσει το φερμουάρ στο παντελόνι του 

και παρouσίQζε περίπλοκες και πολύ ενδιαφέρouσες uπoθέσεις που ήταν 

συναρπαστικές, όποτε βέβαια θυμόταν να χρησιμοποιήσει το μικρό

φωνο». Επίσης, μπορώ να δώσω ένορκη μαρτυρία για mv αυθεντικόm

τα mς αKόλOUΘης περιγραφής: «Ρουφούσε με θόρυβο mv αναπνοή του 
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μέσα από τα δόντια του κι έσκαγε ένα χαμόγελο προκαταβολικά, μόνο 

που έμοιαζε περισσότερο με μορφασμό». Ήταν κάτι σαν «τικ», που δεν 

άρεσε σε πολύ κόσμο. Και φυσικά δεν άρεσε σε πολλούς ο τρόπος που 

μπορούσε άφοβα να εκφραστεί. σrαν άρχισαν διάφοροι, και μάλιστα 

μερικοί βιολόγοι ανάμεσά τους, να κάνουν φασαρίες λέγοντας ότι το ανα

συνδυασμένο DNA (ναι, αυτό που οδήγησε στην έκρηξη της μοριακής 

βιολογίας και στη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος) είναι 

επικίνδυνο, ο Γουότσον δήλωσε ότι οι ταραξίες είναι «μια αλλόκοτη συλ

λογή από ψώνια, μερικοί ανίκανους τύπους που είναι πραγματικά για λύ

πηση, και κάτι λέρες». 

Τότε που τον γνώρισα όμως είχε σχετικά χαλαρώσει, κι αυτό ήταν 

φανερό και στις παραδόσεις του. Δεν είχα πάρει το μάθημά του (ανήκα 

σε άλλο τμήμα), αλλά πήγα μερικές φορές να τον ακούσω. Και βέβαια 

κάθισα πάντα σε μία από τις πρώτες σειρές στο αμφιθέατρο, γιατί αλλιώς 

θα ήταν χάσιμο χρόνου. Ήξερε πολύ καλά τι έλεγε και τα μαθήματά του 

ήταν οργανωμένα και είχαν ζουμί. Αλλά από άποψη παρουσίασης ήταν 

κακός δάσκαλος, πράγμα που δεν τον ένοιαζε καθόλου. «Μην κάθεστε 

στις τελευταίες σειρές», συνήθΙζε να λέει, «γιατί τα λέω μέσ' από τα δό

ντια μου». 

Ύστερα από μία από αυτές τις διαλέξεις περπατούσα μόνος μου γυ

ρίζΟντας στο εργαστήριο και ξαφνικά βρέθηκε δίπλα μου, ποιος ξέρει 

γιατί, κι άρχισε να βαδίζει μαζί μου σαν να πηγαίναμε βόλτα και να με ρω

τά τι γνώμη είχα για το μάθημά του, από πού κρατά η σκούφια μου, τι σόι 

έρευνα κάνω κι άλλα τέτοια με το πιο φυσικό ύφος του κόσμου, λες και 

ήμασταν παλιά φιλαράκια. Αυτός ο τόσο ανθρώπινος Γουότσον δεν εί

χε βέβαια καμιά σχέση με την περσόνα που είχαν παρουσιάσει διάφοροι 

την εποχή της μεγάλης διαμάχης γύρω από την έκδοση της ΔιπλfιsΈλι

KQS. Και θέλω να τονίσω ότι η εντύπωσή μου από αυτή την πρώτη συνά

ντηση με τον Γουότσον το 1971, όταν ήταν 43 ετών, δεν άλλαξε καθό

λου μέχρι την τελευταία φορά που τον είδα από κοντά τον Νοέμβρη του 

2003 που είχε φτάσει τα 75. 

Εκείνη τη χρονιά (2003), οι πρώην μαθητές του Τομ Μανιάτις (που 

ήταν πάντα καλός μου φίλος και είχαμε κάποτε συνεργαστεί στενά) ορ

γάνωσαν στα Εργαστήρια του Κολντ Σπρινγκ Χάρμπορ μια εκδήλωση 

για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια του και με πίεσαν να πάω να μιλήσω. Επει

δή δεν είχα καμιά διάθεση να πω τίποτα με θέμα επιστημονικό, διηγή

θηκα ανέκδοτα από τις κοινές μας περιπέτειες με τον Τομ και γέμισα δυο 

ώρες με τσουχτερά πειράγματα, μερικά αρκετά ήsque (πράγμα που πο

λύ συνηθίζεται σε τέτοιες περιmώσεις). Στο διάλειμμα βγήκαν όλοι από 

την αίθουσα και καθώς είχα μείνει μόνος μου κι ετοιμαζόμουν να βγω 

έξω κι εγώ για να πάρω λίγο αέρα, εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά μου 

ο Τζιμ Γουότσον, που δεν είχα πάρει χαμπάρι πως ήταν στην αίθουσα. 
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Πήγα να δικαιολΟΥπθώ για την «απρεπή» μου συμπεριφορά, αλλά εκεί

νος, σκασμένος στα γέλια, άρχισε να μου λέει πόσο πολύ διασκέδασε και 

πόσο χαίρεται πουξανασυναντηθήκαμε. Το 2003 ήτανη χρονιά που γιορ

τάστηκε μια σπουδαία επέτειος: τα 50 χρόνια από την ανακάλυψη της 

δομής του DNA. Του είπα λοιπόν ότι μου είXαντnλεφωνήόει στο γραφείο 

μου στη Νέα Υ όρκπ έλληνες δημοοιογράφοι που ήθελαν να γράψουν για 

την επέτειο, ρωτώντας με το σόι άνθρωπος είναι στ' αλήθεια. Αιπ:ό του 

κίνησε πολύ την περιέργεια κι ευχαριστήθηκε όταν άκουσε ότι είχα πει 

«καλά λόγια». Τον ρώτησα αν βρίσκεται καθόλου σε επαφή με τον Κρικ, 

και μου είπε «πότε πότε», και μετά μου εξομολογήθηκε τη θλίψη του για 

τη σοβαρή αρρώστια του Κρικ, που πέθανε οκτώ μήνες αργότερα στο 

τέλος Ιουλίου του 2004 (είχε διαγνωστεί με καρκίνο του εντέρου το 2(01). 

Πολλά χρόνια πριν απ' την παραγωγή του BBC, ένας δημοοιογράφος 

ρώτησε τον Γουότσον αν θα ήθελε η Διπλή Έλικα να γίνει κινηματογρα

φική ταινία. 
«Βεβαιότατα», απάντησε ο Γουότσον. 

«Και ποιοι ηθοποιοί νομίζετε ότι θα πρέπει να παίξουν τα κύρια πρό

σωπα;» 

«Ο Ρεξ Χάρισον θα πρέπει να παίξει τον Φράνσις Κρικ και η Γκλέντα 

Τζάκσον τη Ρόζαλιντ Φράνκλιν». 

«Κι εσάς, δρ. Γουότσον; Εσάς, ποιος θα θέλατε να σας υποδυθεί;» 

«Μα, φυσικά, ο Γούντι Άλλεν». 

Αργίιρης Ευστρατιάδης, 

Ομότιμος ΚαθηΥπτής της Γενετικής 

και της Α ναmυξιαKής Βιολογίας, 

Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Νέα Υόρκη, 

Επιστημονικός Διευθυντής, 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 
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Ο Στίβεν Ρόουζ, ένας από τους πιο σοβαρούς ιδεολογικούς αντι

πάλους του Τζέιμς Γουότσον (ολιστής ο πρώτος, αναγωγιστής 

ο δεύτερος) στο βιβλίο του Molecules and Minds κατατάσσει 

τον Τζέιμς Γουότσον μεταξύ των μεγάλων ιδεολογικών εκπροοώπωνmς 

επιστήμης, μαζί με τον Φράνσις Μπέικον. Ο αναγνώσmς αυτού του βι

βλίου, λοιπόν, όχι μόνο ενημερώνεται για ένα από τα μεγάλα έπη mς επι

στήμης, αλλά ανακαλύmει και έναν αφηγητή mς ιστορίας, έναν χρονο

γράφο αν θέλετε, πρώτου μεγέθους. Ο Γουότσον κατάφερε να είναι 

ταυτόχρονα θεατής και πρωταγωνιστής σmν ίδια παράσταση. Ως θεα

τής κρίνει, όχι πάντα αντικειμενικά, mv απόδοση των συντελεστών του 

έργου, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του. Ως πρωταγωνιστής απα

καλύπτει μαζί με τον Φράνσις Κρικ m συγκλονιστική ομορφιά και απλό

mτα του πιο σημαντικού μορίου mς φύσης, του DNA. Μολονότι το βι

βλίο είναι αυτοβιογραφικό, τουλάχιστον για τα δύσ χρόνια που εξελίσσεται 

η ιστορία, δεν μειώνεται ούτε στο ελάχιστο η κύρια πλοκή του δράματος 

που είναι η ανακάλυψη mς δομής του ΟΝΑ. Αν και στο βιβλίο είναι φα

νερή η αλαζΟνεία mς νιόmς, δεν διαφαίνεται διάθεση του Γουότσον για 

αυτοπροβολή ή επισκίαση των συμπρωταγωνιστών του. Αντίθετα, πο

λύ προσεκτικά αποδίδει «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». Χαρακmριστι

κή είναι η nEpimωσn αναγνώρισης mς συμβολής mς Ρόζαλιντ Φράν

κλιν, η οποία συνέβαλε τουλάχιστον όσο και ο Μόρις Γουίλκινς (ο τρίτος 

που μoιράσmKε το 1962 το βραβείο Νόμπελ με τους Γουότσον και Κρικ) 

σmν εξιχνίαση της δομής του ΟΝΑ. Ίσως διότι η Φράνκλιν πέθανε λίγα 

χρόνια μετά mv ανακάλυψη, αλλά πριν από mv απονομή του βραβείου, 

σε ηλικία τριάντα εmά ετών. Ένα σημαντικό στοιχείο του βιβλίου είναι 

και η ανευλάβεια του Γουότσον απέναντι στο τότε επισmμoνΙKό κατε

στημένο. Σε ορισμένες σκηνές και με λίγη φαντασία, μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει τον κανχασμό του νεαρού τότε ερευνητή για είδωλα όπως 

() σερ Λόρενς Μπραγκ, ο Λάινους Πόλινγκ, ο Έρβιν Τ σάργκραφ κ.ά. Ο 

δάσκαλος του Γουότσον, ο Σaλβαντόρ Λούρια, σmν αυτοβιογραφία του 
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δπλώνει ότι ο Γουότσον, απομυθοποιώνΙας mv επιστήμη με m Διπλ" 

Έλικα, mς προσφέρει μεγάλη υπηρεσία. Υπήρξαν όμως και άλλοι, ιδιαί

τερα μεταξύ όσων αισθάνθηκαν ότι θίγΟνΙαι από τα γραφόμενα του Γουό

τσον, που του άσκησαν σκληρή κριτική. Ο ΤσάΡΥκραφ, λ.χ., χαρακτη

ρίζει μπανάλ το περιεχόμενο του βιβλίου. 

Ως βιβλίο Η Διπλ" Έλικα είχε παγκόσμια εκδοτική επιτυχία. Αλλά 

και η ίδια η ανακάλυψη της δομής του ΟΝΑ συγκλόνισε τον επισmμo

νικό κόσμο. Ο Λάινους Πόλινγκ παραδέχτηκε ότι η ανακάλυΨη της δι

πλής έλικας και οι εξελίξεις που ακολούθησαν αποτελούν m μεγαλύτε

ρη πρόοδο στις βιολογικές επιστήμες τα τελευταία εκατό χρόνια. Η 

προηγούμενη και ίσως η μεγαλύτερη ανακάλυψη όλων των εποχών στις 

βιολογικές επιστήμες ήταν η σύλληψη του νόμου mς φυσικής επιλογής 

που δημοσίευσε ο Δαρβίνος περίπου εκατό χρόνια πριν από mv ανα

κάλυψη mς διπλής έλικας, στο βιβλίο του Η Προέλευση των Ειδών. Σε 

ανΙίθεση όμως με m φυσική επιλογή, που προκάλεσε πάραυτα Μονες 

ανΙιδράσεις, οι οποίες συνεχίζΟνΙαι ακόμη και σήμερα, η διπλή έλικα 

έγινε αμέσως αποδεκτή, και θα έλεγα μάλιστα με ανακούφιση, από τον 

ευρύτερο επισmμOνΙKό κόσμο. Λέω με ανακούφιση γιατί περίπου για 

μισό αιώνα τα καλύτερα εργαστήρια με τα καλύτερα μυαλά προσηα

θούσαν χωρίς επιτυχία να βρουν m μοριακή βάση mς κληρονομικόm

τας. Και τώρα, μαθαίνΟνΙας m δομή του ΟΝΑ, μάθαμε τον μοριακό μη

χανισμό όχι μόνο mςκλnρoνομικόmτας αλλά και mς φυσικής επιλογής. 

Ο Δαρβίνος έδειξε ότι η ίδια η ζωή είναι μέρος mς ιστορίας. Οι Γουό

τσον και Κρικ ανακάλυψαν m στήλη mς ΡΟζέτας, όπου είναι γραμμένη 

με χημικά σύμβολα η ιστορία mς ζωής. Άλλοι, όπως ο Νίρεμπεργκ, ο 

ΜόνονΙ, αλλά και ο ίδιος ο Κρικ, βρήκαν τον κώδικα για mv ερμηνεία 

αυτών των συμβόλων. 

Δεν μπορώ να σκεφτώ καμιά άλλη επισmμoνική ανακάλυψη που να 

δρομολόγησε περισσότερες εξελίξεις από mv ανακάλυψη mς διπλής 

έλικας. θα έλεγα πως ήταν το Big Βangτων βιολογικών επιστημών. Τριά

νΙα πΜε και πλέον χρόνια μετά m δημοσίευση mς δομής του ΟΝΑ, όχι 

μόνο δεν έχει καταλαγιάσει ο θόρυβος, αλλά συνεχώς ανοίγΟνΙαι νέοι 

ορίζΟνΙες για επισmμOνΙKές εξελίξεις που λίγα χρόνια πριν δεν θα μπο

ρούσαμε να τις διανοηθούμε. Ο Έιβερι με τους συνεργάτες του το 1944 

ανακάλυψαν ότι το ΟΝΑ είναι το μόριο που περιέχει τις γενετικές πλη

ραρορίες. Η διπλή έλικα μας λέει πώςαποθηκεύΟνΙαι, πώς διαιωνίζΟνΙαι 

και πώς εκφράζΟνΙαι αυτές οι πληροφορίες. Δεν χρειάζεται πια να επι

καλούμαστε βιταλιστικές θεωρίες για να δικαιολογήσουμε γιατί μια γυ

ναίκα θα γεννήσει υποχρεωτικά έναν άνθρωπο και όχι ένα άλογο, ενώ αν 

φυτέψουμε βελανίδι θα φυτρώσει βελανιδιά και όχι κερασιά. Η διπλή έλι

κα μας τα λέει όλα. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ και δεκαπένΙε χρόνια περί

που μάθαμε πώς να επεμβαίνουμε σm διπλή έλικα έτσι ώστε, μεταξύ των 
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άλλων, να υποχρεώνουμε μικρόβια να συνθέτουν ανθρώπινες ορμόνες, 

φιπά να συνθέτουν τα δικά τους λιπάσματα και πολλά άλλα θαυμαστά. 

Η βιοτεχνολογία του ανασuνδυαζόμενOυ DΝΑ, όπως είναι γνωστή η δια

δικασία επέμβασης στη διπλή έλικα, έριξε τις διαχωριστικές γραμμές με

ταξύ των ειδών της ζωντανής φύσης. Άνετα μπορούμε πια να μεταφέ

ρουμε ένα κομμάτι της διπλής έλικας (και ως εκ τούτου και των γενετικών 

πληροφοριών) ενός μικροβίου σε ένα φιπό, αλλά και του ανθρώπου σε 

άλλο ζώο. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην τελειπαία περίmω

ση το ζώο θα είναι και άνθρωπος, κατά ένα απειροελάχιστο ποσοστό βέ

βαια ... Οπότε δημιουργούνται πλέον προβλήματα ηθικά, νομικά αλλά 

και μεταφυσικά. Μπορεί, λοιπόν, στο μέλλον η διπλή έλικα να αποτελέ

σει αντικείμενο μελέτης όχι μόνο θετικών επιστημόνων αλλά και νομι

κών, φιλοσόφων ακόμη και θεολόγων (ας ελπίσουμε όχι στρατιωτικών). 

Όσον αφορά τον Γουότσον, ανέλαβε πριν από χρόνια την ηγεσία ενός 

προγράμματος που ξεκινά από την Αμερική και στόχο έχει να προσδιο

ρίσει την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων της ανθρώπινης διπλής έλικας. 

Υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα θα διαρκέσει δεκαπέντε χρόνια και θα 

στοιχίσει τρία δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οφέλη για την ανθρωπότη

τα θα είναι απρόβλεmα. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τη διά

γνωση και θεραπεία γενετικών νόσων, την παραγωγή ορμονών σε με

γάλες ποσότητες, την αλματώδη πρόοδο της βιοχημείας κ.ά. Στην 

προσπάθειά του να βρει χρηματοδότηση και από άλλες χώρες, ο Γουό

τσον πρότεινε στο Αμερικανικό Κογκρέσο να αποκλείονται από τις γνώ

σεις για τη δομή του DΝΑ οι χώρες εκείνες που δεν θα συμβάλλουν οι

κονομικά στο μεγάλο αιπό πρόγραμμα. Aυrή ή πρόταση δεν είναι άξια 

του ανθρώπου που ανακάλυψε τη διπλή έλικα και μέχρι σήμερα είχε αφιε

ρώσει τη ζωή του στην uπnρεσία της επιστήμης. 

Σε όσους από εμάς ζήσαμε την ανακάλυψη της διπλής έλικας και τις 

επιmώσεις της στην κοινωνία, αλλά και είμαστε γνώστες της αφοσίω

σης του Γουότσον στην επιστήμη, αυτή η περίεργη πρότασή του μας 

προκαλεί απορίες. 
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Aυrή η εξι<πόρηση των γεγονότων ηου οδήγησαν στην επίλυση 

mς δομής του DΝΑ, του βασικού γενετικού υλικού, είναι μονα

δική για πολλούς λόγους. Αισθάνθηκα ιδιαίτερη χαρά όταν ο 

Γουότσον μού ζIΊmOE να γράψω τον πρόλογο. 

Υπάρχει πρώτα πρώτα το επιστημονικό ενδιαφέρον. Η ανακάλυψη 

της δομής από τους Κρικ και Γουότσον, με όλες τις βιολογικές επιmώ

σεις, αποτελεί ένα από τα σηουδαιότερα επιmnμOVΙKά γεγονότα του αιώ

να μας. Ο αριθμός των ερευνών που έχει εμπνεύσει είναι καταπληκτικός" 

έχει προκαλέσει έκρηξη στη βιοχημεία, τέτοια που αυrή η επιστήμη με

ταμορφώθηκε. Ήμουν μεταξύ εκείνων που πίεσαν τον συγγραφέα να 

γράψει τις αναμνήσεις του όσο ήταν ακόμη ζωντανές στη μνήμη του, 

γνωρίζΟντας ότι θα αποτελούσαν σημαντική συμβολή στην ι<πορία mς 

επιστήμης. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες. Τα τελευταία κε

φάλαια, όπου περιγράφεται τόσο ζωντανά η γέννηση mς καινούργιας 

ιδέας, αποτελούν μια συναρπα<πική αφήγηση, ένα δράμα απαράμιλλο: 

η ένταση ανεβαίνει συνεχώς ώς mv τελική αποκορύφωση. Δεν γνωρίζω 

καμιά άλλη περίmωσn που να μπορεί κανείς να μοιραστεί τόσο άμεσα 

τους αγώνες, τις αμφιβολίες και τον τελικό θρίαμβο του ερευνητή. 

Αλλά, πάλι, η ιστορία είναι ένα οδυνηρό παράδειγμα του διλήμματος 

που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος ερευνητής. Ξέρει ότι ένας συνά

δελφός του ασχολείται χρόνια με ένα πρόβλημα και έχει μοχθήσει να συ

γκεντρώσει πολλά πειραματικά δεδομένα που δεν έχουν δημοσιευτεί 

ακόμα, επειδή η επιwχία είναι πολύ κοντά. Έχει δει αυτά τα δεδομένα και 

έχει λόγους να πιστεύει ότι μια νέα μέθοδος αντιμετώπισης που ο ίδιος 

έχει συλλάβει, ή απλώς μια νέα άποψη, θα οδηγήσει κατευθείαν στην επί

λυση. Προσφορά συνεργασίας σε τέτοιο στάδιο μπορεί δίκαια να θεω

ρηθεί ως καταπάmση ξένης ιδιoκmσίας. Πρέπει να προχωρήσει μόνος 
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του; Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς βέβαιος ότι η κρίσιμη καινούργια 

ιδέα είναι πράγματι δική του ή έχει διαμορφωθεί υπoσuνείδητα μέσα από 

συζητήσεις με άλλους. Η κατανόηση αυτήςτης δυσκολίας οδήγησε στην 

εφαρμογή ενός κάπως ασαφούς κώδικα τιμής ανάμεσα στους επιστή

μονες. Ο κώδικας αναγνωρίζει το δικαίωμα στο πεδίο έΡΕUΝας όπου ασχο

λείται ένας συνάδελφος αλλά μέχρις ορισμένου σημείου. Όταν ο συνα

γωνισμός προέρχεται από περισσότερες από μία κατευθύνσεις, δεν 

υπάρχει λόγος να μην προχωρήσεις. Το δίλημμα αυτό προβάλλεται ολο

φάνερο στην ιστορία του DNA. Προσέφερε βαθιά ικανοποίηση σε όλους 

όσοι ασχολήθηκαν επισταμένως με το θέμα αυτό το γεγονός ότι, στην 

απονομή του βραβείου Νόμπελ το 1962, δόθηκε η πρέπουσα αναγνώ

ριση τόσο στη μακροχρόνια και επίμονη έρευνά του Γουίλκινς στο Κο

λέγιο Κινγκ του Λονδίνου όσο και στην ιδιοφυή και γρήγορη λύση των 

Κρικ και Γουότσον στο ΚέμΠΡΙΤζ. 

Τέλος, υπάρχει και το ανθρώπινο ενδιαφέρον στην ιστορία - η εντύ

πωση που έκανε η Ευρώπη, και ιδιαίτερα η Αγγλία, σε έναν νέο άνθρω

πο από την Αμερική. Γράφει με την ειλικρίνεια ενός ΠέΠΠUς. * Όσοι ανα

φέροvrαι στο βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν με πνεύμα μεγάλης 

επιείκειας. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το βιβλίο του Γουότσον δεν 

είναι ιστορία αλλά μια αυτοβιογραφική συμβολή στην ιστορία που κά

ποια μέρα θα γράφει. Όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας, το βιβλίο είναι μια 

καταγραφή ΕΝΤUΠώσεων παρά ιστορικών γεγονότων. Τα ζητήματα ήταν 

συχνά πιο πολύπλοκα, και τα κίνητρα όσων ασxoλoύVIαν μαζί τους λι

γότερο πονηρά απ' ό,τι ο ίδιος αvrιλαμβανόταν την εποχή εκείνη. Εξάλ

λου, πρέπει να παραδεχθεί κανείς ότι η διαισθητική αvrίληψη της αν

θρώπινης αδυναμίας είναι συχνά σωστή. 

Ο συγγραφέας έδειξε το χειρόγραφο σε μερικούς από εμάς που εί

χαμε κάποια σχέση με την ιστορία και του προτείναμε κάποιες διορθώ

σεις ιστορικών γεγονότων. Ενώ, πάvrως, δίστασα να αλλάξω πολλά, αφού 

η ζωvrάνια και ευθύτητα με την οποία έχουν καταγραφεί οι εvruπώσεις, 

αποτελούν βασικό συστατικό του ενδιαφέροvrος αυτού του βιβλίου. 

* Άγγλος συγγραφέας του 170υ αιώνα, που έγραψε ένα πολύ γνωστό ημερολό

γιο. (Σ.τ.Μ.) 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



Εκθέτω εδώ m δική μου άποψη για το πώς ανακαλύφθηκε η δομή 

του DNA. Σε αυτή μου mv προσπάθεια επιχείρησα να αποδώσω 

mv ατμόσφαιρα των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων στην Α γ

γλία, όπου συνέβησαν τα σπουδαιότερα από τα γεγονότα που περιγρά

φονται. Ελπίζω πως το βιβλίο θα δείξει ότι η επιστήμη σπάνια προχωρεί 

με τον αταλάντευτα ευθύ και λογικό τρόπο που φαντάζονται όσοι βρί

σκονται απέξω. Αντίθετα, τα βήματα προς τα εμπρός (και μερικές φορές 

και προς τα πίσω) είναι πολύ συχνά στις ανθρώπινες προσπάθειες, όπου 

οι προσωπικόmτες και οι πολιτιστικές παραδόσεις παίζΟυν μείζονα ρό

λο. Με αυτό κατά νου, προσπάθησα μάλλον να ξαναζωντανέψω τις πρώ

τες μου εντυπώσεις για τα συμβάντα και τα πρόσωπα, παρά να παρου

σιάσω μια εκτίμησπ που να στηρίζεται και στα όσα έχω μάθει αφότου 

βρέθηκε η δομή. Αν και αυτή η προσέγγισπ μπορεί να είναι αντικειμενι

κότερη, δεν θα μπορούσε να μεταδώσει το πνεύμα μιας περιπέτειας που 

χαρακτηρίζεται από νεανική υπεροψία αλλά και από mvniσm ότι η αλή

θεια, όταν θα βρισκόταν, θα ήταν απλή και όμορφη. Γι' αυτό πολλά σχό

λια μπορεί να φανούν μεροληmικά και άδικα, αλλά συχνά αυτό χαρα

κτηρίζει τον ατελή και βιαστικό τρόπο που τα ανθρώπινα πλάσματα 

αποφασίζΟυν συχνά να συμπαθήσουν ή να αντιπαθήσουν μια νέα ιδέα ή 

γνωριμία. Εν πάσπ nEPImώoEI, η αφήγησή μου δεν είναι παρά ο τρόπος 

που εγώ είδα τα πράγματα τότε, το 1951-1953, τις ιδέες, τους ανθρώπους 

και τον εαυτό μου. 

Γνωρίζω ότι οι άλλοι συντελεστές αυτής mc; ιστορίας θα εξιστορού

σαν διάφορα γεγονότα με άλλο τρόπο, είτε επειδή οι αναμνήσεις τους 

για το τι συνέβη διαφέρουν από τις δικές μου είτε, στις περισσότερες πε

ριmώσεις, επειδή ποτέ δύο άνθρωποι δεν βλέπουν τα ίδια γεγονότα με 

το ίδιο ακριβώς μάτι Με αυτή mv έννοια, κανείς ποτέ δεν θα μπορέσει 

να γράψει μια οριστική ιστορία για το πώς αποδείχθηκε η δομή. Παρ' όλα 

αυτά, αισθάνομαι ότι πρέπει να καταγραφεί η ιστορία, εν μέρει γιατί πολ

λοί από τους επιστήμονες φίλους μου εξέφρασαν mv περιέργεια για το 

ι ιώς βρέθηκε η διπλή έλικα, πιστεύοντας μάλιστα ότι μια ατελής εκδοχή 
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είναι καλύτερη από το τίποτε. Νομίζω, πάντως, ότι σπουδαιότερο είναι 

το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη άγνοια για το πώς «γίνεται» η επιστήμη. 

Βέβαια δεν θέλω να πω ότι όλη η επιστήμη γίνεται όπως περιγράφεται 

εδώ. Αυτό σίγουρα δεν αληθεύει γιατί το στιλ της επιστημονικής έρευ

νας ποικίλλει σχεδόν όσο και οι ανθρώπινες προσωπικότητες. Από την 

άλλη μεριά, όμως, δεν πιστεύω ότι ο τρόπος που βρέθηκε το ΟΝΑ απο

τελεί μια ιδιάζΟυσα εξαίρεση σε έναν κόσμο επιστήμπς που γίνεται πο

λύπλοκος με τις αντικρουόμενες δυνάμεις της φιλοδοξίας από τη μια και 

της αίσθησης του δικαίου από την άλλη. 

Η σκέψπ ότι θα έπρεπε να γράψω αυτό το βιβλίο ήταν στο μυαλό μου 

από τη στιγμή που βρέθηκε η διπλή έλικα. Γι' αυτό, θυμάμαι πολλά ση

μαντικά γεγονότα πολύ πιο έντονα από τα περισσότερα επεισόδια της 

ζωής μου. Ακόμπ, αξιοποίησα σε μεγάλη έκταση τα γράμματα που έγρα

φα στους γονείς μου σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αυτά με βοήθησαν ιδιαί

τερα στο να έχω τις ακριβείς ημερομηνίες για πολλά γεγονότα. Εξίσου 

σπουδαία είναι τα πολύτιμα σχόλια διαφόρων φίλων που είχαν την κα

λοσύνη να διαβάσουν τα πρώτα χειρόγραφα του βιβλίου και μου έδω

σαν σε ορισμένες περιmώσεις λεmoμέρειες για γεγονότα στα οποία εγώ 

είχα αναφερθεί με μεγάλη συντομία. Βέβαια, υπάρχουν περιmώσεις που 

οι αναμνήσεις μου διαφέρσυν από τις αναμνήσεις άλλων, γι' αυτό και πρέ

πει το βιβλίο να θεωρείται η δική μου άποψπ επί του θέματος. Μερικά 

από τα πρώτα κεφάλαια γράφτηκαν στα σπίτια του Άλμπερτ Γκιόργκι, 

του ΤζΟν Α. Γουίλερ και του Τζον Κάιρσυς. θα ήθελα, λοιπόν, να τους ευ

χαριστήσω για τα ήσυχα εmπλωμέναδωμάτιά τους με θέα προς τον ωκεα

νό. Τα τελευταία κεφάλαια γράφτηκαν με τη βοήθεια μιας υποτραρίας 

του ιδρύματος Γκουχενχάιμ, που μου επέτρεψε να επιστρέψω για λίγο 

στο άλλο ΚέμπρΙΤζ* και στην ευγενική φιλοξενία του κοσμήτορα και των 

καθηγητών του Κολεγίου Κινγκ. 

Έχω συμπεριλάβει, όσο μπορούσα, φωτογραφίες που ελήφθησαν 

το χρονικό διάστημα που εξελίσσονταν τα γεγονότα. Θέλω να ευχαρι

στήσω ιδιαίτερα τους Χέρμπερτ Γκέτφρεντ, Πίτερ Πόλινγκ, Χιού Χάξλεϊ 

και Γκάνθερ Στεντ για τις φωτογραφίες που μου έστειλαν. Ως προς την 

εκδοτική βοήθεια, είμαι βαθιά υποχρεωμένος στη Λίμπι Άλντριχ για τα 

γρήγορα διεισδυτικά σχόλια που περιμένει κανείς από τις καλύτερες φοι

τήτριες του Ράντκλιφ, και στην Τζόις Λίμποβιτς, τόσο γιατί με συγκρά

τησε από το να κακομεταχειριστώ τελείως την αγγλική γλώσσα όσο και 

για τα αναρίθμητα σχόλια που έκανε για το τι πρέπει να προσφέρει ένα 

καλό βιβλίο. Τέλος, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Τό

μας Γουίλσον, για την τεράστια βοήθεια που μου ηρόσφερε αφότου 

* Ο συγγραφέας εννοεί εδώ το ΚέμπρΙΤζ mς Αγγλίας σε ανnδιαστολή με το Κέ
μπριτζ mς Αμερικής όπου είναι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. (Σ. τ.Μ.) 
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Η Διπλή Έλικα 31  

είδε το πρώτο χειρόγραφο. Χωρίς τις σοφές και θερμές σuμβoυλές τoυ, 

η εμφάνιση αuτoύτoυ βιβλίoυ σmν, όπως ελπίζω, σωστή του μορφή δεν 
θα είχε πραγματοποιηθεί ποτέ. 

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, 

ΚέμΠΡΙΤζ, Μασαχουσέτη 

Νοέμβριος 1967 
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1 

ΤΟ καλοκαίρι του 1955 κανόνισα με φίλους να πάμε στις Άλπεις. Ο 
Άλφρεντ Τισιέρ, ερευνπτής στο Κινγκ τότε, μου είχε υποοχεθεί 
πως θα με πήγαινε στην κορυφή του Ρόθορν, και μολονότι φο

βάμαι τα ύψπ, έκρινα ότι π στιγμή δεν ήταν κατάλληλη να φανώ δειλός. 
Αφού προπονήθηκα κάπως σκαρφαλώνοντας με έναν οδηγό ώςτοΆλι
νιν, ξεκίνπσα με λεωφορείο για το δίωρο ταξίδι στο Ζινάλ, ελπίζΟντας 
ότι ο οδηγός δεν θα ζαλΙζόταν ενώ οδηγούσε το λεωφορείο στον στενό 
δρόμο που ξετυλιγόταν γύρω από τις βραχώδεις πλαγιές. Τότε είδα τον 
Άλφρεντ μπροστά στο ξενοδοχείο να κουβεντιάζει με έναν μυστακο
φόρο καθηγητή του Τρίνιτι, που είχε κάνει στην Ινδία κατά m διάρκεια 
του πολέμου. 

Επειδή ο Άλφρ� δεν ήταν ακόμα σε φόρμα, αποφασίσαμε να πε
ράσουμε το απόγευμα κάνοντας έναν περίπατο ώς το μικρό εστιατόριο 
rιoυ βρισκόταν στο τέρμα ενός θεόρατου παγετώνα που κατέβαινε από 
το Ομπεργκάμπελχορν, το οποίο θα το διασχίζαμε την επόμενπ μέρα. 
Δεν είχαμε απομακρυνθεί πολύ από το ξενοδοχείο όταν είδαμε μια ομά
δα ανθρώπων να έρχεται καταπάνω μας ανάμεσά τους αναγνώρισα έναν 
από τους ορειβάτες. Ήταν ο Γουίλι Σιντς, ένας επιστήμονας που αρκετά 
χρόνια πριν εργαζόταν στο Κολέγιο Κινγκ του Λονδίνου μαζί με τον Μό
(Jις Γουίλκινς, πάνω στις ιδιόmτες των ινών του ΟΝΑ. Ο Γουίλι με είδε 
αμέσως, κοντοστάθηκε και μου έδωσε mv εντύπωση ότι θα ξεφορτω
νόταντο σάκο του για να κουβεντιάσουμε. Το μόνο που είπε, όμως, ήταν 
«Τι γίνεται ο τίμιος Τζιμ;» και προχώρησε αμέσως στο μονοπάτι επιτα
χύνοντας το βήμα του. 

Αργότερα, καθώς ανέβαινα κουρασμένος, σκεφτόμουν τις προη
γούμενες συναντήσεις μας στο Λονδίνο. Τότε το ΟΝΑ ήταν ακόμη ένα 
μυστήριο, που περίμενε m λύση του. Κανείς δεν ήταν σίγουρος για το 
ι lοιος θα mv έβρισκε και ούτε αν θα το άξΙζε, με mv προϋπόθεση ότι θα 
αιloδειΚΝUΌΤαντόσO ενδιαφέρουσα όσο πιστεύαμε μέσα μας. Τώρα όμως 
1Ι0υ ο αγώνας δρόμου είχε τελειώσει, και μιας και ήμουν ένας από τους 
νικητές, γνώΡΙζα ότι η ιστορία δεν ήταν απλή, και σίγουρα όχι όπως mv 
ι lαρουσίασανοι εφημερίδες. Ήταν ΚUρίωςμια υπόθεση πέντε ανθρώπων: 
ιων Μόρις Γουίλκινς, ΡόζαλιντΦράνκλιν, Λάινους Πόλινγκ, Φράνσις Κρικ 
και του γράφοντος. Επειδή ο Φράνσιςήταν ο κύριος παράγοντας που δια
lιι'ιρφωσε m δική μου συμβολή, θα αρχίσω mv ιστορία με αυτόν. 
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Ο Φράνσις Κρικ που εγώ γνώρισα δεν υπήρξε ποτέ σεμνός. Μπορεί 
να συμπεριφέρεται έτσι με άλλους ανθρώπους αλλά εμένα δεν μου δό

θπκε ποτέ π ευκαιρία να τον κρίνω ως σεμνό. Το γεγονός δεν έχει καμιά 
σχέσπ με m σπμερινή του φήμη. Ήδη ο κόσμος μιλάει γι' αυτόν με ευ
λάβεια και κάποια μέρα θα θεωρείται ισάξιος του Ράδερφορντ ή του Μπορ. 
Αυτό όμως δεν αλήθευε το φθινόπωρο του 1951, όταν πήγα στο εργα
στήριο Κάβεντις του Κέμπριτζ για να συνεργαστώ με μια μικρή ομάδα 
φυσικών και χημικών που ασχολούνταν με mv τρισδιάσταm δομή των 
πρωτεϊνών. Τον καιρό εκείνο ήταν 35 χρόνων και σχεδόν τελείως άγνω
στος. Μολονότι μερικοί από τους στενούς του συνεργάτες αντιλαμβά
νονταν mv αξία του ξύπνιου και διεισδυτικού του μυαλού και συχνά τον 
συμβουλεύονταν, εντούτοις δεν έχαιρε και μεγάλης εκτίμησπς οι πε
ρισσότεροι πίστευαν ότι είναι πολυλογάς. 

Επικεφαλής mς ομάδας όπου ανήκε ο Φράνσις ήταν ο αυστριακής 
καταγωγής χημικός Μαξ Περούτζ, που ήρθε σmν Αγγλία το 1936. Πά

νω από δέκα χρόνια μελετούσε κρυστάλλους αιμοσφαιρίνης με τη μέ
θοδο mς περίθλασπς των ακτινών Χ και μόλις άΡΧΙζε να έχει κάποια απο
τελέσματα. Τον βοηθούσε ο σερ Λόρενς Μπραγκ, διευθυντής του 
Κάβεντις. Για σαράντα χρόνια περίπου, ο Μπραγκ, που είχε τιμηθεί με 
το βραβείο Νόμπελ και ήταν ένας από τους θεμελιωτές mς κρυσταλ
λογραφίας, παρακολουθούσε m διερεύνησπ δομών όλο και μεγαλύτε
ρης πολυπλοκόmτας με μεθόδους περίθλασπς ακτινών Χ. Όσο πολυ
πλοκότερο ήταν το μόριο τόσο ευτυχέστερος αισθανόταν ο Μπραγκ, 
όταν, χρησιμοποιώντας μια καινούργια μέθοδο, κατόρθωνε να διερευ
νήσει mδομή του. * Έτσι, στα αμέσως μεταπολεμικά χρόνια έδειχνε έντο
νο ενδιαφέρον για mv πιθανόmτα επίλυσπς mς δομής των πρωτέίνών, 
οι οποίες ήταν τα πιο πολύπλοκα μόρια. Πολύ συχνά, όταν του το επέ
τρεπαν οι δΙOικnΤΙKέςΤOυ ασχολίες, επισκεmόταντον Περούτζ στο γρα
φείο του, για να συζητήσει τα τελευταία αποτελέσματα των ακτινών Χ. 
Εν συνεχεία πήγαινε σπίτι του και προσπαθούσε να τα ερμηνεύσει. 

Κάπου ανάμεσα στους δύο, τον θεωρητικό Μπραγκ και τον πειρα
ματικό ΠεροίιΊζ, βρισκόταν ο Φράνσις που πότε πότε έκανε κανένα πεί
ραμα αλλά ήταν περισσότερο απορροφημένος από θεωρίες για mv επί
λυση mς δομήςτωνπρωτέίνών. Συχνά του ερχόταν μια πρωτότυπη ιδέα, 
ενθουσΙαζόταν και mv έλεγε σε όποιον ήταν πρόθυμος να τον ακούσει. 
Έπειτα από μια-δυο μέρες καταλάβαινε ότι η θεωρία του δεν ήταν σω
στή και ξαναγύΡΙζε στα πειράματά του, μέχρις ότου η ανία του τον οδη
γούσε σε ένα νέο ξέσπασμα στο χώρο mς θεωρίας. 

* Για μια ευκρινή περιγραφή mς τεχνικήςmς περίθλασης ακτινών Χ, βλέπε το βι
βλίο του Τζον Κέντριου Το Νήμα rns Ζωήs. Μια Ε ισαΥωΥή σrn Μ οριακή Βιολο
Υία (1966), σελ 114. 
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Οι ιδέες του προκαλούσαν έξαψπ ΟίΟ περιβάλλον του. ZΩντάνεuaν 
ΌΊν ατμόσφαιρα του εργασmρίoυ, όπου τα πειράματα διαρκούσαν συ
νήθως μήνες ή και χρόνια. Σε αυτό συντελούσε εν μέρει και η φωνή του: 
ο Κρικ μιλούσε πιο γρήγορα απ' όλους μας και καταλάβαινες από το γέ
λιο του σε ποιο ακριβώς σημείο του Κάβεντις βρισκόταν. Σχεδόν όλοι 
μαςχαιρόμαΟίαν αυτές τις Οίιγμές μανίας, ιδιαίτερα όταν είxaμετO χρό
νο να τον ακούμε με προσοχή αλλά και να του λέμε ωμά το σημείο όπου 
χάναμε τον ειρμό ΌΊς σκέψης του. Υπήρχε όμως μια σημαντική εξαίρε
ση. Η συζήΌΊση με τον Κρικ συχνά αναΟίάτωνε τον σερ Λόρενς Μπραγκ. 
Και μόνο ο ήχοςΌΊς φωνής του Κρικ ήταν αρκετός να κάνει τον Μπραγκ 
να καταφύγει σε ασφαλέΟίερο δωμάτιο. Σπανίως ερχόταν για τσάι ΟίΟ 

Κάβεντις, επειδή θα έπρεπε να υποφέρει m βροντώδη αντήχηση ΌΊςφω
νής του Κρικ ΟίΟ κυλικείο του εργασmρίoυ. Ακόμα και τότε, όμως, ο 
Μπραγκ δεν ήταν ασφαλής. Δύο φορές πλημμύρισε ο διάδρομος μπρο
στά ΟίΟ γραφείο του από νερά που έτρεχαν από το εργαστήριο του Κρικ. 
Ο Φράνσις, απορροφημένος από τις θεωρίες του, είχε ξεχάσει να σφίξει 
τον ελαΟίικό σωλήνα σmν υδραντλία του. 

Όταν έφτασα ΟίΟ εργαστήριο, οι θεωρίες του Φράνσις είχαν ξεπε
ράσει τα όρια ΌΊς κρυΟίαλλογραφίας των πρωτεϊνών. Τον γοήτευε κα
θετί το σημαντικό και πήγαινε συχνά σε άλλα εργαστήρια να δει τι και
νούργια πειράματα είχαν γίνει. Αν και γενικά ήταν ευγενικός και 
διακριτικός απέναντι Οίους συναδέλφους του που δεν καταλάβαιναν 
την πραγματική σημασία των τελευταίων πειραμάτων τους, εντούτοις 
δεν τους τη χάΡΙζε και πάντα τους επισήμαινε το γεγονός αυτό. Αμέσως 
πρότεινε έναν καταιγισμό καινούργιων πειραμάτων που θα επιβεβαίω
ναν ΌΊν ερμηνεία του. Δεν άφηνε κανέναν που να μην του πει πόσο θα 
προήγε ΌΊν επιστήμη η νέα έξυπνη ιδέα του. 

Εξαιτίας όλων αυτών υπήρχε ένας σιωπηλός αλλά πραγματικός φό
βος για τον Κρικ, ιδιαίτερα μεταξύ των συνομηλίκων του που δεν είχαν 
καταφέρει ακόμα να εδραιώσουν ΌΊφήμη τους. Ο γρήγορος τρόπος που 
αντιλαμβανόταν τα δεδομένα τους και η πρoσnάθειά του να τα αναγάγει 
σε λογικά πρότυπα, έκανε τους φίλους του να φοβούνται πως όταν ο Κρικ 
σύντομα θα πετύχαινε, θα αποκάλυmε Οίον κόσμο m θολούρα του μυα
λού όσων κρύβονταν πίσω από ΌΊν ανοχή και τους καλούς τρόπους των 
κολεγίων του ΚέμΠΡΙΤζ. 

Αν και είχε δικαίωμα ενός γεύματος την εβδομάδα ΟίΟ κολέγιο 
Κάιους, δεν ήταν μέλος κανενός κολεγίου. Αυτό ήταν εν μέρει δική του 
επιλογή. Ήταν σαφές ότι δεν ήθελε να συγχρωτίζεται με προπτυχιακούς 
φΟΙΌΊτές. Ένας άλλος παράγοντας ήταν και το βροντώδες γέλιο του, ενα
ντίον του οποίου θα επαναΟίατούσαν οι περισσότεροι καθηγητές, αν 
ήταν υποχρεωμένοι να τον ακούν για περισσότερο από μία φορά ΌΊν 
εβδομάδα. Είμαι βέβαιος ότι αυτό ενοχλούσε πότε πότε τον Φράνσις, αν 
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και προφανώς iίξερε ότι σmν υψnλiί αKαδημCΊίKiί κοινωνία δεσπόζΟΙΝ 
σχολαστικοί μεσι'iλιKOΙ άνδρες ανίκανοι να τον διασκεδάσουν iί να τον 
μορφώσουν σε οτιδι'ίποτε άξΙζε τον κόπο. Yπiίρxε βέβαια και το Κολέγιο 
Κινγκ που iίταν απολίπως αντικομφορμιστικό και μπορούσε να τον δε
χθεί χωρίς να χάσει αυτός iί εκείνο το Xαραιcrι'ιρα τους. Παρ' όλες τις προ
σπάθειες, όμως, οι φίλοι του που iίξεραν πόσο ευχάριστη iίταν η συ
ντροφιά του, δεν μπορούσαν να μην κρύψουνmν ανησυχία τους ότι ένα 
άστοχο σχόλιο mv ώρα που έπιναν ένα ποmράκι κρασί θα έκανε τον 
Φράνσις να μπερδευτεί σm ζωiί τους. 
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Πριν πάω στο ΚέμΠΡΙΤζ, ο Φράνσις σπανίως σκεφτόταν το DΝΑ 

και το ρόλο του στπν κλπρονομικότπτα. 'Οχι γιατί δεν το έβρισκε 

ενδιαφέρον. Αντίθετα. Ένας σπμαντικός λόγος που εγκατέλει

ψε τπ φυσική και στράφηκε στπ βιολογία ήταν το βιβλίο του διάσπμου 

φυσικού Έρβιν Σρέντιγκερ Τ,Είναl Ζωπ; που το διάβασε το 1946. Το βι

βλίο περιέγραφε πολύ όμορφα τπν πίστπ του συγγραφέα ότι τα γονίδια 

είναι τα κύρια συστατικά των ζωντανών κυττάρων και ότι, για να κατα

λάβουμε τι είναι ζωή, πρέπει να γνωρίζΟυμε πώς δρουν τα γονίδια. Όι:αν 
ο Σρέντιγκερ έγραψε το βιβλίο, το 1944, ήταν γενικώς αποδεκτό ότι τα 

γονίδια είναι ειδικές κατηγορίες πρωτεΊ\ιικών μορίων. Αλλά σχεδόν το 

ίδιο διάστπμα ο βακτπριολόγος ο.τ. Έιβερι έκανε πειράματα στο Ινστι

τούτο Ροκφέλερ, στπ Νέα Υόρκη, που υποδείκνυαν ότι τα κληρονομικά 

χαρακτπριστικά ήταν δυνατό να μεταφερθούν από ένα βακτηριδιακό 

κύτταρο σε άλλο από μόρια καθαρού DNA. 

Θεωρώντας δεδομένο πως το DΝΑ βρίσκεται στα χρωμοσώματα 

όλων των κυττάρων, τα πειράματα του Έιβερι αποτελούσαν ισχυρές εν

δείξεις πως μελλοντικά πειράματα θα αποδείκνυαν ότι όλα τα γονίδια 

αποτελούνταν από DNA. Αν αυτό ήταν αλήθεια, θα σήμαινε για τον Φράν

σις ότι οι πρωτέϊνες δεν αποτελούν τπ στήλη τπς ΡΟζέτας για τπ διαλεύ

κανσπ του πραγματικού μυστικού τπς ζωής. Αντίθετα, το DΝΑ θα έπρε

πε να προσφέρει το κλειδί που θα μας επέτρεπε να ανακαλύψουμε τον 

τρόπο με τον οποίο τα γονίδια καθόρΙζαν, μεταξύ των άλλων χαρακτπ

ριστικών, το χρώμα των μαλλιών και των ματιών μας και πολύ πιθανόν 

την εξυπνάδα μας συγκριτικά με τους συνανθρώπους μας, και ίσως τπν 

ικανότπτά μας να διασκεδάζΟυμε τους άλλους. 

Υπήρχαν βέβαια επιστήμονες που πίστευαν πως οι αποδείξεις για το 

Ι)ΝΑ δεν ήταν ισχυρές και προτιμούσαν να πιστεύουν ότι τα γονίδια εί

ναι πρωτέι\ιικά μόρια. Τον Φράνσις όμως δεν τον ενοχλούσαν τέτοιοι αμ

φισβητίες. Πολλοί ήταν δύστροποι και ανόητοι άνθρωποι που πάντα κα

-ιάφερναν να στοιχηματίζουν λάθος. Δεν θα μπορούσε κάποιος να είναι 

Επιτυχημένος επιστήμονας χωρίς να πιστεύει ότι, αντίθετα με τπ δπμο

φιλή αντίληψη, τπν οποία τπ στπρίζΟυν ΟΙ εφπμερίδεςκαl οι μαμάδες των 

ιιnστπμόνων, πολλοί επιστήμονες είναι όχι μόνο στενοκέφαλοι και βα

ι>ετοί αλλά και ηλίθιοι. 

Μολαταύτα ο Φράνσις δεν ήταν ακόμη έτοιμος να κάνει τπ βουτιά 
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στον κόσμο του ΟΝΑ. Η θεμελιώδης σημασία του ΟΝΑ δεν αποτελούσε 

από μόνη mς δικαιολογία ικανή να τον κάνει να εγκαταλείψει το πεδίο 

των πρωτέι\ιών στο οποίο εργαζόταν δύο χρόνια και μόλις άΡΧΙζε να το 

κατανοεί σε βάθος. Ακόμη, οι συνάδελφοι του στο Κάβεντις περιθω

ριακά μόνον ενδιαφέρονταν για τα νουκλέίνικά οξέα και με τις καλύτε

ρεςοικονομικές συνθήκες θα χρειάζΟνταν δύοώςτρία χρόνια για να σm

θεί μια νέα ερεuνnΤΙKή μονάδα με κύριο στόχοmν έρευνα mς δομής του 

ΟΝΑ με ακτίνες Χ. 
Επιπλέον, μια τέτοια απόφαση θα δημιουργούσε ένα δυσάρεστο 

προσωπικό πρόβλημα. Αυτή mv εποχή, η μοριακή δουλειά στο ΟΝΑ 

σmν Αγγλία ήταν ουσιαστικά προσωπική υπόθεση του Μόρις Γουίλκινς, 

ενός εργένη που εργαζόταν στο Κολέγιο Κινγκ του Λονδίνου. * Ο Μό

ρις, όπως και ο Φράνσις, ήταν φυσικός και χρησιμοποιούσε mv περί

θλαση των ακτινών Χ ως το κυριότερο εργαλείο mς έρευνάς του. Θα 

ήταν πολύ άσχημο αν ο Φράνσις μεταπηδούσε σε ένα πρόβλημα στο 

οποίο ο Μόρις δούλευε πολλά χρόνια. Και ακόμη χειρότερο, διότι οι δύο 

αυτοί άντρες, που ήταν συνομήλικοι, γνωρίζονταν καλά και, πριν ξανα

παντρευτεί ο Φράνσις, συναντιόνταν συχνά για να γευματίσουν και να 

συζητήσουν για mv επιστήμη. 

Θα ήταν πιο εύκολο αν ζούσαν σε διαφορετικές χώρες. Ο συνδυα

σμός mς αγγλικής ζεστασιάς -όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι, αν δεν ήταν 

συγγενείς, φαίνεται να γνωρίζΟνταν μεταξύ τους- με το αίσθημα της 

δίκαιης μεταχείρισης δεν επέτρεπε στον Φράνσις να ασχοληθεί με το 

πρόβλημα του Μόρις. Σm Γαλλία, όπου το αίσθημα της δίκαιης μετα

χείρισης προφανώς δεν υπήρχε, δεν θα δημιουργούνταν αυτά τα προ

βλήματα. Αλλά και η Αμερική δεν θα επέτρεπε mv εμφάνιση μιας τέ

τοιας κατάστασης. Δεν θα περίμενε κανείς ότι ένας επιστήμονας του 

Μπέρκλεϋ θα αγνοούσε ένα πρώmς τάξεως θέμα μόνο και μόνο επει

δή κάποιος άλλος στο Καλ Τεκ το άρχισε πρώτος. Στην Αγγλία όμως 

απλώς δεν θα ήταν σωστό. 

Ακόμη χειρότερα, ο Μόρις απογοήτευε τον Φράνσις συνεχώς γιατί 

δεν έδειχνε μεγάλο ενθουσιασμό για το ΟΝΑ. Φαινόταν να χαίρεται να 

μειώνει m σημασία σπouδaίων επιχειρημάτων. Δεν ήταν ζήmμα εuφύίας 

ή κοινής λογικής. Ο Μόρις σαφώς είχε και τα δύο, αν κρίνουμε από το 

πώς συνέλαβε mv ιδέα να δουλέψει με το ΟΝΑ πριν από όλους. Ο Φράν

σις, όμως, αισθανόταν ότι δεν θα κατάφερνε να βάλει στο μυαλό του Μό

ρις το μήνυμα πως δεν προχωρείς προσεκτικά όταν έχεις στα χέρια σου 

δυναμίm όπως το DNA. Επιπλέον, όσο περνούσε ο καιρός γινόταν δυ

σκολότερο να βγάλει κανείς από το μυαλό του Μόρις m βοηθό του, Ρό

ζαλιντ Φράνκλιν. 

* Παράρmμα του Πανεπισmμίoυ του Λονδίνου που δεν πρέπει να συγχέεται με 
το Κολέγιο Κινγκ του Κέμπριτζ. (Σ.τ.Μ.) 
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'Οχι ότι ήταν εΙ)(ι.nευμένος με  m Ρόζι, όπως mv αποκαλούσαμε από 

μακριά. ΑντίθεΊα, απόmν πρώmσΊιγμή που έφτασε σΊΟ εργαΟΊήριοτου 

Μόρις, άρχισαν να δίνouν ο ένας σΊα νεύρα του άλλου. Ο Μόρις, που ήταν 

αρχάριος με llς ακτίνες Χ, χρειαζόταν κάποια επαγγελματική βοήθεια και 

ήλΠΙζε ότι η Ρόζι, μια επαγγελματίας κρυσταλλογΡάφος, θα κατάφερνε 

να επιταχύνει mv έρευνά του. Η Ρόζι, όμως, δεν έβλεπε τα πράγματα ακρι

βώς έτσΙ. Ισχυριζόταν ότι το ΟΝΑ τής δόθηκε ως δικό mς πρόβλημα και 

δεν μπορούσε να δεχτεί τον εαυτό mς ως βοηθό του Μόρις. 

Υποmεύομαι ότι σmν αρχή ο Μόρις είχε mv ελπίδα πως η ΡόζΙ θα 

ηρεμούσε. 'Ομως μια απλή ματιά έδειχνε ότι δεν θα υποχωρούσε εύκο

λα. Με δική mς επιλογή δεν έδινε ιδιαίτερη προσοχή σΊα γνωρίσματα 

του φύλου της. Παρά τα αδρά χαρακmΡΙσΊικά της δεν ήταν καθόλου 

άσχημη και θα μπορούσε να είναι πραγματικά εντυπωσιακή αν πρόσε

χε λίγο το ντύσιμό mς. Αλλά δεν το έκανε. Ουδέποτε έβαζε κραγιόν που 

να έΡΧεΊαι σε αντίθεση με τα ίσια μαύρα μαλλιά mς. Σε ηλικία τριάντα 

ενός εΊών η επιλογή των ρούχων mς έδειχνε m φαντασία αγγλίδαςνεα

νίδος με κοντά καλτσάκια. Έτσι, δεν θα ήταν δύσκολο να συμπεράνει κα

νείς ότι ήταν κόρη μιας ανικανοποίηmς μητέρας που mv έσπρωχνε πιε

σΊικά σε μια επαγγελματική καριέρα, (ΟΟτε μια έξυπνη κοπέλα σαν και 

αυτή να αποφύγει mv παντρειά με έναν πληκτικό άνδρα. Τα πράγματα 

όμως δεν ήταν έτσι. Η αφοσίωση και η αυτοπειθαρχία mς δεν ήταν δυ

νατό να αποδοθούν σε τέτοιους λόγους - ήταν κόρη μιας σΊεραιάς, άνε

mς και μορφωμένης οικογένειας τραΠΕζιτών. 

Ήταν σαφές όll η Ρόζι έπρεπε να φύγει ή να μπει σm θέση mς. Προ

φανώς, το πρώτο θα ήταν προτιμότερο γιατί λόγω του εΡΙσΊικού mς χα

ρακτήρα θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Μόρις να διευθύνει το εργαστή

ΡΙΟ χωρίς προβλήματα και να ασχοληθεί απερίσπασΊα με το DNA. 'Οχι 

ότι καμιά φορά δεν έβρισκε κάποιο δίκιο σΊα παράπονά της. Λόγου χά

ρη, το Κολέγιο Κινγκ είχε χωΡΙσΊά δωμάτια για το επισmμoνΙKό προσω

ι ιικό, το ένα για τους άνδρες και το άλλο για τις γυναίκες, κάll εντελώς 

ξεπερασμένο βέβαια. Αλλά δεν ήταν αυτός υπεύθυνος, ούτε του άρεσε 

να κουβαλάει το σΊαυρό του μαρτυρίου για τις μπηχτές ότι το δωμάτιο 

των γυναικών ήταν σε άθλια κατάσΊαση, σΊενάχωρο και σκοτεινό, ενώ 

για το δικό τους είχαν δοθεί αΡΚεΊά χρήματα, ώστε ο ίδιος και οι φίλοι 

(ου να αισθάνονται άνεΊα mv ώρα που έπιναν τον πρωινό τους καφέ. 

Δυστυχώς. ο Μόρις δεν μπορούσε να βρει μια καλή αιτία για να διώ

ζει m ΡόζΙ. Πρώτον, mς είχε επιτραπεί να ΠΙσΊεύει ότι κατείχε μια θέση 

για αΡΚεΊά χρόνια, και, δεύτερον, κανείς δεν αρνιόταν όll είχε γερό μυα

λό. Αν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά mς, ήταν πολύ πιθανό ότι 

Ι}α τον βοηθούσε πραγμαllκά. Αλλά το να εύΧεΊαι απλώς να καλυτερέ

Ilιουν οι σχέσεις τους ήταν σαν να έπαΙζε κορόνα-γράμματα, γιατί ο θρυ

λικός χημικός του Καλ Τεκ, ο Λάινους Πόλινγκ, δεν πεΡΙΟΡΙζόταν από 
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τους κανόνες του παιχνιδιού που ίσχυαν στην Αγγλία. Αργά ή γρήγορα 

ο Λάινους, που μόλις είχε συμπληρώσει τα πενήντα του, δεν μπορούσε 

παρά να θέσει στο στόχαστρό του το πιο σπουδαίο επιστημονικό βρα

βείο. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι τον ενδιέφερε. Το νιώθαμε βαθιά 

μέσα μας ότι ο Πόλινγκ δεν θα ήταν ο σημαντικότερος χημικός αν δεν 

καταλάβαινε ότι το μόριο του DΝΑ ήταν το πολυτιμότερο μόριο. Επι

πλέον, υπήρχε και σαφής απόδειξη. Ο Μόρις πήρε μια ΕΠιστολή του Λάι

νους, όπου του ζητούσε αντίγραφο των ακτινογραφημάτων του κρυ

σταλλικού DNA. Έπειτα από κάποιους δισταγμούς, του απάντησε ότι 

ήθελε να μελετήσει πιο προσεκτικά τα δεδομένα πριν παρουσιάσει τα 

ακτινογραφήματα. Όλα αυτά αναστάτωναν τον Μόρις. Δεν μεταπήδησε 

στη βιολογία για να βρει τις ίδιες δυσάρεστες καταστάσεις όπως και στη 

φυσική με τις ατομικές mς ΕΠιmώσεις. Ο συνδυασμός mς πίεσης του 

Λάινους και του Φράνσις, οι οποίοι προφανώς τον πλησίαζαν, τον έκα

νε συχνά να χάνει τον ύπνο του. Αλλά τουλάχιστον ο Πόλινγκ ήταν 6.000 

μίλια μακριά και ο Φράνσις δύο ώρες ταξίδι με το τρένο. Το πραγματικό 

πρόβλημα ήταν η Ρόζι' Δεν μπορούσε να αποφύγει m σκέψη ότι το κα

λύτερο μέρος για να στεγαστεί μια φεμινίστρια ήταν το εργαστήριο κά

ποιου άλλου. 
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Πρώτος ο Γουίλκινς με έκανε να ενδιαφερθώ για τη διερεύνηση 

της δομής του DNA με ακτίνες Χ. Το γεγονός συνέβη στη Νάπο

λη κατά τη διάρκεια ενός μικρού συνεδρίου για τη δομή των μα

κρομορίων που βρίσκονται στα ζωντανά κίmαρα. Ήταν άνοιξη του 1951, 

όταν δεν γνώΡΙζα καν την ύπαρξη του Φράνσις Κρικ. Ήδη με ενδιέφερε 

έντονα η μελέτη του DNA και γι' αυτό βρισκόμουν στην Ευρώπη ως με

ταδιδακτορικός ερευνητής: για να μάθω τη βιοχημεία του. Το ενδιαφέ

ρον μου για το DNA πήγαζε από την επιθυμία που απέκτησα όταν ήμουν 

τελειόφοιτος στο Πανεπιστήμιο να μάθω τι είναι το γονίδιο. Αργότερα, 

κατά τη διάρκεια των σηουδών μου στο Πανεπιστήμιο Ιντιάνα, έτρεφα 

την ελπίδα ότι το πρόβλημα του γονιδίου θα λυνόταν χωρίς εγώ να μά

θω χημεία. Η ελπίδα μου οφειλόταν εν μέρει στην τεμπελιά μου, αφού 

ως προπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο ενδιαφερό

μουν κυρίως για πουλιά, και κατάφερνα να μην παίρνω μαθήματα φυσι

κής και χημείας ακόμη και όταν δεν ήταν δύσκολο. Για να μην πολυλο

γούμε, οι βιοχημικοί του Πανεπιστημίου Ιντιάνα με παρότρυναν να μάθω 

οργανική χημεία. Μόλις, όμως, πήγα να ζεστάνω βενζόλιο με λύχνο 

Μπούνσεν, απαλλάXθnKα από την uπoXΡΈωση να ασχοληθώ με την πραγ

ματική χημεία. Ήταν ασφαλέστερο να καταντήσω ένας αμόρφωτος δι

δάκτορας παρά να διακινδυνεύσω άλλη μία έκρηξη. 

Έτσι δεν αντιμετώπισα την προοmική να μάθω χημεία ώσπου πήγα 

στην Κοπεγχάγη για τη μεταδιδακτορική μου έρευνα με τον βιοχημικό 

Χέρμαν Κάλκλαρ. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό μού φάνηκε πως ήταν η τέ

λεια λύση για την παντελή μου έλλειψη γνώσεων χημείας. Την κατάστα

ση αυτή την ενθάρρυνε κατά καιρούς ο Ιταλός μικροβιολόγος Σαλβα

ντόρ Λούρια, που επέβλεπε τη διδακτορική διατριβή μου. Κυριολεκτικά 

απεχθανόταν τους περισσότερους χημικούς, και κυρίως όσους δού

λευαν στη ζούγκλα της Νέας Υόρκης. Ο Κάλκλαρ, όμως, ήταν καλλιερ

γημένος επιστήμονας και ο Λούρια ήλΠΙζε πως στην πολιτισμένη ευ

οωπαϊκή ατμόσφαιρα θα μάθαινα ό,τι ήταν απαραίτητο για τη χημική 

έρευνα, χωρίς να έχω να αντιμετωπίσω τους συμφεροντολόγους οργα

νικούς χημικούς. 

Εκείνη την εποχή, ο Λούρια ασχολιόταν κυρίως με τον πολλαπλα

(ιιασμό βακτηριδιακών ιών (βακτηριοφάγων ή φάγων, χάριν συντομίας). 

()ι πιο εμπνευσμένοι γενετιστές υποψιάζΟνταν εδώ και λίγα χρόνια πως 
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οι ιοί ήταν μια μορφή γυμνών γονιδίων. Αν αιnό αλήθευε, ο καλύτερος 
τρόπος να βρει κανείς τι είναι ένα γονίδιο και πώς διπλασιάζεται ήταν να 
μελετήσει τις ιδιότητες των ιών. Έτσι, καθώς οι απλούστεροι ιοί ήταν 
φάγοι, εμφανίστηκε μεταξύ του 1940 και του 1950 μια συνεχώς διευ
ρυνόμενη ομάδα επιστημόνων (η ομάδα των φάγων), οι οποίοι μελε
τούσαν τους φάγους με την ελπίδα ότι σιγά σιγά θα μάθαιναν πώς τα γο
νίδια ελέγχουν την κιnταΡΙKή κληρονομικότητα. Οι κορυφαίοι αυτής 
της ομάδας ήταν ο Λούρια και ο γερμανός φίλος του, ο θεωρητικός φυ
σικός Μαξ Ντέλμπρουκ, καθηγητής τότε στο Καλ Τεκ. Ενώ ο Ντέλ
μπρουκ πίστευε ότι καθαρά γενετικά πειράματα θα έλυναν το πρόβλη
μα, ο Λούρια υποψιαζόταν ότι η σωστή απάντηση θα βρισκόταν μόνο 
αν γινόταν γνωστή η χημική δομή ενός ιού. Βαθιά μέσα του γνώΡΙζε ότι 
είναι αδύνατο να περιγράψεις τη συμπεριφορά κάποιου πράγματος αν 
δεν ξέρεις τι είναι αιnό το πράγμα. ΓνωρίζΟντας, λοιπόν, ότι ο ίδιος δεν 
θα μπορούσε ποτέ να μάθει χημεία, σκέφτηκε ότι ο σοφότερος δρόμος 
ήταν να στείλει εμένα (τον πρώτο του σοβαρό μαθητή) να μετεκπαι
δειnώ κοντά σε έναν χημικό. 

Δεν είχε καμιά δυσκολία να επιλέξει μεταξύ ενός χημικού πρωτεϊ
νών και ενός χημικού νουκλεϊνικών οξέων. Μολονότι μόνο η μισή μά
ζα ενός βακτnριδιαKOύ ιού είναι ΟΝΑ (το άλλο μισό είναι πρωτέί\ιn), το 
πείραμα του Έιβερι φανέρωνε ότι αιnό είχε τις περισσότερες πιθανό
τητες να είναι το ουσιώδες γενετικό υλικό. Έτσι, αν βρισκόταν η χημι
κή δομή του ΟΝΑ θα μπορούσε να αποκαλύψει τον τρόπο που διπλα
σιάζΟνται τα γονίδια. Σε αντίθεση με τις πρωτέίνες, οι χημικές γνώσεις 
μας για το ΟΝΑ ήταν περιορισμένες. Λίγοι χημικοί επεξεργάζονταν το 
θέμα. Εκτός του γεγονότος ότι τα νουκλεϊνικά οξέα είναι πολύ μεγάλα 
μόρια που αποτελούνται από μικρότερες δομικές μονάδες, τα νουκλεο
τίδια, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτε το χημικό από το οποίο θα μπορούσε 
να γαντζωθεί ένας γενετιστής. Επιπλέον, οι χημικοί που μελετούσαν το 
ΟΝΑ ήταν σχεδόν πάντοτε οργανικοί χημικοί με μηδενικό ενδιαφέρον 
για τη γενετική. Ο Κάλκλαρ αποτελούσε μια φωτεινή εξαίρεση. Το κα
λοκαίρι του 1945 είχε πάει στο Κολντ Σπρινγκ Χάρμπορ της Νέας Υ όρ
κπςγια να παρακολουθήσει το μάθημα για τους βακτnριαKoύς ιούς που 
δίδασκε ο Ντέλμπρουκ. Έτσι, τόσο ο Λούρια όσο και ο Ντέλμπρουκ ήλ
ΠΙζαν ότι το εργαστήριο της Κοπεγχάγης θα γινόταν ο χώρος όπου ο 
συνδυασμός τεχνικών της χημείας και της γενετικής θα απέδιδε καρ
πούς για τη βιολογία. 

Το σχέδιό τους, όμως, αποδείχτηκε ένα τρομερό φιάσκο. Ο Χέρμαν 
δεν μου κέντρισε την περιέργεια ούτε στο ελάχιστο. Έμεινα το ίδιο αδιά
φοροςγια τα νουκλέίνικά οξέα στο εργαστήριό του όπως και στην Αμε
ρική. Δεν μπορούσα να κατανοήσω πώς το πρόβλημα στο οποίο δού
λευε τότε ο Κάλκλαρ (ο μεταβολισμός των νουκλεοτιδίων) θα οδηγούσε 
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σε οτιδήποτε που να έχει άμεση σχέση με m γενετική. Και μολονότι ο 

Χέρμαν ήταν προφανώς πολιτισμένος άνθρωπος, ήταν αδύνατο να τον 

καταλάβω. 

Μπορούσα όμως να καταλάβω τα αγγλικά του Όλε Μαλχόε, στενού 

φίλου του Χέρμαν. Ο Όλε μόλις είχε επιστρέψει από mv Αμερική, όπου 

είχε ενθουσιαστεί με τους ίδιους φάγους που με απασχόλησαν για το δι

δακτορικό μου. Μόλις επέστρεψε, εγκατέλειψε το προηγούμενο ερευ

νητικό του πρόβλημα και αφοσιώθηκε πλήρως στους φάγους. Ήταν ο 

μοναδικός Δανός που δούλευε με φάγουςκαι χάρηκε ιδιαίτερα όταν φτά

σαμε εγώ και ο Γκάνθερ Στεντ, ερευνητής των φάγων από το εργαστή

ριο του Ντέλμπρουκ, για να δουλέψουμε με τον Χέρμαν. Πολύ σύντομα 

ο Γκάνθερ και εγώ αρχίσαμε να επισκεπτόμαστε το εργαστήριο του Όλε, 

ΓΙου δεν απείχε παρά λίγα μίλια από το εργαστήριο του Χέρμαν. Σε μερι

κές εβδομάδες κάναμε πειράματα μαζί του. 

Σmν αρχή δεν αισθανόμουν και πολύ άνετα που έκανα κλασική δου
λειά στους φάγους με τον Όλε, επειδή η υποτροφία μου μου είχε δοθεί 

με αποκλειστικό στόχο να μάθω βιοχημεία με τον Χέρμαν: και αν θέ

λουμε να ακριβολογήσουμε, παρέβαινα τους όρους της υποτροφίας. 

Επιπλέον, πριν περάσουν τρεις μήνες αφότου έφτασα σmν Κοπεγχά

γη, μου ζήmσαν να υποβάλω προτάσεις για m δουλειά μου τον επόμε

νο χρόνο. Αυτό δεν ήταν καθόλου απλό αφού δεν είχα κάνει σχέδια. Το 

ασφαλέστερο ήταν να ζητήσω χρήματα για να δουλέψω με τον Χέρμαν. 

Ήταν επικίνδυνο να ομολογήσω ότι δεν με τραβούσε η βιοχημεία. Εξάλ

λου, δεν έβλεπα γιατί δεν θα μου επέτρεπαν να αλλάξω τα σχέδιά μου 

μετά mv ανανέωση mς υποτροφίας μου. Έγραψα, λοιπόν, σmν Ουά

σινγκτον λέγοντας ότι ήθελα να παραμείνω στο ενδιαφέρον περιβάλ

λον mς Koπεγχάγnς. Όπως περίμενα, μου ανανέωσαν mv υποτροφία. 

Ήταν λογικό να δοθεί η δυνατόmτα στον Κάλκλαρ (που αρκετοί από 

την επιτροπή των υποτροφιών τον γνώΡΙζαν προσωπικά) να εκπαιδεύ

σει έναν ακόμη βιοχημικό. 

Υπήρχε, εξάλλου, το ερώmμα για το πώς αισθανόταν ο Χέρμαν. Ισως 

ων πείραζε που σπανίως βρισκόμουν στο εργαστήριο. Η αλήθεια είναι 

<'>ΤΙ έδειχνε κάπως ασαφής στα περισσότερα θέματα και μπορεί να μην 

[ο είχε καν προσέξει. Ευτυχώς, οι φόβοι μου δεν πρόφτασαν να υλοποιη

(Ιούν. Ένα αναπάντεχο γεγονός εφησύχασε m συνείδησή μου. Μια μέ

(ια, στις αρχές του Δεκέμβρη, πήγα με το ποδήλατό μου στο εργαστή

(ιιο του Χέρμαν, αναμένοντας μια χαριτωμένη αλλά εντελώς ακατανόηm 

(ιuζήmση. Αυτή m φορά όμως βρήκα τον Χέρμαν απολύτως σαφή. Εί

χε κάτι πιο σημαντικό να μου αναγγείλει: ο γάμος του είχε διαλυθεί και 

ιΊλΠΙζε να πάρει διαζύγιο. Σύντομα το γεγονός αυτό έπαψε να είναι μυ

(1Ίlκό και το έμαθαν όλοι στο εργαστήριο. Μέσα σε λίγες ημέρες έγινε 

(ιαφές ότι το μυαλό του Χέρμαν δεν θα ήταν σmν επιστήμη για κάποιο 
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χρονικό διάστημα, ίσως όσο θα έμενα εγώ στην Κοπεγχάγη. Το γεγονός 

ότι δεν θα μου δίδασκε m βιοχημεία των νουκλεϊνικών οξέων ήταν θεού 

δώρο για μένα. Μπορούσα να πηγαίνω με το ποδήλατό μου στο εργα

στήριο του Όλε κάθε μέρα, προτιμώντας να ξεγελάσω όσους μου έδω

σαν mv υποτραρία για το πού εργαζόμουν παρά να αναγκάζω τον Χέρ

μαν να μου μιλάει για βιοχημεία. 

Εξάλλου, υπήρχαν μέρες που ήμουν αρκετά ευχαριστημένος με τα 

καθημερινά μου πειράματα σε βακτnριαKOύς ιούς. Μέσα σε τρεις μήνες 

ο Όλε και εγώ τελειώσαμε μια σειρά πειραμάτων για mv τύχη ενός σω

ματιδίου του βακmριαKOύ ιού που, πολλαπλασιαζόμενο σε ένα βακτή

ριο, σχηματίζει μερικές εκατοντάδες καινούργια σωματίδια. Υπήρχαν 

αρκετά δεδομένα για μια αξιοπρεπή δημοσίευση, και γνωρίφνταςτι ήταν 

παραδεκτό στους επιστημονικούς κύκλους, μπορούσα να σταματήσω 

να δουλεύω ώςτο τέλος του έτους χωρίς να ιανδυνεύσω να θεωρηθώ μπ 

παρανωγικός. Από mv άλλη πλευρά, όμως, ήταν επίσης φανερό ότι δεν 

είχα κάνει τίποτε που να μπορούσε να μας πει τι είναι το γονίδιο ή πώς 

παράγεταΙ. Και δεν έβλεπα πώς μπορούσα να πετύχω αυτό το στόχο, 

εκτός αν γινόμουν χημικός. 

Γι' αυτό και δέχmκα με ευχαρίστηση mv πρόταση του Χέρμαν να 

πάω mv άνοιξη στον Ζωολογικό Σταθμό mς Νάπολης, όπου είχε απο

φασίσει να περάσει τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ένα ταξίδι στη Νάπολη 

ήταν ό,τι έπρεπε. Δεν είχε νόημα να μείνω αργόσχολος στην Κοπεγχά

γη, όπου μάλιστα δεν υπάρχει και άνοιξη. Εξάλλου ο ήλιος mς Νάπολης 

θα μπορούσε να με βοηθήσει να μάθω κάτι από τη βιοχημεία της εμ

βρυϊκής ανάmυξπςτων θαλάσσιων ζώων. Θα μπορούσε επίσης να είναι 

ο τόπος όπου θα μελετούσα m γενετική με mvnoυxia μου. Και όταν κου

ραζόμουν, ίσως θα μπορούσα να πιάσω κανένα βιβλίο βιοχημείας. Χω

ρίς δισταγμό έγραψα στην Αμερική ζητώντας mv άδεια να συνοδέψω 

τον Χέρμαν στη Νάπολη. Γρήγορα πήρα από mv Ουάσινγκτον ένα ευ

χάριστο γράμμα με θετική απάντηση που μου ευχόταν και καλό ταξίδι. 

Μου εσώκλειαν μάλιστα και μια επιταγή 200 δολαρίων για έξοδα ταξι

διού. Όλα τούτα με έκαναν να νιώθω ελαφρώς ανέντιμος, καθώς ξεκι

νούσα για τον ήλιο. 
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Ούτε ο Μόρις Γουίλκινς είχε έρθει στη Νάπολη για σοβαρή επι

στήμη. Το ταξίδι από το Λονδίνο ήταν ένα αναπάντεχο δώρο 

από το αφεντικό του, τον καθηγητή Τζ. Ράνταλ. Αρχικά είχε προ

γραμματιστεί να έρθει ο Ράνταλ στη συνεδρία για τα μακρομόρια και να 

κάνει ανακοίνωση για τη δουλειά του στο καινούργιο του εργαστήριο 

βιοφυσικής. Επειδή όμως ήταν πολύ απασχολημένος, αποφάσισε να 

στείλει τον Μόρις στη θέση του. Αν δεν πήγαινε κανείς, θα χτυπούσε 

άσχημα για το εργαστήριό του στο Κολέγιο Κινγκ. Πολλά δυσεύρετα 

χρήματα του Δημοσίου είχαν διατεθεί για να στήσει ο Ράνταλ mv πα

ράστασή του στη βιοφυσική και υπήρχαν υπόνοιες ότι τα χρήματα χα

ραμίστηκαν. 

Κανείς δεν ήταν υποχρεωμένος να προετοιμάσει μια πολύ προσεγ

μένη ομιλία για ένα ιταλικό συνέδριο σαν αυτό. Τέτοιες συναθροίσεις, 

κατά κανόνα, έφερναν σε επαφή λίγους προσκεκλημένους ομιλητές που 

δεν καταλάβαιναν ιταλικά και πολλούς Ιταλούς που σχεδόν κανείς τους 

δεν καταλάβαινε αγγλικά, τα οποία μιλιόνταν γρήγορα και ήταν η μόνη 

κοινή γλώσσα των ομιλητών. Το καλύτερο σημείο του προγράμματος 

κάθε τέτοιου συνεδρίου ήταν η ολοήμερη εκδρομή σε κάποιο γραφικό 

οίκημα ή ναό. Έτσι, σπάνια δινόταν ευκαιρία για οτιδήποτε άλλο από κοι

νότοπες κουβέντες. 

'Ως m στιγμή που ήρθε ο Μόρις είχα πια ξεσηκωθεί και ανυπομο

νούσα να επιστρέψω στον Βορρά. Ο Χέρμαν με είχε ξεγελάσει εντελώς. 

Τις πρώτες έξι εβδομάδες στη Νάπολη κρύωνα συνεχώς. Η επίσημη θερ

μοκρασία δεν σχετιζόταν με m λειτουργία mς κεντρικής θέρμανσης. 

Ούτε ο Ζωολογικός Σταθμός ούτε το ερειπωμένο μου δωμάτιο στον έκτο 

(Jροφο ενός κτιρίου του 190υ αιώνα είχαν θέρμανση. Αν είχα και το πα

ραμικρό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια ζώα, θα έκανα πειράματα. Κυκλο

φορώντας για να κάνεις πειράματα αισθάνεσαι περισσότερη ζέστη πα

ρά όταν κάθεσαι στη βιβλιοθήκη με τα πόδια πάνω σε ένα τραπέζΙ. Κατά 

<'iιαστήματα στεκόμουν με τεντωμένα νεύρα ενώ ο Χέρμαν έκανε τις κι

νήσεις που έπρεπε να κάνει ένας βιοχημικός' ορισμένες φορές, μάλιστα, 

καταλάβαινα ακόμη και τι έλεγε. Δεν είχε όμως σημασία αν παρακολου

()ούσα τις σκέψεις του ή όχΙ. Τα γονίδια δεν ήταν ποτέ στο κέντρο αλλά 

ούτε καν στην περιφέρεια των σκέψεών του. 
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Τον περισσότερο χρόνο μου τον περνούσα κάνοντας βόλτες και δια

βάζΟντας επιστημονικά άρθρα που είχαν δημοσιευθεί σε περιοδικά κα

τά τα πρώτα χρόνια της γενετικής. Μερικές φορές ονειροπολούσα ότι 

ανακάλυψα το μυστικό του γονιδίου αλλά δεν είχα ποτέ την παραμικρή 

ιδέα για το πώς θα μπορούσα να το πετύχω. Μου ήταν, λοιπόν, δύσκολο 

να μη σκέφτομαι ότι δεν κατάφερνα τίποτε. Το γεγονός ότι δεν πήγα στη 

Νάπολη για δουλειά δεν με βοηθούσε να νιώθω καλίπερα. 

Διατηρούσα μια μικρή ελπίδα ότι θα είχα κάποιο όφελος από το συ
νέδριο για τις δομές των βιολογικών μακρομορίων. Μολονότι δεν ήξερα 

τίποτε για τις τεχνικές της περίθλασης των ακτινών χ που κυριαρχούσαν 

στην ανάλuσn των δομών, αισιοδοξούσα ότι η συζήτηση θα ήταν πιο κα

τανοητή από τα επιστημονικά άρθρα, που μου φαίνονταν ακατανόητα. 

Ενδιαφερόμουν κυρίως να παρακολουθήσω την ομιλία του Ράνταλ για 

τα νOUΚΛέινΙKά οξέα. Μέχρι τότε δεν είχε δημοσιευθεί τίποτε για την πι

θανή τρισδιάστατη διαμόρφωση του μορίου κάποιου νOUΚΛΈινΙKOύ οξέος. 

Το γεγονός αυτό πιθανώς επnρέασε την περιστασιακή μου ενασχόληση 

με τη χημεία. Για ποιο λόγο να ξεσηκωνόμουν να μάθω πληκτικά χημικά 

δεδομένα, αφού οι ίδιοι οι χημικοί δεν μας πρόσφεραν τίποτε το ιδιαίτε

ρα ενδιαφέρον σχετικά με τα νουκλεϊνικά οξέα; 

Την εποχή εκείνη, όμως, οι πιθανότητες για ουσιαστικές αποκαλύ

ψειςήταν μικρές. Οι περισσότερες συζΠτήσειςγια την τρισδιάστατη δο

μή των πρωτέι\ιών και τωννουκλέινικών οξέων ήταν αέρας κοπανιστός. 

Αν και αυτή η δουλειά συνεΧΙζόταν εδώ και δεκαπέντε χρόνια, τα περισ

σότερα ευρήματα (αν όχι όλα) δεν ήταν αξιόλογα. Ιδέες που προτείνονταν 

με απόλυτη βεβαιότητα, προέρχονταν μάλλον από παλαβούς κρυσταλ

λογράφους που ηδονίζΟνταν να βρίσκονται σε ένα πεδίο όπου οι ιδέες 

τους με δυσκολία θα απορρίmονταν. Έτσι, αν και όλοι σχεδόν οι βιοχη

μικοί, συμπεριλαμβανομένου του Χέρμαν, αδUΝατOύσαννα αντιληφθούν 

τα επιχειρήματα όσων ασχολούνταν με τις ακτίνες Χ, δεν ανησυχούσαν 

πολύ. Δεν ήταν λογικό να μαθαίνεις πολύπλοκες μαθηματικές μεθόδους 

για να παρακολουθείς μπούρδες. Ως εκ τοίπου, κανένας από τους δα

σκάλους μου δεν διανοήθηκε καντο ενδεχόμενο να κάνω μεταδιδακτορι

κή έρευνα με έναν κρυσταλλογράφο ακτινών Χ. 
Ο Μόρις, όμως, δεν με απογοήτευσε. Το γεγονός ότι υποκατέστησε 

τον Ράνταλ δεν είχε σημασία: δεν γνώΡΙζα κανέναν από τους δίιο. Η ομι

λία του ήταν μεστή και ξεχώρΙζε από τις υπόλοιπες, πολλές από τις οποίες 

δεν είχαν καμιά σχέση με το θέμα του συνεδρίου. EuτuXώς, αυτές ήταν 

στα ιταλικά, και έτσι η φανερή πλήξη των ξένων επισκεmών δεν ήταν 

απαραίτητο να ερμηνευθεί ως αγένεια. Αρκετοί ομιλητές ήταν ευρω

παίοι βιολόγοι που την εποχή εκείνη ήταν επισκέmες στον Ζωολογικό 

Σταθμό και σπάνια έκαναν κάποια νύξη για τη μακρομοριακή δομή. 

Αντίθετα, το ακτινογράφημα του ΟΝΑ που παρουσίασε ο Μόρις ήταν 
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ακριβώς μέσα στο θέμα. Εμφανίστηκε στην οθόνη για ελάχιστο χρονι

κό διάστημα προς το τέλος mς ομιλίας του. Το ακροατήριο δεν ενθου

σιάστηκε από τον στεγνό αγγλικό τρόπο παρουσίαοπς του Μόρις, ο 

οποίος δήλωνε ότι το ακτινογράφημα έδειχνε πολύ περισσότερες λε

mομέρειες απ' ό,ΤΙ προηγουμένως και θα μπορούσε πράγματι να θεω

ρηθεί ότι προέρχεται από μια κρυσταλλική ουσία. Και όταν π δομή του 

DΝΑ γινόταν γνωστή, ίσως θα μπορούσαμε να αvτιληφθoύμε καλύτερα 

πώς λειτουργούν τα γονίδια. 

Ξαφνικά ενθουσιάστηκα με m χημεία. Πριν από mv ομιλία του Μό

ριςανηΣUXOύσα μήπως το γονίδιο ήταν απίθανα πολύπλοκο. Τώρα, όμως, 

ήξερα ότι τα γονίδια μπορούσαν να κρυσταλλωθούν οπότε, πρέπει να 

έχουν μια ομαλή δομή που θα μπορούσε να επιλυθεί χωρίς πολλές δυ

σκολίες. Αμέσως αναρωτήθηκα αν θα ήταν δυνατό να ερευνήσωτοDΝΑ 

μαζί με τον Γουίλκινς. Μετά mv ομιλία προσπάθησα να τον βρω. Ίσως 

να ήξερε ήδη περισσότερα από όσα έδειξε στην ομιλία του - συχνά, αν 

ένας επιστήμων δεν είναι απολύτως βέβαιος ότι τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων του είναι σωστά, διστάζει να μιλήσει δημοσίως. Αλλά δεν 

βρήκα ευκαιρία να του μιλήσω· ο Μόρις είχε εξαφανιστεί. 

Μόνοmν επόμενη μέρα, όταν όλοι οι σύνεδροι πήγαν εκδρομή στους 

ελληνικούς ναούς, βρήκα mv ευκαιρία να του συστηθώ. Ενώ περιμένα

με το λεωφορείο, του έπιασα κουβέντα και του εξήγησα πόσο με ενδιέ

φερε το DNA. Αλλά πριν μου δώσει τις πληροφορίες που ήθελα, χρειά

στηκε να ανεβούμε στο λεωφορείο, όπου συνάντησα mv αδελφή μου 

που μόλις είχε έρθει από mv Αμερική. 

Στους ναούς σκορπίσαμε, και πριν κατορθώσω να στριμώξω τον Μό

ρις, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να είχε ανοίξει η τύχη μου. Ο Μόριςπρό

σεξε ότι η αδελφή μου ήταν πολύ ωραία και σύντομα γευμάΤΙζαν μαζί. 

Ημουν ενθουσιασμένος. Για χρόνια παρακολουθούσα με μελαγχολία 

mv Ελίζαμπεθ να mv κυνηγούν διάφοροι κουφιοκεφαλάκηδες. Ξαφνι

κά εμφανιζόταν κάποια ελπίδα να αλλάξει η ζωή mς. Δεν αvτιμετώΠΙζα 

πια m βεβαιόmτα ότι θα κατέληγε με έναν διανοπτικά καθυστερημένο. 

Επιπλέον, αν ο Μόρις άρεσε πράγματι στην αδελφή μου, μοιραία θα συν

δεόμουν στενά και εγώ με m δουλειά των ακτινών Χ στο DΝΑ. Το γεγο

νός ότι ο Μόρις ζήmσε συγγνώμπ και κάθισε μόνος του δεν με ενόχλη

σε. Προφανώς είχε καλούς τρόπους και υπέθεσε ότι επιθυμούσα να 

συζητήσω με mv Ελίζαμπεθ. 

Μόλις όμως φτάσαμε στη Νάπολη, οι ονειροπολήσεις μου για «δό

ξα εξ αγχιστείας» έσβησαν. Ο Μόρις έφυγε για το ξενοδοχείο του με έναν 

τυπικό χαιρετισμό. Ούτε η ομορφιά mς αδελφής μου ούτε το ενδιαφέ

ρον μου για m δομή του DΝΑ τον δελέασαν. Το μέλλον μας δεν φαινό

ταν να είναι στο Λονδίνο. Έτσι ξεκίνησα για mv Κοπεγχάγη, με mvπροο

mική να αποφύγω mv περισσότερη βιοχημεία. 
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Τον Μόρις τον ξέχασα σιγά σιγά, όχι όμως και το ακτινογράφημα 

του DΝΑ. Ήταν αδύνατο να βγάλω από το μυαλό μου ότι έκρυβε 

μια πιθανή λύση του μυστικού mς ζωής. Το γεγονός ότι δεν μπο

ρούσα να το ερμηνεύσω δεν με ενοχλούσε. Ήταν σίγουρα καλύτερο να 

φαντάζομαι τον εαυτό μου διάσημο παρά να ωριμάζω με έναν μουχλια

σμένο ακαδημοίκό δάσκαλο που ουδέποτε διακινδύνευσε μια τολμηρή 

σκέΨπ. Πήρα επίσης θάρρος από mv εντυπωσιακή φήμη που κυκλο

φορούσε ότι ο Λάινους Πόλινγκ είχε εν μέρει διαλευκάνει m δομή των 

πρωτεϊνών. Τα νέα με βρήκαν σmΓενεύη, όπου είχα σταματήσει για με

ρικές πμέρες, για να συζητήσω με τον Ελβετό Ζαν Βεγκλ, ερευνητή των 

φάγων που μόλις είχε επιστρέψει, έπειτα από ένα χειμώνα δουλειάς στο 

Καλ Τεκ. Πριν φύγει ο Ζαν, είχε παρακολουθήσει mv ομιλία στον οποία 

ο Λάινους έκανε m μεγάλη ανακοίνωση. 

Η ομιλία του Πόλινγκ είχε γίνει με το συνηθισμένο δραματικό ύφος 

του. Οι λέξεις αρθρώνονταν σαν να ήταν στο θέατρο όλη του m ζωή. Μια 

κουρτίνα έκρυβε το μοντέλο του σχεδόν ώς το τέλος mς ομιλίας του, 

οπότε με υπερηφάνεια αποκάλυψε mv τελευταία δημιουργία του. Με μά

τια που παιχνίδΙζαν, ο Λάινους εξήγησε τα συγκεκριμένα xapaKmPImI

κά που έκαναν το μοντέλο του (mv α-έλικα) μοναδικά όμορφο. Η επί

δειξηαυτή (όπως και όλες οι καταπληκτικές παραστάσεις του) ενθοοοίασε 

τους νεότερους φοιmτές που mv παρακολούθησαν. Κανένας δεν ήταν 

σαν τον Λάινους σε όλο τον κόσμο. Ο συνδυασμός του εύστροφου μυα

λού του και του μεταδοτικού χαμόγελού του ήταν ακατανίκητος. Αρκε

τοί συνάδελφοί του καθηγητές, όμως, παρακολούθησαν mv παράστα

ση με ανάμεικτα συναισθήματα. Βλέποντας τον Λάινους να χοροπηδάει 

στο τραπέζΙ όπου έκανε mv επίδειξη και να κουνάει τα χέρια του σαν μά

γος που πρόκειται να βγάλει ένα κουνέλι από το καπέλο του, ένιωθαν 

ανεπαρκείς. Αν έδειχνε λίγη ταπεινοφροσύνη, θα ήταν ευκολότερο να 

χωνέψουν τα λεγόμενά του. Και ανοησίες ακόμη αν έλεγε, οι γοητευμέ

νοι φοιmτές του δεν θα το καταλάβαιναν λόγω mς μεγάλης αυτοπεποί

θησής του. Πολλοί συνάδελφοί του περίμεναν ήρεμα mv ημέρα που θα 

έσηαζε τα μούτρα του πάνω σε κάτι σηoUΔΑίO. 

Ο Ζαν, όμως, δεν μπορούσε να μου πει mv εποχή εκείνη κατά πόσον 

n α-έλικα του Λάινους ήταν σωστή. Δεν ήταν κροοταλλογράφος ακτινών 

Χ και δεν μπορούσε να κρίνει επαγγελματικά το μοντέλο. Αρκετοί από τους 
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νεότερους φίλους του, όμως, εκπαιδευμένοι σm δομική χημεία, έβρισκαν 

όμορφη mv α-έλικα. Η καλύι:ερη εκτίμηση που μπορούσαν να δώσουν οι 

γνωστοί του Ζαν ήταν ότι ο Λάινους είχε δίκιο. Αν έτσι είχαν τα πράγματα, 

είχε πεΊύ)(ει και πάλι έναν εξαιρετικά σηouδoίO άθλο. Θα ήταν ο πρώτος 

που πρότεινε κάτι σίγουρα σωστό για mδομή ενός βιολογικά σημαντικού 

μακρσμορίου. Θα φανταζόταν κανείς ότι για να το πετύχει αιπό θα έπρε

πε να είχε σκαρφιστεί κάποια εντυπωσιακή νέα μέθοδο που θα μπορού

σε ίσως να εφαρμοστεί και στα νουκλέινικά οξέα. Αλλά ο Ζαν δεν θυμό

ταν να είχε χρησιμοποιήσει τίποτε ειδικά τρικ. Το μονό που μπορούσε να 

μου πει ήταν ότι η περιγραφή mς α-έλικας θα δημOOιΕUΌταν σύντομα. 

'Ωσηουνα επιστρέψω σmν Κοπεγχάγη, είχε ήδη φτάσει από mν Αμε

ρική το περιοδικό που περιείχε το άρθρο του Λάινους. Το διάβασα μο

νορούφι και αμέσως το ξαναδιάβασα. Σm μεγαλύι:ερη έκταση του κει

μένου η γλώσσα του Λάινους ήταν ακαταλαβίστικη και έτσι σχημάτισα 

μια γενική εικόνα mς ΣUλλOγιστικής του. Δεν μπορούσα να κρίνω αν ήταν 

σωστή. Για το μόνο πράγμα που ήμουν βέβαιος ήταν ότι ήταν γραμμένο 

με Οίιλ. Έπειτα από λίγες μέρες ήρθε το νέο τεύχος του περιοδικού, που 

περιείχε εφτά άρθρα του Πόλινγκ. Και πάλι η γλώσσα ήταν μπερδεμένη 

με πολλά ρητορικά σχήματα. Ένα από τα άρθρα άΡΧΙζε με mv πρόταση: 

«Το κολλαγόνο είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτείνη». Μου έδινε ιδέες για 

τις πρώτες γραμμές του άρθρου που θα έγραφα για το ΟΝΑ αν ανακά

λιππα m δομή του. Μια πρόταση όπως «τα γονίδια είναι ενδιαφέροντα 

για τους γενετιστές» θα διαφοροποιούσε τον τρόπο σκέψης μου από 

εκείνον του Πόλινγκ. 

Άρχισα, λοιπόν, να ανηΣUXώ για το πού θα μάθαινα πώς να ερμηνεύω 

τα ακτινογραφήματα περίθλασης των ακτινών Χ. Απέκλεια το Καλ Τεκ, 

αφού ο Λάινους ήταν πολύ σηouδoίoς για να χάσει τον καιρό του διδά

σκοντας έναν μαθηματικά καθυστερημένο βιολόγο. Ούι:ε και ήθελα να 

με ξανασνομπάρει ο Γουίλκινς. Έμενε μόνο το ΚέμΠΡΙΤζ στην Αγγλία, 

όπου γνώΡΙζα ότι κάποιος Μαξ Περούι:ζ ενδιαφερόταν για m δομή με

γάλων βιολογικών μορίων, και ιδιαίτερα mς πρωτέί\ιnς αιμοσφαιρίνη. 

Έτσι, έγραψα στον Λούρια για το νέο μου πάθος, ρωτώντας τον αν μπο

ρούσε να ρυθμίσει να γίνω δεκτός στο εργαστήριο του ΚέμπρΙΤζ. Απροο

δόκητα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Λίγες μέρες αφότου πήρε το 

γράμμα μου, ο Λούρια πήγε σε ένα μικρό συνέδριο στο Αν Άρμπορ, όπου 

συνάνmσετoνΤζoν Κέντριου, συνεργάm του Περούτζ, που ήταν για αρ

κετό καιρό σmν Αμερική. Ευτυχώς ο Κέντριου έκανε καλή εντύπωση 

στον Λούρια- όπως ο Κάλκλαρ, έτσι και ο Κέντριου ήταν πολιτισμένος 

και είχε το πρόσθετο προτέρημα ότι υποοτήΡΙζε το Εργατικό Κόμμα. * 

* Ο Λούρια ήταν από τους λίγους δηλωμένους σοσιαλιστέςτου αμερικανικού επι
σmμOνΙKOύ Kατεσmμένoυ εκείνnςmς εποχής. 
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Επιπλέον, το εργαστήριο του ΚέμΠΡΙΤζ δεν είχε αρκετό προσωπικό και 

ο Κέντριου αναζητούσε κάποιον για να συνεργαστούν στπ μελέτη τπς 

αιμοσφαιρίνης. Ο Λούρια τον διαβεβαίωσε ότι θα ήμουν κατάλληλος και 

μου έγραψε αμέσως για να μου αναγγείλει τα καλά νέα. 

Ήμασταν στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, μόλις έναν μήνα πριν 

λήξει η αρχική μου υποτραρία. Aιnό σήμαινε ότι έπρεπε πλέον να γρά

ψω στπν Ouάαινγκτoν για τπν αλλαγή των σχεδίων μου. Απαράσισα να 

περιμένω να γίνω επίσημα δεκτός στο εργαστήριο του ΚέμΠΡΙΤζ. Υπήρ

χε πάντα η πιθανότπτα κάτι να πάει στραβά. θα ήταν πιο συνετό να ανα

βάλω να γράψω αυτή τπ δύσκολη επιστολή, ώσπου να μιλήσω προσω

πικά με τον Περούτζ. Μόνο έτσι θα μπορούσα να περιγράψω με κάθε 

λεmομέρεια το τι ήλΠΙζα να πετύχω στπν Αγγλία. Δεν έφυγα όμως αμέ

σως. Επέστρεψα και πάλι στο εργαστήριο και στα όχι και τόσο σπουδαία 

αλλά αρκετά ευχάριστα πειράματά μου. Ο σημαντικότερος όμως λόγος 

τπςKαΘUΣΤέρησής μου ήταν ότι δεν ήθελα νααπouσιάζω από το Διεθνές 

Συνέδριο Πολιομυελίτιδας που επρόκειτο να γίνει εκείνες τις ημέρες στπν 

Κοπεγχάγη και θα συγκέντρωνε αρκετούς ΙOλόγOUς φόγων. Ο Μαξ Ντέλ

μπρουκ συγκαταλεγόταν σε αυτή τπν ομάδα και, επειδή ήταν καθηγη

τής στο Καλ Τεκ, ίσως γνώΡΙζε τα τελειnαία νέα για τα πιο πρόσφατα τρικ 

του Πόλινγκ. 

ΔUΣΤUXώς ο Nτέλμπρouκδεν με φώτισε. Η α-έλικα, ακόμη κι αν ήταν 

σωστή, δεν πρόσφερε λύσεις σε βιολογικά προβλήματα ο Ντέλμπρουκ, 

μάλιστα, φαινόταν να βαριέται να μιλά γι' αυτήν. Ακόμη και η πληραρο

ρία μου ότι υπήρχε ένα ωραίο ακτινογράφημα του DNA δεν κίνησε το εν

διαφέρον του. Αλλά δεν μου έμεινε χρόνος να αποκαρδιωθώ με το χα

ρακτπριστικό απότομο ύφος του Ντέλμπρουκ γιατί το συνέδριο είχε 

μεγάλη επιτυχία. Από τπ στιγμή που έφτασαν οι αρκετές εκατοντάδες 

σύνεδροι, άρχισε να ρέει άφθονη σαμπάνια, που εν μέρει προερχόταν 

από αμερικανικά δολάρια και στόχο είχε τπ χαλάρωση τπςδιεθνούς έντα

σης. Κάθε νύχτα, επί μία εβδομάδα, γίνονταν δεξιώσεις, γεύματα και με

ταμεσονύκτιες επισκέψεις στα παραθαλάσσια μπαρ. Ήταν η πρώτπ μου 

γεύση τπς χλιδής που στο μuaλό μου τπν είχα συνδυάσει με τπν ευρω

παϊκή αριστοκρατία, η οποία βρισκόταν σε αποσύνθεση. Μια σπουδαία 

αλήθεια άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά στο μυαλό μου: η ζωή ενός επιστή

μονα μπορούσε να είναι ενδιαφέρouσα κοινωνικά όπως και πνευματικά. 

Όταν ξεκίνησα για τπν Αγγλία τα κέφια μου ήταν θαυμάσια. 
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Ο Μαξ Περούτζ ήταν στο γραφείο του όταν εμφανίστηκα μπρο
στά του αμέσως μετά το μεσημεριανό. Ο Τζον Κέντριου βρι
σκόταν ακόμη στην Αμερική αλλά με περίμενε επειδή ο Τζον 

τον είχε ειδοποιήσει με ένα σημείωμά του ότι ένας αμερικανός βιολό
γος θα εργαζόταν μαζί του τον επόμενο χρόνο. Εξήγησα στον Μαξ ότι 
ούτε καν γνώΡΙζα πως περιθλώνται οι ακτίνες Χ κι εκείνος με καθησύ
χασε αμέσως. Με βεβαίωσε ότι δεν θα χρειαζόμουν και πολλά μαθημα
τικά: ο ίδιος και ο Τζον γνώΡΙζαν m χημεία του προπτυχιακού φοιmm. 
Το μόνο που χρειαζόμουν ήταν να διαβάσω ένα βιβλίο κρυσταλλογρα
φίας από αυτό θα μάθαινα αρκετή θεωρία ώστε να αρχίσω να παίρνω 
ακτινογραφήματα. Σαν παράδειγμα ο Μαξ μού είπε mv απλή σκέψη του 
για να διαπιστώσει mv ορθόmτα mς α-έλικας του Πόλινγκ. Χρειάστη
κε μόνο μία μέρα για να πάρουν το κρίσιμο ακτινογράφημα που επιβε
βαίωνε mv πρόβλεψη του Πόλινγκ. Μου ήταν αδύνατο να παρακολου
θήσωτον Μαξ. Δεν γνώΡΙζα ούτε καν το Νόμο του Μπραγκ, m βάση mς 
κρυσταλλογραφίας. 

Έπειτα κάναμε έναν περίπατο αναζητώντας ένα μέρος για να μείνω 
τον επόμενο χρόνο. Όταν όμως ο Μαξ αντελήφθη ότι είχα έρθει κατευ
θείαν από το σταθμό και δεν είχα δει κανένα από τα κολέγια, άλλαξε πο
ρεία για να διασχίσουμε το Κολέγιο Κινγκ από mv πίσω μεριά του ποτα
μού και m Μεγάλη Αυλή του Κολεγίου Τ ρίνιτι. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα 
δει τόσο όμορφα κτίρια. Κάθε δισταγμός μου που άφηνα mv ασφαλή 
μου ζωή ως βιολόγου εξαφανίστηκε. Έτσι, όταν είδα διάφορα υγρά σπί
τια που στέγαζαν φοιmτές δεν στεναχωρήθηκα πολύ. Ήξερα από τα βι
βλία του Ντίκενς ότι δεν θα είχα m μοίρα που οι Άγγλοι αρνούνταν στον 
εαυτό τους. Πράγματι, φάνηκα πολύ τυχερός όταν βρήκα ένα διώροφο 
σπίτι στο TζίζOUς Γκριν, μια απίθανη τοποθεσία μόλις δέκα λεπτά από το 
εργαστήριο. 

Το άλλο πρωί ξαναπήγα στο Κάβεντις γιατί ο Μαξ ήθελε να συνα
ντήσω τον σερ Λόρενς Μπραγκ. Όταν ο Μαξ τον ειδοποίησε τηλεφωνι
κά ότι ήρθα, ο σερ Λόρενς κατέβηκε από το γραφείο του, με άφησε να 
πω λίγα λόγια, και αποσύρθηκε με τον Μαξ για να τα πούνε μόνοι τους. 
Έπειτα από λίγα λεmά επέστρεψαν και ο Μπραγκ μού έδωσε mv επί
σημη άδεια να εργαστώ υπό mv καθοδήγησή του. Η παράσταση ήταν 
αναμφισβήmτα βρετανική και συμπέρανα ότι ο μυστακοφόρος Μπραγκ 
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περνούσε τις περισσότερες μέρες του σε λέσχες του Λονδίνου όπως το 
Athenaeum. 

Τότε Oύrε καν είχα διανοηθεί ότι αργότερα θα ερχόμουν σε επαφή 
με αυτή την πραγματικά περίεργn φιγούρα από το παρελθόν. Παρόλη 
την αναμφισβήτητη φήμη του, ο Μπραγκ είχε επεξεργαστεί το Νόμο του 
λίγο πριν από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπέθετα, λοιπόν, ότι είχε απο
τραβηχτεί πια και δεν θα τον ενδιέφεραν τα γονίδια. Ευχαρίστησα ευγε
νικά τον σερ Λόρενς που με δέχτηκε και είπα στον Μαξ ότι θα επέστρε
φα σε τρεις εβδομάδες για την αρχή του Michaelmas* εξαμήνου. Εν 
συνεχεία ταξίδεψα στην Koπεvxάγn να μαζέψω τα λίγα ρούχα μου και να 
εvnμερώσωτoν Χέρμαν για την τύχη μου, ότι θα μπορούσα να γίνωκρυ
σταλλογράφος. 

Ο Χέρμαν αποδείχτηκε πολύ συνεργάσιμος. Με επιστολή του στο 
γραφείο επιχορηγήσεων στην Ουάσινγκτον, τόνΙζε ότι επιδοκίμαζε με 
ΕVΘoυσιασμότην αλλαγή των σχεδίων μου. Ταυτόχρονα έγραψα και εγώ 
μια επιστολή στην Ουάσινγκτον πληροφορώντας τouς ότι τα τωρινά πει
ράματά μου στη βιοχημεία της αναπαραγωγής των ιών θα μπορούσε να 
xαρακτnριστoΎV υπό τις KαλύrερεςΣUVΘήKες ενδιαφέροντα, αλλά κάθε 
άλλο παρά συγκλονιστικά. Ήθελα να παρατήσω την καθιερωμένη βιο
χημεία γιατί πίστευα ότι δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τη λειτουργία των 
γονιδίων. Αντίθετα, τους έλεγα ότι τώρα πια γνώΡΙζα πως η κρυσταλλο
γραφία ακτινών Χ ήταν το κλειδί της γενετικής. Ζήτησα να εγκρίνουν τα 
σχέδιά μου να πάω στο ΚέμΠΡΙΤζ και να εργαστώ στο εργαστήριο του 
Περoύrζ ώστε να μάθω πώς γίνεται η κρυσταλλογραφική έρευνα. 

Δεν έβλεπα το λόγο να μείνωστnν Koπεvxάγnώσπoυ να έρθει η άδεια. 
Θα ήταν παράλογο να κάθομαι εκεί και να χάνω τον καιρό μου. Τηνπροη
γούμενη εβδομάδα, ο Μαλχόε αναχώρησε για έναν χρόνο στο Καλ Τεκ, 
και το ενδιαφέρον μου για τον τύπο βιοχημείας του Χέρμαν παρέμεινε 
μηδενικό. Φυσικά, η αναχώρησή μου από την Koπεvxάγn ήταν τυπικά 
παράνομη. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν μπορούσαν να απορρίψουν 
το αίτημά μου. Όλοι γνώρΙζαν την ακαταστασία του Χέρμαν και το γρα
φείο της Ουάσινγκτον θα έπρεπε να απορεί πόσο καιρό ακόμη θα με εν
διέφερε να παραμείνω στην Koπεvxάγn. Το να αναφερθώ ευθέως στην 
απουσία του Χέρμαν από το εργαστήριο δεν θα ήταν μόνο αναξιοπρε
πές αλλά και περιπό. 

Φυσικά δεν είχα προετοιμαστεί καθόλου για την nEpimωσn αρνητι
κής απάντησης. Δέκα ημέρες μετά την επιστροφή μου στο ΚέμΠΡΙΤζ, ο 
Χέρμαν μούδιαβίβασε τα στενάχωρα νέα που είχαν σταλεί στη διεύθυνσή 
μου στην Koπεγxάγn. Η επιτροπή υποτροφιών δεν ενέκρινε τη μεταπή
δησή μου σε ένα εργαστήριο από το οποίο δεν ήμουν καθόλου έτοιμος 

* Πρώτο τρίμηνο κοντά στη γιορτή του Α γίου Μιχαήλ. 
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να ωφεληθώ. Μου ζήmσαν να εηανεξετάσω τα σχέδιά μου επειδή δεν 
είχα τα ηΡοοόνΙα να κάνω κρυσταλλογραφική δουλειά. Η επιτροπή υηο
τροφιών, ηάνΙως, θα συναινούσε σε τυχόν ηρότασή μου να πάω στο ερ
γαστήριο κυτταρικής φυσιολογίας του Κάσπερσον, σm Στοκχόλμη. 

Η αιτία όλης αυτής mς φασαρίας παραήταν φανερή. Πρόεδρος mς 

επιτροπής υποτροφιών δεν ήταν πια ο Χανς Κλαρκ, ένας αγαθός φίλος 
του Χέρμαν, που επρόκειτο να πάρει σύνταξη από το Πανεπιστήμιο Κο
λούμπια. Η επιστολή μου, δυστυχώς, είχε παραδοθεί στον νέο πρόεδρο, 
που ήθελε να επεμβαίνει ενεργά, KατΕUΘΎΝOνIαςνέoυς ανθρώπους. Του 
κακοφάνπκε που είχα το θράσος να αρνούμαι ότι θα με ωφελούσε η βιο
χημεία. Έγραψα στον Λούρια να με σώσει. ΓνώΡΙζε κάπως τον νέο πρόε
δρο και αν παρουσίαζε mv απόφασή μου σm σωστή mς προοmική, 
ίσως τον έκανε να αλλάξει γνώμη. 

Σmν αρχή υπήρχαν σημάδια ότι η μεσολάβηση του Λούρια θα έφερ
νε κάποια αλλαγή και θα επικρατούσε η λογική. Χάρηκα όταν ο Λούρια 
μου έγραψε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να διορθωθεί αν σκύβαμε το 
κεφάλι' θα έπρεπε να γράψω σmν Ουάσινγκτον ότι το σημανΙικό κίνπ
τρο που με οδηγούσε στο ΚέμΠΡΙΤζ ήταν η παρουσία του Ρόι Μάρκχαμ, 
ενός άγγλου βιοχημικού που εργαζόταν με φυτικούς ιούς. Ο Μάρκχαμ 
δέχmκε ήρεμα τα νέα όταν μπήκα στο γραφείο του αναγγέλλΟνΙάς του 
ότι ίσως αποκτούσε έναν τέλειο μαθητή που ποτέ δεν θα τον ενοχλούσε 
γεμίζΟνΙας το εργαστήριό του με πειραματικές συσκευές. θεώρησε το 
σχέδιο σαν ένα τέλειο παράδειγμα mς ανικανόmτας των Αμερικανών 
να συμπεριφερθούν σωστά. Παρ' όλα αυτά, υποσχέθηκε να συμμετά
σχει σε αυτή mv ανοησία. 

Οπλισμένος με m βεβαίωση του Μάρκχαμ ότι δεν θα με πρόδιδε, 
έστειλα σmνOυάσινγκτoν μια μεγάλη επιστολή όπου περιέγραφα με με
τριοφροσύνπ το όφελος που θα μπορούσα να έχω από την κοινή πα
ρουσία του Περούτζκαι του Μάρκχαμ. Στο τέλος του γράμματος το βρή
κα έvrψo να τους αποκαλύψω επίσημα ότι βρισκόμουν στο ΚέμΠΡΙΤζ και 
θα έμενα ώσπου να πάρουν mv απόφασή τους. Ο νέος άνθρωπος όμως 
σmν Ουάσινγκτον δεν έτρωγε κουτόχορτο. Η npώm ένδειξη φάνπκε 
όταν η απανmΤΙKή επιστολή στάλθηκε στο εργαστήριο του Χέρμαν. Η 

επιτροπή υποτροφιών εξέταζε mv υπόθεσή μου. θα με ειδοποιούσαν 
όταν θα έπαιρναν απόφαση. Γι' αυτόν το λόγο θεώρησα συνετό να μην 
εξαργυρώσω τις επιταγές mς υποτροφίας μου, που τις έστελναν ακόμη 
σmν Κοπεγχάγη, σmν αρχή κάθε μηνός. 

Ευτυχώς, το ενδεχόμενο να μην πληρωθώ το επόμενο έτος για m 
δουλειά μου στο ΟΝΑ ήταν απλώς ενοχλητικό και όχι του θανατά. Η χο
ρπγία των 3.000 δολαρίων mς υποτροφίας που θα έπαιρνα σmν Κο
πεγχάγη ήταν τριπλάσια απ' όσα χΡειάζΟνΙαν για να ζήσει καλά ένας δα
νός φοιmτής. Ακόμπ και αν χρεΙαζόταν να καλύψω τις πρόσφατες αγορές 
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δύο κομψών παρΙζιάνικων ταγέρ mς αδελφής μου, θα μου περίσσευαν 
χίλια δολάρια, αρκετά για να περάσω ένα χρόνο στο ΚέμΠΡΙΤζ. Πολύ με 
βOήθnσεKαι η σπιτονοικοκυρά μου. Με έδιωξε κακήν κακώ<; έπειτα από 
διαμονή μικρότερη του μηνός. Το κύριο έγκλημά μου ήταν ότι δεν έβγα
ζα τα παπούτσια μου όταν έμπαινα στο σπίτι μεrά τις εννέα, ώρα που ο 
άνδρας mς έπεφτε για ύπνο. Επίσης καμιά φορά ξεχνούσα mv εντολή 
να μην τραβώ το καζανάκι κάτι τέτοιες ώρες, και, ω του θράσους, έβγαι
να έξω μετά τις δέκα το βράδυ. Τίποτε στο ΚέμΠΡΙΤζ δεν ήταν ανοιχτό 
CRJIήν mv ώρα και τα κίνητρά μου προκαλούσαν υποψίες. Ο Τζον και η 
Ελίζαμπεθ Κέντριου με έσωσαν προσφέροντάς μου σχεδόν τζάμπα ένα 
μικρό δωμάτιο στο σπίτι τους, στο Τένις Κορτ Ρόουντ. Ήταν απίστευτα 
υγρό και θερμαινόταν μόνο με μια παλιά ηλεκτρική σόμπα. Παρ' όλα αυ
τά, με χαρά δέχmκα mv προσφορά τους. Αν και κινδύνευα να πάθω φυ
ματίωση, το να ζω με φίλους ήταν πολύ προτιμότερο από οποιοδήποτε 
άλλο κατάλυμα που θα κατάφερνα να βρω τόσο αργά. Έτσι, χωρίς κα
μιά επιφύλαξη, αποφάσισα να μείνω εκεί, cίχmoυ να βελτιωθεί η οικονο
μική μου κατάσταση. 
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Από την πρώm μου μέρα στο εργαστήριο συνειδητοποίησα ότι 

δεν θα έμενα στο ΚέμΠΡΙΤζ για πολύ καιρό. Το να φύγω θα ήταν 

βλακεία, αφού αμέσως ανακάλυψα την πλάκα που είχε η συζή

τησπ με τον Φράνσις Κρικ. Το ότι βρήκα κάποιον στο εργαστήριο του 

Μαξ που ήξερε ότι το ΟΝΑ είναι σπουδαιότερο από τις πρωτέϊνες ήταν 

πραγματική τύχη. Επιπλέον, ήταν μεγάλη η ανακούφισή μου που δεν 

xρειάσmKε να περνώ όλο μου το χρόνο μαθαίνοντας ανάλυση πρωτέί

νών με αιcrίνεςx. Οι μεσπμεριανέςσuζΠτήσεις μας επικεντρώνονταν στο 

πώς είναι συγκροmμένα τα γονίδια. Λίγες μέρες μετά mv άφιξή μου, ξέ

ραμε τι θα κάναμε- θα μιμούμασταν τον Λάινους Πόλινγκ και θα τον νι

κούσαμε στο δικό του γήπεδο. 

Μετά mv επιτυχία του Πόλινγκ με mv πολυπεπτιδική αλυσίδα, ήταν 

φυσικό να φανταστεί ο Φράνσις ότι τα ίδια κόλπα θα έπιαναν και με το 

DNA. Όσο, όμως, κανείς σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου δεν πίστευε ότι το 

DΝΑ ήταν σmν καρδιά του παντός, οι πιθανές προσωπικές του δυσκο

λίες με το εργαστήριο στο Κολέγιο Κινγκ δεν τον άφηναν να τα βάλει με 

ΊΟ ΟΝΑ. Ακόμη, αν και η αιμοσφαιρίνη δεν ήταν το κέντρο του σύμπα

ντος, τα δύο προηγούμενα χρόνια που είχε περάσει στο Κάβεντις σίγο\}

ρa δεν τον έκαναν να πλήξει. Με τις πρωτεϊ\ιεςξεφύι:ρωναν συνεχώς προ

βλήματα που χρειάζονταν κάποιον με κλίσπ σm θεωρία. Τώρα όμως, με 

μένα στο εργαστήριο που πάντα ήθελα να μιλώ για γονίδια, ο Φράνσις δεν 

κρατούσε πια τις σκέψεις του για το ΟΝΑστο πίσω μέρος του μuaλoύ τoυ. 

Μολαταύι:α δεν είχε καμία πρόθεσπ να εγκαταλείψει το ενδιαφέρον του 

για τα άλλα προβλήματα του εργασmρίoυ. Δεν θα νΟΙαζόταν κανείς αν, 

διαθέτοντας λίγες μόνο ώρεςmν εβδομάδα σκεφτόμενοςτο ΟΝΑ, θα με 

βοηθούσε να επιλύσω ένα συνταρακτικά σπουδαίο πρόβλημα. 

Ο Τζον Κέντριου κατάλαβε γρήγορα ότι μάλλον αποκλειόταν να τον 

βοηθήσω να επιλύσει το πρόβλημα mς δομής mς μuoσφαιρίνης. Επει

δή δεν μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλους κρυστάλλους μuoσφαιρί

νnς αλόγου, σmν αρχή ήλΠΙζε ότι εγώ θα ήμouν πιo επιδέξιος. Δεν χΡειά

σmKε όμως και μεγάλη προσπάθεια να καταλάβει ότι οι εργασmριαKoί 

χειρισμοί μου ήταν λιγότερο επιδέξιοι από εκείνους ενός ελβετού χημι

κού. Δεκαπέντε ημέρες περίπου μετά mv άφιξή μου στο ΚέμΠΡΙΤζ πήγα

με στο τοπικό σφαγείο να πάρουμε μια καρδιά αλόγου για ένα καινούρ

γιο παρασκεύασμα μuoσφαιρίνης. Αν ήμασταν τυχεροί, η καταστροφή 
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των μορίων της μυoσφαιρίνnς που εμπόδΙζε την κρυστάλλωσή της θα 
μπορούσε να αποφευχθεί με άμεση κατάψυξη της καρδιάς του τέως δρό
μωνα. Αλλά και οι νέες προσπάθειές μου για κρυστάλλωση δεν σrέφθη
καν από μεγαλύτερη επιτυχία απ' ό,τι εκείνες του Τζον. Κατά κάποιοτρό
πο αισθάνθηκα ανακούφιση. Αν είχαν πετύχει, ο Τζον θα με έβαζε να 
τραβάω ακτινογραφήματα. 

Κανένα εμπόδιο δεν με σrαματoύσε από το να κουβεντιάζω με τον 
Φράνσις αρκετές ώρες κάθε μέρα. Η συνεχής και απoκλεισrική διανοη
τική ενασχόληση εκνεύΡΙζε ακόμη και τον Φράνσις συχνά, όταν κολ
λούσε με τις εξισώσεις του, προσπαθούσε να μου πάρει λόγια για όσα 
ήξερα για τους φάγους. Σε άλλες σrιγμές ο Φράνσις πάσχΙζε να γεμίσει 
το μυαλό μου με κρυσταλλογραφικά σroιxεία που κανονικά τα μάθαινε 
κανείς μόνο με KOπιασrΙKό διάβασμα. Ιδιαίτερα σημαντικοί ήταν οι ακρι
βείς συλλογισμοί που χρειάζονταν για να καταλάβω τον τρόπο που ο Πό
λινγκ ανακάλυψε την α-έλικα. 

Γρήγορα διδάχτηκα ότι το κατόρθωμα του Πόλινγκ ήταν προϊόν κοι
νής λογικής και όχι αποτέλεσμα πολύπλοκης μαθηματικής σκέψης. Πού 
και πού πετούσε καμιά εξίσωση αλλά σrις περισσότερες περιmώσεις 
τα λόγια θα έφταναν. Το κλειδί της επιτυχίας του Λάινους ήταν η εμπι
σroσύνn του σroυς απλούς νόμους της δομικής χημείας. Η α-έλικα δεν 
είχε βρεθεί μόνο με την εξέταση ακτινογραφημάτων. Το βασικό τρικ 
ήταν ότι αναρωτήθηκε ποια άτομα βολεύονται το ένα δίπλα σro άλλο. 
Αντί για μολύβι και χαρτί, τα κύρια εργαλεία ήταν μερικά μοριακά μο
ντέλα που με την πρώτη ματιά έμοιαζαν σαν παιχνίδια παιδιών προ
σχολικής ηλικίας. 

Έτσι και εμείς δεν βλέπαμε κανένα λόγο γιατί δεν θα μπορούσαμε να 
βρούμε τη δομή του ΟΝΑ με τον ίδιο τρόπο. Το μόνο που χρειαζόταν 
ήταν να κατασκευάσουμε μοριακά μοντέλα και να αρχίσουμε να παί
ζουμε -αν ήμασrαντuxερoί, η δομή θα ήταν μια έλικα. Οποιαδήποτε άλ
λη διαμόρφωση θα ήταν πολύ mοπολύπλοκη. θα ήταν πραγματικά ανόη
το να ανησυχούμε για πολυπλοκότητες πριν αποκλείσουμε την 
πιθανότητα ότι η απάντηση είναι απλή. Ο Πόλινγκ δεν κατάφερε τίποτε 
αναζητώντας γόρδιους δεσμούς. 

Από τις πρώτες μας κιόλας συζητήσεις δεχτήκαμε ότι το μόριο του 
ΟΝΑ περιέχει πολλά νουκλεοτίδια συνδεδεμένα γραμμικά με κανονικό 
τρόπο. Και πάλι η σκέψη μας βασΙζόταν εν μέρει στην απλότητα. Αν και 
οι οργανικοί χημικοί σro διπλανό εργαστήριο του Αλεξάντερ Τοντ πί
σrευαν ότι αυτή ήταν η βασική διαμόρφωση, θα χρειάζονταν πολύ χρό
νο ακόμη να αποδείξουν χημικά ότι όλοι οι δεσμοί μεταξύ των νουκλεο
τιδίων είναι πανομοιότυποι Τα πράγματα πρέπει να ήταν κάπως έτσι, 
αλλιώς δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε πώς διατάσσονται τα μόρια του 
ΟΝΑ έτσι ώσrε να σχηματίζουν τα κρuσrαλλΙKά σύνολα που μελετούσαν 
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ο Μόρις Γουίλκινς και η PόζQλινI Φράνκλιν. Εκτός, λοιπόν, και αν κολ
λούσαμε κάπου, η καλύτερη πορεία θα ήταν να δεχτούμε ότι η ραχοκο
καλιά τωνφωσφορυλιωμένων σακχάρων ήταν εξαιρετικά επαναλήΨιμη 
και να αναζητήσουμε μια τέτοια τρισδιάσταm ελικοειδή διαμόρφωση, 
ώστε όλες οι ομάδες mc; ραχοκοκαλιάς να έχουν πανομοιότυπο χημικό 
περιβάλλον. 

Αμέσως ανΙιληφθήκαμε ότι η επίλυσπ του προβλήματος του ΩΝΑ 
θα ήταν δυσκολότερη από εκείνη mc; α-έλικας. Σmν α-έλικα μία και μό
νη πολυπεπτιδική (δηλαδή ένα συνονθύλευμα αμινοξέων) αναδιπλώνε
ται σε μια ελικοειδή διάταξη που σταθεροποιείται με δεσμούς υδρογό
νου μεταξύ ομάδων στην ίδια αλυσίδα. Ο Μόρις όμως είχε πει στον 
Φράνσις ότι π διάμετρος του μορίου ΩΝΑ είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι θα 
ήταν αν υπήρχε πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα (δηλαδή ένα συνονθύλευ
μα πολυνουκλεοτιδίων). Αυτό τον έκανε να σκεφτεί ότι το μόριο του ΩΝΑ 
είναι μια σύνθεmέλιKα αποτελούμενη από αρκετέςπολυνουκλεοτιδικές 
αλυσίδες που περιστρέφΟνΙαι η μία γύρω από mv άλλη. Αν αυτό ήταν 
σωστό, τότε, πριν καν αρχίσουμε στα σοβαρά mνκατασκευή μΟνΙέλων, 
θα έπρεπε να ληφθεί η απόφαση κατά πόσον οι αλυσίδες συνδέονται με 
δεσμούς υδρογόνου ή με δεσμούς άλατος στους οποίους συμμετέχουν 
οι αρνητικά φορτισμένες φωσφορικές ομάδες. 

Μια επιπλέον δυσκολία οφειλόταν στο γεγονός ότι είχαν βρεθεί τέσ
σεραείδη νουκλεοτιδίωνστο ΩΝΑ. Από αυτή mνάποψn το ΩΝΑ δεν ήταν 
ένα μόριο με επαναλήψιμες μονάδες αλλά, αντίθετα, έπρεπε να είναι 
ένΙονα ακανόνιστο. Τα τέσσερα νουκλεοτίδια δεν ήταν ΕνΙελώς διαφο
ρετικά μεταξύ τους επειδή το καθένα περιείχε τα ίδια συστατικά σακχά
ρου και φωσφορικών. Η μοναδικόmτά τους βρισκόταν στις αζωτούχες 
βάσεις που ήταν ή μια πουρίνη (αδενίνη και γουανίνη) ή μια πυριμιδίνη 
(ΚUΤoσίνη και θυμίνη). Εφόσον όμως δεχτήκαμε ότι οι δεσμοί μεταξύ των 
νουκλεοτιδίων αφορούσαν μόνο το σάκχαρο και τα φωσφορικά, δεν 
xρειάσmKε να εγκαταλείψουμε mv παραδοχή μας ότι οι χημικοί δεσμοί 
που συνδέουν όλα τα νουκλεοτίδια είναι του ίδιου τύπου. Έτσι, σmν κα
τασκευή των μΟνΙέλων μας θα θεωρούσαμε δεδομένο ότι η ραχοκοκα
λιά σακχάρου-φωσφορικών ήταν πολύ αKανόνισm. Αν η σειρά των βά
σεων ήταν πάνΙα η ίδια, όλα τα μόρια του ΩΝΑ θα ήταν πανομοιότυπα 
και δεν θα υπήρχε η ποικιλόmτα εκείνη που έπρεπε να διακρίνει ένα γο
νίδιο από ένα άλλο. 

Μολονότι ο Πόλινγκ είχε βρει mv α-έλικα σχεδόν χωρίςmν απόδει
ξη των ακτινών Χ, γνώΡΙζε mv ύπαρξή mc; και μέχρις ενός σημείου mv 
είχε λάβει υπόψη του. Με βάση τα δεδομένα των ακτινών Χ, απερρί

φθησαν γρήγορα πολλές δυνατές τρισδιάστατες διαμορφώσεις για mv 
ι ιολυπεπτιδική αλυσίδα. Τα ακριβή δεδομένα των ακτινώνΧθα μας βοη
( Ιούσαννα προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα με το λεπτότερα δομημένο 
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base = βάσπ 

�ugar = σάκχαρο 

phosphαte = φωσφορικά 

n ucleotide = νουκλεοτίδιο 

Τζέιμς Γουότσον 

Ι 

Ένα μικρό Tμfzμa του μορίου του DNA, όπωs το φavrάσrnκε 

n ερευνπτική ομάδα του Αλεξάvrερ Tovr το 1951. Τα μέλπ Tns ομά

oos είχαν τπν άποψπ ότι όλοι οι δεσμοί μεταξύ των νουκλεοτιδίων 

είναι φωσφoδlεσrεΡIKoί και ενώνουν το πέμmο άτομο άνθρακα 

ενόs σακΧάρου με το τρίτο άτομο άνθρακα του διπλανού 

νουκλεοτιδίου. Qs ΟΡΥανlκοί χπμlκοί που ήταν ασχολούvrαν με το 
πώs ovνδέοvrαl τα άτομα μεταξύ TOVS και άφπναν σrovs 

Kpvσraλλoypάφovs το πρόβλπμα Tns τρισδιάσrατns διάταξns των 

ατόμων. 
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ΠΟΥΡΙΝΕΣ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ 

αδενίνπ κυιοσίνπ 

Υουανίνπ θυμίνπ 

Οι χnμlκέs δομέs των τεσσάρων βάσεων του DNA, όπωs 

απεικονίζονταν το 1951. Επειδή τα πλεκτρόνια aτous πενταμελείs 

και εfαμελείs δακτυλίουs δεν είναι εντοπισμένα, κάθε βάσπ 

έχει επίπεδο σΧήμα με πάχοs 3-4 ΑΟ. 
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μόριο του DΝΑ. θα μπορούσαμε να αποφύγουμε πολλά λαθεμένα ξεκι
νήματα με μια απλή ματιά σε ακτινογραφήματα του DNA. 

Ευτυχώς είχε ήδη δημοσιευτεί ένα καλοίπσικο ακτινογράφημα του 
DΝΑ. Το είχε τραβήξει πριν από πέντε χρόνια ο άγγλος κρυσταλλογρά
φος Γ.Τ. Άστμπεργκ και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως ση
μείο εκκίνησης. Παρ' όλα αιπά, μπορούσαμε να έχουμε τα πολύ καλύ
τερα ακτινογραφήματα του κρυσταλλικού DΝΑ του Μόρις, κάτι που θα 
μας απάλλασσε από δουλειά μισού έως ενός έτους. Δυστυχώς, δεν μπο
ρούσαμε να παρακάμψουμε το οδυνηρό γεγονός ότι τα ακτινογραφή
ματα ανήκαν στον Μόρις. 

Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να του μιλήσουμε. Προς μεγάλη μας 
έκπληξη ο Φράνσις έπεισε εύκολα τον Μόρις να έρθει για ένα Σαββατο
κύριακο στο ΚέμΠΡΙΤζ. Και δεν υπήρξε ανάγκη να επιβάλουμε το συ
μπέρασμα ότι είχαμε να κάνουμε με έλικα. Κι αιπό δεν ήταν μόνο εικα
σία, αφού ο Μόρις μιλούσε ήδη για έλικες το καλοκαίρι, σε ένα συνέδριο 
στο ΚέμΠΡΙΤζ. Έξι εβδομάδες πριν φτάσω στο εργαστήριο, είχε δείξει 
ακτινογραφήματα του DΝΑ με περίθλαση ακτινών Χ που anOKMumav 
μια xαρακτnριστικήέλλειψn ανακλάσεων στο μεσημβρινό. Αιπότο στοι
χείο, όπως του είχε επισημάνει ο συνάδελφός του, ο θεωρητικός Άλεξ 
Στόουκ, ήταν συμβατό με ελικοειδή διαμόρφωση. Έχοντας αιπό το συ
μπέρασμα στη διάθεσή του, ο Μόριςuποmευόταν ότι τρεις αλυσίδες πο
λυνουκλεοτιδίων χρησιμοποιούνταν για να κατασκευάσουν mv έλικα. 

Δεν συμμερΙζόταν, όμως, mv άποψή μας ότι το παιχνίδι του Πόλινγκ 
με mv κατασκευή μοντέλων θα έδινε σύντομα λύση στη δομή, τουλάχι
στον μέχρι να υπάρξουν και άλλα αποτελέσματα με ακτίνες Χ. Η συζή
moo μας επικεντρώθηκε κυρίως στη ΡόζΙ Φράνκλιν. 'Οσο περνούσε ο 
καιρός δημιουργούσε και πιο πολλά προβλήματα. Τώρα επέμενε ότι ού
τε ο ίδιος ο Μόρις δεν έπρεπε να παίρνει ακτινογραφήματα του DΝΑ. Για 
να συμβιβαστεί με m ΡόζΙ, ο Μόρις έκανε μια πολύ κακή συμφωνία. Της 
έδωσε όλο το κρυσταλλικό DΝΑ που χρησιμοποίησε στην αρχική δου
λειά του και συμφώνησε να περιορίσει τις μελέτες του σε άλλο DΝΑ, που 
δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε αργότερα, δεν κρυσταλλωνόταν. 

Είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο που η ΡόζΙ δεν έλεγε καν στον Μόρις 
τα τελευταία mς αποτελέσματα. Ο Μόρις θα μάθαινε πού βρίσκονταν τα 
πράγματα το νωρίτερο σε τρεις εβδομάδες, στα μέσα Νοεμβρίου οπό
τε, όπως είχε προγραμματιστεί, η ΡόζΙ θα παρουσίαζε σε ένα σεμινάριο 
m δουλειά mς του περασμένου εξαμήνου. Φυσικά χάρηκα όταν ο Μό
ρις μού είπε ότι ήμουν ευπρόσδεκτος στη διάλεξη mς ΡόζΙ. Για npώm 
φορά είχα ένα πραγματικό κίνητρο να μάθω λίγη κρυσταλλογραφία. Δεν 
ήθελα να μιλάει η ΡόζΙ και να μην mv καταλαβαίνω. 
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Αναπάντεχα, και πριν περάσει μια εβδομάδα, το ενδιαφέρον του 

Φράνσις για το ΟΝΑ έπεσε προσωρινά στο μηδέν. Ο λόγος ήταν 

η απόφασή του να καmγορήσει έναν συνάδελφο ότι δεν έδινε 

σημασία στις ιδέες του. Εναντίον τίνος νομίζετε ότι στρεφόταν η Kam

γορία; Εναντίον του καθηγητή του. Αυτό συνέβη πριν καν περάσει μή

νας από τον ερχομό μου, ένα Σάββατο πρωί. Την προηγουμένη ο Μαξ 

Ilεροίπζ είχε δώσει στονΦράνσις ένα νέο χειρόγραφο που το είχαν γρά

ψει ο σερ Λόρενς και ο ίδιος. Αφορούσε το σχήμα του μορίου mς αιμο

σφαιρίνης. Καθώς διάβαζε γρήγορα το περιεχόμενό του ο Φράνσις έγι

νε έξω φρενών, επειδή πρόσεξε ότι ένα τμήμα του συλλογισμού των 

συγγραφέων βασιζόταν σε μια θεωρητική ιδέα που mv είχε προτείνει ο 

ίδιος περίπου πριν από εννέα μήνες. Ακόμα χειρότερα, ο Φράνσις θυ

μόταν ότι mv είχε διαλαλήσει με ενθουσιασμό σε όλους στο εργαστή

ριο. Παρ' όλα αυτά δεν γινόταν μνεία mς συμβολής του. Εν ριπή οφθαλ

μού, αφού πετάχmκε να ενημερώσει τον Μαξ και τον Τζον Κέντριου για 

το φοβερό γεγονός, όρμησε στο γραφείο του Μπραγκ για ναζΠτήσει εξη

γήσεις, αν όχι συγγνώμη. Ο Μπραγκ, όμως, είχε ήδη φύγει για το σπίτι 

του και ο Φράνσις έπρεπε να περιμένει ώς το επόμενο πρωί. Δυστυχώς, 

n καθυστέρηση αυτή δεν βοήθησε σmν αντιπαράθεση. Ο σερ Λόρενς 

αρνήθηκε καmγορηματικά ότι γνώΡΙζε τις προσπάθειες του Φράνσις και 

αισθάνθηκε να προσβάλλεται βαθιά από τα υπονοούμενα ότι είχε χρη

σιμοποιήσει με δόλιο τρόπο τις ιδέες άλλου επιστήμονα. Από mv άλλη 

πλευρά, ο Φράνσις δε μπορούσε να πιστέψει πως ο Μπραγκ ήταν τόσο 

μπουμπούνας ώστε να μην πάρει χαμπάρι τις απόψεις του, που τις έλε

γε ξανά και ξανά· προχώρησε όμως περισσότερο και λίγο-πολύ τα είπε 

στον Μπραγκ. Η περαιτέρω συζήmση ήταν αδύναm και σε λιγότερο από 

δέκα λεπτά ο Φράνσις βγήκε από το γραφείο του καθηγητή. 

Για τον Μπραγκ αυτή η συνάνmση ήταν η σταγόνα που έκανε να ξε

χειλίσει το ποτήρι στις σχέσεις του με τον Κρικ. Μερικές εβδομάδες πριν 

() Μπραγκ είχε μπει στο εργαστήριο ενθουσιασμένος για μια ιδέα που εί

χε συλλάβει το προηγούμενο βράδυ, και mv οποία αυτός και ο Περοίπζ 

τπ συμπεριέλαβαν εν συνεχεία στο άρθρο τους. Ενώ, λοιπόν, mv εξη

γούσε στον Περοίπζ και στον Κέντριου, ήρθε τυχαία και ο Κρικ στο ππ

γαδάκl. Προς μεγάλη αγανάκmση του Μπραγκ, ο Φράνσις δεν αποδέ

χτηκε αμέσως mv ιδέα του αλλά δήλωσε ότι θα έφευγε και θα έλεγχε 
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κατά πόσον είχε δίκιο ή άδικο. Σε αυτό το σημείο ο Μπραγκ εξαγριώθπ

κε και, με mv πίεση του ανεβασμένπ σε επικίνδυνο σημείο, γύρισε σπί

τι του για να διεκτραγωδήσει πιθανώς σm γυναίκα του τις τελΕUΤαίες πα

λαβομάρες του προβλπματικού τους παιδιού. 

Ο πρόσφατος καβγάς ήταν καταστροφή για τον Φράνσις, που έδει

ξε mv ανπσυχία του όταν ήρθε στο εργαστήΡιο. ο Μπραγκ διώχνοντάς 

τον από το γραφείο του, του είπε θυμωμένα ότι θα το σκεφτόταν σοβα

ρά αν θα του επέτρεπε να παραμείνει στο εργαστήΡιο μετά το τέλος mς 

διδακτορικής του διατριβής. Ο Φράνσις δεν έκρυβε mv ανπσυχία του 

ότι σύντομα θα έπρεπε να ψάξει για καινούργια θέση. ΑΡγότερα, το γεύ
μα μας στο «Ιγκλ», mv παμπ όπου συνήθως έτρωγε, ήταν στενάχωρο 

και χωρίς το συνπθισμένο γέλιο. 

Η ανπσυχία του δεν ήταν αδικαιολόγηm. Αν και ήξερε ότι ήταν έξυ

πνος και μπορούσε να κατεβάζει ιδέες, δεν τον διέκρινε έως εκείνπ m 

στιγμή καμιά πνευματική επιτυχία, ούτε καν είχε πάρει το διδακτορικό 

του. Καταγόταν από μεσοαστική οικογένεια που τον έστειλε σχολείο στο 

ΜιλΧιλλ. Έπειτα σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνουκοι 

είχε aρχίσει μεταΠΤΥXιακέςσπoUΔΈς όταν ξέσπασε ο πόλεμος. ηπωςόλοι 

σχεδόν οι άγγλοι επιστήμονες, βοήθπσε σmν πολεμική προσπάθεια και 

έγινε μέλος του επισmμoνΙKoύ Kατεσmμένoυ του Γενικού Επιτελείου 

Ναυτικού. Εκεί εργάσmKε με μεγάλη όρεξη, και, μολονότι πολλοί αγα

νακτούσαν με mv αKατάΣXεm φλuapία του, ο πόλεμος έπρεπε να κερ

δηθεί και ο Φράνσις βοηθούσε ουσιαστικά σmνπαpαγωγή πρωτότυπων 

μαγνητικών ναρκών. ηταν τελείωσε, όμως, ο πόλεμος, μερικοί συνά

δελφοί του δεν έβρισκαν το λόγο να τον φορτωθούν για πάντα, και για 

κάποιο χρονικό διάσmμα του έδωσαν να καταλάβει ότι δεν είχε μέλλον 

ως επιστήμονας δημόσιος υπάλληλος. 

Επιπλέον, είχε χάσει κάθε επιθυμία να μείνει σm φυσική και αποφά

σισε ν' ασχοληθεί με m βιολογία. Με m βοήθεια του φυσιολόγου Α.Β. 

Χιλλ, πήρε μια μικρή επιχορήγηση για να έρθει στο ΚέμΠΡΙΤζ το φθινό

ΠωΡοτου 1947. Σmνaρχή ασχολήθηκε με πραγματική βιολογία, στοΕΡ

γaστήpιoΣτέίνγoυέΙΤζ. Η δουλειά του εκεί, όμως, ήταν ασήμανm και δύο 

χρόνια αργότερα πήγε στο Κάβεντις, μαζί με τον Περούτζ και τον Κέ

ντριου. Εδώ του κινήθηκε πάλι το ενδιαφέρον για mv επιστήμη και απο

φάσισε ότι ίσως θα έπρεπε τελικά να κάνει και ένα διδακτορικό. Έτσι γρά

φmκεως μεταπτυχιακός φοιmτής (στο Κολέγιο Κάιους), με επιβλέποντα 

τον Μαξ. Από μια σκοπιά, η προσπάθεια για mv απόκmση διδακτορικού 

διπλώματος ήταν βαρετή για ένα μυαλό που έπαιρνε πολλές στροφές και 

δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί από m ρουτίνα μιας ερευνπτικής εργα

σίας που αποσκοπούσε σm διατριβή. Από mv άλλη, όμως, η απόφασή 

του αυτή πρόσφερε ένα απρόβλεmο κέρδος: σε αυτή mv ώρα mς κρί

σης δεν θα μπορούσαν να τον διώξουν πριν πάρει το δίπλωμά του. 
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Ο Μαξ και ο Τζον παρενέβπσαν στον καθηγητή για να σωθεί ο Φράν

σις. Ο Τζον βεβαίωσε ότι ο Φράνσις είχε γράψει προηγουμένως μια πε

ρίληΨη για το επίμαχο θέμα, και ο Μπραγκ αναγνώρισε ότι την ίδια ιδέα 
mv είχαν συλλάβει και οι δύο, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Ο Μπραγκ 

είχε καλμάρει εντωμεταξύ και οποιαδήποτε σκέψη για αποπομπή του 

Κρικ παραμερίστηκε. Δεν ήταν εύκολο για τον Μπραγκ να συνεχίσει να 

τον έχει στο εργαστήριο. Μια μέρα, σε στιγμή απελπισίας, εξομολογή

θηκε ότι ο Κρικ τον εκνεύΡΙζε τόσο που τα αφτιά του βούΙζαν. Επιπλέον 

δεν είχε πειστεί ότι το εργαστήριο χρειαζόταν τον Κρικ. Για τριάντα πέ

ντε χρόνια μιλούσε ασταμάτητα και δεν είχε πετύχει σχεδόν τίποτα το 

αξιόλογο. 
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Μ ια νέα ευκαιρία που δόθηκε σων Φράνσις να εκφράσει τις θε

ωρίες του τον βοήθησε να επανέλθει σύντομα στην κανονική 

του φόρμα. Μερικές μέρες μετά το φιάσκο με τον Μπραγκ, ο 

κρυσταλλογράφος Β. Βαντ έστειλε στον Μαξ ένα γράμμα που περιείχε 

μια θεωρία για mv περίθλαση των ακτινών Χ από ελικοειδή μόρια. Οι έλι

κες βρίσκονταν τον καιρό εκείνο στο κέντρο του ενδιαφέροντος του ερ

γαστηρίου, κυρίως λόγω mς α-έλικας του Πόλινγκ. Μολαταίπα, εξακο

λουθούσε να λείπει μια γενική θεωρία που θα έλεγχε τα νέα μοντέλα και 

Βα επιβεβαίωνε τις λεmότερες έvνοιεςmς α-έλικας. Ο Βαντ είχε mv ελ

ι ιίδα ότι η θεωρία του θα πετύχαινε αυτό ακριβώς. 

Ο Φράνσις βρήκε γρήγορα ένα σοβαρό ψεγάδι στις απόψεις του Βαντ, 

ξεσηκώθηκε να βρει m σωστή θεωρία και όρμησε στο πάνω πάτωμα να 

μιλήσει με τον Μπιλ ΚόχΡαμ, έναν μικροκαμωμένο, ήσυχο ΣκοτσέζΟ, 

λέκτορα τότε mς κρυσταλλογραφίας στο Κάβεντις. Ο Μπιλ ήταν ο πιο 

έξυπνος από τους νεότερους ερευνητές ακτινών Χ στο ΚέμΠΡΙΤζ, και 

μολονότι δεν συμμετείχε στη δουλειά των μεγάλων βιολογικών μακρο

μορίων, προσφερόταν να παίξει το ρόλο του προσεκτικού ακροατή στα 

συχνά ταξίδια του Φράνσις στον κόσμο mς θεωρίας. Όταν ο Μπιλ έλε

γε στον Φράνσις ότι κάποια ιδέα δεν στεκόταν ή δεν οδηγούσε πουθενά, 

() Φράνσις ήταν βέβαιος ότι στην κρίση του Μπιλ δεν υπήρχε επαγγελ

ματικός φθόνος. Αυτήν m φορά, ο Μπιλ δεν έδειξε κανέναν σκεmικι

σμό στις απόψεις του Φράνσις άλλωστε είχε βρει και ο ίδιος, ανεξάρ

τητα, λάθη στο άρθρο του Βαντ και είχε αρχίσει να αναρωτιέται ποια 

είναι η σωστή απάvτnση. Εδώ και μήνες τόσο ο Μαξ όσο και ο Μπραγκ 

Ίον παρότρυναν να επεξεργαστεί m θεωρία των ελίκων αλλά δεν είχε 

ι-νεργοποιηθεί. Τώρα, όμως, με mv πρόσθεm πίεση του Φράνσις, άρ

χισε και αυτός να συλλογίζεται στα σοβαρά πώς θα γινόταν δυνατό να 

ιπηθούν οι εξισώσεις. 

Τις υπόλοιπες ώρες του πρωινού ο Φράνσις έμεινε σιωπηλός, απορ

ΙJΟφημένος από μαθηματικές εξισώσεις. Το μεσημέρι τον έπιασε ένας 

φοβερός πονοκέφαλος και πήγε σπίτι του αντί να γυρίσει στο εργαστή

ι >ιο. Βαρέθηκε όμως να κάθεται μπροστά στο Τζάκι χωρίς να κάνει τί

ι ,οτε και ξανάπιασε τις εξισώσεις του. Γρήγορα διαπίστωσε με χαρά ότι 

Ι\ρήκε mv απάvτnση. Παρ' όλα αυτά, σταμάmσε m δουλειά του, γιατί 

,παν προσκεκλημένος, μαζί με m γυναίκα του Ovτίλ, σε πάρτι δοκιμής 
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κρασιού στον Μάθιους, έναν από τους γνωστότερους οινέμπορους. Η 
πρόσκλπση να δοκιμάσει τα κρασιά τού είχε ανεβάσει το ηθικό, εδώ και 

αρκετές ημέρες. Και αυτό, γιατί σήμαινε ότι γινόταν αποδεκτός από το 

πιο μοντέρνο και γλEVΊζέδΙKO κομμάτι της κοινωνίας του ΚέμΠΡΙΤζ και 

μπορούσε να αγνοήσει το γεγονός ότι δεν τον εκτιμούσαν διάφοροι βα

ρετοί και μεγαλόσχημοι καθηγητές. 

Ο Φράνσις και η Οντίλ ζούσαν αυτή την εποχή στο Γκριν Ντορ, ένα 

μικρό, φτηνό διαμερισματάκι στην ταράτσα ενός σπιτιού αρκετών εκα

τοντάδων ετών, απέναντι από την ΜηΡΙΤζ Στριτ του Κολεγίου Σεν ΤζΟν. 

Υπήρχαν δύο μόνο χώροι που μπορούσες να τους δώσεις τον τίτλο του 

δωματίου, ένα σαλόνι και μια κρεβατοκάμαρα. Όλοι οι υπόλοιποι χώροι, 

συμπεριλαμβανομένπς της κουζίνας, όπου η μπανιέρα ήταν το πιο μεγά

λο και το πιο xτuπnτό αντικείμενο, ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι. Παρόλη τη 

στενότητα, η μεγάλη γοητεία του σπιτιού, που την αναδείκνυε το καλό 

γούστο της Οντίλ, σου δημιουργούσε μια χαρούμενη αν όχι παιχνιδιάρι

κη αίσθηση. Εκεί για πρώτη φορά ένιωσα τη ζωντάνια της αγγλικής κουλ

τούρας που έλειπε τελείως από το βικτωριανό δωμάτιο, λίγες εκατοντά

δες μέτρα πιο κάτω, στο ΤζίζΟυς Γκριν, όπου έμεινα τις πρώτες μέρες. 

Ήταν παντρεμένοι τρία χρόνια. Ο πρώτος γάμος του Φράνσις δεν 

κράτησε πολύ, και τον γιο του Μαίκλ τον φρόντΙζαν η μητέρα τού Φράν

σιςκαι η θεία του. Έζησε μόνος αρκετά χρόνια ώσπου ήρθε στο ΚέμΠΡΙΤζ 

η Οντίλ, πέντε χρόνια νεότερή του, η οποία επιτάχυνε την ανταρσία του 

εναντίον της ανιαρήςζωήςτης μεσαίας τάξης, που ενθουσιάζεται με ανώ

δυνες διασκεδάσεις, όπως η ιστιοπλοία και το τένις, συνήθειες ιδιαίτερα 

αKατάλλnλεςγια μια ζωή που θεμελιώνεται στη συζήτηση. Δεν τους απα

σχολούσε οίπε η πολιτική οίπε η θρησκεία. Η τελευταία μάλιστα ήταν 

σαφώς ένα λάθος των περασμένων γενεών, και ο Φράνσις δεν έβρισκε 

κανένα λόγο να το διαιωνίσει Αλλά δεν θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά 

ότι τους έλειπε τελείως ο ενθουσιασμός για τα πολιτικά θέματα. Ίσως 

έφταιγε ο πόλεμος, τη μΙζέρια του οποίου ήθελαν να ξεχάσουν. Εν πάση 

nεplmώoEl, από το πρωινό τους τραπέζΙ έλειπαν οι TίmeSKat έδιναν με

γαλίπερη προσοχή στο V ogue, το μόνο περιοδικό στο οποίο ήταν συν

δρομητές και για το οποίο ο Φράνσις μπορούσε να μιλάει επί ώρες. 

Πήγαινα συχνά στο σπίτι τους για φαγητό. Ο Φράνσις ήταν πάντοτε 

πρόθυμος να συνεχίσει τις συζητήσεις μας, ενώ εγώ άρπαζα κάθε ευ

καιρία για να ξεφύγω από το απαίσιο αγγλικό φαγητό, που πότε πότε με 

έκανε να ανησυχώ μήπως πάσχω από έλκος. Η γαλλίδα μητέρα τηςΟντίλ 

τής είχε μεταδώσει την απόλυτη περιφρόνηση για τον χωρίς φαντασία 

τρόπο με τον οποίο οι Άγγλοι τρώνε και διακοσμούν το σπίτι τους. Έτσι 

ο Φράνσις δεν είχε ποτέ λόγο ναζΠλεύει τους συναδέλφους του, οι οποίοι 

στο εστιατόριο των καθηγητών έβρισκαν αναμφισβήτητα καλύτε

ρο φαγητό από τα άχαρα κατασκευάσματα των γυναικών τους με τα 
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άνΟΟία κρέατα, τις βραστές πατάτες, τα άχρωμα λαχανικά και τα τυπι

κά γλυκίσματα. Α vriena, το γεύμα τους ήταν συχνά χαρούμενο, ιδιαί

ιερα όταν το κρασί οδπγούσε m συζήmση στα μανούλια του ΚέμΠΡΙΤζ. 

Δεν UΠΉΡXε περιορισμός στον ενθουσιασμό του Φράνσις για τιςνεα

ρές υπάρξεις - φτάνει να έδειχναν ζωvrάνια και να του τραβούσαν mv 

ι ιροσοχή με οποιονδήποτε τρόπο που σήκωνε κουτσομπολιό και προ

καλούσε πλάκα. Στα νιάτα του δεν ασχολιόταν και πολύ με το γυναικείο 

φύλο και μόνο τώρα ανακάλυπτε m γλύκα που έδινε σm ζωή. Τπν Οντίλ 

δεν mv ενοχλούσε αυτό, μιας και συμβάδΙζε ή και πιθανώς βοπθούσε 

om Xειραφέmσή του από mv πλήξη ενός αναθρεμμένου στο Νορθχά

μητον. Κουβέvrιαζαν ώρες για τον μισοκουλτουριάρικο κόσμο στον 

οποίο κυκλοφορούσε η Οvrίλ και στον οποίο συχνά τους προσκαλού

σαν. Κανένα ενδιαφέρον γεγονός δεν έμενε έξω από τις συζητήσεις μας, 

ενώ ήταν εξίσου γουστόζα όταν εξιστορούσε τις διάφορες γκάφες του. 

Μια τέτοια συνέβη σε ένα αποκριάτικο πάρτι όπου πήγε ντυμένος με μια 

μακριά κόκκινη γενειάδα. Μόλις μπήκε κατάλαβε το φρικτό του λάθος, 

γιατί σε καμιά κοπέλα δεν άρεσε να m γαργαλούν οι υγρές κατσιασμέ

νες τρίχες του όταν mv πλησίαζε σε απόσταση φιλιού. 

Αλλά δεν υπήρχαν νεαρές υπάρξεις στο πάρτι δοκιμής του κρασιού. 

Προς μεγάλη απογοήτευσπ mς Οντίλ και του ίδιου, οι συνδαιτυμόνες 

τους ήταν καθηγητές πανεπισmμίoυπoυ σuζΠΤOOOαντα ενοχλητικά διοι

κητικά προβλήματα που τους βασάνΙζαν. Γύρισαν σπίτι νωρίς και ο Φράν

σις, περιέργως ξεμέθυστος, άρχισε να σκέφτεται πάλι mv απάνmσπ στο 

1 Ιρόβλημα των εξισώσεων. 

Την επομένη, μόλις έφτασε στο εργαστήριο ανέφερε στον Μαξ και 

στον Τζον mv επιτυχία του. Λίγα λεπτά αργότερα να σου και ο Μπιλ Κά

χΡαν στο γραφείο του και ο Φράνσις άρχισε να επαναλαμβάνει mv ιστο

ρία. Αλλά πριν καλά καλά αρχίσει να αναmίισσει τα επιχειρήματά του, ο 

Μπιλ τού είπε πως πίστευε ότι τα είχε καταφέρει και αυτός. Στα γρήγορα 

εξέτασαν ο ένας τα μαθηματικά του άλλου και ανακάλυψαν ότι ο Μπιλ εί

χε χρησιμοποιήσει πιο έξυπνη πaρaγώγηση των εξισώσεων συγκριτικά 

μεmνπολuπλοκότερη του Φράνσις. Με αγαλλίαση όμως διαπίστωσαν ότι 

είχαν καταλήξει σmν ίδια τελική απάνmση. Μετά έλεγξαν mv α-έλικα με 

το μάτι στα διαγράμματα ακτινών Χ του Μαξ. Η συμφωνία ήταν τόσο κα

λή που το μοvrέλο του Λάινους και η θεωρία τους έπρεπε να είναι σωστά. 

Μέσα σε λίγες μέρες ετοίμασαν ένα προσεγμένο χειρόγραφο και το 

έστειλαν θριαμβευτικά στο Nature. * Ταυτόχρονα έστειλαν ένα avri

γραφο στον Πόλινγκ για να το εκτιμήσει. Το γεγονός αυτό, η npώm του 

αναμφισβήmm επιτυχία, ήταν έναςσημαvrικός θρίαμβος για τον Φράν

οις. Να και μια φορά που η απουσία γυναικών τού έφερε τύχπ. 

Το Nαture είναι ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. (Σ.τ.Μ.) 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



10 

'Εως τα μέσα Νοεμβρίου, όταν πλπσίαζε ο χρόνος για mv ομιλία 

mς Ρόζι για το ΟΝΑ, είχα μάθει αρκετή κρυσταλλογραφία ώστε 

να παρακολουθήσω το μεγαλύrεΡO μέρος mς διάλεξης. Το σπOU

δαιότερο ήταν ότι ήξερα τι να προσέξω περισσότερο. Ακούγοντας τον 

Φράνσις επί έξι εβδομάδες, κατανόησα ότι η ουσία του θέματος ήταν κα

τά πόσον τα καινούργια ακτινογραφήματα mς ΡόζΙ θα στήΡΙζαν mv ελι

κοειδήδομή του DNA. Οι μόνες πειραματικές λεπτομέρειες που μας αφο

ρούσαν ήταν εκείνες που θα πρόσφεραν λύσεις στην κατασκευή 

μοριακών μοντέλων. Δεν πέρασαν όμως παρά λίγα λεπτά από mv ομι

λία mς Ρόζι και κατάλαβα ότι είχε πάρει απόφαση να ακολουθήσει δια

φορετική πορεία. 

Μιλούσε σε ακροατήριο περίπου δεκαπέντε ανθρώπων με ένα γρή

γορο, νευρικό στιλ που ταίριαζε σmν αραXνιασμένn αίθουσα όπου κα

θόμασταν. Δεν υπήρχε ίχνος ζεστασιάς ή παιχνιδίσματος στα λόγια mς. 

Και όμως, κάπου μου κινούσε το ενδιαφέρον. Σε μια στιγμή μάλιστα φα

ντάσmKα πώς θα φαινόταν αν έβγαζε τα γυαλιά mς και χτένΙζε τα μαλ

λιά mς κάπως διαφορετικά. Αλλά βέβαια το κύριο ενδιαφέρον μου ήταν 

n περιγραφή mς για τον τύπο mς περίθλασης των ακτινών Χ. 
Τα χρόνια mς προσεκτικής, εγκεφαλικής κρυσταλλογραφικής παι

δείας είχαν αφήσει τα σημάδια τους. Δεν ήταν ανόηm να αφήσει να πάει 

χαμένο το πλεονέκτημα mςάτεγκτnς μόρφωσήςmςστο Κέμπριτζ. Ήταν 

ξεκάθαρο για mΡόζι ότι οι καλές κρυσταλλογραφικές προσεγγίσεις απο

τελούσαν τον μόνο δρόμο που οδηγούσε σm λύση mς δομής του DNA. 
Καθώς μάλιστα δεν mς άρεσε η κατασκευή μοντέλων, δεν ανέφερε καν 

το θρίαμβο του Πόλινγκ με mv α-έλικα. Η ιδέα του να χρησιμοποιεί κα

νείς μοντέλα που έμοιαζαν με παιδικό παιχνίδι για να επιλύσει βιολογι

κές δομές θα έπρεπε να ήταν το τελευταίο καταφύγιο. Βεβαίως, η ΡόζΙ 

nξερε mν επιτυχία του Λάινους αλλά δεν έβλεπε το λόγο να μοίμουδίσει 

τις ιδιομορφίες του. Aυroί οι ίδιοι οι θρίαμβοι του Πόλινγκ αποτελούσαν 

Kίνnτρo για να λειτουργεί διαφορετικά από εκείνον μόνο μια ιδιοφύϊα του 

δικού του αναστήματος θα έπαΙζε σαν δεκάχρονο αγόρι και παρ' όλα αυ

Ίά θα έβρισκε τις σωστές λύσεις. 

Η ΡόζΙ θεωρούσε mv ομιλία mς ως πρόδρομη ανακοίνωση που μό

νη mς δεν πρόσφερε κάτι το θεμελιώδες αναφορικά με το DNA. Πειστι

κά αποτελέσματα θα είχαμε αν συλλέγονταν και άλλα δεδομένα που θα 
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επέτρεπαν στην ΚΡΟΟίαλλογραφική ανάλυσπ να προχωρήσει σε λεmo

μερέστερο στάδιο. Την έλλειψη άμεσπς αισιοδοξίας m συμμεΡΙζόταν 

και η μικρή ομάδα των εργαστηριακ(ί)ν που είχαν έρθει να mv ακούσουν. 

Κανείς άλλος δεν πρότεινε m χΡήσπ μοριακών μοντέλων που πιθανώς 

θα βοπθούσε στην επίλυσπ mς δομής. Μόνο ο ίδιος ο Μόρις έκανε με-

ρικές ερωτήσεις τεχνικής φύσεως. Η συζήτησπ σταμάmσε γρήγορα, 

ενώ οι εκφράσεις στα πρόσωπα των ακροατών έδειχναν είτε ότι δεν εί

χαν τίποτε να προσθέσουν είτε ότι κι αν ακόμη επιθυμούσαν να πουν κά

τι, δεν θα ήταν ευγενικό, αφού ό,ΤΙ είχαν να πουν, το είχαν πει προπγου

μένως. Ίσως η διστακτικόmτά τους να εκστομίσουν κάτι το ρομαντικά 

αισιόδοξο ή ακόμη και να αναφέρουν μοντέλα, οφειλόταν στο φόβο μιας 

απότομης απάνmσπς εκ μέρους mς ΡόζΙ. Η ιδέα και μόνο ότι θα έβγαι

νες στη μΙζέρια μιας καταθλιmικής και ανταριασμένης νύχτας του Νοεμ

βρίου έπειτα από mv κατσάδα μιας ΓUΝαίKας, επειδή τόλμησες να πεις 

m γνώμη σου για ένα θέμα στο οποίο δεν είχες εκπαιδευθεί, σου προ

καλούσε σύγκρυο. Ήταν ένας σίγουρος τρόπος να ξανάρθουν στο μυα

λό σου οι αναμνήσεις του δπμοτικού σχολείου. 

Έπειτα από μια σύντομη και, όπως θα διαπίστωνα αργότερα, χαρα

κmριστΙKά τεταμένη συζήmσπ με m Ρόζι, ο Μόρις και εγώ διανύσαμε 

m Στραντ και κατευθυνθήκαμε προς το εστιατόριο του Τσάι στο Σόχο. 

Η διάθεσπ του Μόρις ήταν περίεργα χαρούμενη. Με αργές και ακριβείς 

εκφράσεις περιέγραψε με λεmομέρειες πως παρόλη mv επισταμένπ 

κρυσταλλογραφική ανάλυσπ, η ΡόζΙ έκανε μικρή μόνο πρόοδο από m 

μέρα που έφτασε στο Κινγκ. Αν και τα ακτινογραφήματα ήταν κάπως πιο 

καθαρά από τα δικά του, δεν κατάφερε να προσθέσει τίποτε στα δικά 

του συμπεράσματα. Πράγματι, είχε κάνει λεmoμερέστερες μετρήσεις 

ως προς mv περιεκτικόmτα σε νερό των δειγμάτων του ΟΝΑ αλλά ακό

μη και εδώ ο Μόρις είχε αμφιβολίες για το αν πραγματικά μετρούσε αυ

τά που υποστήΡΙζε. 

Προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι ο Μόρις φαινόταν να χαί

ρεται mv παρέα μου. Η επιφυλακτικόmτα που υπήρχε όταν πρωτoou

νανmθήKαμε στη Νάπολη είχε εξαφανιστεί. Το γεγονός ότι εγώ, ένας 10-
λόγος, έβρισκα σπουδαίο αυτό με το οποίο ασχολιόταν, του τόνωνε το 

ηθικό. Πράγματι, δεν βοηθούσαν τα καλά λόγια ενός συναδέλφου φυ

σικού. Ακόμη και όταν συναντούσε όσους πίστευαν ότι η απόφασή του 

να στραφεί σm βιολογία είχε κάποιο νόπμα, δεν μπορούσε να εμπιστευτεί 

mv κρίσπ τους. Εδώ που τα λέμε, δεν είχαν σχέσπ με m βιολογία και έτσι 

ήταν καλύτερο να θεωρείς τα σχόλιά τους σαν ευγένειες, ακόμη και σαν 

συγκαταβατικόmτα προς κάποιον αντίθετο στον ανταγωνιστικό ρυθμό 

mς μεταπολεμικής φυσικής. 

Βέβαια, δέχτηκε αρκετή και αναγκαία βοήθεια από μερικούς βιο

χημικούς. Αλλιώς δεν θα έπαιρνε ποτέ μέρος στο παιχνίδΙ. Αρκετοί από 
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αιπούς τον βοήθησαν ουσιαστικά, δίνοντάς του γενναιόδωρα δείγματα 

πολύ καθαρού DNA. Ούτως ή άλλως υποχρεώθηκε να μάθει KΡUΣΤαλ

λογραφία χωρίς να αποκτά τις μαγικές τεχνικές του βιοχημικού. Από την 

άλλη μεριά, οι περισσότεροι από δαύτους δεν ήταν δυναμικοί τύποι σαν 

και αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκε στο πρόγραμμα για τη βόμ

βα. Μερικές φορές φαίνονταν να αγνοούν ακόμη και τη σπουδαιότητα 

του DΝΑ. 

Παρ' όλα αυτά, γνώΡΙζαν περισσότερα από τους πιο πολλούς βιολό

γους. Στην Αγγλία, αν όχι παντού, οι περισσότεροι βοτανικοί και ζωολό

γοι ήταν μπερδεμένο σινάφι Ακόμη και η κατάκτησπ πανεπιστημιακών 

εδρών δεν τους έδινε την αυτοπεποίθησπ να κάνουν αξιοπρεπή επιστή

μη' μερικοί έχαναν τον καιρό τους σε άχρηστες αντιπαραθέσεις σχετι

κά με την προέλευσπ της ζωής ή για το πώς γνωρίζΟυμε ότι ένα επιστη

μονικό δεδομένο είναι πράγματι σωστό. Το χειρότερο ήταν ότι μπορούσες 

να πάρεις πανεπιστημιακό πτυχίο στη βιολογία χωρίς να μάθεις καθό

λου γενετική. Αυτό δεν σπμαίνει ότι οι ίδιοι οι γενετιστές πρόσφεραν 

οποιαδήποτε πνευματική βοήθεια. θα πίστευε κανείς ότι με όλες τις κου

βέντες για τα γονίδια, θα τους γεννιόταν η απορία τι ήταν αιπά. Και όμως, 

σχεδόν κανείς τους δεν φαινόταν να παίρνει στα σοβαρά τις ενδείξεις ότι 

τα γονίδια είναι φτιαγμένα από DΝΑ. Το γεγονός ήταν ενοχλητικά χημι

κό. Οι περισσότεροι από δαύτους δεν ήθελαν στη ζωή τους παρά να δί

νουν στους φοιτητές τους αλαμπουρνέζικες λεmομέρειες για τη συ

μπεριφορά των χρωματοσωμάτων ή να αναmύσσoυν από το ραδιάρωνο 

κομψά διατυπωμένες αλλά ασαφείς θεωρίες για θέματα όπως ο ρόλος 

'[ου γενετιστή σε μια μεταβατική εποχή μεταβαλλόμενων αξιών. 

Έτσι, η διαπίστωση ότι η ομάδα των ιολόγων έπαιρνε το DΝΑ στα σο

βαρά έκανε τον Μόρις να ελπίζει ότι κάποτε οι καιροί θα άλλαζαν και δεν 

θα χρειαζόταν να καταπιέζεται εξηγώντας, κάθε φορά που έδινε ένα σε

μινάριο, γιατί το εργαστήριό του είχε βάλει τέτοιο μπελά και έκανε τόση 

φασαρία με το DΝΑ. Όταν τελείωσε το φαγητό μας ήταν σαφώς διατε

θειμένος να προχωρήσει. Εντελώς ξαφνικά, όμως, η ΡόζΙ ξεπήδησε στη 

συζήτησπ μας και η επιθυμία να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες που εί

χε το εργαστήριο υποχώρησε σιγά σιγά καθώς πληρώναμε το λογαρια

σμό και βγαίναμε έξω στο σκοτάδι. 
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ΤΟ επόμενο πρωί συνάvmσα τον Φράνσις στο σταθμό του Πάν

τιyιcroν. Από εκεί θα πηγαίναμε στην Οξφόρδη να περάσουμε το 

Σαββατοκύριακο. Ο Φράνσις ήθελε να μιλήσει με την ΝτόροθιΧάιζ

κιν, την καλίπερη κρυσταλλογραφοτης Αγγλίας, που αργότερα πήρε και 

το βραβείο Νόμπελ, ενώ εγώ θα είχα την ευκαιρία να δω την Οξφόρδπ για 

πρώτη φορά. Καθώς ανεβαίναμε στο τρένο ο Φράνσις ήταν σε μεγάλη 

φόρμα. Η επίσκεψη θα του έδινε την ευκαιρία να πει στην Ντόροθι για την 

επιτυχία τη δική του και του Μπιλ Κόχραν να επεξεργαστούν την ελικοει

δή θεωρία της περίθλασης. Η θεωρία ήταν τόσο ραφιναρισμένη ώστε 

έπρεπε να ειπωθεί πρόσωπο με πρόσωπο. Βλέπετε, σπάνΙζαν οι άνθρω

ποι σαν την Ντόροθι, η οποία είχε το μυαλό να συλλάβει την αξία της. 

Μόλις μπήκαμε στο βαγόνι, ο Φράνσις άρχισε να ρωτάει για τη διά

λεξη της Ρόζι' Οι απαντήσεις μου ήταν συχνά ασαφείς, και τον Φράνσις 

τον εκνεύρΙζε η συνήθειά μου να εμπιστεύομαι αποκλειστικά τη μνήμη 

μου και να μην κρατώ σημειώσεις. Αν κάποιο θέμα με ενδιέφερε, συνή
θως θυμόμουν ό,τι χρειαζόμουν. Αυτή τη φορά, όμως, τα βρήκαμε σκού

ρα γιατί δεν γνώΡΙζα αρκετά τη σιβυλλική γλώσσα της κρυσταλλογρα

φίας. Ιδιαίτερα δυσάρεστη ήταν η αδυναμία μου να θυμηθώ και να 

αναφέρω την ακριβή περιεκτικότητα σε νερό των δειγμάτων του DΝΑ 

που χρησιμοποίησε η Ρόζι στις μετρήσεις της. Υπήρχε ο κίνδυνος να πα

ραπλανήσω τον Φράνσις με διαφορά τάξεως μεγέθους. 

Λάθος άνθρωπος είχε σταλεί να ακούσει τη Ρόζι. Αν είχε πάει ο Φράν

σις, τέτοια ασάφεια δεν θα υπήρχε. Πληρώναμε το αντίτιμο της υπερευ

αισθησίας μας στην κατάσταση. Γιατί θα έπρεπε να παραδεχθούμε ότι η 

θέα του Φράνσιςνα επεξεργάζεται τις πληροφορίες της Ρόζι πριν καν τις 

εκστομίσει θα αναστάτωνε τον Μόρις. Από μια άποψη, θα ήταν άδικο να 

έπαιρναν τις πληροφορίες ταυτόχρονα οι δυο τους. Ασφαλώς ο Μόρις 

θα έπρεπε να έχει την ευκαιρία να καταπιαστεί πρώτος με το πρόβλημα. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν είχαμε καμία ένδειξη πως πίστευε ότι η 

λύση θα βρισκόταν παίζΟντας με μοριακά μοντέλα. Από τη συζήτησή 

μας το προηγούμενο βράδυ δεν έβγαινε κάτι τέτοιο. Βέβαια, υπήρχε η 

δυνατότητα να κρατήσει κάτι μυστικό. Αυτό όμως ήταν σαφώς απίθα

νο, αφού ο Μόρις δεν ήταν τέτοιος τύπος. 

Το μόνο που μπορούσε να κάνει αμέσως ο Φράνσις ήταν να ασχο

λπθεί με την περιεκτικότητα του νερού, αφού του έδινε την ευκολότερη 
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διέξοδο στη σκέψη του. Γρήγορα φάνηκε ότι κάποιο νόημα έβγαινε από 

αυτή την υπόθεση και ο Φράνσις άρχισε να κρατάει κάποιες πρόχειρες 

σημειώσεις στην πίσω σελίδα ενός χειρογράφου που συμmωματικά διά

βαζε. Μιας και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μαγείρευε ο Φράνσις, έστρε

ψα την προσοχή μου στους Τime s για να περάσει η ώρα μου. Μέσα σε 

λίγα λεmά, όμως, ο Φράνσις με έκανε να χάσω κάθε ενδιαφέρον για τον 

έξω κόσμο λέγοντάς μου ότι λίγες μόνο λύσεις ήταν συμβατές τόσο με 

τη θεωρία των Kόxρaν-l(ρΙK όσο και με τα πειραματικά δεδομένα της Ρό

ζΙ. Στα γρήγορα άρχισε να σχεδιάζει διαγράμματα για να μου δείξει πό

σο απλό ήταν το πρόβλημα. Αν και κολλούσα στα μαθηματικά, δεν μου 

ήταν δύσκολο να παρακολουθήσω την ουσία του θέματος. Έπρεπε να 

ληφθούν αποφάσεις για τον αριθμό των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων 

που περιείχε το μόριο του DNA. Επιφανειακά τουλάχιστον, τα δεδομένα 

των ακτινών Χ ήταν συμβατά με δύο, τρεις ή τέσσερις αλυσίδες. Όλα 

εξαρτώνταν από τη γωνία και τις ακτίνες που οι κλώνοι του ΟΝΑ περιτu

λίσσονταν γύρω από έναν κεντρικό άξονα. 

Ώσπου να περάσει η μιάμιση ώρα του ταξιδιού, ο Φράνσις κατέληξε 

ότι δεν υπάρχει λόγος να μην έχουμε σύντομα τη λύση. Αν ασχολούμα

σταν περίπου για μία εβδομάδα με μοριακά μοντέλα, θα ήμασταν από

λυτα σίγουροι για τη σωστή απάντηση. Τότε θα καταλάβαινε ο κόσμος 

όλος ότι ο Πόλινγκ δεν ήταν ο μόνος ικανός να συλλάβει τον τρόπο που 

είναι δομημένα τα βιολογικά μόρια. Η σύλληψη της α-έλικας από τον Λάι

νους είχε φέρει σε δύσκολη θέση την ομάδα του ΚέμΠΡΙΤζ. Ένα χρόνο 

περίπου πριν από το θρίαμβο, ο Μπραγκ, ο Κέντριου και ο Περούτζ εί

χαν δημοσιεύσει ένα εμπεριστατωμένο άρθρο για τη διαμόpφωσn της 

πoλυπεmιδΙKής αλυσίδας, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που απο

δείχτηκε λανθασμένη. Τον Μπραγκ τον παίδευε ακόμα εκείνο το φιά

σκο. Του έθιγε την υπερηφάνειά του σε ένα ευαίσθητο σημείο. Οι συ

γκρούσεις τού με τον Πόλινγκ πήγαιναν είκοσι πέντε χρόνια πίσω. 

Δυστυχώς τις περισσότερες φορές ο Πόλινγκ τον είχε ξεπεράσει. 

Ακόμη και ο Φράνσις αισθανόταν ταπεινωμένος από το γεγονός. Βρι

σκόταν ήδη στο Κάβεντις όταν ο Μπραγκ άΡΧΙζε να ενδιαφέρεται για τον 

τρόπο που αναδιπλώνεται μια πoλυπεmιδική αλυσίδα. Επιπλέον είχε πά

ρει μέρος στη συζήτηση στην οποία έγινε η βασική γκάφα για το σχήμα 

του πεmιδικού δεσμού. Εκείνη ήταν η κατάλλπλη στιγμή να παρεμβάλει 

την κριτική του επιδεξιότητα για να σταθμίσει τη σημασία των πειραμα

τικών δεδομένων - αλλά δεν είχε πει τίποτε χρήσιμο. Όχι βέβαια επειδή 

ο Φράνσις απέφευγε να κρίνει τους φίλους του. Σε άλλες περιmώσεις 

ήταν ενοχλητικά ειλικρινής, όπως, λόγου χάρη, όταν επισήμανε ότι ο Πε

ρούτζ και ο Μπραγκ είχαν δημόσια δώσει μεγάλη σημασία στα αποτε

λέσματά τους με την αιμοσφαιρίνη. Σε αυτή την ανοιχτή κριτική οφει

λόταν σίγουρα το πρόσφατο ξέσπασμα του σερ Λόρενς εναντίον του. 
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Κατά mv άποψη του Μπραγκ, το μόνο που έκανε ο Κρικ ήταν να ταρά

ζει τα νερά. 

Τώρα, όμως, δεν ήταν καιρός να σκεφτόμαστε παλιά λάθη. Α ντίθε

τα, η ταXύmτα με mv οποία μιλούσαμε για τις πιθανές μορφές mς δο

μής του DΝΑ μεγάλωνε όσο περνούσε π ώρα. Α νεξάρmτα με ποιον βρι

σκόμαστανm συγκεκριμένη στιγμή, ο Φράνσις ανέλυε στα γρήγορα mv 

πρόοδο των περασμένων λίγων ωρών, ενnμερώνoνταςτoν ακροατή μας 

για το πώς είχαμε καταλήξει σε μοντέλα στα οποία η ραχοκοκαλιά φω

σφορυλιωμένου σακχάρου ήταν στο κέντρο του μορίου. 

Μόνο με αιπόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πάρουμε μια δομή τό

σο κανονική ώστε να δώσει mv εικόνα κρυσταλλικού μορίου που παρα

τήρησαν ο Μόρις και η ΡόζΙ. Ήταν αλήθεια ότι έπρεπε να ασχοληθούμε 

και με mv αKανόνισm ακολουθία των βάσεων που κατευθύνονται προς 

τα έξω - αλλά αυτή η δυσκολία θα ξεπερνιόταν όταν θα είχαμε εντοπίσει 

τη σωστή εσωτερική διάταξη του μορίου. 

Υπήρχε ακόμα το πρόβλημα του τι εξουδετέρωνε το αρνητικό φορ

τίο των φωσφορικών ομάδωνmς ραχοκοκαλιάς του DΝΑ. Ούτε ο Φράν

σις ούτε και εγώ είχαμε ιδέα για το πώς διατάσσονται τα ανόργανα ιόντα 

σε τρεις διαστάσεις. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε m σκληρή αλήθεια ότι 

η μεγαλύτερη αυθεντία στον κόσμο σm δομική χημεία των ιόντων ήταν 

ο ίδιος ο Λάινους Πόλινγκ. Οπότε, αν η ουσία του προβλήματος ήταν να 

καταλήξουμε σε μια ιδιαίτερα έξυπνn διάταξη των ανόργανων ιόντων και 

των φωσφορικών ομάδων, ήμασταν πράγματι σε άσχημη θέση. Προς το 

μεσημέρι είχε γίνει επιτακτικό να βρούμε το κλασικό βιβλίο του Πόλινγκ 

Η Φύσπ του Χπμικού Δεσμού. 
Την ώρα εκείνη κολατσίζαμε κοντά σm Χάι Στριτ. Αντί να χάσουμε 

τον καιρό μας για καφέ χιμήξαμε σε διάφορα βιβλιοπωλεία, μέχρις ότου 

πετύχαμε το βιβλίο στου Μπλάκγουελ. Διαβάσαμε τα μέρη που είχαν σχέ

ση με το πρόβλημά μας. Βρήκαμε τις σωστές τιμές για τα ακριβή μεγέ

θη των υποΨήφιων ανόργανων ιόντων, δεν βρήκαμε όμως τίποτε που 

θα μας οδηγούσε σmν ουσιαστική λύση του προβλήματος. 

Οταν φτάσαμε στο εργαστήριο mς Ντόροθι, στο ΠανεπισmμιαKό 

Μουσείο, η φάση mς μανίας είχε σχεδόν περάσει. Ο Φράνσις αναφέρ

θηκε σm θεωρία των ελίκων, αφιερώνοντας λίγα μόνο λεπτά σmν πρό

οδό μας με το DΝΑ. Το μεγαλύτερο μέρος mς σuζήmσής μας επικε

ντρώθηκε στην πρόσφατη δουλειά της Ντόροθι με την ινσουλίνη. 

Καθώς άρχισε να νυχτώνει δεν υπήρχε λόγος να σηαταλάμε περισσό

τερο το χρόνο mς. Πήγαμε στο Κολέγιο Μάγκνταλεν, όπου είχαμε κα

νονίσει να πιούμε τσάι με τον Άβριον Μίτσινσον και τον Λέσλι Οργκελ, 

που ήταν τότε ερευνητής στο Κολέγιο. Τρώγοντας κέικ ο Φράνσις ήταν 

διατεθειμένος να κουβεντιάσει για θέματα mς καθημερινόmτας, ενώ 
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φωσφορικό 

σάκχαρο 
(δεσοξuριβό?n) 

Τζέιμς Γουότσον 

.. ' 

Λεmομερns κάτοψn των ομοιοπολικών δομών rns ρaχοκοκαλιάs 

από φωσφορυλιωμένο σάκχαρο. 

εγώ σκεφτόμουν τι ωραία θα ήταν αν μπορούσα να ζήσω όπως ένας κα

θηγητής του Μάγκνταλεν. 

Το κρασί όμως στη διάρκεια του φαγητού επανέφερε m σuζήmσn 

στον επικείμενο θρίαμβό μας με το DNA. Εντωμεταξύ είχε προστεθεί στην 

παρέα μας ο στενός φίλος του Φράνσις, ο διδάσκαλοςmς λογικής Τζορτζ 

Κράισλερ' η αmμέληm εμφάνισή του και η ιδιωματική γλώσσα του δεν 

ταίριαζαν στην εικόνα που είχα για τον άγγλο φιλόσοφο. Ο Φράνσις χαι

ρέmσε τον ερχομό του με μεγάλο κέφι. Το γέλιο του Φράνσις και η αυ

στριακή προφορά του Κράισλερ κuριαρxoύσαν στn ΘΑUΜάσιαατμόσφαιρα 
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του εστιατορίου, στο οποίο ο Κράισλερ είχε κανονίσει να τον auvavm

σουμε. Για κάμποσα λεmά ο Κράισλερ μάς ανέπτυσσε έναν τρόπο να 

αποκτήσει κανείς πολλά λεφτά μετακινώντας χρήματα μεταξύ των πο

λιτικά διαιρεμένων χωρών mς Ευρώπης. Ο Άβριον Μίτσινσον ξανάρθε 

σmν παρέα μας, και η κουβέντα στράφηκε για λίγο στα σuνnθισμένα χα

ριτολογήματα mς μεσοαστικής κουλτούρας. Τέτοιες συζητήσεις όμως 

δεν ταίριαζαν στον Κράισλερ και έτσι ο Άβριον και εγώ φύγαμε και περ

πατήσαμε στα μεσαιωνικά σοκάκια προς το σπίτι μου. Ήμουν πια σου

ρωμένος και μιλούσα συνεχώς για το τι θα κατορθώναμε όταν θα είχα

με το ΟΝΑ. 
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Ε ίπα τα τελευταία νέα για το ΟΝΑ στον Τζον και την Ελίζαμπεθ Κέ

ντριου, όταν τους συνάντησα για πρωινό τη Δευτέρα. Η Ελίζαμπεθ 

χάρπκε που βρισκόμασταν σε απόσταση αναπνοής από την επι

τυχία. Ο ΤζΟν δέχτηκε πιο ήρεμα τα νέα. Όταν κατάλαβε ότι ο Φράνσις 

βρισκόταν σε φάση έμπνευσης και εγώ δεν είχα τίποτε πιο χειροπιαστό 

από τον ενθουσιασμό μου, έχασε τον ενδιαφέρον του και αφοσιώθηκε 

στις σελίδες των Timesnou έγραφαν για τις πρώΊΕς ημέρες της νέας κυ

βέρνnσης των Συντηρητικών. Λίγn ώρα μετά, ο Τζον πήγε στο γραφείο 

του στο Πιτερχάουζ, αφήνοντας την Ελίζαμπεθ και εμένα να αναλογΙζό

μαστε τις επιmώσεις της απρόσμενης τύχης μου. Δεν έμεινα όμως πο

λύ, γιατί όσο συντομότερα επέστρεφα στο εργαστήριο τόσο γρηγορό

τερα θα βρίσκαμε ποια λύση ήταν η πιο εφικτή, εξετάζΟντας με προσοχή 

τα ίδια τα μοριακά μοντέλα. 

Ο Φράνσις και εγώ όμως γνωρίζαμε ότι τα μοντέλα στο Κάβεντις δεν 

ήταν απολύτως ικανοποιητικά. Τα είχε κατασκευάσει ο Τζον πριν από 

δεκαοχτώ μήνες, για τη δουλειά στην τρισδιάστατη διαμόρφωση τηςπο

λυπεmιδΙKής αλυσίδας. Δεν απεικονίζονταν επακριβώς οι ομάδες των 

ατόμων που ήταν ιδιάζοντα στο ΟΝΑ. Δεν διαθέταμε ούτε άτομα φω

σφόρου ούτε τις βάσεις πoυρίνnς και πυριμιδίνnς. Αναγκαστικά κατα

φύγαμε σε πρόχειρους αυτοσχεδιασμούς, αφού δεν υπήρχε χρόνος να 

παραγγείλει ο Μαξ τη γρήγορη κατασκευή τους. Η εξ υπαρχής κατα

σκευή μοντέλων θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εβδομάδα, ενώ μπορού

σαμε να φτάσουμε σε μια πιθανή λύση σε μια ημέρα περίπου. 

Μόλις έφτασα στο εργαστήριο άρχισα να προσθέτω κομμάτια χάλ

κινου σύρματος σε μερικά από τα μοντέλα ατόμων άνθρακα, μεταβάλ

λοντάς τα έτσι σε μεγαλύτερου μεγέθους άτομα φωσφόρου. 

Πολύ πιο δύσκολη, όμως, ήταν η κατασκευή ομοιωμάτων ανόργα

νων ιόντων. Σε αντίθεση με άλλα σιχ:πατικά, τα ιόντα υπάκουαν σε απλούς 

κανόνες που θα μας έδιναν τις γωνίες κατά τις οποίες θα σχηματίζΟνταν 

οι αντίστοιχοι χημικοί δεσμοί. Το πιθανότερο ήταν ότι θα έπρεπε να μά

θουμε τη σωστή δομή του ΟΝΑ πριν μπορέσουμε να κατασκευάσουμε 

τα σωστά μοντέλα. Διατηρούσα, όμως, την ελπίδα ότι ο Φράνσις θα είχε 

εμπνευστεί τη σωστή λύση που θα την ξεφούρνΙζε μόλις έφτανε στο ερ

γαστήριο. Είχαν περάσει τουλάχιστον δεκαοχτώ ώρες από την τελευταία 

μας συζήτηση, και γυρίζοντας σηίτι του δεν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



82 Τζέιμς Γουότσον 

� βάση 

Ο σάκχαρο 

Ο φωσφορικό 

Σχnματική κάτοψ" ενόs νονκλεοτιδίου όπου φαίνεται ότι 

το επίπεδο rns βάσns είναι σχεδόν κάθετο npOS το επίπεδο όπου 

βρίσκονται τα περισσότερα άτομα του σακχάρου. Αυτό το σπουδαίο 

χαρακτnριστικό το απέδειξε το 1949 ο Σ. ΦίρμπεΡΥΚ, 

που εΡΥαζόταν τότε στο Λονδίνο, στο ερΥαστήριο του 

Τ.Ντ. Μπερνάλ, στο ΚολέΥΙΟ Μπίρμπερκ. ΑρΥότερα κατασκεύασε 

μερικά δοκιμαστικά μοντέλα του DNA Mn yvωρίζΟνταS όμωs 

TlS λεmομέρειεs των πειραμάτων στο ΚολέΥΙΟ ΚινΥΚ, κατασκεύασε 

μόνο μονόκλωνεs δομέs, και έτσι στο Κάβεvrιs δεν πήραν ποτέ 

στα σοβαρά TlS ιδέεs του Υια τ" δομή. 

να τον αποσπάσουν οι κυριακάτικες εφημερίδες από το πρόβλημά μας. 
Η είσοδός του όμως κατά τις δέκα δεν έφερε m λύση. Μετά το βρα

δινό φαΥπτό mc; Κυριακής ασχολήθηκε και πάλι με το δίλημμα αλλά δεν 
βρήκε γρήγορα m λύση. Παραμέρισε, λοιπόν, το πρόβλημα για να ρίξει 
μια ματιά σε ένα μυθιστόρημα που αφοροίισετασεξουαλικά τερτίπια των 
Kαθnyπτώντoυ ΚέμΠΡΙΤζ. Το βιβλίο είχε τις καλές του στιγμές, αλλά ακό
μα και στα πιο άστοχα σημεία του, υπήρχε το ερώmμα καιά πόσον η πλσ
κή του είχε σmριxθεί σε πληροφορίες για mv ιδιωτική ζωή φίλων. 

Παρ' όλα αυτά, στον πρωινό καφέ ο Φράνσις εξέφρασε mv πεποί
θηση ότι είχαμε σm διάθεσή μας αρκετά πειραματικά δεδομένα που θα 
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οδηγούσαν στο σωστό αποτέλεσμα. θα μποροίισαμε να αρχίζΟυμε το 
παιχνίδι με τελείως διαφορετικά δεδομένα και να παίρνουμε πάντοτε τις 
ίδιες τελικές απαντήσεις. Ίσως το όλο πρόβλημα να λυνόταν αν επικε
νφώναμετην προσοχι'ι μας στον mo νόστιμο τρόπο με τον οποίο θα μπο
ρούσε να αναδιπλωθεί μια πολυνουκλεοτιδικήαλυσίδα. Έτσι, ενώ ο Φράν
σις συνέχισε να σκέφτεται για τησnμασία τωναιcrινoγρaφnμάτων, άρχισα 
να συναρμολογώ τα διάφορα ατομικά μοντέλα σε αλυσίδες, που η κα
θεμίαείχε μήκος ορισμένα νουκλεοτίδια. Ενώ στη φύση οι αλυσίδες του 
DNA είναι πολύ μακριές, δεν υπήρχε λόγος να συναρμολογήσουμε κάτι 
πολύ μεγάλο. Εφόσον μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι ότι είχαμε να 
κάνουμε με έλικα, η κατανομή θέσεων με κάνα δυο μόνο νουκλεοτίδια, 
θα φανέρωνε αυτόματα τη διάταξη όλων των συστατικών. 

Η ρουτίνα της συναρμoλόγnσηςτελείωσε έως τη μία, οπότε ο Φράν
σις και εγώ περπατήσαμε ώς το «Ιγκλ» για το συνηθισμένο μας μεσημε
ριανό με τον χημικό Χέρμπερτ Γκότφριντ. Αυτή την περίοδο ο Τζον πή
γαινε συνήθως στο Πιτερχάουζ, ενώ ο Μαξ πήγαινε πάντοτε στο σπίτι 
του με ποδήλατο. Πότε πότε ερχόταν μαζί μας ο μαθητής του Τζον, ο 
Χιου Χάξλέί. Τελευταία, όμως, του ήταν δίισκολο να χαρεί τις αδιάκριτες 
μεσημεριάτικες επιθέσεις του Φράνσις. Λίγο πριν έρθω στο ΚέμΠΡΙΤζ, η 
απόφαση του Χιου να καταπιαστεί με το πρόβλημα της συστολής των 
μυών είχε αποσπάσει την προσοχή του Φράνσις. Για είκοσι χρόνια περί
που, οι φυσιολόγοι των μυών συγκέντρωναν πληροφορίες, χωρίς όμως 
να τις συνθέσουν σε ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος. Η έλλει
ψη κάποιας συγκροτημένης θεωρίας ήρθε λουκούμι στον Φράνσις. Δεν 
χρεΙαζόταν να ξετρυπώσει τα σχετικά πειράματα, μια και ο Χιου είχε ήδη 
ξεδιαλύνει τα αξιόλογα δεδομένα από τη σαβούρα που κυκλοφορούσε. 
Μέρα έμπαινε, μέρα έβγαινε, τα δεδομένα συναρμολογούνταν στο με
σημεριανό φαγητό για να διαμορφώσουν θεωρίες που κρατούσαν για 
μία ή δύο μέρες, έως ότου ο Χιου έπειθε τον Φράνσις ότι κάποιο αποτέ
λεσμα που θα του άρεσε να το αποδώσει σε πειραματικό λάθος, ήταντό
σο στέρεο όσο και ο βράχος του Γιβραλτάρ. 

� 
ο, 

�o/ 
σάκχαρο = sugar � βά�" = base Ρ -

Λ 011. 1\\0, Ο 
" "1111 ++\\\\'\ , /"  
, Mg ι. ..; Ρ  ....... '- '\\\\\\ "11111- <{/Υ ........ � 

ο ' Ο Ο 
sugar 

Ο τρόποs που μπορεί να χρπσιμοποιπθούν τα ιόντα Mg++ 

Υια να ενώσουν αρνπτικά φορτισμένεs φωσφορικέs ομάδεs 

στο κέντρο μιαs σύvθεrns έλικαs. 
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Τώρα που η κατασκευή mς μηχανής ακτινών Χ είχε ολοκλπρωθεί, ο 
Χιου ήλΠΙζε να πάρει γρήγορα τις πειραματικές αποδείξεις που χρειαζό
ταν για να ξεκαθαρίσει αμφισβητούμενα σημεία. Η υπόθεσπ θα έχανε 
όλο το γούστο mς αν ο Φράνσις κατάφερνε να προβλέψει όσα επρόκει
το να ανακαλύψει ο Χιου. 

Εκείνη την ημέρα, όμως, ο Χιου δεν είχε κανένα λόγο να ανησυχεί 
μήπως υποστεί νέα πνευματική επίθεσπ. Όταν μπήκαμε στο «Ιγκλ», ο 
Φράνσις δεν αντάλλαξε τους σuνnθισμένoυς θορυβώδεις χαιρετισμούς 
του με τον πέρσπ οικονομολόγο Εφραίμ Εσχάγκ, αλλά έδωσε mv εντύ
πωσπ ότι κάτι σοβαρό ήταν στα σκαριά. Η κατασκευή των μοντέλων θα 
άΡΧΙζε αμέσως μετά το φαγητό και έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένα σχέ
δια ώστε η όλη διαδικασία να αποβεί αποδοτική. Έτσι, ενώ τρώγαμε το 
γλυκό μας, εξετάζαμε τα υπέρ και τα κατά mς μιας, των δύο, των τριών 
και των τεσσάρων αλυσίδων, απορρίmοντας στα γρήγορα m μία αλυ
σίδα ως ασύμβαm με τα δεδομένα που είχαμε στα χέρια μας. Ως προς 
τις δυνάμεις που συγκρατούσαν τις αλυσίδες, π καλύτερη εκτίμησπ μας 
ήταν πως οφείλονταν σε γέφυρες άλατος, όπου δισθενή κατιόντα (όπως 
τα Mg++) συγκρατούσαν δύο ή περισσότερες φωσφορικές ομάδες. Ομο
λογουμένως δεν είχαμε αποδείξεις ότι τα δείγματα mς Ρόζι περιείχαν δι
σθενή ιόντα, και έτσι υπήρχε κίνδυνος να εκτεθούμε. Απόmν άλλη πλευ

ρά όμως, δεν υπήρχε και απολύτως καμία ένδειξη που να καταρρίmει 
mv άποψή μας. Μακάρι η ομάδα του Κινγκ να είχε σκεφτεί για μοντέλα, 
γιατί τότε θα διερωτόταν για το είδος του άλατος που υπήρχε και δεν θα 
βρισκόμασταν σε αυτήν mv εκνευριστική κατάστασπ. Αλλά με λίγη τύ
χη, η προσθήκη ιόντων μαγνησίου ή πιθανώς ασβεστίου στη ραχοκο
καλιά του φωσφορυλιωμένου σακχάρου θα δημιουργούσε γρήγορα μια 
κομψή δομή που η ορθόmτά mς δεν θα σήκωνε αμφισβήmσπ. 

Οι πρώτες μας στιγμές όμως με τα μοντέλα δεν ήταν και τόσο ευ
χάριστες. Αν και είχαμε να κάνουμε μόνο με δεκαπέντε άτομα, δεν μπο
ρούσαμε να τα συγκρατήσουμε στις σωστές αποστάσεις με τα δύ
σχρηστα τσιμπιδάκια που χρησιμοποιούσαμε. Ακόμη χειρότερα, δεν 
αισθανόμασταν άνετα με mv εντύπωσπ που σχηματιζόταν ότι δενυπήρ
χαν φανεροί περιορισμοί στις γωνίες των δεσμών μεταξύ πολλών από 
τα σπμαντικότερα άτομα. Αυτό δεν μας πολυάρεσε. Ο Πόλινγκ έλυσε 
το μυστήριο mς α-έλικας ακολουθώντας αδίστακτα m γνώμπ του ότι ο 
πεmιδικός δεσμός ήταν επίπεδος. Για τον δικό μας μπελά, είχαμε κάθε 
λόγο να πιστεύουμε ότι οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί που συνδέουν τα 
διαδοχικά νουκλεοτίδια στο DΝΑ μπορούσαν να υπάρχουν σε ποικίλα 
σχήματα. Τουλάχιστον με το επίπεδο χημικής διαίσθησπς που διαθέ
ταμε, δεν υπήρχε πιθανόmτα να μας φανεί ωραιότερη μια συγκεκριμέ
νη διαμόρφωσπ από τις υπόλοιπες. 

Μετά το τσάι, όμως, μια κάποια μορφή άΡΧΙζε να παίρνει σχήμα και 
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μας ξανάφερε το κέφι μας. Επρόκειτο για τρεις αλυσίδες που στρέφο
νταν η μια γύρω από τις άλλες, με έναν τρόπο που να προκαλεί κρυ
σταλλογραφική επανάληψη κάθε 28 ΑΟ κατά μήκος του άξονα των ελί
κων. Το χαρακτηριστικό αυτό το απαιτούσαν τα ακτινογραφήματα του 
Μόρις και της ΡόζΙ. Έτσι, ο Φράνσις φαινόταν σίγουρος καθώς απομα
κρύνθηκε από τον εργαστηριακό πάγκο για να επιθεωρήσει τις προ
σπάθειες του απογεύματος. Ομολογουμένως, δεν αισθανόμασταν και 
μεγάλη άνεση με τις αποστάσεις ορισμένων ατομικών συνδέσεων που 
ήταν πολύ πιο κοντά απ' ό,τι θα τις θέλαμε στο κάτω κάτω της γραφής, 
όμως, το παιχνίδι μόλις άρχΙζε. Με λίγες ώρες παραπάνω δουλειά θα πα
ρουσιάζαμε ένα εμφανίσιμο μοντέλο. 

Μεγάλο κέφι επικράτησε κατά τη διάρκεια του βραδινού φαγητού. 
Αν και η Οντίλ δεν μπορούσε να παρακολουθήσει όσα λέγαμε, χαιρόταν 
που ο Φράνσις επρόκειτο να φέρει εις πέρας τον δεύτερο θρίαμβό του 
μέσα σε έναν μήνα. Αν συνεχιζόταν αυτή η πορεία των γεγονότων, γρή
γορα θα ήταν πλούσιοι και θα μπορούσαν να αποκτήσουν αμάξι Σε κα
μιά περίmωσn ο Φράνσις δεν έβρισκε λόγο να απλοποιήσει το θέμα για 
χάρη της Οντίλ. Αφότου του είχε πει πως η βαρύτητα έφτανε μόνο τρία 
μίλια προς τον ουρανό, αυτή η πλευρά των σχέσεών τους είχε τακτο
ποιηθεί. Όχι μόνο δεν γνώΡΙζε τίποτε από θετικές επιστήμες, αλλά οποια
δήποτε προσπάθειά να της μάθει κάτι θα ήταν χαμένος κόπος γιατί θα 
ερχόταν σε αντιπαράθεση με τα χρόνια που πέρασε στο μοναστήρι. Η 
μόνη του ελπίδα ήταν να καταλάβει ότι το χρήμα μετριόταν με γραμμι
κό τρόπο. 

Α ντ' αυτού η συζήτησή μας στράφηκε γύρω από μια νεαρή φοιτή
τρια καλών τεχνών που επρόκειτο να παντρευτεί ο Χάρμουτ Βέιλ, φίλος 
της Οντίλ. Αυτός ο γάμος κάπως δυσαρεστούσε τον Φράνσις. θα απο
μάκρυνετο πιο χαριτωμένο κορίτσι από τον κύκλο της συντραριάςτους. 
Εξάλλου, υπήρχαν διάφορα περίεργα πράγματα σχετικά με τον Χάρμουτ. 
Κατ' αρχάς, ακολουθώντας μια παράδοση γερμανικών πανεπιστημίων, 
πίστευε στη μονομαχία. Είχε ακόμα την αναμφισβήτητη ικανότητα να 
πείθει πολλές γυναίκες του ΚέμΠΡΙΤζ να ΠΟζάρουν μπροστά στον φωτο
γραφικό φακό του. 

Όλες οι σκέψεις για γυναίκες, όμως, εκτοπίστηκαν από το μυαλό του 
Φράνσις όταν μπήκε σαν σίφουνας στο εργαστήριο λίγο πριν από τον 
πρωινό καφέ. Σύντομα, έπειτα από μετακίνηση αρκετών ατόμων από 
εδώ και από εκεί, το μοντέλο των τριών αλυσίδων άρχισε να μοιάζει αρ
κετά λογικό. Το επόμενο αυτονόητο βήμα θα ήταν να το ελέγξουμε με 
τις ποσοτικές μετρήσεις της ΡόζΙ. Το μοντέλο θα ταίριαζε αναμφίβολα 
με τις γενικές θέσεις των ανακλάσεων των ακτινών Χ γιατί οι βασικές ελι
κοειδείς παράμετροι είχαν επιλεγεί να ταιριάζουν στα δεδομένα του σε
μιναρίου της ΡόζΙ που είχα μεταφέρει στον Φράνσις. Αν ήταν σωστό, 
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όμως, το μovι:έλo, θα προέβλεπε επακριβώς και τις σχετικές εvι:άσεις 
των διαφόρων ανακλάσεων των ακτινών Χ. 

Κάναμε στα πεταχτά ένα τηλεφώνημα στον Μόρις. Ο Φράνσις εξή
γησε πως η θεωρία της ελικοειδούς περίθλασης επέτρεπε κάποια γρή
γορη επισκόπηση των πιθανών μovι:έλων του ΟΝΑ, και ότι εκείνος και 
εγώ βρήκαμε ένα κατασκεύασμα που θα μπορούσε να είναι η λίισn που 
όλοι περιμέναμε. Ο Μόρις θα έκανε καλά να έρθει αμέσως και να το εξε
τάσει. Αλλά ο Μόρις δεν έδωσε ακριβή ημερομηνία, λέγOvι:ας ότι μπορεί 
να ερχόταν στα μέσα της εβδομάδας. Μόλις κατέβασα το ακουστικό, ο 
Τζον ήρθε να μάθει πώς αvι:έδρασε ο Μόρις στα νέα της ανακάλυψης. Ο 

Φράνσις δuσκOλείπnKε να εξηγήσει την απάντησή του. Φαινόταν σαν ο 
Μόρις να αδιαφορούσε για το τι κάναμε. 

Το ίδιο απόγευμα, και ενώ ασχολιόμασταν με το μOvι:έλO μας, πή
ραμε ένα τηλεφώνημα από το Κινγκ. Ο Μόρις Γουίλκινς θα ερχόταν με 
το τρένο των 10:10 από το Λονδίνο το επόμενο πρωί. Εξάλλου, δεν θα 
ήταν μόνος. θα ερχόταν και ο συνεργάτης του Γουίλι Σιvι:ς. Το σημαvι:ι
κότερο ήταν ότι με το ίδιο τρένο θα ταξίδευε η Ρόζι και ο μαθητής της 
Α.Τ. Γκόσλινγκ. Προφανώς όλοι τους εξακολουθούσαν να ενδιαφέρο
vι:αι για τη λίισn. 
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Ο Μόρις αποφάσισε να  πάρει ταξί από το  σταθμό ώς το  εργα
στήριο. Κανονικά θα ερχόταν με λεωφορείο αλλά τώρα τα έξο
δο θα τα μοιράζΟνταν τέσσερις. Εξάλλου, δεν θα είχε καμιά διά

θεση να περιμένει στη στάση παρέα με m ΡόζΙ γιατί π κατάσταση θα 
επιδεινωνόταν χωρίς λόγο. Δεν κατάφερε να αρθρώσει τα καλοπροαί
ρετα σχόλιά του και, ακόμα και τώρα που π πιθανόmτα mς ταπείνω
σης κρεμόταν πάνω από το κεφάλι τους, π ΡόζΙ ήταν ως συνήθως αδιά
φορπ στπν παρουσία του και έστρεφε όλη της την προσοχή στον 
Γκόσλινγκ. Κράmσαν κάπως τα προσχήματα για μια από κοινού εμ
φάνιση όταν ο Μόρις έβαλε το κεφάλι του στο εργαστήριό μας για να 
αναγγείλει πως είχαν φτάσει. Για δύσκολες καταστάσεις όπως αυτή, ο 
Μόρις πίστευε ότι ο Kαλύrερoς τρόπος να προχωρήσει κανείς είναι να 
διαθέσει λίγα λεmά για συζήτηση χωρίς επιστημονικό θέμα. Η ΡόζΙ, 
όμως, δεν είχε έρθει για Χαζοκουβέντες και ήθελε να μάθει αμέσως πώς 
είχε η κατάσταση. 

Οίπε ο Μαξ oύrε ο Τζον θέλησαν να στερήσουν τον πρωταγωνιστι
κό ρόλο από τον Φράνσις. Ήταν η μέρα του. xαιρέmσαν, λοιπόν, τον 
Μόρις, προφασίστηκαν και οι δύο πως είχαν πολλή δουλειά και απο
σύρθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του κοινού τους γραφείου. Πριν 
φτάσει η αντιπροσωπεία είχαμε συνεννοηθεί με τον Φράνσις να αποκα
λύψουμε mv πρόοδό μας σε δύο στάδια. Κατ' αρχάς ο Φράνσις θα συ
νόΨΙζε τα πλεονεκτήματα mς θεωρίας των ελίκων. Ύστερα, θα εξηγού
σαμε μαζί πώς καταλήξαμε στο προτεινόμενο μοντέλο του DNA. Έπειτα 
θα μπορούσαμε να πάμε στο «Ιγκλ» για μεσημεριανό, αφήνοντας το από
γευμα ελεύθερο για να συζητήσουμε πώς θα προχωρούσαμε στις τελι
κές φάσεις του προβλήματος. 

Το πρώτο μέρος mς επίδειξης πήγε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο 
Φράνσις δεν βρήκε κανένα λόγο να μειώσει m σημασία mς θεωρίας των 
ελίκων και μέσα σε λίγα λεmά αποκάλυψε τον τρόπο που οι συναρτή
σεις Μπεσέλ έδιναν καθαρές απαντήσεις. Κανένας επισκέmnς όμως δεν 
έδειξε να συμμερίζεται m χαρά του. Αντί να του δημιουργηθεί η επιθυ
μία να κάνει κάτι με τις όμορφες εξισώσεις, ο Μόρις ήθελε να εστιάσου
με mv προσοχή μας στο γεγονός ότι η θεωρία δεν ξεπερνούσε τα κά
ποια μαθηματικά που είχε επεξεργαστεί ο συνάδελφός του Στόουκ χωρίς 
όλη αυτή m φανφάρα. Ο Στόουκείχε λύσει το πρόβλημα ένα βράδυ στο 
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τρένο, ενώ πήγαινε σπίτι του, και παρουσίασε m θεωρία σε ένα κομμά
τι χαρτί το επόμενο πρωί. 

Η ΡόζΙ δεν έδινε δεκάρα για mv πρωτιά mς δημιουργίαςmς θεωρίας 
των ελίκων και, καθώς ο Φράνσις φλυαρούσε, έδειχνε όλο και μεγαλύ
τερο εκνευρισμό. Το κήρυγμα ήταν περιπό, αφού δεν υπήρχε ίχνος από
δειξης ότι το DΝΑ είναι ελικοειδές. Χρειαζόταν περισσότερη δουλειά με 
ακτίνες χ για να φανεί ότι τα πράγματα ήταν όντως έτσι. Η προοεκτική 
εξέταση του ίδιου του μοντέλου ενέτεινε mv περιφρόνησή mς. Τίποτε 
στα επιχειρήματα του Φράνσις δεν δικαιολογούσε όλη αυτή m φασαρία. 
Η Ρόζι μάλιστα έγινε πολύ επιθετική όταν φτάσαμε στο θέμα των ιόντων 
Mg!+nou σuγιφaτoύσαν τις φωσφορικές ομάδες του μοντέλου των τριών 
αλυσίδων. Το στοιχείο αυτό δεν m συγκίνησε καθόλου και μας υπέδει
ξε δηκτικά ότι τα ιόντα Mgι+ θα έπρεπε να περιβάλλονται από στιβάδες 
νερού που συγκρατούνται ισχυρά, και έτσι είναι απίθανο να αποτελούν 
τους ακρογωνιαίους λίθους μιας συμπαγούς δομής. 

Το πιο δυσάρεστο ήταν ότι οι αντιρρήσεις της δεν οφείλονταν σε 
απλό χούι: σε αυτό το στάδιο αποκαλύφθηκε ένα γεγονός που με έφερε 
σε αμηχανία, ότι δπλαδή η μνήμπ μου για το περιεχόμενο του νερού των 
δειγμάτων του DΝΑ mς Ρόζι δεν μπορούσε να είναι σωστή. Η πικρή αλή
θεια ήταν ότι το σωστό μοντέλο του DΝΑ πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 
δέκα φορές περισσότερο νερό απ' όσο βρισκόταν στο δικό μας. Αυτό 
δεν σήμαινε ότι κάναμε απαραίmτα λάθος - με λίγη τύχη θα μπορούσε 
να βολευτεί το επιπλέον νερό στις κενές περιοχές σmν περιφέρεια mς 
έλικάς μας. Εξάλλου, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε το συμπέρασμα 
ότι τα επιχειρήματά μας ήταν αδύναμα. Μόλις εμφανίσmKε η πιθανόm
τα να περιέχει πολύ περισσότερο νερό, ο αριθμός των εν δυνάμει μο
ντέλων του DΝΑ αυξήθηκε επικίνδυνα. 

Αν και ο Φράνσις δεν μπορούσε παρά να δεσπόζει σm συζήmση κα
τά το μεσημεριανό γεύμα, η διάθεσή του δεν ήταν πια αυτή ενός δασκά
λου που με πλήρη αυτοπεποίθηση δίδασκε δύσμοιρα παιδιά κάποιας 
αποικίας που ώς τότε δεν είχαν mv εμπειρία ενός πρώmς τάξεως μυα
λού. Ήταν φανερό σε όλους μας ποια ομάδα EiXEmv μπάλα. Ο καλύτερος 
τρόπος να περισωθεί κάτι από mv ημέρα ήταν να συμφωνήσουμε για 
τον επόμενο γύρο πειραμάτων. Συγκεκριμένα, μόνο λίγων εβδομάδων 
δουλειά θα ήταν αρκετή για να διαπιστωθεί κατά πόσον η δομή του DΝΑ 

εξαρτιόταν από τα ακριβή ιόντα που χΡειάφντανγια ναεξoUΔΕΤερωθOύν 
οι αρνητικές φωσφορικές ομάδες. Έπειτα από αυτό δεν θα υπήρχε πια η 
βασανιστική αβεβαιόmτα για το αν τα ιόνταMg++ είναι σημαντικά ή όχι. 
θα έπρεπε, λοιπόν, να αρχίσει άλλος γύρος κατασκευής μοντέλων, κά
τι που με λίγη τύχη θα μπορούσε να γίνει ώς τα Χριστούγεννα. 

Η βόλτα μας όμως μετά το μεσημεριανό φαγητό στους δρόμους 
των Κολεγίων Κινγκ και Τ ρίνιτι δεν έδειξε ότι προσηλυτίσαμε κανέναν. 
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Η Ρόζι και ο Γκόσλινγκ ήταν κατηγορηματικοί στην άποψή τους: η μελ

λοντική τους πορεία δεν θα επηρεαζόταν από την εκδρομή των πενήντα 

μιλίων με παιδικές ανοησίεςτων μεγάλων. Ο Μόρις και ο Γουίλι Σιντς φά

νηκαν πιο λογικοί, αλλά δεν ήταν βέβαιο ότι αυτό δεν οφειλόταν στην 

επιθυμία τους να μη συμφωνήσουν με τη Ρόζι. 

Η κατάσταση δεν καλυτέρευσε όταν γυρίσαμε στο εργαστήριο. Ο 
Φράνσις δεν ήθελε να καταθέσει τα όπλα αμέσως, γι' αυτό και ανέmuξε 

μερικές από τις βασικές λεmομέρειες για τον τρόπο που προχωρήσαμε 

στην κατασκευή του μοντέλου. Παρ' όλα αιπά, γρήγορα απογοητεύτη

κε, αντιλαμβανόμενος πως ήμουν ο μόνος που συμμετείχε στη συζή

τηση. Εξάλλου, τώρα πια οίπε κι εμείς θέλαμε να κοιτάξουμε το μοντέ

λο μας. Όλη του η γοητεία είχε εξαφανιστεί και τα πρόχειρα σχεδιασμένα 

άτομα φωσφόρου δεν έδειχναν ότι θα ταίριαζαν κάποτε σε ένα μοντέλο 

άξιο λόγου. Έτσι, μόλις ο Μόρις ανέφερε ότι, αν έκαναν γρήγορα, θα πρό

φταιναν με το λεωφορείο το τρένο των 3:40 στο σταθμό της οδού Λί

βερπουλ, αποχαιρετιστήκαμε στα γρήγορα. 
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Ο θρίαμβος της Ρόζι σίΜομα διαχύθηκε αηό τις σκάλες και έφτα
σε στο εηάνω ηάτωμα στον Μηραγκ. Δεν είχαμε άλλη διέξοδο 
ηαρά να κάνουμε πως αδιαφορούμε, καθώς τα νέα τηςήπας μας 

επιβεβαίωναν το γεγονός ότι ο Φράνσις θα μπορούσε να προχωρεί τα
χύτερα αν κατάφερνε πότε πότε να κρατά το στόμα του κλειστό. Οι συ
νέπειες φάVΠKαν όπως ακριβώς τις περιμέναμε. Ασφαλώς αυτός ήταν ο 
κατάλληλος χρόνος για το αφεντικό του Μόρις να συζητήσει με τον 
Μπραγκ κατά πόσον ήταν λογικό ο Κρικ και ο Αμερικανός να επαναλά
βουν τη μεγάλη επένδυση που έκανε το Κολέγιο Κινγκ στο DNA. 

Ο σερ Λόρενς υπέφερε αρκετά από τον Φράνσις ώστε να εκπλαγεί 
από την καινούργιαάσκοππ αναταραχή που είχε προκαλέσει. Κανείς δεν 
μπορούσε να προβλέΨει πού θα γινόταν η επόμενη έκρηξη. Αν συνέχι
ζε να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε εύκολα να πε
ράσει τα επόμενα πέντε χρόνια στο εργαστήριο χωρίς να συγκεντρώσει 
αρκετά πειραματικά δεδομένα ώστε να δικαιούται ένα αξιοπρεπές διδα
κτορικό. Η ανατριχιαστική nρoomIKit να ανεχτεί τον Φράνσις στα υπό
λοιπα χρόνια τηςυππρεσίας του ως Kαθηγnτής στο εργαστήριο του Κά
βεντις ξεπερνούσε τα όρια ανοχής του Μπραγκ ή οποιουδήποτε άλλου 
με φυσιολογικό νευρικό σύστημα. Εκτός αυτού, ο Μπραγκ είχε ζήσει για 
πολύ καιρό κάτω από τη σκιά του διάσημου πατέρα του και πολύς κό
σμος πίστευε κακώς ότι ο πατέρας του, και όχι αυτός, ήταν υπεύθυνος 
για την ιδιοφυή σύλληψη του Νόμου του Μπραγκ. Τώρα που θα έπρεπε 
να χαίρεται τις δίκαιες απολαβές που του πρόσφερε η πιο φημισμένη πα
νεπιστημιακή έδρα στις φυσικές επιστήμες, όφειλε να είναι υπεύθυνος 
για τις εξοργιστικές ανοησίες μιας αποτυχημένης ιδιοφυίας. 

Στον Μαξ διαβιβάστηκε η απόφαση ότι ο Φράνσιςκαι εγώ έπρεπε να 
παρατήσουμε το DNA. Ο Μπραγκ δεν είχε κανένα δισταγμό ότι η από
φασή του μπορεί να παρακώλυε την επιστήμη, αφού όταν ρώτησε τον 
Μαξ και τονΤφν δεν του έδωσαν να καταλάβει ότι δεν υπήρχε τίποτε το 
πρωτότυπο στην προσέγγισή μας. Μετά την επιτυχία του Πόλινγκ κα
νείς δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι η πίστη στις έλικες απαιτούσε τί
ποτε παραπάνω από ένα απλό μυαλό. Το να δοθεί η ευκαιρία στην ομά
δα του Κολεγίου Κινγκ να έχει την πρωτοκαθεδρία στο θέμα των 
ελικοειδών μοντέλων ήταν, εν πάση nEPImώoEI, απολύτως σωστό. Ο 
Κρικ θα μπορούσε πια να στρωθεί στη δουλειά της διατριβής του, που 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



92 Τζέιμς Γουότσον 

αφορούσε m διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι κρύσταλλοι 

mς αιμοσφαιρίνης συρρικνώνονται όταν τοποθετούνται σε διαλύματα 

άλατος διαφόρων πυκνοτήτων. Με συνεχή δουλειά ενός πους έως δε

καοχτώ μηνών, μάλλον θα παρουσιαζόταν κάτι το συγκεκριμένο για το 

σχήμα του μΟΡίουmς αιμοσφαιρίνης. Με ένα διδαΚΤOpΙKό δίrιλωμα στην 

τσέπη του ο Κρικ θα έψαχνε τότε για δουλειά κάπου αλλού. 

Δεν έγινε καμιά προσπάθεια να εφεσιβάλουμε την απόφαση. Ο Μαξ 

και ο Τζον διαπίστωσαν με ανακούφιση ότι αποφύγαμε να κρίνουμε δη

μοσίως mv απόφαση του Μπραγκ. Μια ανοιχτή διαμαρτυρία θα φανέ

Ρωνε ότι ο καθηγητής μας είχε μεσάνυχτα ακόμα και για τη σημασία των 

αρχικών γραμμάτων του DΝΑ. Δεν υπήρχε λόγος να πιστεύουμε ότι του 

απέδιδε το ένα εκατοστό mς σημασίας που απέδιδε στη δομή των με

τάλλων, για τα οποία χαιρόταν να κάνει μοντέλα-σαπουνόφουσκες. τί

ποτε δεν πρόσφερε μεγαλίπερη χαρά στον σερ Λόρενς από το να επι

δεικνύει το ιδιοφυές κινηματογραφικό του φιλμ, όπου φαίνονταν οι 

φυσαλίδες να συγκρούονται μεταξύ τους. 

Η ήρεμη συμπεριφορά μας όμως δεν οφειλόταν στην επιθυμία μας 

να τα έχουμε καλά με τον Μπραγκ. Μας συνέφερε να προσποιηθούμε 

τους αδιάφορους γιατί mv είχαμε πατήσει με τα μοντέλα που βασίζΟνταν 

στην ύπαρξη φωσφορυλιωμένων σακχάρων σε κεντρική θέση. Απ' όπου 

και να τα πιάναμε, μύΡΙζαν. Αμέσως μετά mv επίσκεψη mς ομάδας του 

Κολεγίου Κινγκ, ρίξαμε μια πολύ προσεκτική ματιά στο άμοιρο μοντέλο 

των τριών ελίκων, καθώς και σε διάφορες άλλες δυνατές παραλλαγές 

του. Δεν μπορούσαμε βέβαια να είμαστε σίγουροι αλλά είχαμε mv εντύ

πωση ότι οποιοδήποτε μοντέλο που τοποθετούσε m ραχοκοκαλιά των 

φωσφορυλιωμένων σακχάρων στο κέντρο mς έλικας ανάγκαζε τα άτο

μα να πλησιάζουν μεταξύ τους περισσότερο απ' ό,τι επέτρεπαν οι νόμοι 

mς χημείας. Η τοποθέτηση ενός ατόμου στη σωστή απόσταση από το 

γειτονικό του, συχνά υποχρέωνε ένα απομακρυσμένο άτομο να στρι

μώχνεται απαράδεκτα κοντά στον δικό του γείτονα. 

θα χρειαζόταν ένα νέο ξεκίνημα που θα έδινε καινούργια ώθηση στο 

πρόβλημα. ΔΥΣΤUXώς, όμως, συνειδητοποιήσαμε ότι η κουτουράδα που 

κάναμε με mv ομάδα του Κολεγίου Κινγκ θα μας στερούσε τα καινούρ

για πειραματικά αποτελέσματα. Δεν περιμέναμε πια προσκλήσεις σε 

ερευνητικά σεμινάρια, οι πιο κοινές δε ερωτήσεις στον Μόρις θα προ

καλούσαν υποψίες ότι δεν το είχαμε βάλει κάτω. Το πιο άσχημο όμως 

στην όλη υπόθεση ήταν πως ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι και να στα

ματούσαμε εμείςmν κατασκευή μοντέλων, δεν θα βλέπαμε έξαΡση mς 

αντίστοιχης δΡαστηΡιόmτας στο δικό τους εργαστήριο. Από όσα γνω
ρίζαμε μέχρι τώρα, η ομάδα του Κινγκ δεν είχε κατασκευάσει τρισδιά

στατα μοντέλα των απαραίmτων ατόμων. Παρ' όλα αυτά, η προσφορά 

μας να επιταχύνουμε αυτή m δουλειά, δίνοντάς τους τα καλούπια του 
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ΚέμΠΡΙΤζ για την κατασκευή των μοντέλων, έγινε αποδεκτή με μισή καρ

διά. Πρέπει να παραδεχθούμε όμως πως ο Μόρις δήλωσε ότι σε λίγες 

εβδομάδες θα βρισκόταν κάποιος να συναρμολογήσει ορισμένα πράγ

ματα. Έτσι συμφωνήσαμε ότι την επόμενη φορά που κάποιος από μας 

θα κατέβαινε στο Λονδίνο, θα πήγαινε τα μοντέλα στο εργαστήριό τους. 

Καθώς, λοιπόν, πλησίαζαν οι διακοπές των Χριστουγέννων, η προ

οmική ότι κάποιος από τη βρετανική πλευρά του Ατλαντικού θα έβρι

σκε το μυστικό του ΟΝΑ φαινόταν όλο και πιο αμυδρή. Αν και ο Φράνσις 

επέστρεψε στις πρωτείνες και στη διδακτορική του διατριβή, υπακούο

ντας στον Μπραγκ, αυτό δεν σήμαινε ότι του άρεσε κιόλας. Έπειτα από 

λίγες σχετικά ημέρες, λοιπόν, άρχισε να αγορεύει για υπερελικοειδείς 

διαμορφώσεις της ίδιας της έλικας. Μόνο στο μεσημεριανό μας κολα

τσιό κατάφερνα να τον κάνω να μιλά για το ΟΝΑ. Ευτυχώς, ο Τζον Κέ

ντριου κατανόησε ότι το mοratοήum όσον αφορά τη δουλειά στο ΟΝΑ 

δεν επεκτεινόταν και στη διανοητική ενασχόληση με αυτό. Ουδέποτε 

προσπάθησε να με κάνει να ξαναενδιαφερθώ για τη μυoσφαιρίνn. Α ντί

θετα, αξιοποίησα τις σκοτεινές και κρύες μέρες μαθαίνοντας περισσό

τερη θεωρητική χημεία ή ξεφυλλίζοντας περιοδικά, με την ελπίδα ότι 

ίσως κάπου υπήρχε κάτι ξεχασμένο που θα οδηγούσε στη λύση του προ

βλήματος του DNA. 

Το βιβλίο που κρατούσα περισσότερο στα χέρια μου ήταν η «Φύσn 

του χημικού δεσμού», που μάλιστα ανήκε στον Φράνσις. Όλο και συ

χνότερα, όταν ο Φράνσις το χρειαζόταν να δει το μήκος ενός κρίσιμου 

δεσμού, το έβρισκε στον μικρό εργαστηριακό πάγκο που μου είχε πα

ραχωρήσει ο ΤζΟν για την πειραματική δουλειά μου. ΗλΠΙζα ότι το με

γάλο μυστικό θα βρισκόταν κάπου στο αριστούργημα του Πόλινγκ. Έτσι, 

το δεύτερο αντίγραφο που μου δώρισε ο Φράνσις απoτελOύσε Kaλό οιω

νό. Στο εσώφυλλο ήταν γραμμένη η αφιέρωση «Στον Τζιμ από τον Φράν

σις - Χριστούγεννα '51».  Τα υπολείμματα του Χριστιανισμού αποδει

κνύονταν πράγματι χρήσιμα. 
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Σ τις γιορτές των Xριστouγέννων δεν έμεινα στο Κέμπριτζ. αΆβριον 
Μίτσινσον με προσκάλεσε στο Κάρντεϊλ, στο σπίτι των γονιών 
του, στο Μουλ του Κιντάιρ. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί σε όλη τη 

διάρκεια των διακοπών η μητέρα του Αβ, η Ναόμι, διακεκριμένη συγ
γραφέας, και ο πατέρας του, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, συ
γκέντρωναν στο μεγάλο τους σπίτι όλων των ειδών τα ξύπνια μυαλά. 
Εξάλλου, η Ναόμι ήταν αδελφή του πιο έξυπνου και εκκεντρικού βιολό
γου της Αγγλίας, του Τζ.Μπ. Χαλντέιν. Ούτε το αίσθημα ότι η δουλειά 
μας με το ΟΝΑ είχε φτάσει σε αδιέξοδο ούτε η αβεβαιότητα για το αν θα 
πληρωνόμουν τον επόμενο χρόνο με απασχολούσαν ιδιαίτερα όταν συ
ναντήθηκα με τον Αβ και την αδελφή του Βαλ στο σταθμό του Έστον. 
Δεν υπήρχαν άδειες θέσεις στο νυχτερινό τρένο για τη Γλασκόβη. Ταξι
δέψαμε, λοιπόν, για δέκα ώρες καθισμένοι στις βαλίτσες μας, ακούγο
ντας τη Βαλ να σχολιάζει τις πληκτικές και χωριάτικες συνήθειες των 
Αμερικανών που έφταναν στην Οξφόρδη κάθε χρόνο και περισσότεροι. 

Στη Γλασκόβη βρήκαμε την αδελφή μου Ελίζαμπεθ που είχε έρθει 
με αεροπλάνο από την Κοπεγχάγη. Δύο εβδομάδες νωρίτερα μου είχε 
(πείλει ένα γράμμα λέγοντας ότι την κuνnγoύσε ένας Δανός. Αμέσως 
διαισθάνθηκα τον επικείμενο κίνδυνο γιατί ήταν ένας επιτuxnμένoςηθO
( ιοιός. PώτnσαλOιπόν αν μπορούσα να φέρω και την Ελίζαμπεθ στο Κάρ
ντεΊλ. Με μεγάλη ανακούφιση δέχτηκα την καταφατική απάντηση, μιας 
και θα 'ταν αδιανόητο ακόμη και να σκεφτεί η αδελφή μου να εγκατα
σταθεί στη Δανία έπειτα από δύο εβδομάδες σε ένα εκκεντρικό αριστο
κρατικό σπίτι. 

α Ντικ Μίτσινσον συνάντησε το λεωφορείο του Καμπελτάουν στη 
(προφή προς το Κάρντέιλ. Κάναμε με το αυτoκίνnτό του τα τελεuταίαεί
κοοι μίλια, μέσα από βουνά, ώς το μικρό σκοτσέζΙΚΟ ψαράδικο χωριό, 
(')ποuη Ναόμι και αυτός ζούσαν τα τεΛΕUΤαίαείKOOΙ χρόνια. Το γεύμα δεν 
ι::ίχε τελειώσει όταν κάναμε την εμφάνισή μας από ένα πέτρινο πέρασμα, 
( (ου συνέδεε το δωμάτιο των όπλων με τα κελάρια, στην τραπεζαρία όπου 
γινόταν ζωηρή κουβέντα. α ζωολόγος αδελφός του Αβ, ο Μέρντοχ, εί
χε ήδη φτάσει και χαιρόταν να απομονώνει ανθρώπους και να τους μι
λάει για τον τρόπο που διαιρούνται τα κύτταρα. Συνήθως όμως το θέμα 
( πς συζήτησης ήταν η πολιτική και ο ενοχλητικός Ψυχρός Πόλεμος που 
(ον κατέβασε η κούτρα παρανοϊκών Αμερικανών, οι οποίοι κανονικά θα 
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έπρεπε να επιστρέψουν στα δικηγορικά γραφεία μικρών μεσοδυτικών 
πόλεων. 

'Ως το επόμενο πρωί είχα συνειδητοποιήσει ότι ο καλίπερος τρόπος 
να μην αισθάνεται κανείς το φοβερό κρύο ήταν να μείνει στο κρεβάτι του 
ή, όταν αυτό ήταν αδύνατο, να πηγαίνει για περιπάτους, εκτός αν η βρο
χή έπεφτε καταρρακτωδώς. Τα απογεύματα ο Ντικ προσπαθούσε να 
βρει κάποιον να κυνηγήσουν περιστέρια, αλλά έπειτα από μια προσπά
θεια όπου τραβούσα m σκανδάλη αφού τα περιστέρια είχαν εξαφανι
στεί, πήγαινα και ξάπλωνα στο πάτωμα του σαλονιού, όσο το δυνατόν 
πιο κοντά σm φωτιά. Η μόνη άλλη διασκέδαση που με ζέσταινε ήταν να 
παίζω πινγκ-πονγκ σm βιβλιοθήκη, κάτω από το αuσmρό βλέμμα των 
πορτρέτων mς Ναόμι και των παιδιών mς, έργων του Γουίνταμ Λιους. 

Είχε περάσει τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν καταλάβω σιγά σιγά 
ότι μια οικογένεια με αριστερές τάσεις ήταν πιθανό να ενοχλείται από 
τον τρόπο που ντύνονταν οι επισκέmες mς. Η Ναόμι και αρκετές γυ
ναίκες έβαζαν τα καλά τους για το βραδινό φαγητό αλλά εγώ θεωρούσα 
aUΤΉvmv ιδιότροπη συμπεριφορά σαν σημάδι επερχόμενων γηρατειών. 
Δεν μου πέρασε οίπε στιγμή η σκέψη ότι πρόσεχαν m δική μου εμφάνι
ση μια και τα μαλλιά μου είχαν αρχίσει να χάνουν mv αμερικανική ταυ
τόmτά τους. Η Οντίλ είχε πάθει σοκ όταν με σύσmσε ο Μαξ, mv πρώm 
μέρα που έφτασα στο ΚέμπρΙΤζ, και αμέσως μετά είχε πει στον Φράνσις 
ότι ένας φαλακρός Αμερικανός επρόκειτο να δουλέψει στο εργαστήριο. 
Ο καλίπεροςτρόπος για να διορθώσω mv κατάσταση ήταν να απαρύγω 
τον κουρέα ώσπου να μην αποτελώ ανορθογραφία στο σκηνικό του Κέ
μπρΙΤζ. Αν και η αδελφή μου αναστατώθηκε όταν με είδε, ήξερα ότι θα 
χρεΙαζόταν μήνες, ίσως και χρόνια, για να αντικαταστήσει τις επιπόλαιες 
αξίεςmς με εκείνεςmς αγγλικής κουλτούρας. Έτσι, το ΚάρντεΊλ ήταν ιδα
νικό για να κάνω ένα ακόμη βήμα και να αφήσω να μεγαλώσουν τα γένια 
μου. Ομολογουμένως, δεν μου άρεσε το κοκκινωπό τους χρώμα, αλλά 
και το ξύρισμα με κρύο νερό ήταν σωστή αγωνία. Εντοίποις, έπειτα από 
μια εβδομάδα δηκτικών σχολίων απόm Βαλ και τον Μέρντοχ και τις ανα
μενόμενες μπηχτές mς αδελφής μου, εμφανίσmKα ένα βράδυ στο δεί
πνο με καθαρό πρόσωπο. "Οταν η Ναόμι έκανε κάποιο κομπλιμέντο για 
mv εμφάνισή μου, ήξερα ότι είχα πάρει m σωστή απόφαση. 

Τα βράδια δεν υπήρχε τρόπος να αποφύγει κανείς τα διανοητικά 
παιχνίδια, όπου πλεονεκτούσαν όσοι είχαν μεγάλο λεξιλόγιο. Κάθε φο
ρά που διαβαζόταν η φτωχή συνεισφορά μου, προτιμούσα να με κα
ταπιεί η καρέκλα μου παρά να αντικρίσω το συγκαταβατικό βλέμμα των 
γυναικών της οικογένειας. Με ανακούφιση διαπίστωσα ότι ο μεγάλος 
αριθμός των επισκεmών δεν επέτρεπε να έρχεται συχνά η σειρά μου. 
Προτιμούσα, λοιπόν, να κάθομαι εκ συστήματος κοντά στο βραδινό 
κουτί με τα σοκολατάκιο, ελπίζΟντας ότι κανείς δεν θα πρόσεχε πως 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



Η Δ ιπλή Έλικα 97 

δεν τα πρόσφερα. Πολύ πιο εuxάριστεςήταν οι ώρες που παίζαμε το παι
γνίδι «Φόνος» στους σκοτεινούς, δαιδaλώδεις διαδρόμους των πάνω πα
τωμάτων. Ο πιο μανιώδης παίκτης του «Φόνου» ήταν η Λόις, η αδελφή 
του Αβ, που μόλις έχει επιστρέψει από το Καράτσι, έπειτα από ένα χρό
νο που έκανε τη δασκάλα. ΥποστήΡΙζε, μάλιστα, με μεγάλη σοβαρότη
τα την υποκρισία των φυτοφάγων Ινδών. 

Σχεδόν από την αρχή της διαμονής μου γνώΡΙζα ότι δεν θα αναχω
ρούσα από το αριστερό φάσμα της Ναόμι και του Ντικ με μεγάλη προ
θυμία. Η προσδοκία του μεσημεριανού κολατσιού με το αλκοολούχο αγ
γλικό μπλόζOUΜO avτφρoπoύσετην κακή συνήθεια να αφήνouv τις πόρτες 
ορθάνοιχτες στους δυτικούς ανέμους. Η αναχώρησή μου τρεις μέρες με
τά την Πρωτοχρονιά είχε προκαθοριστεί από το γεγονός ότι ο Μέρντοχ 
είχε κανονίσει να μιλήσω στο Λονδίνο, στη συνεδρίαση της Εταιρείας Πει
ραματικής Βιολογίας. Δύο μέρες πριν από την προγραμματισμένη μου 
αναχώρηση έπεσε άφθονο χιόνι, δίνοντας στα άγονα οροπέδια την όψη 
βουνών της Ανταρκτικής. Ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για έναν μεγάλο 
απογευματινό περίπατο στον προφυλαγμένο δρόμο του Καμπελτάουν. 
Ο Αβ μιλούσε για τα πειράματα της διατριβής του που αφορούσαν τη με
ταμόσχευση ανοσίας, ενώ εγώ σκεφτόμουν την πιθaνότnτα να είναι κλει
στοί οι δρόμοι την ημέρα που θα έφευγα. Ο καιρός όμως δεν ήταν μαζί 
μου. Έτσι, μια ομάδα φιλοξενούμενων πήραμε το ατμόπλοιο Glyde στο 
ΤάρμπεΡΤ και το επόμενο πρωί ήμασταν στο Λονδίνο. 

Όταν γύρισα στο ΚέμΠΡΙΤζ περίμενα να έχω νέα από την Αμερική για 
την υποτροφία μου αλλά δεν με καλωσόρισε κανένα επίσημο έγγραφο. 
Από τον Νεόμβριο που μου έγραψε ο Λούρια να μην ανησυχώ, δεν είχα 
πάρει κανένα νέο, και αυτό ήταν κακός οιωνός. Προφανώς δεν είχαν πά
ρει ακόμη απόφαση και μάλλον θα έπρεπε να περιμένω κακά μαντάτα. 
Η μη ανανέωση της υποτροφίας μου υπό τις χειρότερες συνθήκες θα 
ήταν απλώς ενοχλητική. Ο Μαξ και ο Τζον με διαβεβαίωναν ότι θα βρι
σκόταν μια μικρή αγγλική επιχορήγηση, αν έμενα τελείως ξεκρέμαστος. 
Μόνο κατά τα τέλη Ιανουαρίου δόθηκε τέλος στην αβεβαιότητα, όταν 
ήρθε μια επιστολή από την Ουάσινγκτον: Με είχαν ρίξει. Το γράμμα ανέ
φερε τη διάταξη εκείνη της απονομής της υποτροφίας που προέβλεπε 
ότι η υποτροφία ίσχυε για δουλειά στο συμφωνημένο Ινστιτούιο. Η κα
ταπάτηση αυτού του όρου δεν τους έδινε άλλη επιλογή από το να δια
κόψουν την υποτροφία. 

Η δεύrερη όμως παράγραφος έλεγε ότι μου είχαν δώσει μια εντελώς 
νέα υποτροφία. Δυστυχώς, δεν έμελλε να γλιτώσω μόνο με μια μακρά πε
ρίοδο αβεβαιότητας. Η δεύrερη υποτροφία δεν ήταν για τη σuνnθισμέ
vn δωδεκάμηνη περίοδο αλλά έληγε στα μέσα Μαίου, έπειτα από οχτώ 
μήνες. Η πραγματική μου τιμωρία που δεν ακολούθπσα τη συμβουλή της 
Επιτροπής να πάω στη Στοκχόλμη ήταν χίλια δολάρια, επειδή ήταν πλέον 
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αδύνατο να αποσπάσω χρηματική υποστήριξη που θα άΡΧΙζε πριν από 
την έναρξη του σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο. ΦUΣΙKά, δέχτηκα την 
υποτροφία. Δύο χιλιάδες δολάρια δεν τα πετάει κανείς. 

Δεν είχε περάσει όμως μια εβδομάδα και έφτασε νέα επιστολή από 
την Ουάσινγκτον. Έφερε την υπογραφή του ίδιου ανθρώπου, αλλά όχι 
ως προέδρου της Επιτροπής Υποτροφιών. Είχε αλλάξει καπέλο και φο
ρούσε εκείνο του προέδρου της Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου 
Ερευνών. Είχε προγραμματιστεί μια συνεδρίαση και μου ζητούσαν να 
δώσω μια διάλεξη για την ανάπτυξη των ιών. Η συνεδρίαση θα γινόταν 
στα μέσα Iouνίoυ, μόλις ένα μήνα μετά τη λήξη της υποτροφίας μου. Δεν 
σκόπευα, βέβαια, να φύγω ούτε τον Ιούνιο ούτε το Σεπτέμβριο. Το μό
νο πρόβλημα ήταν η διατύπωση της απάντησής μου. Η πρώτη μου σκέ
ψη ήταν να γράψω ότι δεν μπορούσα να πάω λόγω μιας απρόβλεπτnς οι
κονομικήςκαταστροφής. σιαντο ξανασκέφτηκα, όμως, αποφάσισα να 
μην του δώσω την ικανοποίηση να πιστέψει ότι επηρέασε τη ζωή μου. 
Έστειλα, λοιπόν, μια επιστολή όπου έλεγα ότι έβρισκα το ΚέμΠΡΙΤζ πο
λύ ενδιαφέρον και δεν σχεδίαζα να πάω στην Αμερική τον Ιούνιο. 
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Aυrότo xρoνΙKό δΙάσmμα, και για να μη χάνω τον καιρό μου, απο
φάσισα να δουλέψω στον ιό της μωσαίκής του καπνού. Ένα ου
σιώδες συστατικό τoυΊMV ήταν το νουκλεονικό οξύ και έτσι ήταν 

η τέλεια δικαιολογία που θα έκρυβε το ενδιαφέρον μου για το ΟΝΑ, το 
οποίο βέβαια παρέμενε αμείωτο. Ομολογουμένως, το νουκλεονικό οξύ 
του ΊMV δεν ήταν ΟΝΑ αλλά ένας δεύτερος τύπος νουκλεονικού οξέος 
γνωστού ως ριβονουκλεϊνικού οξέος RNA. Η διαφορά, πάντως, μουπρό
σφερε το πλεονέκτημα ότι ο Μόρις δεν μπορούσε να διεκδικήσει τίποτε 
ως προς το RNA. Αν επιλύαμε το RNA θα μπορούσαμε πιθανώς να απο
κτήσουμε το κλειδί για την επίλυση του μυστnρίoυτoυ ΟΝΑ. Από την άλ
λη πλευρά, όμως, το ΊMV είχε μοριακό βάρος 40 εκατομμυρίων και, εκ 
πρώτης όψεως τουλάχιστον, θα ήταν φοβερά πιο δύσκολο να το κατα
νοήσει κανείς, σε σύγκριση με τα πολύ μικρότερα μόρια τηςμυοοφαιρίνης 
και της αιμοσφαιρίνης, που ο Τζον και ο Μαξ τα μελετούσαν χρόνια τώ
ρα χωρίς να έχουν βρει καμιά λύση βιολογικά ενδιαφέρουσα. 

Επιπλέον, το ΊMV το είχαν μελετήσει προηγουμένως με ακτίνες χ ο 
. Γζ.Ντ. Μπερνάλ και ο Τζ. Φάνκουχεν. Aυrό και μόνο με τρόμαζε, επειδή 
n ευφύϊα του Μπερνάλ ήταν θρυλική και δεν ήλΠΙζα ότι θα αποκτούσα 
ι ιοτέ τις δικές του γνώσεις σmν κρυσταλλογραφική θεωρία. Αδυνατού
σα ακόμη και να καταλάβω μεγάλα τμήματα της κλασικής εργασίας τους 
"ου είχε δημoσιευrεί αμέσως μετά την αρχή του πολέμου στο Joumal 
of General Physiology. Η δημοσίευση της δουλειάς τους σε αυrότo πε
ριοδικό ήταν περίεργη αλλά ο Μπερνάλ είχε ήδη αφοσιωθεί στα καθή
κοντα που είχε στον πόλεμο και ο Φάνκουχεν, ο οποίος είχε επιστρέψει 
ιότε σmν Αμερική, αποφάσισε να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους 
( ιε ένα περιοδικό που το ξεφύλλΙζαν άνθρωποι ενδιαφερόμενοι για τους 
ιούς. Μετά τον πόλεμο ο Φάνκουχεν έχασε το ενδιαφέρον του για τους 
ιούς. Ο Μπερνάλ, μολονότι ασχολιόταν πότε πότε με την κρυσταλλο
γραφία των πρωτεΊνών, ενδιαφερόταν κυρίως για την πραίJθηση καλών 
( )χέσεων με τις κομμουνιστικές χώρες. 

Αν και η θεωρητική βάση πολλών συμπερασμάτων τους ήταν επι
( )φαλής, το μήνυμα ήταν σαφές. Το ΊMV αποτελούνταν από μεγάλο αριθ
l ι (Ί πανομοιότυπων υπομονάδων. Το πώς ήταν διατεταγμένες οι υπομο
νάδες δεν το yvώρΙζαν. Επιπλέον, το 1939 ήταν πολύ νωρίς για να συλλάβει 
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κανείς ότι τα συστατικά των πρωτέίνών και του RNA μπορεί να είναι δο

μημένα με ΡΙζικά διαφορετικές αρχές. Τώρα, όμως, είναι εύκολο να φα

νταστεί κανείς υπομονάδες πρωτέίνών σε μεγάλους αριθμούς. Ακριβώς 

το αντίθετο συνέβαινε με το RNA. Ο διαχωρισμός των συστατικών του 

σε μεγάλο αριθμό υπομονάδων θα δημιουργούσε αλυσίδες πολυνου

κλεοτιδίων οι οποίες θα ήταν πολύ μικρές για να μεταφέρουν τις γενετι

κές πληροφορίες που ο Φράνσις και εγώ πιστεύαμε ότι βρίσκονταν στο 

RNA των ιών. Η πιθανότερη θεωρία για m δομή τoυΊMV ήταν πως απορ

ΤΙζόταν από έναν κεντρικό πυρήνα RNA περιβαλλόμενο από πολλές πα

νομοιότυπες μικρές πρωτεϊνικές υπομονάδες. 

Εδώ που τα λέμε, υπήρχε ήδη βιοχημική απόδειξη για mv ύπαρξη 

πρωτέινικών δομικών μονάδων. Τα αποτελέσματα πειραμάτων του Γερ

μανού Γκέρχαρντ ΣχΡαμ, που δημoσιεύmKαν για πρώm φορά το 1944, 

έδειχναν ότι σωματίδια ΊMV παρουσία ασθενούς βάσης κατέρρεαν σε 

ελεύθερο RNA και σε μεγάλο αριθμό όμοιων, αν όχι πανομοιότυπων, 

πρωτέινικών μορίων. Κανείς, σχεδόν, εκτός Γερμανίας δεν πίστευε ότι 

τα ευρήματα του Σχραμ είναι σωστά. Aιnό οφειλόταν στον πόλεμο. Για 

τον πολύ κόσμο ήταν αδιανόητο να δεχτεί ότι τα κτήνη οι Γερμανοί θα 

είχαν επιτρέψει να διεξάγονται τα εκτεταμένα πειράματα που χρειάζΟ

νταν για να στηρίξουν τις απόψεις του ΣχΡαμ, κατά m διάρκεια των τε

λειnαίων ετών ενός πολέμου, όταν έχαναν τόσο άσχημα. Ήταν πολύ εύ

κολο να φανταστεί κανείς πως η έρευνα είχε mv άμεση υποστήριξη των 

Ναζί και ότι τα πειράματα είχαν ερμηνειπεί λανθασμένα. Από mv άλλη 

πλευρά οι περισσότεροι βιοχημικοί θεωρούσαν ανάξιο λόγου να χάσουν 

το χρόνο τους για να αποδείξουν πως οι απόψειςτουΣχραμ δεν είναι σω
στές. ΔιαβάζΟντας, όμως, mv εργασία του Μπερνάλ ενθoυσιάσmKα ξαφ

νικά με τον Σχραμ, επειδή ακόμη κι αν παρερμήνευσε τα αποτελέσματά 
του, είχε βρει τυχαία m σωστή λύση. 

θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι λίγα ακόμη ακτινογραφήμα

τα θα μας έλεγαν πώς ήταν διατεταγμένες οι πρωτέινικές υπομονάδες. 

Κάτι τέτοιο ήταν ιδιαίτερα πιθανό αν η διάταξη ήταν ελικοειδής. Με αυ

ξανόμενο ενθουσιασμό πήρα τα άρθρα του Μπερνάλ και του Φάνκου

χεν από m Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη και τα έφερα στο εργαστήριο για να 

εξετάσει ο Φράνσις τα ακτινογραφήματα του ΊMV. Βλέποντας τις κενές 

περιοχές που xaρaκmρίζoυν τις ελικοειδείς δομές, δρασmριoπoιήθη

κε ακαριαία και άρχισε να ξεφουρνίζει διάφορες πιθανές ελικοειδείςδο

μές του ΊMV. Από αυτή m στιγμή ήξερα ότι δεν μπορούσα πια να μην 

κατανοήσω σε βάθος m θεωρία των ελικοειδών. Περίμενα να βρει ο 

Φράνσις ελεύθερο χρόνο για να με βοηθήσει, γιατί θα με απάλλασσε 

από το να μάθω τα μαθηματικά που χρειάζονταν. Αυτό σήμαινε ότι 

έπρεπε να μένω αδρανής ενόσω εκείνος βρισκόταν έξω από το δω

μάτιο. Ευτυχώς, λίγες επιφανειακές γνώσεις ήταν αρκετές για να δει 
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κανείς γιατί το ακτινογράφημα τoυΊMV έδειχνε μια έλικα με βήμα 23 Α ο 

κατά μήκος του άξονά mς. Οι κανόνες ήταν ηράγματι τόσο απλοί που ο 

Φράνσις σκεφτόταν να τους γράψει υπό τον τίτλο «Μετασχηματισμοί 

Φουριέ για παραmρητές πουλιών». 

Αυτή m φορά, όμως, ο Φράνσις δεν ανέλαβε mv πρωτοβουλία και 

τις επόμενες μέρες ισχυΡΙζόταν πως οι ενδείξεις για ελικοειδή διάταξη 

του ΊMV ήταν έτσι κι έτσι. Το ηθικό μου έπεσε αυτόματα, ώσπου βρήκα 

έναν ακαταμάχητο λόγο γιατί οι υπομονάδες θα έπρεπε να βρίσκονται 

σε ελικοειδή διάταξη. Σε κάποια στιγμή ανίας μετά το φαγητό, διάβασα 

μια Συζήmση mς Εταιρείας Φαραντέι για m «Δομή των μετάλλων». Πε

ριείχε μια πολύ έξυπνη θεωρία του θεωρητικού Φ.Σ. Φρανκ για mv ανά

πτυξη των κρυστάλλων. Κάθε φορά που γίνονταν σωστά οι υπολογισμοί, 

παρουσιαζόταν το εξής παράδοξο αποτέλεσμα: οι κρύσταλλοι έπρεπε 

να αναmίισσOνται πολύ πιο αργά απ' ό,τι γινόταν στην πράξη. Ο Φρανκ 

πρόσεξε ότι το παράδοξο εξαφανιζόταν αν οι κρύσταλλοι δεν ήταν τό

σο κανονικοί όσο υποmεuόταν αλλά περιείχαν ανωμαλίες τέτοιες ώστε 

να δημιουργούνται συνεχώς βολικές γωνίες μέσα στις οποίες προσαρ

μόζονταν καινούργια μόρια. 

Αρκετές μέρες αργότερα, στο λεωφορείο για mv Οξφόρδη, μου ήρ
θε η ιδέα ότι κάθε σωματίδιο ΊMV θα έπρεπε να το σκεφτόμαστε σαν 

μικρό κρύσταλλο που μεγαλώνει όπως κα οι άλλοι κρύσταλλοι, με m 

δημιουργία βολικών γωνιών. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο απλού

στερος τρόπος να δημιουργηθούν βολικές γωνίες είναι να διαταχθούν 

ελικοειδώς οι υποομάδες. Η ιδέα ήταν τόσο απλή ώστε δεν μπορούσε 

παρά να είναι σωστή. Κάθε ελικοειδής σκάλα που έβλεπα εκείνο το Σαβ

βατοκύριακο στην Οξφόρδη με έκανε να πιστεύω περισσότερο ότι και 

άλλες βιολογικές δομές θα είχαν επίσης ελικοειδή συμμετρία. Επί μια 

εβδομάδα τουλάχιστον μελέmσα με προσοχή ηλεκτρονικές φωτογρα

φίες του μυός. και ινών κολλαγόνου, αναζητώντας ενδείξεις ελίκων. Ο 

Φράνσις, όμως, παρέμεινε ουσιαστικά αδιάφορος, και χωρίς αδιάσειστα 

στοιχεία ήξερα ότι ήταν μάταιο να προσπαθήσω να διεγείρω το ενδια

φέρον του. 

Ο Χιου Χάξλεϊ ήρθε να με σώσει, πpoθuμOΠOΙOύμενoς να με διδάξει 

! ιώς να στήνω mv κάμερα των ακτίνων Χ για να φωτογραφίσω το ΊMV. 

( )  τρόπος να αποκαλύψεις μια έλικα ήταν να κλίνεις το προσανατολι

ομένο δείγμα ΊMV σε διαφορετικές γωνίες ως προς m δέσμη των ακτί

νων χ. Ο Φάνκουχεν δεν το είχε κάνει αυτό, επειδή πριν από τον πόλεμο 

ουδείς έπαιρνε στα σοβαρά τις έλικες. Έτσι πήγα στον Ρόι Μάρκχαμ να 

fιω αν είχε περίσσιο ΊMV. Ο Μάρκχαμ εργαζόταν τότε στο Ινστιτούτο 

Μολτένο που, αντίθετα με τα υπόλοιπα εργαστήρια του ΚέμΠΡΙΤζ, διέ

( )ετε καλή θέρμανση. Αυτή η ασυνήθιστη κατάσταση οφειλόταν στο 

ΙΙσθμα του Ντέιβιντ Κέιλιν, καθηγητή mς έδρας «Quick» και διευθυντή 
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τότε του Μολτένο. Πάνω μου ήταν KαλoδΕXOύμενn μια ευκαιρία να βρε

θώ έστω και για λίγο στους 210 Κελσίου, αν και ουδέποτε ήμουν βέβαιος 

πότε θα άρΧΙζε m συζήmση ο Μάρκχαμ, λέγοντας πόσο χάλια φαινό

μουν, υπαινισσόμενος ότι αν είχα μεγαλώσει με αγγλική μπίρα, δεν θα 

ήμουν σε αυτή mv αξιοθρήνπm κατάσταση. Αυτή m φορά ήταν ανα

πάντεχα καλοπροαίρετος και χωρίς δισταγμό μου έδωσε λίγο ιό. Η ιδέα 

ότι ο Φράνσις και εγώ λερώναμε τα χέρια μας με πειράματα, προκαλού

σε φανερή θυμπδία. 

Τα πρώτα μου ακτινογραφήματα αποκάλυψαν, όπως θα περίμενε κα

νείς, πολύ λιγότερες λεπτομέρειες απ' όσες υπήΡχαν στις φωτογραφίες 

που είχαν ήδη δημοσιευτεί. Πέρασε τουλάχιστον ένας μήνας πριν κα

τορθώσω να πάρω κάπως αξιοπρεπή ακτινογραφήματα. Υπολείπονταν 

όμως κατά πολύ σε ποιόmτα, ώστε να μπορέσω να εντοπίσω μια έλικα. 

Το μόνο ευχάριστο γεγονός του ΦεβΡOuαpίoυ ήταν ένα αποκριάτι

κο πάρτι που έκανε ο Τζέφρι Ράφτον στο σπίτι των γονιών του, στοΆνταμς 

Ρόουντ. Περιέργως, ο Φράνσις δεν ήθελε να πάει, αν και ο Τζέφρι γνώ
ρΙζε πολλά όμορφα κορίτσια και κυκλοφορούσε η φήμη ότι έγραφε ποί

ησηφορώντας ένα σκουλαρίκι. Η Οντίλ όμως δεν ήθελε να χάσει το πάρ

τι . Πήγα, λοιπόν, μαζί mς, αφού νοίκιασα μια στολή στρατιώτη της 

Παλινόρθωσης. Μόλις καταφέραμε να περάσουμε mv πόρτα και στρι

μωχτήκαμε με μισOμεθυσμένOυςXOΡΕUΤές, καταλάβαμε ότι η βραδιά θα 
είχε καταπληκτική επιτυχία, αφού βρίσκονταν εκεί οι μισές όμορφες ξέ

νες κοπέλες au pair* του ΚέμΠΡΙΤζ. 

Μια εβδομάδα αργότερα γινόταν οΧοΡόςmς Τροπικής Νύχτας στον 

οποίο η Οντίλ ήθελε πολύ να πάει, τόσο επειδή είχε κάνει η ίδια m δια

κόσμηση όσο και επειδή τον πατρονάρΙζαν μαύροι. Ο Φράνσις είχε και 

πάλι αντιρρήσεις, αυτή m φορά σωστά. Η πίστα ήταν σχεδόν άδεια και, 

ακόμη και έπειτα από αρκετά ποτά, δεν χαιρόμουν να χορεύω άσχημα 

μπροστά σε όλους. Κακά τα Ψέματα' εκείνο που μας απασχολούσε ήταν 

η άφιξη του Λάινους Πόλινγκ στο Λονδίνο τον Μάιο, για ένα συνέδριο 

που διοργάνωνε η Royal Soάety για m δομή των πρωτεϊνών. Ουδείς μπα

ρούσε να είναι σίγουΡος ποιος ήταν ο επόμενος στόχος του. ΑνατρίΧΙαζα 

και με mv ιδέα ακόμη ότι θα ζητούσε να επισκεφθεί το Κολέγιο Κινγκ. 

* Ξένες κοπέλες που φιλοξενούνται σε σπίτια για να βοηθοίΝ στο νοικοκυριό και 
στην ανατροφή των παιδιών, και ΣUVJ((Jόνως να μαθαίνοuνm γλώσσα και τον αγ
γλικό τρόπο ζωής. 
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Ο Λάινους, όμως, εμπoδίσmκενα έρθει στο Λονδίνο. Το ταξίδι του 

τελείωσε απότομα στο αεροδρόμιο Ιντλγουάιλντ, μόλις του αφαί

ρεσαν το διαβατήριο. Το υπουργείο εξωτερικών δεν ήθελε αν

θρώπους mς φασαρίας σαν τον Πόλινγκ να γυρνούν τον κόσμο επΙκΡί

νονταςmνπολιτική των πάλαι ποτέ ΤΡαπεζιτών που εμπόδιφν τις ορδές 

των άθεων Κόκκινων. Αν δεν συμμάζευαν τον Πόλινγκ, το αποτέλεσμα 

θα μπορούσε να είναι μια συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο όπου ο Λάι
νους θα υποστήΡΙζε mv ειρηνική συνύπαρξη. Η θέση του Άτσεσον ήταν 

αρκετά δύσκολη ώστε να δώσει mv ευκαιρία στον Μακάρθι να ανακοι

νώσει πωςη κυβέρνησή μας άφηνε ΡΙζοοπάστεςΠΡοστατευόμενουςαπό 

το διαβατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών να υπονομεύουν τον αμερικα

νικό τρόπο ζωής. 

Ο ΦΡάνσις και εγώ ήμασταν κιόλας στο Λονδίνο όταν το σκάνδαλο 

μαθεύmκε σm Royal Society. Ο κόσμος δεν μπορούσε να το πιστέψει. 

Προτιμούσαν να φαντάζονται ότι ο Λάινους αρpώσmσε στο αεροπλά

νο καθ' οδόν προς m Νέα Υ όpκn. θα περίμενε κανείς πως οι Ρώσοι θα 

απαγόρευαν m συμμετοχή ενός παγκοσμίως γνωστού επιστήμονα σε 

ένα τελείως απολιτικό συνέδριο. Ένας πΡώmς τάξεως Ρώσος θα μπο

ρούσε εύκολα να διαφύγει. Ουδείς κίνδυνος υπήρχε, όμως, να θέλει να 

δραπετεύσει ο Λάινους. Και αυτός και η οικογένεια του ήταν απόλυτα 

ικανοποιημένοι με m ζωή τους στο Καλ Τεκ. 
Αρκετά μέλη mς Διοικούσας Επιτροπής του Καλ Τεκ θα χαιρόταν αν 

έφευγε εκουσίως. Κάθε φορά που ξεφύλλιζαν μια εφημερίδα και έβλε

παν το όνομα του Πόλινγκ ανάμεσα στoυςυπoσmpικτές κάποιου συνε

δρίου για mv παγκόσμια ειρήνη, έβραζαν από θυμό και εύχονταν να βρε

θεί ένας τρόπος να απαλλάξουν m Νότια Καλιφόρνια από mv ολέθρια 

γοητεία του. Ο Λάινους, όμως, γνώΡΙζε ότι μόνο σύVXΥΣΠ και θυμό θα 

μπορούσε να περιμένει από τους αυτοδημιούργητους εκατομμυριού

χους mς Καλιφόρνιας, οι γνώσεις των οποίων για mv εξωτερική πολιτι

κή διαμορφώνονταν κυρίως από τους Los Angeles Tίmes. 
Η αναταραχή που δημιουργήθηκε δεν εξέπληξε πολλούς από εμάς 

που μόλις είχαμε φτάσει σmν Οξφόρδη για ένα συνέδριο mς Εταιρείας 

της Γενικής Μικροβιολογίας για m «Φύσπ του πολλαπλασιασμού των 

ιών». Ένας από τους κύριους ομιλητές θα ήταν ο Λούρια. Δύο εβδομάδες 
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πριν από mv προγραμματισμένη του mήση στο Λονδίνο ειδοποιήθηκε 

ότι δεν θα του έδιναν διαβατήριο. Ως συνήθως, το υπουργείο Εξωτερι

κών δεν έβγαινε να πει ξεκάθαρα τι θεωρούσε βρομιά. 

Η απουσία του Λούρια μού επέβαλε να περιγράψω εγώ τα τελευταία 
πειράματα των αμερικανών εpεuνnτώντων βακmpιαKών ιών. Δενυπήρ

χε λόγος να ετοιμάσω κάποια ομιλία. Μερικές μέρες πριν από το συνέ

δριο ο ΑλΧέΡσέίμού είχε στείλει μια σχοινοτενή επιστολή από το Γκολντ 

Σπρινγκ Χάρμπορ, όπου ανακεφαλαίωνε τα τελευταία πειράματα με τα 

οποία αυτός και η Μάρθορ Τσέις αποδείκνυαν ότι το κύριο Xαpακmpι

στικό mς μόλυνσης ενός βακmριδίoυ από ένα φάγο είναι η έvxuσn του 

ιικού DNA στο βακmρίδιo-ξενιστή. Το σηουδαιότερο ήταν ότι πολύ λίγη 

πpωτεί\ιn εισερχόταν στο βακτήριο. Το πείραμά τους ήταν, ως εκ τού

του, μια ακαταμάχηm νέα απόδειξη ότι το DNA είναι το πρωτογενές γε

νετικό υλικό. 

Παρ' όλα αυτά, σχεδόν κανείς στο ακροατήριο των υπερτετρακο

σίων μικροβιολόγων δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται ενόσω διάβαζα με

γάλα αποσπάσματα mς επιστολής του ΧέΡσέί. Εξαίρεση αποτελούσαν 

ο Αντρέ Λβοφ, ο ΣΈUμoυρ MπέΖVεp και ο Γκάνθερ Στεντ, που είχαν έρ

θει για λίγο από το Παρίσι. ΓνώΡΙζαν ότι τα πειράματα του Χέρσέί δεν 

ήταν ασήμαντα και ότι εφεξής όλοι θα έδιναν μεγαλύτερη προσοχή στο 

DNA. Για τους περισσότερους ακροατές, όμως, το όνομα του ΧέΡσεϊδεν 

βάραινε και πολύ. Επιπλέον, όταν μαθεύτηκε ότι ήμουν Αμερικανός, τα 

ακούρευτα μαλλιά μου δεν παρείχαν κανένα εχέγγυο ότι και η επισm

μονική μου κρίση δεν θα ήταν εξίσου αλλοπρόσαλλη. 

Στο συνέδριο κυριαρχούσαν οι Άγγλοι ιολόγοι φυτών Φ.Σ. Μπάοu

ντεν και Ν.Γ. Πίρι. Κανείς δεν μπορούσε να φτάσει mv πολυμάθεια του 

Μπάουντεν και τον σίγουρο μηδενισμό του Πίρι, ο οποίος αντιπαθούσε 

ιδιαίτερα ακόμη και mv ιδέα ότι μερικοί φόγοι έχουν ουρές και ότι το ΊMV 
έχει καθορισμένο μήκος. Όταν προσπάθησα να στριμώξω τον Πίρι στο 

ζήmμα των πειραμάτων του ΣχΡαμ, μου είπε ότι έπρεπε να αγνοηθούν. 

Συμμαζεύτηκα, λοιπόν, στο ηολιτικά λιγότερο επίμαχο σημείο του κατά 

πόσον το μήκος των 3.000 Α" πολλών σωματιδίων του ΊMV είχε βιολο

γική σημασία. Η ιδέα ότι μια απλή απάνmση ήταν προτιμότερη δεν είχε 

καμιά απήχηση στον Πίρι, που γνώρΙζε ότι οι ιοί είναι πολύ μεγάλοι για να 

έχουν σαφώς ΟΡΙζόμενες δομές. 

Αν δεν ήταν παρών ο Λβοφ, το συνέδριο θα είχε αποτύχει πλήρως. 

Τον ενδιέφερε πολύ ο ρόλος των δισθενών μετάλλων στον πολλαπλα

σιασμότων φάγων και έτεινε ευήκοον ους σm δική μου άποψη ότι ο ρό

λοςτων ιόντων είναι απoφaσιστικόςγιαmδομή τωννoUΚΛΕOνικών οξέων. 

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήταν η υποψία του ότι συγκεκριμένα ιόντα ίσως 

είναι το κλειδί για mv αντιγραφή των μακρομορίων ή mv έλξη μεταξύ 

όμοιων χρωμοσωμάτων. Δεν υπήρχε όμως τρόπος να ελέγξουμε mv 
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αλήθεια των ονείρων μας, εκτόςανπ Ρόζι έκανε στροφή 180 μοιρών από 

mv απόφασή mς να βασιστεί αποκλειστικά στις κλασικές τεχνικές mς 

περίθλασης των ακτινών Χ. 
Στο Συνέδριο mς Royal Sodety δεν υπήρχε καμιά ένδειξπ ότι κά

ποιος στο Κολέγιο Κινγκ είχε αναφερθεί στα ιόντα αφότου έγινε π αντι

παράθεση με τον Φράνσις και εμένα, στις αρχές Δεκεμβρίου. Μετά τις 

πιεστικές ερωτήσεις μου, έμαθα από τον Μόρις ότι τα συστατικά για mv 

κατασκευή μοριακών μοντέλων δεν τα είχε αγγίξει κανείς από τότε που 

έφτασαν στο εργαστήριό του. Δεν ήταν ακόμα καιρός να πιέσω m Ρόζι 

και τον Γκόσλινγκ να κατασκευάσουν μοντέλα. Όχι μόνο δεν τα πήγαι

ναν καλίπερα, αλλά π γκρίνια μεταξύ του Μόρις και mς ΡόζΙ ήταν εντο

νότερη απ' ό,τι πριν απόmν επίσκεψή τους στο ΚέμΠΡΙΤζ. Τώρα πιαεπέ

μενε ότι τα αποτελέσματά mς αποδείκνυαν ότι το DΝΑ δεν είναι έλικα. 

Αντί να κατασκευάσει ελικοειδή μοντέλα με εντολή του Μόρις, θα προ

τιμούσε να του περάσει κολάρο τα χάλκινα μοντέλα. 

Όταν ο Μόρις ρώmσε αν χρειαζόμασταν τα καλούπια στο ΚέμΠΡΙΤζ, 

απαντήσαμε καταφατικά, εννοώντας επίσης ότι χρειαζόμασταν περισ

σότερα άτομα άνθρακα για να κατασκευάσουμε μοντέλα που να δεί

χνουν πώς δπμιουργούν γωνίες οι πολυπεmιδικές αλυσίδες. Προς με

γάλπ μου ανακούφιση ο Μόρις ήταν ειλικρινής για το τι δεν γινόταν στο 

Κολέγιο Κινγκ. Το γεγονός ότι μελετούσα σοβαρά τα ακτινογραφήματα 

του ΊMV, του έδινε m σιγουριά ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα ασχολιό

μουν με m δομή του DΝΑ. 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



18 

Ο Μόρις δεν υποψιαζόταν ότι σχεδόν αμέσως θα έπαιρνα τα κα

τάλλπλα ακτινογραφήματα που χρειαζόμουν για να αποδείξω 

ότι το ΊMV είναι ελικοειδές. Η αναπάντεχη επιτυχία μου οφει

λόταν στη χρησιμοποίηση ενός δυνατά περιστρεφόμενου ανοδικού 

σωλήνα ακτινών Χ που μόλις είχε συναρμολογηθεί στο Κάβεντις. Ο 

υπερσωλήνας μού επέτρεπε να τραβάω φωτογραφίες είκοσι φορές 

γρηγορότερα απ' ό,ΤΙ με το συνηθισμένο όργανο. Σε μια εβδομάδα 

υπερδιπλασίασα τον αριθμό των φωτογραφιών μου του ΊMV. 

Όπως σuνnθιζόταν τότε, οι πόρτες του Κάβεντις κλείδωναν στις δέ

κα το βράδυ. Αν και ο θυρωρός έμενε δίπλα στην πύλη, κανείς δεν τον 

ενοχλούσε μετά το κλείσιμο. Ο Ράδερφορντ αποθάρρυνετους φοιτητές 

να δουλεύουν τη νύχτα, μιας και τα καλοκαιριάτικα βράδια προσφέρο

νταν περισσότερο για τένις. Αν και είχαν περάσει δεκαπέντε χρόνια από 

το θάνατό του, υπήρχε μόνο ένα κλειδί διαθέσιμο για τους ερεuνnτέςπoυ 

ήθελαν να δουλέψουν αργά τη νύχτα. Αυτή την εποχή το είχε τσεπώσει 

ο Χιου Χάξλεϊ, που ισχυριζόταν ότι οι ίνες των μυών είναι ζωντανές και 

ως εκ τούτου δεν υπόκεινται στους κανόνες για φυσικούς. Όταν ήταν 

απαραίτητο, μου δάνεΙζε το κλειδί ή κατέβαινε τη σκάλα για να ξεκλει

δώσει τις βαριές πόρτες που οδηγούσαν έξω στο Free Schoo! horne. 

Ο Χιου δεν βρισκόταν στο εργαστήριο όταν αργά μια νύχτα του Ιου

νίου, στα μέσα του καλοκαιριού, επέστρεψα να κλείσω το σωλήνα των 

ακτινών Χ και να εμφανίσω τη φωτογραφία ενός δείγματος ΊMV. Είχε 

κλίση γύρω στις 25 μοίρες και έτσι, αν ήμουν τυχερός, θα έβρισκα τις 

ελικοειδείς ανακλάσεις. Τη στιγμή που κοίταζα την υγρή ακόμα αρνητι

κή πλάκα ήξερα ότι το είχα πετύχει. Τα αποκαλυmικά ελικοειδή σημά

δια ήταν ολοφάνερα. Τώρα πια δεν θα υπήρχε πρόβλημα να πείσω τον 

Λούρια και τον Ντέλμπρουκ ότι η διαμονή μου στο ΚέμΠΡΙΤζ είχε κάποια 

λογική. Μολονότι ήταν περασμένα μεσάνυχτα, δεν είχα καμιά διάθεση 

να πάω σπίτι μου στο Τένις Κορτ Pόouντ. Ευτυχισμένος, λοιπόν, έκοβα 

βόλτες στις όχθες του ποταμού για μία ώρα τουλάχιστον. 

Το επόμενο πρωί περίμενα ανυπόμονα να έρθει ο Φράνσιςγια ναεπι

βεβαιώσει την ελικοειδή διάγνωση. Όταν χρειάστηκε λιγότερο από δέ

Kαδευτερόλεmα για να εντοπίσει την κρίσιμη ανάκλαση, όλες μου οι αμ

φιβολίες εξαφανίστηκαν. Στ αστεία, προσπάθησα να τον πείσω ότι δεν 
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πίστευα πως το ακτινογράφημα είναι πράγματι τόσο σημαντικό. Αντί

θετα, ισχυριζόμουν ότι το πραγματικά σπουδαίο βήμα ήταν η έμπνεuσn 

για τις βολικές γωνίες. Πριν εκστομίσω αυτά τα επιπόλαια λόγια, είχε αρ

χίσει να μιλάει για τους κινδύνους της άκριτης τεχνολογίας. Ο Φράνσις 

έλεγε πάντοτε αυτό που πίστευε και υπέθετε ότι και εγώ έκανα το ίδιο. 

Αν και στο ΚέμΠΡΙΤζ η επιτυχία στις συζητήσεις ήταν συχνά αποτέλεσμα 

της αντίδρασης που προκαλούσε μια παραδοξολογία, η οποία απέβλε

πε στο να σε πάρει κάποιος στα σοβαρά, ο Φράνσις δεν είχε κανένα λό

γο να χρησιμοποιήσει αυτό το κόλπο. Μια συζήτηση λίγων μόνο λεπτών 

για τα αισθηματικά προβλήματα των ξένων κοριτσιών αρκούσε να ζω

ντανέψει και το πιο σοβαρό βραδινό στο ΚέμΠΡΙΤζ. 

ΦuσΙKά, έγινε φανερό ποιο στόχο έπρεπε να σκοπεύσουμε στη συ

νέχεια. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σύντομα κάποιο κέρδος από το 

ΊMV. Η περαιτέρω διαλεύκανση της λεπτομερούς δομής θα χρειαζόταν 

επαγγελματικότερη αντιμετώπιση από αυτή που θα μπορούσα να προ

σφέρω εγώ. Επιπλέον, δενήτανκαθόλου φανερό ότι έστω και με τη σκλη

ρότερη δουλειά θα μαθαίναμε τη δομή του RNA του ιού σε λίγα λεπτά. Ο 

δρόμος για το DNA δεν περνούσε μέσα από το ΊMV. 

Η στιγμή ήταν κατάλληλη να αρχίσουμε να σκεmόμαστε στα σοβα

ρά κάποια περίεργα επαναλήψιμα στοιχεία στη χημεία του DNA που τα 

είχε πρωτοπαρατηρήσει ο αυστριακής καταγωγής βιοχημικός Έρβιν 

Τσάργκραφ στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Από τον καιρό του πολέμου, 

ο Τσάργκραφ και οι μαθητές του ανέλυαν πολύ προσεκτικά διάφορα 

δείγματαDΝΑ και προσδιόΡΙζαν τις σχετικές αναλογίες των βάσεωνποu

ρίνης και ΠUριμιδίνης. Σε όλα τα παρασκευάσματα του DNA ο αριθμός 

των μορίων της αδενίνης (Α) προσέγγΙζε πολύ τον αριθμό των μορίων 
ΘUμίνης m, ενώ ο αριθμός των μορίων της γουανίνης (G) βρισκόταν πο

λύ κοντά στον αριθμό των μορίων της ΚUΤoσίνης (C). Εξάλλου, τα ποσο

στά της αδενίνης και της ΘUμίνηςΠOίKιλλαν ανάλογα με τη βιολογική του 

πρoέλεuσn. Το DNA μερικών οργανισμών είχε ένα πλεόνασμα Α και Τ, 
ενώ σε άλλες μορφές ζωήςUΠΉΡXαν περισσότερα G και C. Ο Τσάργκραφ 

δεν έδωσε καμιά εξήγηση των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων του, μο

λονότι προφανώς πίστευε πως ήταν σημαντικά. Όταν τα ανέφερα για 

πρώτη φορά στον Φράνσις δεν του κίνησαν το ενδιαφέρον και συνέχι
σε να σκέφτεται άλλα θέματα. 

Σύντομα όμως άρχισε να αποδίδει σημασία σε αυτά τα περίεργαστοι

χεία της δομής του DNA, ιδιαίτερα έπειτα από μερικές συζητήσεις του 

με τον νεαρό θεωρητικό χημικό Τζον Γκρίφιθ. Μία από αυτές έγινε ενώ 
έπιναν μπίρα ύστερα από μια διάλεξη του αστρονόμου Τόμι Γκολντ με 

θέμα το «τέλειο κοσμολογικό αξίωμα». Η ικανότητα του Τόμι να καθι

στά πιστευτή μια παρατραβηγμένη ιδέα έκανε τον Φράνσις να αναρω

τιέται κατά πόσον υπάρχει «τέλειο βιολογικό αξίωμα». ΓνωρίζΟντας ότι 
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ο Γκρίφιθ ενδιαφερόταν για θεωρητικά σχήματα σχετικά με τον πολλα

πλασιασμό των γονιδίων, έριξε mv ιδέα ότι το τέλειο βιολογικό αξίωμα 

θα ήταν η αuτoαντιγραφή του γονιδίου, δπλαδή η ικανόmτα του γονι

δίουνα αντιγράφεται επακριβώς όταν ο αριθμός των χρωμοοωμάτων δι

πλασιάζεται κατά mνκuτταρική διαίρεση. Ο Γκρίφιθ, όμως, δενπείστη

κε επειδή εδώ και μερικούς μήνες προτιμούσε ένα σχήμα σύμφωνα με 

το οποίο η αντιγραφή του γονιδίου βασίζεται στο σχηματισμό συμπλη

ιχυματικών επιφανειών. 
Η θεωρία δεν ήταν πρωτότυπη. Υπήρχε στον αέρα περίπου για τριά

ντα χρόνια στους κύκλους των θεωρπτικών γενετιστών που προβλημα

τίζοντανγια το διπλασιασμό των γονιδίων. Το επιχείρημα ήταν ότι για να 

διπλασιαστεί το γονίδιο έπρεπε να σχηματιστεί μια συμπληρωματική ει

κόνα όπου η μορφή σχετιζόταν με mv αρχική επιφάνεια, όπως μια κλει

δαριά με το κλειδί. Η συμπληρωματική αρνητική εικόνα θα λειτουργο&

σε σαν εκμαγείο για m σύνθεση μιας νέας θετικής εικόνας. Υπήρχαν, 

όμως, και λίγοι γενετιστές που αντιδρούσαν στη σκέψη mς συμπληρω

ματικής αντιγραφής. Κυριότερος ανάμεσά τους ήταν ο Χ.Τζ. Μίλλερ, ο 

οποίος εντυπωσιάστηκε επειδή αρκετοί γνωστοί θεωρητικοί φυσικοί (και 

ιδιαίτερα οΠάσκουαλ Τζόρνταν) πίστευαν πως υπάρχουν δυνάμεις όπου 

τα όμοια έλκονται. Ο Πόλινγκ, όμως, απεχθανόταν αUΤόνΤOν απευθείας 

μηχανισμό και εκνευριζόταν ιδιαίτερα με mv άποψη ότι ο εν λόγω μηχα

νισμός στnρΙζότανστην κβαντομηχανική. Λίγο πριν από τον πόλεμο, ζή

mOE από τον Ντέλμπρουκ (ο οποίος του επέστησε mv προσοχή στα άρ

θρα του Τζόρνταν) να στείλουν μαζί μια ανακοίνωση στο περιοδικό 

Science, όπου να δπλώνουν απερίφραστα ότι η κβαντομηχανική υπο

στήΡΙζε ένα μηχανισμό αντιγραφής του γονιδίου που περιελάμβανε m 

σύνθεση συμπληρωματικών αντιγράφων. 

Οίπε ο Φράνσις οίπε και ο Γκρίφιθ έμειναν ικανοποιημένοι για πολύ 

εκείνο το βράδυ επαναλαμβάνοντας χιλιοειπωμένες θεωρίες. ΓνώρΙζαν 

ότι ο σημαντικός στόχος ήταν να βρουν τις ελκτικές δυνάμεις. Ο Φράν

σιςυπoomρΙζε εμφατικά ότι η απάνmση δεν ήταν συγκεκριμένοι δεσμοί 

υδρογόνου. Δεν nαpEixavmv αναγκαία εξειδίκευση αφού οι χημικοί φί

λοι μας διαβεβαίωναν συνεχώς ότι τα άτομα υδρογόνου στις βάσειςποu

ρίνης και πυριμιδίνης δεν έχουν ορισμένες θέσεις, αλλά μετακινούνται 

τυχαία από σημείο σε σημείο. Αντίθετα, ο Φράνσις διαισθανόταν ότι η 

αντιγραφή του ΟΝΑ περιελάμβανε συγκεκριμένες ελκτικές δυνάμεις ανά
μεσα στις επίπεδες επιφάνειες των βάσεων. 

Ευτυχώς, επρόκειτο για ένα είδος δυνάμεων που ο Γκρίφιθ θα μπα

ρούσε ίσως να υπολογίσει. Εάν το συμπληrxυμαΤΙKό σχήμα ήταν σωστό, 

θα μπορούσε να βρει ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των βάσεων που έχουν 

διαφορετική δομή. Εξάλλου, εάν υπήρχε απευθείας αντιγραφή, οι υπα

λογισμοί του θα μπορούσαν να αποκαλύψουν έλξεις μεταξύταUΤόσnμων 
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βάσεων. Μόλις έκλεισε η ταβέρνα, χώρισαν συμφωνώντας ότι ο Γκρίφιθ 

θα εξέταζε κατά πόσον οι υπολογισμοί ήταν εφικτοί. Μερικές μέρες αρ

γότερα, όταν συναντήθηκαν στην ουρά για τσάι στο Κάβεντις, ο Φράν

σις έμαθε πως υπήρχαν ενδείξεις ότι η αδενίνn και η θυμίνn θα μπορού

σαν να αλληλεπιδρούν με τις επίπεδες επιφάνειές τους. Παρόμοιες 

ενδείξεις υπήρχαν για ελκτικές δυνάμεις μεταξύ mς γoυανίνnς και mς 

κuτoσίνnς. 

Ο Φράνσις αρπάχmκε από mv απάνmση. Εάν δεν τον απατούσε η 

μνήμη του, αυτά ήταν τα ζεύγη των βάσεων που ο Τσάργκραφ είχε απο

δείξει ότι βρίσκονται σε ίσεςποσόmτες. Ενθουσιασμένος, είπε στον Γκρί

φιθ ότι πρόσφατα του μουρμούΡΙζα για κάτι περίεργα αποτελέσματά του 

Τσάργκραφ. EKείνn m στιγμή δεν ήταν σίγουρος πως ήταν τα ίδια ζεύ

γη βάσεων. Μόλις, όμως, έλενχε τα αποτελέσματα του Τσάργκραφ θα 

πήγαινε στο γραφείο του Γκρίφιθ. 

Στο μεσημεριανό επιβεβαίωσα ότι ο Φράνσις θυμόταν σωστά τα απο

τελέσματά του Τ σάργκραφ. Αλλά μέχρι τότε είχε χάσει τον μεγάλο του 

ενθουσιασμό καθώς ξανακοίταζετα κβαντομηχανικά επιχειρήματα τοu 

Γκρίφιθ. Πρώτα πρώτα, όταν ο Γκρίφιθ πιέστηκε, δεν ήθελε να υπoσm

ρίξει τους συλλογισμούς του με ιδιαίτερο φανατισμό. Πάρα πολλές με

ταβλητές είχαν αγνοηθεί για να κατορθωθεί να γίνουν οι υπολογισμοί σε 

χρόνο λογικό. Ενώ, όμως, κάθε βάση είχε δύο επίπεδες πλευρές, ακόμη 

δεν υπήρχε εξήγηση γιατί επιλεγόταν μόνο η μία. Και δεν υπήρχε λόγος 

να αποκλειστεί η άποψη πως οι επαναληψιμόmτεςτου Τσάργκραφ αρεί

λονταν στον γενετικό κώδικα. Κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένες ομά

δες νουκλεοτιδίων έπρεπε να κωδικοποιούν συγκεκριμένα αμινοξέα. 

Ίσως η αδενίνn να ήταν ίση με m θυμίνn εξαιτίας κάποιου άγνωστου μέ

χρι στιγμής ρόλου στη σειρά των βάσεων. Υπήρχε ακόμη η διαβεβαίω

ση του Ρόι Μάρκχαμ ότι η γoυανίνn δεν είναι ίση με mv κuτoσίνn, παρό
τι ο Τσάργκραφ επέμενε για το αντίθετο. Στα μάτια του Μάρκχαμ οι 

πειραματικές μέθοδοι του Τσάργκραφ οδηγούσαν αναπόφευκτα σε χα

μπλότερες τιμές για τα πραγματικά ποσά mς κuτoσίνnς. 

Παρ' όλα αυτά, ο Φράνσις δεν ήταν ακόμη έτοιμος να απορρίψει τις 

απόψεις του Γκρίφιθ όταν, κατά τις αρχές του Ιουλίου, ο Τζον KέYΊpιou 

μπήκε στο καινούργιο μας γραφείο να μας αναγγείλει ότι σύντομα θαερ

χόταν στο ΚέμΠΡΙΤζ για μια βραδιά ο ίδιος ο Τσάργκραφ. Ο ΤζΟν τον εί

χε καλέσει να γευματίσουνκαι ο Φράνσιςκι εγώ προσκληθήκαμενα τους 

συναντήσουμε αργότερα για ένα ποτό στο δωμάτιό του Τζον. Στο τρα

πέζΙ ο Τζον απέφυγε τις σοβαρές συζητήσεις. Άφησε απλώς να εννοη

θεί ότι υπήρχε η πιθανόmτα να βρούμε ο Φράνσις και εγώ m δομή του 

DΝΑ με mv κατασκευή μοντέλων. Του Τσάργκραφ, ενός από τους λί

γους ανά τον κόσμο ειδικούς στο DΝΑ, δεν του πολυάρεσε η ιδέα ότι 

άγνωστοι προσπαθούσαν να κερδίσουν τον αγώνα. Μόνο όταν ο ΤζΟν 
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τον διαβεβαίωσε ότι δεν ήμουν τυπικός Αμερικανός κατάλαβε ότι είχε 

απέναντι του ένα «φΡOύro». Βλέποντάς με βεβαιώθηκε ότι η διαίσθησή 

του ήταν σωστή. Άρχισε, λοιπόν, να χλευάζει τα μαλλιά μου και mv προ

φορά μου, μιας και, εφόσον καταγόμουν από το Σικάγο, δεν είχα καν δι

καίωμα να συμπεριφέρομαι διαφορετικά. Η απερίφρασm δήλωσή μου 

ότι άφηνα μακριά μαλλιά για να μη με μπερδεύουν με τους αμερικανούς 

αεροπόρους απέδειξε mv πνευματική μου αστάθεια. 

Η ειρωνεία του Τσάργκραφ αποκορυφώθηκε όταν κατάφερε να κά

νει τον Φράνσιςνα παραδεχτεί ότι δεν θυμόταν τις χημικές διαφορές των 

τεσσάρων βάσεων. Η γκάφα έγινε όταν ο Φράνσις ανέφερε τους υπο

λογισμούς του Γκρίφιθ. Επειδή δεν θυμόταν ποιες από τις βάσεις είχαν 

αμινομάδες, δεν μπορούσε να περιγράψει ποιοτικά το κβαντομηχανικό 

επιχείρημα και αναγκάσmKε να ζητήσει απότονΤσάργκραφ να του γρά

ψει τους τύπους. Η μεταγενέστερη απάνmση του Φράνσις ότι ανά πάσα 

στιγμή θα μπορούσε να ανοίξει ένα βιβλίο και να βρει τους τύπους δεν 

κατάφερε να πείσει τον Τσάργκραφ ότι ξέραμε προς τα πού πηγαίνου

με και πώς να φτάσουμε εκεί. 

Άσχετα, όμως, από το τι περνούσε από το μυαλό του είρωνα Τσάρ

γκραφ, κάποιος έπρεπε να ερμηνεύσει τα αποτελέσματά του. Έτσι, mv 

επομένη το απόγευμα ο Φράνσις πέρασε φουριόζος από το γραφείο του 

Γκρίφιθ στο Τρίνιτι για να βεβαιωθεί για τα αποτελέσματα του ζεύγους 

των βάσεων. Ακούγοντας το «εμπρός», άνοιξε mv πόρτα και είδε τον 

Γκρίφιθ με μια κοπέλα. Διαισθανόμενος ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγ

μή για επισmμOνΙKές συζητήσεις, αποσύρθηκε, ζητώντας από τον Γκρί

φιθ να του ξαναπεί τα ζεύγη που ΠΡοκύmουν από τους υπολογισμούς 

του. Τα σημείωσε στα γρήγορα στο πίσω μέρος του φακέλου κι έφυγε. 

Επειδή εκείνο το πρωί είχα φύγει για mv ηπειρωτική Ευρώπη, η επόμε

νη στάση του ήταν η ΦιλοσοφικήΒιβλιοθήκη, όπου θα έβρισκε mv απά

νmση στις αμφιβολίες του για τα αποτελέσματά του Τσάργκραφ. Έχο

VΊας σm διάθεσή του τις απαραίmτες ηληροφορίες, τόσο του Γκρίφιθ 

όσο και του Τ σάργκραφ, σκέφmκε να επιστρέψει mv επομένη στο γρα

φείο του Γκρίφιθ. Αλλά όταν το καλοσκέφmκε κατάλαβε ότι τα ενδια

φέροντα του Γκρίφιθ ήταν αλλού. Ήταν ξεκάθαρο ότι τα ομορφοκόρι

τσα δεν οδηγούν απαΡαίmτα σε λαμπρό επισmμOνΙKό μέλλον. 
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Δύο εβδομάδες αργότερα σuνάvmσα τoνΤσάργκρaφ στο Παρίσι. 

Βρισκόμασταν εκεί για το Διεθνές Συνέδριο Βιοχημείας. Κάποιο 

ίχνος σαρδόνιου χαμόγελου ήταν το μόνο σημάδι αναγνώρισης 

, \Ου ευαρεστήθηκε να μου δείξει όταν πρoσnεράσαμε ο ένας τον άλλο 

στην αυλή έξω από την επιβλητική αίθouσα Ρισελιέ της Σορβόvvnς. Εκεί

νη την ημέρα έψαχνα να βρω τον Μαξ Ντέλμπρουκ. Πριν φύγω από την 

Κοπεγχάγη για το ΚέμΠΡΙΤζ μού είχε προσφέρει μια θέση ερεuvnτή στο 

βιολογικό τμήμα του Καλ Τεκ και μου βρήκε μια υποτροφία του Ιδρύμα

τος για την Πολιομυελίτιδα που θα άΡΧΙζε τον Σεπτέμβριο του 1952. Τον 

Μάρτιο, όμως, του είχα γράψει πως ήθελα να μείνω στο ΚέμΠΡΙΤζ ένα 

χρόνο ακόμη. Χωρίς δισταγμό φρόντισε να μεταφερθεί η υποτροφία μου 

(πο Κάβεντις. Η γρήγορη αποδοχή του Ντέλμπρουκ με ευχαρίστησε διό

τι οι ιδέες του για τη σημασία μελετών δομής τύπου Πόλινγκ στη βιολο

γία δεν ήταν σταθερές. 

Έχοντας την ελικοειδή φωτογραφία του TMV στην τσέπη μου αι

σθανόμουν μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ο Ντέλμπρουκ θα αποδεχόταν 

Επιτέλους OλόΨUXα την προτίμησή μου για το ΚέμΠΡΙΤζ. Λίγα λεπτά συ
ζήτηση, όμως, αρκούσαν για να αποδείξουν ότι, κατά βάση, δεν είχε αλ

λάξει τις απόψεις του. Δεν έκανε κανένα σχόλιο ενόσω περιέγραφα τη 

συγκρότηση τoυΊMV. Το ίδιο αδιάφορα αντιμετώπισε τη σuνomtm ανα

φορά μου στις πρoσnάθειές μας να βρούμε το ΟΝΑ κατασκευάζΟντας 

μοντέλα. Έδωσε προσοχή μόνο στο σχόλιό μου ότι ο Φράνσιςήταν εξαι

Γ>ετικά έξυπνος. Δυστυχώς, όμως, συνέχισα και παρομοίασα τον τρόπο 

οκέmεσθαι του Φράνσις με εκείνον του Πόλινγκ. Αλλά στον κόσμο του 

Ντέλμπρουκ καμιά χημική σκέψη δεν μπορούσε να ξεπεράσει σε δύνα

μη τη γενετική διασταύρωση. Αργότερα, εκείνο το βράδυ, όταν ο γενε

" στής Μπόρις Εφρούσι αναφέρθηκε στην αγάπη μου για το ΚέμΠΡΙΤζ, 

() Ντέλμπρουκ σήκωσε ψηλά τα χέρια απελπισμένος. Aιnό που προκά

λεσε αίσθηση στο συνέδριο ήταν η αναπάντεχη εμφάνιση του Λάινους. 

I lιθανώς επειδή για την αφαίρεση του διαβατηρίου του υπήρξε έντονος 

,')ημοσιογραφικός σχολιασμός, το υπουργείο Εξωτερικών μετάνιωσε 

και του επέτρεψε να επιδείξει την α-έλικα. Βιαστικά, προγραμματίστη

κε μια διάλεξη στη συνεδρίαση στην οποία μιλούσε ο Περούτζ. Παρά 

, ην πολύ πρόσφατη ανακοίνωση του γεγονότος, κατέφθασαν πολλοί 

lπιστήμονες, ελπίζΟντας ότι θα ήταν οι πρώτοι που θα πληροφορούνταν 
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κάποια νέα έμπνευση. Η ομιλία του Πόλινγκ, όμως, δεν ήταν παρά ένα 

χιουμοριστικό αναμάσπμα ήδπ δημοοιευμένων απόψεων. Εντοίποις όλοι 

έμειναν ικανοποιημένοι, εκτός από λίγους σαν κι εμάς που γνωρίζαμε τα 

τελευταία του άρθρα απέξω κι ανακατωτά. Δεν είδαμε καινούργια πu

ροτεχνήματα οίπε και μας δόθηκε κάποια ένδειξη για το τι απασχολού

σε τώρα το μυαλό του. Μετά την ομιλία του, τον κύκλωσαν οι πάμπολλοι 

θαυμαστές του αλλά εγώ δεν είχα το θάρρος να τον πλησιάσω πριν επι

στρέψει με τη γυναίκα του ΆβαΈλεν στο ξενοδοχείο «Τριανόν», που βρι

σκόταν εκεί κοντά. 

Ο Μόρις τριγύΡΙζε κάπου εκεί αλλά ήταν αρκετά κατσούφης. Στα

μάτησε για το συνέδριο καθ' οδόν προς τη Βραζιλία, όπου θα δίδασκε 

βιοφυσική για ένα μήνα. Η παρουσία του με εξέπληξε επειδή ήταν αντί

θετο στο χαρακτήρα του να επιδιώκει την τραυματική εμπειρία να βλέ

πει δύο χιλιάδες επαγγελματίες βιοχημικούς συνωθούμενους μέσα και 

έξω από κακοφωτισμένες αίθουσες διαλέξεων μπαρόκ. ·Εχοντας τα μά

τια του στραμμένα στο καλντερίμι, με ρώτησε αν βρήκα τις ομιλίες τό

σο ανιαρές όσο κι αυτός. Λίγοι ακαδημαϊκοί άνδρες, όπως ο Ζακ Μονόντ 

και ο Σολ Σπίγκελμαν, ήταν εντυπωσιακοί ομιλητές. Γενικά υπήρχε τέ

τοια μονοτονία που του ήταν δύσκολο να κρατηθεί ξύπνιος για να ακού

σει τα νέα δεδομένα. 

Προσπάθησα να ανεβάσω το ηθικό του παίρνοντάς τον στο Αβαείο 

του Ρουαγιομόντ, όπου μετά το βιοχημικό συνέδριο θα γινόταν ένα συ
νέδριο μιας εβδομάδας με θέμα τους φάγους. Αν και η αναχώρηση για 

το Ρίο τού επέτρεπε να μείνει μόνο μία νύχτα, του άρεσε η ιδέα να συνα

ντήσει ανθρώπους που έκαναν έξυπνα βιολογικά πειράματα με το DΝΑ. 

Στο τρένο προς το Ρουαγιομόντ ήταν πελιδνός και δεν έδειξε να θέλει να 

διαβάσει τους Τίmesή να με ακούσει να κουτσομπολεύω για την ομάδα 

των ερευνητών που μελετούσαν τους φάγους. Αφού τακτοποιηθήκαμε 

στα κρεβάτια μας, στα ψηλοτάβανα δωμάτια ενός μερικώς ανακαινισμέ

νου μοναστηριού Κιστερσιανών, άρχισα να συζητώ με μερικούς φίλους 

που είχα να τους δω αφότου έφυγα από την Αμερική. Η ώρα περνούσε 

και περίμενα ότι ο Μόρις θα με αναζητούσε. Δεν κατέβηκε, όμως, γιαφa

Υπτό και πήγα να τον βρω στο δωμάτιό του. Ήταν ξαπλωμένος, μπρού

μυτα, κρύβοντας το πρόσωπό του από το ασθενικό φως που είχα ανά

ψει. Κάτι που έφαγε στο Παρίσι τον είχε πειράξει, αλλά μου είπε να μην 

ανησυχώ. Το επόμενο πρωί μού έδωσαν ένα σημείωμά του: μου έλεγε 

ότι είχε συνέλθει αλλά έπρεπε να προφτάσει το πρώτο τρένο για το Πα

ρίσι και ζητούσε συγγνώμη για την αναστάτωση που μου προξένησε. 

Αργότερα το ίδιο πρωί ο Λβοφ ανέφερε ότι την επομένη θα ερχόταν 

ο Πόλινγκ για λίγες ώρες. Αμέσως άρχισα να σκαρφίζομαι τρόπους που 

θα μου επέτρεπαν να καθίσω δίπλα του στο μεσημεριανό φαΥπτό. Η επί

σκεψή του όμως δεν είχε σχέση με την επιστήμη. Ο Τζέφρι Γουάιμαν, ο 
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επισmμoνΙKός μας επιτεΊpαμμένoς σro Παρίσι και γνωστός του Πόλινγκ, 

σκέφτηκε ότι ο Λάινους και π Άβα Έλεν θα ευxαρισrιόνταν με την αυ

σmρή γοητεία των κτιρίων του 130u αιώνα. Σε ένα διάλειμμα σmν πρωι

νή συνεδρίαση, το μάτι μου πήρε το κοκαλιάρικο αρισrOKραΤΙKό πρό

σωποτου ΓoUΆιμανΠOυ αναζΠτούσε τον Αντρέ Λβοφ. Το ζεύγος Πόλινγκ 

ήταν επίσης εκεί και σύντομα άρχισαν να κουβεντιάζουν με το ζεύγος 

Nτέλμπρouκ. Μετά ο Ντέλμπρουκ ανέφερε ότι σε δώδεκα μήνες θα πή

γαινα σro Καλ Τεκ. Έμεινα για λίγο μόνος με τον Λάινους. Η συζήτησή 

μας επικεντρώθηκε σmν πιθανότητα να συνεχίσω τη μελέτη των ιών με 

ακτίνες χ όταν θα πήγαινα σmν Πασαντίνα. Για το DΝΑδεν έγινε σχεδόν 

κουβέντα. σων αναφέρθηκα σrα ακτινογραφήματα που ελήφθησαν 

σro Κολέγιο Κινγκ, ο Λάινους εξέφρασε την άποψη ότι για να κατανοη

θεί η δομή τωννουκλεϊνικών οξέων απαιτείται μια πολύ προσεγμένη δου

λειά με ακτίνες χ, του επιπέδου που έκανε ο ίδιος με τους συνεργάτες 

του σrα αμινοξέα. 

Με την Άβα Έλεντα πήγα καλύτερα. Μόλις έμαθε ότι θα πήγαινα σro 

ΚέμΠΡΙΤζ τον επόμενο χρόνο, μου μίλησε για τον γιο της Πίτερ. ΓνώΡΙζα 

ήδη ότι ο Πίτερ είχε γίνει δεκτός από τον Μπραγκ ως υποψήφιος διδά

κτορας, με επιβλέποντα τον Τζον Κέντριου. Αυτό έγινε αν και οι βαθμοί 

του σro Καλ Τεκ δεν ήταν και τόσο καλοί, ακόμη και αν έπαιρνε κανείς 

υπόψη του τη μακροχρόνια ταλαιπωρία του από μονοπυρήνωση. Ο Τζον 

όμως δεν θέλησε να κάνει θέμα την επιθυμία του Λάινους να δουλέψει 

ο Πίτερ μαζί του, αφού μάλισrα γνώΡΙζε ότι εκείνος και η όμορφη ξανθιά 

αδελφή του έδιναν καταπληκτικά πάρτι . Αν τον επισκέmονταν ο Πίτερ 

και η Λίντα, αναμφίβολα το περιβάλλον του ΚέμΠΡΙΤζ θα ζωντάνευε. Τον 

εποχή εκείνη, το όνειρο κάθε φοιτητή της χημείας σro Καλ Τεκ ήταν να 

παντρευτεί τη Λίντα και να κάνει την τύχη του. Τα κουτσομπολιά για τον 

Πίτερ επικεντρώνονταν σrις ΓUναίKες και ήταν κάπως συγκεχυμένα. Τώ

ρα όμως η Άβα Έλεν μού είπε εμπισrευτΙKά ότι ο Πίτερ ήταν εξαιρετικά 

καλό παιδί που όλοι χαίρονταν να τον έχουν κοντά τους τόσο όσο και η 

ίδια. Παρ' όλα αυτά, δεν πείσmKα (δίχως και να της το ομολογήσω βέ

βαια) ότι ο Πίτερ θα πρόσφερε σro εργαστήριό μας τόσα όσα η Λίντα. 

Όταν ο Λάινους έγνεψε ότι έπρεπε να πηγαίνουν, δήλωσα σmν Άβα Έλεν 
ότι θα βοηθούσα τον γιο της να πρoσαρμoσrεί σrην περιορισμένη ζωή 

του μεταπτυχιακού φοιτητή σro ΚέμΠΡΙΤζ. 

Ένα γκάρντεν πάρτι σro Σαν Σouσί, σro εξοχικό σηίτι της βαρόνης 

Εντμόντ Ρότσιλντ, σήμανε το τέλος του συνεδρίου. Το ντύσιμο δεν ήταν 

απλό πράγμα για μένα. Λίγο πριν από το βιοχημικό συνέδριο μου έκλε

ψαν όλα τα υπάρχοντα μου σro κουπέ του τρένου ενώ κοιμόμουν. Εκτός 

από λίγα πράγματα που ψώνισα από μια σrρατιωΤΙKή καντίνα, τα ρούχα 

που μου απόμειναν τα είχα διαλέξει για ένα προσεχές ταξίδι μου σrις Ιτα

λικές Άλπεις. Και ενώ ένιωθα άνετα κάνοντας την ομιλία μου με σορτς, 
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η γαλλική ανnπροοωπεία φοβόταν ότι θα έκανα ένα ακόμη βήμα και θα 

έφτανα στο Σαν Σουσί με mv ίδια αμφίεση. Ένα δανεικό σακάκι και μια 

γραβάτα με έκανε εμφανίσιμο καθώς το λεωφορείο μάς άφησε μπρο

στά στο πελώριο εξοχικό σπίτι 

α Σολ Σπίγκελμαν και εγώ πήγαμε κατευθείαν σε ένα γκαρσόνι που 

πρόσφερε καπνιστό σολομό και σαμπάνια, και έπειτα από λίγα λεπτά κα

τάλαβα mv αξία mς καλλιεργημένης αριστοκρατίας. Λίγο πριν ξαναπά

ρουμε το λεωφορείο, τριγύΡΙζα στο μεγάλο σαλόνι όπου κυριαρχούσαν 

ένας Χαλ και ένας Ρούμπεν. Η βαρόνη εκμuστnpΕUΌταν σε κάποιουςπό

σο ευχαριστήθηκε που είχε τόσο διακεκριμένους επισκέπτες. Λυπόταν, 

όμως, που ο παλαβός Άγγλος από το ΚέμΠΡΙΤζ είχε αποφασίσει να μην 

έρθει και να δώσει κέφι στο πάρτι . Για μια στιγμή δεν καταλάβαινα τι εν

νοούσε, ύστερα όμως συνειδητοποίησα ότι ο Λβοφ είχε κρίνει σκόπιμο 

να προειδοποιήσει m βαρόνη για mv παρouσίαενός μισόγυμνου και εκ

κεντρικού rnIoκrnm. Το μήνυμα που πήΡα από mv npώm μου επαφή 

με mv αριστοκρατία ήταν σαφές. Δεν θα με ξαναπροσκαλούσαν αν συ

μπεριφερόμουν όπως όλοι οι άλλοι. 
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Προς μεγάλη στεναχώρια του Φράνσις, δεν είχα καμιά διάθεση να 

συγκεντρωθώ στο DΝΑ όταν τελείωσαν οι καλοκαιρινές μου δια

κοπές. Ήμουν απορροφημένος από το σεξ, αλλά όχι του είδους 

που ήθελε ενθάρρυνση. Οι συνήθειες ζευγαρώματος των βακτηριδίων 

ήταν OμOλOγOυμέν<Jχ; ένα μοναδικό θέμα συζήτησης, αφού κανένας από 

το κοινωνικό περιβάλλον του Φράνσις και της Οντίλ δεν θα μπορούσε 

να φανταστεί ότι τα βακτηρίδια έχουν σεξουαλική ζωή. Εξάλλου, η διε

ρεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα κατάφεραν ήταν θέμα ανθρώπων 

με υποδεέστερες νοητικές ικανότητες. KUΚΛαρoΡOύσαν φήμες στο Ρουα

γιομόντ ότι υπήρχαν αρσενικά και θηλυκά βακτηρίδια, αλλά μόνο κατά 

τις αρχές του Σεπτέμβρη, μετά την παρακολούθηση ενός μικρού συνε

δρίου γενετικής μικροβίων στην Πολάνζα, όπου πήρα τις ηληροφορίες 

μου από αυτούς που έκαναν τις ανακαλύψεις, κατάλαβα τι μου γινόταν. 

Ο Καβάλι-Σφόρτσα και ο ΜπιλΧέις μίλησαν για τα πειράματα με τα οποία 

οι ίδιοι και ο Τζόσουα Λέντερμπεργκ απέδειξαν την ύπαρξη δύο ευδιά

κριτων φύλων βακτηριδίων. 

Η εμφάνιση του Μπιλ ήταν η πιο ανιαρή του τριήμερου συνεδρίου: 

πριν από την ομιλία του ουδείς, πλπν του Καβάλι-Σφόρτσα, γνώΡΙζε πως 

υπάρχει. Μόλις όμως τελείωσε τη μετρημένη ομιλία του, όλοι στο ακροα

τήριο κατάλαβαν ότι έσκασε μια βόμβα στον κόσμο. Το 1946 ο Τζόσουα, 

μόλις είκοσι ετών τότε, εμφανίστηκε στον κόσμο της βιολογίας ανακοι

νώνοντας ότι τα βακτηρίδια ζευγαρώνουν και ότι παρουσιάζΟυν γενετι

κό ανασυνδυασμό. Έκτοτε, έκανε τόσο πολλά και ωραία πράγματα που 

ουσιαστικά κανείς άλλος, πλπν του Καβάλι, δεν τολμούσε να δουλέψει 

στο ίδιο πεδίο. Ακούγοντας τον Τζόσουα να κάνει ατέρμονες Ραμπελι

κές ομιλίες τριών έως πέντε ωρών καταλάβαινες ότι είχες να κάνεις με 

ένα «τρομερό παιδί». * Ακόμη είχε και τη σχεδόν θέική ιδιότητα να αυ

ξάνεται σε διαστάσεις κάθε χρόνο, με το ενδεχόμενο να γεμίσει σιγά σι

γά το σύμπαν. 

Παρόλο το καταπλπκτικό μυαλό του Τζόσουα, η γενετική των βα

κτηριδίων γινόταν χρόνο με το χρόνο όλο και πιο μπερδεμένη. Μόνο ο 

Τζόσουα έβρισκε κάποια ευχαρίστηση από τη δυσκολία που χαρακτήρι

ζε τα ραβινικού ύφους πρόσφατα άρθρα του. Πότε πότε πρoσnαθOύσα 

* Γαλλικά στο κείμενο: enfant terήble. (Σ.τ.Μ.) 
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να διαβάσω κάποιο από αυτά αλλά μοιραίως φράκαρα και το άφηνα γι' 

άλλη φορά. Δεν χρειαζόταν να είσαι ιδιοφυία για να καταλάβεις ότι η ανα

κάλυψη των δύο φύλων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλασική γενετική 

ανάλυση των βακτηριδίων. Από συζητήσεις όμως με τον Καβάλι, κατα

λάβαινε κανείς ότι ο Τζόσουα δεν ήταν έτοιμος να σκεφτεί απλά. Του 

άρεσε η κλασική γενετική παραδοχή ότι αρσενικά και θπλυκά κύτταρα 

συνεισφέρουν ίσες ποσόmτες γενετικού υλικού, αν και η εργαστηριακή 

ανάλυση έδειχνε ότι το θέμα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα περίπλοκο. Αντί

θετα, ο συλλογισμός του Μπιλ άΡΧΙζε απόm φαινομενικά αυθαίρεm πα

ραδοχή ότι μόνο ένα μέρος του αρσενικού χρωμοσωμικού υλικού ει

σέρχεται στο θπλυκό κύπαρο. Με αυτό το δεδομένο, οι περαιτέρω 

συλλογισμοί απλουστεύονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Μόλις επέστρεψα στο ΚέμΠΡΙΤζ, πήγα κατευθείαν στη βιβλιοθήκη 

αναζητώντας τα περιοδικά στα οποία ο Τζόσουα είχε δημοσιεύσει mv 

τελευταία του δουλειά. Με αγαλλίαση διαπίστωσα ότι όλες σχεδόν οι έως 

εκείνη m στιγμή μπερδεμένες γενετικές διασταυρώσεις είχαν πλέον νόη

μα. Λίγα ζευγαρώματα παρέμεναν ακόμα ανεξήγητα, αλλά έστω κι έτσι, 

η συντριmική πλειονόmτα των αποτελεσμάτων είχε πια νόημα, κι άρχι

σα να πιστεύω ότι βρισκόμουν στον σωστό δρόμο. Με ιδιαίτερη ευχαρί

στηση αναλογιζόμουν mv πιθανόmτα ο μεν Τζόσουα να επιμείνει 
·
στον 

κλασικό τρόπο σκέmεσθαι, εγώ δε να πετύχαινα το απίστευτο κατόρ

θωμα να τον προλάβω στη σωστή ερμηνεία των δικών του πειραμάτων. 

Η επιθυμία μου να ξεκαθαρίσω τις ασάφειες στο έργο του Τζόσουα 

άφηνε αδιάφορο τον Φράνσις. Η ανακάλυψη ότι τα βακmρίδια διαιρού

νταν σε αρσενικά και θπλυκά τον διασκέδαζε αλλά δεν τον διέγειρε. Πέ

ρασε σχεδόν όλο του το καλοκαίρι συγκεντρώνοντας ανούσια αποτελέ

σματα για τη διδακτορική του διατριβή, και τώρα του έκανε κέφι να 

ασχοληθεί με σπουδαία πράγματα. Η ανόητη ενασχόληση με το κατά 

πόσον τα βακmρίδια έχουν ένα, δύο ή τρία χρωμοσώματα δεν θα μας 

βοηθούσε να γνωρίσουμε m δομή του DΝΑ. Εφόσον παρακολουθούσα 

τα δημοσιεύματα για το DΝΑ, υπήρχε κάποια ελπίδα ότι κάτι θα ξεπη

δούσε από τις συζητήσεις μας κατά το μεσημεριανό φαγητό ή mv ώρα 

του τσαγιού. Αλλά εάν επέστρεφα στη καθαρή βιολογία, η μικρή υπε

ροχή που είχαμε έναντι του Λάινους θα μπορούσε να εξαφανιστεί. 

Αυτό το χρονικό διάστημα το μυαλό του Φράνσις το τριβέλΙζε και 

κάτι ακόμη: ότι οι κανόνες του Τ σάργκραφ ήταν το πραγματικό κλει

δί mς υπόθεσης. Όταν μάλιστα έλειπα στις Άλπεις, προσπαθούσε επί 

μία εβδομάδα να αποδείξει πειραματικά ότι σε υδατικά διαλύματα 

δρουν ελκτικές δυνάμεις μεταξύ mς αδενίνης και mς θυμίνης και με

ταξύ mς γουανίνηςκαι mςκuτοσίνης. Αλλά οι προσπάθειές του δεν έδει

ξαντίποτε. Επιπλέον, δεν αισθανόταν άνετα μιλώντας με τον Γκρίφιθ. Τα 

μυαλά τους δεν αλλπλεπιδρούσαν σωστά και υπήρχαν μεγάλα αμήχανα 
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διαλείμματα όταν ο Φράνσις προσπαθούσε να ξεδιαλύνει mv αξία κά

ποιας θεωρίας. Αιπό όμως δεν αποτελούσε και λόγο να μην πει στον Μό

ρις ότι πιθανώς η αδενίνη έλκυε m θυμίνη και η γOUΑνίνη mv κιποσίνη. 

Επειδή έπρεπε να πάει στο Λονδίνο κατά τα τέλη Οκτωβρίου για κάποιον 

άλλο λόγο, έστειλε ένα σημείωμα στον Μόρις λέγοντάς του ότι θα πή
γαινε στο εργαστήριο του Κινγκ. Η απάνmση με mv οποία τον καλούσε 

και για μεσημεριανό ήταν αναπάντεχα κεφάm, και έτσι ο Φράνσις ήλπι

ζε να έχει μια ρεαλιστική συζήmση για το DNA. 

Έκανε, όμως, το λάθος να προσποιηθεί από ευγένεια ότι δήθεν δεν 

ενδιαφερόταν πολύ για το ΟΝΑ, κι άρχισε να μιλάει για πρωτέίνες. Του

λάχιστον ο μισός χρόνος του γεύματος σπαταλήθηκε με αιπόντον τρό

πο. Εν συνεχεία ο Μόρις πέρασε στο θέμα mς ΡόζΙ και άρχισε να μιλάει 

ασταμάmτα και πληκτικά για mv έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους mς. 

Εντωμεταξύ το μυαλό του Φράνσις γαντζώθηκε σε ένα πιο διασκεδα

στικό θέμα. Μόλις τελείωσε το γεύμα, θυμήθηκε ότι έπρεπε να βιαστεί 

για να προφτάσει ένα ραντεβού στις δυόμισι. Έφυγε βιαστικά από το κτί

ριο και βρισκόταν πια στο δρόμο όταν συνειδητοποίησε ότι δεν ανα

φέρθηκε σm σύμmωσn ανάμεσα στους υπολογισμούς του Γκρίφιθ και 

στα αποτελέσματά του Τσάργκραφ. Επειδή όμως θα φαινόταν τελείως 

ανόητο να επιστρέψει, προχώρησε στη δουλειά του και επέστρεψε το 

ίδιο βράδυ στο ΚέμΠΡΙΤζ. Το επόμενο πρωί, όταν μου ανέφερε το μάταιο 

του γεύματος, προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιον ενθουσιασμό για 

να καταπιαστούμε ξανά με m δομή. Για μένα όμως δεν είχε και πολύ νόη

μα μια νέα προσπάθεια για το DNA. Δεν είχαν έρθει στο φως καινούργια 

δεδομένα, ικανά να διώξουν m δυσάρεσm ανάμνηση mς πανωλεθρίας 

του περασμένου χειμώνα. Το μόνο νέο αποτέλεσμα που ίσως είχαμε ώς 

τα Χριστούγεννα ήταν το περιεχόμενο του ΟΝΑ-φάγου Τ 4 σε δισθενή 

μέταλλα. Αν βρισκόταν μια μεγάλη τιμή θα αποτελούσε τεκμήριο δέ

σμευσης Mg++ στο DNA. Με μια τέτοια ένδειξη θα μπορούσα να πιέσω 

τις ομάδες του Κινγκ να αναλύσουν τα δείγματα του ΟΝΑ. Οι npoomI

κές, όμως, για άμεσα αναμφισβήmτα αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο 

καλές. Πρώτα πρώτα ο συνάδελφος του Μαλχόε, ο Νιλς Γιερν, έπρεπε 

να στείλει το φάγο από mv ΚΟΠΕΝΧάγη. Σm συνέχεια θα έπρεπε να κα

νονίσω για ακριβείς μετρήσεις τόσο των δισθενών μετάλλων όσο και mς 

περιεκτικόmτας του ΟΝΑ. Τελικά, θα έπρεπε να κουνηθεί και η ΡόζΙ. 

Ευτυχώς, ο Λάινους δεν φαινόταν να αποτελεί άμεση απειλή στο μέ

τωπο του ΟΝΑ. Ο Πίτερ Πόλινγκέφτασε με τα εμπιστειπικά νέα ότι ο πα

τέρας του ήταν απορροφημένος με σχέδια για mv υπερελίκωση των 

α-ελίκων σmνπρωτέϊνη των μαλλιών, mνκεράτινη. Αιπό δεν ήταν ιδιαί

τερα καλό νέο για τον Φράνσις. Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν, μπαινό

βγαινε σε ΕUφOΡΙKές καταστάσεις για τον τρόπο που είναι πακεταρι

σμένες οι α-έλικες σε εσπειραμένα σπειράματα. Το πρόβλημα ήταν ότι 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



120 Τζέιμς Γουότσον 

τα μαθηματικά του ηοτέ δεν έδεναν απόλιπα. σων τον ηίεζαν, παρα

δεχόταν πως οι σκέψεις του ήταν κάπως συγκεχυμένες. Τώρα αντιμε

τώΠΙζε την πιθανότητα να πιστωθεί ο Λάινους με τα εσπειραμένα σπει

ράματα, μολονότι η λύση του δεν ήταν η καλίπερη. 

Διέκοψε την ερευνητική δουλειά για τη διδακτορική διατριβή του 

ώστε να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές του στις εξισώσεις των εσπει

ραμένων σπειραμάτων. Αυτή τη φορά οι εξισώσεις βγήκαν χάρη στη 

βοήθεια του Κρέισελ, που είχε έρθει στο ΚέμΠΡΙΤζ να περάσει ένα Σαβ

βατοκύριακο με τον Φράνσις. Στα γρήγορα γράφτηκε μια μικρή ανα

κοίνωση και δόθηκε στον Μπραγκ να τη στείλει στη συντακτική επιτρο

πή του Nature, με ένα συνοδειπικό σημείωμα που να ζΠτοΟΟε την ταχεία 

δημοσίευση. Εάν έλεγαν στα μέλη της συντακτικής επιτροπής ότι ένα 

βρετανικό άρθρο υπερέβαινε τον μέσο όρο, θα προσπαθούσαν να το δη

μοσιεύσουν σχεδόν αμέσως. Με λίγη τύχη, τα εσπειραμένα σπειράματα 

του Φράνσις θα τυπώνονταν ταιπόχΡονα, αν όχι νωρίτερα από εκείνα 

του ΠόλινΥκ. 

Έτσι, μέσα και έξω από το ΚέμΠΡΙΤζ αναπτυσσόταν η άποψη ότι το 

μυαλό του Φράνσις ήταν ένα πραγματικό απόκτημα. Αν και μερικοί δια

φωνούντες πίστευαν ακόμη πως ήταν μια φλύαρη μηχανή κατασκευής 

γέλιου, εκείνος κατάφερνε να λύνει προβλήματα. Μια ένδειξη ότι η φήμη 

του μεγάλωνε συνεχώς ήταν η πρόσκληση που του έστειλε ο Ντέιβιντ 

Χάρκερ στις αρχές του φθινοπώρου να δουλέψει μαζί του στο Μπρού

κλιν για ένα χρόνο. Ο Χάρκερ, που είχε συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο 

δολάρια για να επιλύσει τη δομή του ενζύμου ριβoνoUΚΛΕάση, ανΟζΠτούσε 

ταλέντα, και η προσφορά των έξι χιλιάδων το χρόνο φαινόταν εξαιρετικά 

γενναιόδωρη στηνΟντίλ. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα συναισθήματα του 

Φράνσις ήταν αντιφατικά. θα έπρεπε να υπήρχε κάποιος λόγος που κυ

κλοφορούσαν τόσο πολλά αστεία για το Μπρούκλιν. Εξάλλου, ποτέ δεν 
είχε πάει στην Αμερική, και ακόμη και το Μπρούκλιν θα μπορούσε νααπο

τελέσει τη βάση απ' όπου θα επισκεπτόταν πιο ανεκτές περιοχές. Απότην 

άλλη, εάν ο Μπραγκ ήξερε ότι ο Κρικ θα έφευγε για ένα χρόνο, θα μπο

ρούσε να έβλεπε με καλίπερο μάτι το αίτημα του Μαξ και του ΤζΟν να ξα

ναδιοριστεί ο Φράνσις για άλλα τρία χρόνια αφού υπέβαλλε τη διατριβή 

του. Η καλίπερη λύση φαινόταν να είναι να δεχτεί προσωρινά την προ

σφορά. Στα μέσα του Οκτωβρίου, λοιπόν, έγραψε στον Ηarkerότι θα πή

γαινε στο Μπρούκλιν το φθινόπωρο του επόμενου χρόνου. 

Καθώς προχωρούσε το φθινόπωρο, εγώ παρέμεινα παγιδευμένος 

με τα ζευγαρώματα των βακτηριδίων. Πήγαινα συχνά στο Λονδίνο να 

συζητήσω με τον Μπιλ Χέις, στο εργαστήριό του, στο Νοσοκομείο 

του Χάμερσμιθ. ΊΌ μυαλό μου επέστρεφε στο ΟΝΑ τα βράδια, όταν 

κατόρθωνα να τρώω με τον Μόρις πριν επιστρέψω στο ΚέμΠΡΙΤζ. Με

ρικά απογεύματα, όμως, την κοπανούσε αθόρυβα και το εργαστήριο 
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πίστευε ότι είχε φιλενάδα. Τελικά, αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα 

το πονηρό. Περνούσε τα απογεύματά του σε ένα γυμναστήριο μαθαί

νοντας ξιφασκία. 

Η κατάσταση με m ΡόζΙ παρέμενε λεπτή, όπως πάντα. ·Ot:αν ο Μόρις 

επέστρεψε από m Βραζιλία, σxηματίσmKε η σαφής εντύπωση ότι θεω

ρούσε m συνεργασία μεταξύ τους περισσότερο αδύναm παρά ποτέ. Για 

να αμβλυνθεί η κατάσταση, ο Μόρις άρχισε να δουλεύει σm μικροσκο

πία συμβολής, με στόχο να ανακαλύψει ένα τρικ να ΖUΓίζει τα χρωμοσώ

ματα. Το εΡώmμα να βρισκόταν για m Ρόζι μια θέση κάπου αλλού είχε 

τεθεί στο αφεντικό του τον Ράνταλ, αλλά το καλίπερο που μπορούσαν να 

ελπίζΟυν ήταν για κάποια θέση έπειτα από ένα χρόνο. Ήταν, βέβαια, αδύ

νατο να διωχθεί αμέσως με αιτιολογία το αντιπαθητικό mςχαμόγελο. Τα 

ακτινογραφήματά mς, πάντως, γινόταν όλο και πιο ωραία. Δεν έδειχνε, 

όμως, κανένα σημάδι ότι οι έλικεςmςάρεσανπερισσότερο από πριν. Επι

πλέον, πίστευε πως υπήρχαν ενδείξεις ότι η ραχοκοκαλιά με τα φωσφο
ρυλιωμένα σάκχαρα βρισκόταν στο εξωτερικό του μορίου. Δεν υπήΡχε 

τρόπος να κρίνει κανείς αν ο ισχυρισμός mς είχε κάποια επισmμoνική 

βάση. 'Οσο ο Φράνσις και εγώ αποκλειόμασταν απάτα πειραματικά απα

τελέσματα, η καλίπερη στάση ήταν να κρατούμε ανοιχτό το μυαλό. Γι' 

αυτό και εγώ επέστρεψα στις σκέψεις μου για το σεξ. 
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Aυrή την εποχή ζούσα σro Κολέγιο Κλερ. Λίγο καιρό αφότου πή

γα σro Κάβεντις, ο Μαξ κατάφερε να με βάλει σro Κλερ ως με

ταπτuxιαKό φoιτητή. Το να κάνω άλλη διδακτορική διατριβή ήταν 

ανόητο, αλλά μόνο με αυτό το κόλπο θα μπορούσα να αποκτήσω δω

μάτιο σro κολέγιο. Το Κλερ ήταν μια πολύ καλή επιλογή, εντελώς ανα

πάντεχη. ·Οχι μόνο ήταν σro Καμ με έναν πανέμορφο κήπο, αλλά, όπως 

έμαθα αργότερα, ήταν ιδιαίτερα διακριτικό απέναντι σroυς Αμερικανούς. 

Πριν γίνει όμως αυτό, παραλίγο να κολλήσω σro Κολέγιο ΤζίζΟυς. 

Επειδή δεν είχα κανονίσει έγκαιρα για τον τόπο διαμονής μου, ο Μαξ και 

ο Τζον σκέφτηκαν ότι θα είχα περισσότερες πιθανότητες να γίνω δεκτός 

σε ένα από τα μικρά κολέγια, επειδή είχαν σχετικά λιγότερους μεταπτυ

χιακούς φοιτητές από ό,τι τα μεγάλα, πιο φημισμένα και πλούσια κολέ

για, όπως το Τρίνιτι ή το Κινγκ. Έτσι ο Μαξ ρώτησε τον φυσικό Ντένις 

Γουίλκινσον, ερευνητική τότε σro Τζίζους, αν υπήρχε κενή θέση σro δι

κό του Κολέγιο. Την επομένη ο Ντένις πέρασε να μας πει ότι το ΤζίζΟυς 

θα με δεχόταν. ·Επρεπε, λοιπόν, να κανονίσω ένα ραντεβού για να μάθω 

τις διατυπώσεις της εγγραφής μου. 

Λίγα λόγια, όμως, με τον επόπτη του κολεγίου με έκαναν να το βά

λω σrα πόδια. Το ότι το Τζίζους είχε λίγους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

φαίνεται ότι σχετιζόταν με τη φοβερή φήμη του κατά μήκος του ποτα

μού. Κανένας μεταπτuxιαKός φoιτητής δεν μπορούσε να ζήσει εκεί. Έτσι, 

οι μόνες προβλεπόμενες επιmώσεις για ένα μέλος του ΤζίζΟυς ήταν λο

γαριασμοί για την απόκτηση ενός διδακτορικού που εγώ έτσι κι αλλιώς 

δεν θα αποκτούσα. Ο Νικ Χάμοντ, ο κλασικιστής γενικός επόπτης του 

Κλερ, μου περιέγραψε μια πολύ πιο ικανοποιητική προοmική για τους 

ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στον δεύτερο μου χρόνο θα μπορού

σα να εγκατασrαθώ σro κολέγιο. Επιπλέον σro Κλερ θα συναντούσα και 

αρκετούς αμερικανούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Εντούτοις, κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου που πέρασα σro Κέ

μπρΙΤζ, όταν έμενα σro Τένις Κορτ Ρόουντ μετους Κέντριου, δεν είχα και 

μεγάλη επαφή με την κολεγιακή ζωή. Μετά την εγγραφή μου πήγα στην 

τραπεζαρία για μερικά γεύματα, ώσπου συνειδητοποίησα ότι ήταν μάλ

λον απίθανο να συναντήσω κανέναν σro διάλειμμα των δέκα με δώδεκα 

λεmών που χρειαζόταν για να καταπιείς την καφετιά σούπα, το σκληρό 

κρέας και την πηχτή πουτίγκα που πρόσφεραν τα περισσότερα βράδια. 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



124 Τζέιμς Γουότσον 

Ακόμη και τον δείπερο χρόνο στο ΚέμΠΡΙΤζ, όταν εγκαταστάθηκα σε 

ένα διαμερισματάκι του Κλερ Μεμόριαλ Κορτ, συνέχισα το μποϊκοτάζ 

μου στο κολεγιακό φαγητό. Στο Γουίμ μπορούσα να πάρω το πρωινό μου 

πολύ αργότερα απ' ό,τι στην τραπεζαρία του Κολεγίου. Για τρία σελίνια 

και έξι πένες, το Γουίμ πρόσφερε ένα ζεστούτσικο μέρος όπου μπορού

σες να διαβάσεις τους Tίmes, ενώ κάτι τύποι του Τρίνιτι με κολοβά κα

πέλα ξεφύλλιζαν mv Telegraph ή το News Chronicle. Το να βρεις κα

τάλληλο βραδινό φαγητό στην πόλη ήταν δυσκολότερο. Έτρωγα στο 

«Arts» ή στο ξενοδοχείο «Bath» μόνο σε εξαιρετικέςπεριmώσεις, γι' αυ

τό όταν η Οντίλ ή η Ελίζαμπεθ Κέντριου δεν με προσκαλούσαν για φα

γητό, έπαιρνα το δηλητήριο που πρόσφεραν τα τοπικά ινδικά και κu

πριακά μαγαζιά. 

Το στομάχι μου άvrεξε μόνο ώς τις αρχές Νοεμβρίου, οπότε άρχισαν 

να με ταλαιπωρούν φοβεροί πόνοι σχεδόν κάθε βράδυ. Η θεραπεία πό

τε με σόδα φαγητού και πότε με γάλα δεν βοήθησε. Παρά τις διαβε

βαιώσεις mς Ελίζαμπεθ ότι δεν είχα τίποτε, πήγα στο παγωμένο ιατρείο 

ενός τοπικού γιατρού, στην οδό Τρίνιτι. Αφού με άφησε να θαυμάσω τα 

κουπιά στους τοίχους του, με έδιωξε με μια ouvrayή για ένα μπουκάλι με 

άσπρο υγρό που θα έπρεπε να το παίρνω μετά τα γεύματα. Αυτό με βά

σταξε για δύο εβδομάδεςπερίπou, οπότε με άδειο το μπουκάλι επέστρεψα 

στο ιατρείο με το φόβο πως είχα έλκος. Τα νέα όμως ότι οι πόνοι δυσπε

ψίας ενός αλλοδαπού ήταν επίμονοι δεν φαίνεται να προκάλεσαν m συ

μπάθεια του γιατρού. Βρέθηκα, λοιπόν, και πάλι στο δρόμο με μια συ

vrayή για περισσότερο απ' αυτό το άσπρο πράμα. 

Εκείνο το βράδυ πετάχmκα ώςτο καινούργιο σπίτι του ζεύγους Κρικ 

που μόλις το είχαν αγοράσει, ελπίφvrας ότι λίγο κουτσομπολιό με mv 

Οντίλ θα με έκανε να ξεχάσω το στομάχι μου. Το Γκριν Ντορ είχε εγκα

ταλειφθεί πρόσφατα για μια πιο ευρύχωρη κατοικία κοvrά στο Πόρτοu

γκαλ Πλέις. Η φοβερή ταπετσαρία στο κάτω πάτωμα είχε ήδη αφαιρεθεί 

και η Οντίλ έραβε κουρτίνες κατάλληλες για ένα σπίτι που ήταν αρκετά 

μεγάλο ώστε να διαθέτει και μπάνιο. Μου πρόσφεραν ένα ποτήρι ζεστό 

γάλα κι αρχίσαμε να συζητούμε για mv ανακάλυψη mς Νίνας, μιας νέας 

δανέζας φίλης au ρairτου Μαξ, από τον Πίτερ Πόλινγκ. Ύστερα συζητή

σαμε πώς θα μπορούσα να αποκτήσω διασυνδέσεις με το αριστoκρaτo

ρικό οικοτραρείο που διεύθυνε η Καμίλ, το «Ρορ Pήor», στη ΣκρόουπΤέ

ρας αριθ. 8. Το φαγητό στο οικοτροφείο δεν ήταν καλύτερο από εκείνο 

mςτραπεζαρίαςτου Κολεγίου αλλά οι Γαλλιδούλες που έρχοvrαν στο Κέ

μπρΙΤζ για να βελτιώσουν τα αγγλικά τους ήταν το κάτι άλλο. Δυστυχώς, 

δεν μπορούσε κανείς να ζητήσει απευθείας μια θέσπ στο τραπέζΙ mς Ρορ. 

ΑνΓ αυτού, η Οντίλ και ο Φράνσις σκέφmκαν ότι η καλύτερη τακτική για 

να βάλω το πόδι μου στο κατώφλι του οικοτροφείου, ήταν να αρχίσω μα

θήματα γαλλικών με mv Ποπ, ο ΣUΝXωρεμένoς σύζUγος mς οποίας ήταν 
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Kαθηγnτής των γαλλικών πριν από τον πόλεμο. Εάν ταίριαζα στις προτι

μήσεις mς Ποπ, ίσως με καλούσε σε ένα από τα απογευματινά mς, οπό

τε θα συναντούσα mv τελευταία φουρνιά των ξένων κοριτσιών. Η Οντίλ 

υποσχέθηκε να τηλεφωνήσει σmν Ποπ να δει αν μπορούσαν να κανονι

στούν τα μαθήματα και εγώ γύρισα με το ποδήλατο στο κολέγιο, ελπίζΟ

ντας ότι σύντομα οι πόνοι στο στομάχι μου δεν θα είχαν λόγο να υπάρ

χουν. Μπαίνοντας στο δωμάτιό μου άναψα μια φωτιά στο τζάκι, 

γνωρίζΟντας ότι δεν υπήρχε nεpimωσn να εξαφανιστεί ο αχνόςmς ανα

πνοής μου πριν πέσω για 000. Επειδή τα δάκτυλά μου ήταν πολύ παγω

μένα και δεν θα μπορούσα να γράψω ευανάγνωστα, KOυλoυριάσmKα κο

ντά στο Τζάκι, ονειροπολώντας τον τρόπο που διάφορες αλυσίδες ΟΝΑ 

θα μπορούσαν να αναδιπλώνονται με όμορφο και κατά προτίμηση επι

σmμoνΙKό τρόπο. Γρήγορα, όμως, σταμάmσα να σκέφτομαι σε μορια

κό επίπεδο και άρχισα κάτι πιο εύκολο: να διαβάζω βιοχπμικά άρθρα για 

τους συσχετισμούς μεταξύ ΟΝΑ, RNA και πρωτέινικής σύνθεσης. 

Οι ώς τότε γνώσεις με έκαναν να πιστεύω ότι το ΟΝΑ είναι η μήτρα 

πάνω στην οποία κατασκευάζΟνταν οι αλυσίδες του RNA. Με m σειρά 

τους, αλυσίδες του RNA ήταν οι πιθανότερες μήτρες για m σύνθεση πρω

τέι'νών. Υπήρχαν και κάτι θολά αποτελέσματα με αχινούς που ερμηνεύσ

νταν ως μετατροπή του ΟΝΑ σε RNA, αλλά προτίμησα να εμπιστευτώ άλ

λα πειράματα που έδειχναν ότι τα μόρια ΟΝΑ από τη στιγμή που 

συντίθενται είναι πολύ πολύ σταθερά. Η ιδέα ότι τα γονίδια είναι αθάνα

τα μου άρεσε πολύ. Κόλλησα, λοιπόν, στον τοίχο πάνω από το γραφείο 

μου ένα φύλλο χαρτί όπου έγραψαΟΝΑ -t RNA -t πρωτέίνη. Τα βέλη δεν 

σήμαιναν χημικούς μετασχηματισμούς αλλά εννοούσαν m μεταφορά 

γενετικών πληροφοριών από τις αλλπλOUΧίες τωννoUΚΛΕoτιδίων στα μό

ρια του ΟΝΑ στις αλλπλουχίες αμινοξέων στις πρωτέίνες. 

Αν και αΠOKOιμήθηKα ευxαρισmμένoς με m σκέψπ ότι κατάλαβα m 

σχέση μεταξύ των νουκλέινικών οξέων και mς πρωτέίνικής σύνθεσης, 

το κρύο που ένιωσα ενώ ντυνόμουν σmν παγωμένη κρεβατοκάμαρα με 

προσγείωσε σm σκληρή πραγμαΤΙKόmτα ότι ένα σλόγκαν δεν είναι υπο

κατάστατο mς δομής του DNA. Τη μόνη επιρροή που ίσως θα ασκού

σαμε ο Φράνσις και εγώ, θα ήταν να πείσουμε τους βιοχημικούς που συ

ναντούσαμε amv κοντινή ταβέρνα ότι ποτέ δεν θα μπορούσαμε να 

συλλάβουμε m θεμελιώδπ σημασία mς πολuπλοκόmτας σm βιολογία 

χωρίς αυτό. Το χειρότερο, όμως, ήταν πως ακόμη κι όταν ο Φράνσιςστα

ματούσε να σκέφτεται τα εσπειραμένα σπειράματα ή εγώ τη γενετική 

των βακmριδίων, συνεχίζαμε να είμαστε στο ίδιο σημείο όπου βρισκό

μασταν πριν από δώδεκα μήνες. Τα γεύματα μας στο «Ιγκλ» έρχονταν 

και παρέρχονταν χωρίς να αναφέρουμε καν το ΟΝΑ, αν και συνήθως στον 

περίπατό μας, κατά μήκος του ποταμού, τα γονίδια έμπαιναν σm συζή

mσή μας κάποια στιγμή. 
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Τζέιμς Γουότσον 

Πρώιμεs ιδέεs για ιη σΧέση DNA---+ RNA---+ πρωrείvηs. 
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Σε μερικούς περιπάτους μας ο ενθουσιασμός μας μεγάλωνε τόσο 

ώστε μόλις επιστρέφαμε στο γραφείο μας, aρxίζαμε να παίζΟυμε με τα 

μοντέλα. Αλλά σχεδόν αμέσως ο Φράνσις καταλάβαινε ότι ο συλλογι

σμός που στιγμιαία μας έδινε ελπίδες δεν οδπγούσε πουθενά. Επέστρε

φε, λοιπόν, στπν εξέταση των ακτινογραφπμάτων mς αιμοσφαιρίνπς, 

από τα οποία θα έβγαινε και π διατριβή του. Ορισμένες φορές συνέΧΙζα 

μόνος περίπου για μισή ώρα. Χωρίς τπν ενθαρρυντική παρουσία του 

Φράνσις, όμως, η ανικανόmτά μου να σκέφτομαι σε τρεις διαστάσεις γι

νόταν όλο και πιο φανερή. 

Γι' αυτό και δεν στεναχωριόμουν που μΟΙραζόμασταν το γραφείο μας 

με τον Πίτερ Πόλινγκ, ο οποίος έμενε στπν πανσιόν Πιτερχάουζ ως με

ταπτυχιακός φοιmmς του Τζον Κέντριου. Η παρουσία του Πίτερ σήμαι

νε πως, όταν περισσότερη επιστήμη ήταν άσκοπη, η ΣUΖΉman μπορού

σε να στραφεί στις συγκριτικές αρετές των κοριτσιών mς Α γγΜας, mς 

Ευρώπης και mς Καλιφόρνιας. Κανένα κουκΜστικο πρόσωπο, όμως, δεν 
είχε σχέση με το πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπο του Πίτερ όταν αριβάρι

σε στο γραφείο ένα απόγευμα στα μέσα Δεκεμβρίου και έβαλε τα πόδια 

του πάνω στο γραφείο του. Στο χέρι του κρατούσε ένα γράμμα από mv 

Αμερική που το είχε πάρει γυρνώντας στο Πιτερχάουζ για μεσημεριανό. 

Ήταν από τον πατέρα του. Εκτός από τα συνπθισμένα οικογενειακά 

νέα, υπήρχε και η είδηση που φοβόμασταν περισσότερο, ότι δπλαδή ο 

Λάινους είχε βρει m δομή του ΟΝΑ. Δεν έδινε λεπτομέρειες για το τι εί

χε σκαρφιστεί και γι' αυτό όσο το γράμμα περνούσε από τα δικά μου χέ

ρια στου Φράνσις και πάλι πίσω σε μένα τόσο μεγάλωνε η απογοήτευσπ 

μας. Ο Φράνσις άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω, σκεφτόμενος δυνατά 

και ελπίζοντας ότι σε κάποια μεγάλη πνευματική έξαρση θα συνελάμ

βανε το τι είχε κάνει ο Λάινους. Όσο ο Λάινους δεν μας έλεγε m λύση, 

θα είχαμε ίση αναγνώριση με αυτόν, εάν ανακοινώναμε ταυτόχρονα τα 

αποτελέσματά μας. 

Δεν καταλήξαμε σε τίποτε το αξιόλογο και ανεβήκαμε στο πάνω πά

τωμα για τσάΙ. Εκεί ενπμερώσαμε τον Μαξ και τον Τζον για το γράμμα. 

Ο Μπραγκ εμφανίστπκε κάποια στιγμή, αλλά κανείς μας δεν ήταν τόσο 

χαιρέκακος να τον πληροφορήσει ότι τα αγγλικά εργαστήρια θα ταπει

νώνονταν πάλι από τους Αμερικανούς. Καθώς μασουλούσαμε σοκολα

τένια μπισκότα, ο Τζον προσπάθησε να μας δώσει κέφι αναφέροντας 

mv πιθανόmτα να κάνει λάθος ο Λάινους. Εδώ που τα λέμε, δεν είχε δει 

ποτέ τις φωτογραφίες του Μόρις και mς ΡόζΙ. Οι καρδιές μας όμως μας 

έστελναν άλλο μήνυμα. 
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'Εως τα Χριστούγεννα δεν έφτασαν άλλα νέα από mv Πασαντίνα. 

Η διάθεσή μας Kaλιπέρεooε, γιατί αν ο Πόλινγκ είχε βρει μια πραγ

ματικά OWαρπαστικήλύσn, το μυστικό δεν θα μπορούσε να κρα
mefi για πολύ. Οπωσδήποτε, κάποιος από τους μεταΠIUxιαKoύς φοιm

τές του θα είχε δει το μοντέλο του, και αν υπήρχαν φανερές βιολογικές 

προεκτάσεις, θα μαθαίναμε γρήγορα τα νέα. Ακόμη και αν ο Λάινους 

βρισκόταν κοντά σm σωστή δομή, λίγες πιθανόmτες είχε να πλησιάσει 

και στο μυστικό mς αντιγραφής του γονιδίου. Εξάλλου, όσο περισσότε

ρο σκεπτόμαστανm χημεία του ΟΝΑ τόσο πιο απίθανο φαινόταν να έχει 
βρει m δομή ακόμη και ο Λάινους, αφού αγνοούσε παντελώς m δουλειά 

που είχε γίνει στο Κολέγιο Κινγκ. 

Περνώντας από το Λονδίνο, καθ' οδόν προς mv Ελβετία για xρIOΤou

γεννιάτικοσκι, πλnρoφόρησα τον Μόρις ότι οΠόλινγκείχε μπει στααμπε

λOXώρaφά του. ΉλΠΙζα πωςη πίεση πoυδnμιoυργήθnκε απόmν επίθεση 

του Λάινους στο ΟΝΑ θα τον έκανε να ζητήσει βοήθεια από τον Φράνσις 

κι εμένα. Αλλά ακόμη κι αν ο Μόρις πίστευε πως υπήρχε περίmωσn να 

αποσπάσει ο Λάινους βραβείο, δεν το έδειχνε. Πολύ πιο σπουδαία ήταν 

τα νέα ότι οι μέρες mς Ρόζι στο Κινγκ ήταν μετρημένες. Είχε πει στον Μό

ρις ότι ήθελε να πάει στο εργαστήριο του Μπερνάλ, στο Κολέγιο Μπίρ

μπεκ. Μάλιστα, προς μεγάλη έκπληξη και ανακούφιση του Μόρις, δεν θα 

owέχΙζε στο DNA. Στους επόμενους μήνες θα ολοκλήρωνε mv παραμο

νή mς ετοιμάζΟνταςm δουλειά mςγιαδnμσσίευσπ. Τότε πια, ο Μόρις χω

ρίς m Ρόζι στα πόδια του, θα άρΧΙζε εντατική έρευνα για m δομή. 

Όταν γύρισα στο ΚέμΠΡΙΤζ στα μέσα Ιανουαρίου, αναζήmσα τον Πί

τερ για να μάθω τι περιείχαν τα τελειπαία γράμματα από το σπίτι του. 

Εκτός από μια σύντομη αναφορά στο ΟΝΑ, όλα τα νέα ήταν οικογενεια

κά κοιπσομπολιά. Το μόνο ενδιαφέρον νέο, όμως, δεν ήταν καθησυχα

στικό. Είχε γραφεί ένα άρθρο για το ΟΝΑ και ο Πίτερ θα διέθετε σύντο

μα αντίγραφο. Και πάλι, δεν γινόταν καμιά νύξη για το πώς ήταν το 

μοντέλο. Περιμένοντας να φτάσει το χειρόγραφο, κατάφερνα να μη με 

πιάνουν τα νεύρα μου, γράφοντας τις απόψεις μου για m σεξoUΑΛΙκήζωή 

των βακτηριδίων. Μια γρήγορη επίσκεψη στον Καβάλι στο Μιλάνο, αμέ

σως μετά τις χειμερινές διακοπές μου στο Ζέρματ, με έπεισε ότι οι από

ψεις μου για το ζευγάρωμα των βακmριδίων ήταν μάλλον σωστές. Επει

δή φοβόμουν ότι ο Λέντερμπεργκ θα έβλεπε το ίδιο φως, ανυπομονούσα 
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να δημοσιεύσω ένα άρθρο μαζί με τον Μπιλ Χέις. Αλλά το χειρόγραφο 

δεν ήταν στην τελική του μορφή όταν, την πρώτη εβδομάδα του Φε

βρουαρίου, το άρθρο του Πόλινγκ πέρασε τον Ατλαντικό. 

Δύο αντίγραφα, μάλιστα, εστάλησαν στο ΚέμΠΡΙΤζ - ένα στον σερ 

Λόρενς και το άλλο στον Πίτερ. Η αντίδραση του Μπραγκ όταν το έλα

βε ήταν να το βάλει στην άκρη. Μη γνωρίζοντας ότι θα έπαιρνε αντίγρα

φο και ο Πίτερ δίσταζε να φέρει το χειρόγραφο στο γραφείο του Μαξ. 

Εκεί θα το έβλεπε ο Φράνσις που θα άΡΧΙζε να ξανακυνηγά φαντάσματα. 

Με τον υπάρχοντα προγραμματισμό, θα ήταν υποχρεωμένος να ανεχτεί 

το γέλιο του Φράνσις μόνο για οχτώ μήνες, με την προϋπόθεση βέβαια 

ότι η διατριβή θα τελείωνε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ύστερα, για ένα 

χρόνο, εάν όχι περισσότερο, με τον Κρικ εξορισμένο στο Μπρούκλιν, θα 

επικρατούσε γαλήνη και ησυχία. 

Ενώ ο σερ Λόρενς ζύγιζε κατά πόσον θα έπρεπε να διακινδυνεύσει να 

αποσπάσει τη σκέψnΤOυ l(Ρικ από τη δισφιβήτου, οΦράνσιςκαι εγώ ρου
φούσαμε το αντίγραφο που έφερε ο Πίτερ μετά το φαγnτό. Το πρόσωπο 

του Πίτερ πρόδιδε κάτι σπουδαίο μόλις τον είδα να μπαίνει από την πόρ

τα. Το στομάχι μου σφίχτηκε και περίμενα να ακούσω ότι όλα είχαν χαθεί. 

Βλέποντας ότι ούτε ο Φράνσις ούτε εγώ αντέχαμε άλλη αγωνία, μας είπε 

στα γρήγορα ότι το μοντέλο ήταν μια έλικα με τρεις αλυσίδες και με τη ρα

χοκοκαλιά των φωσφορυλιωμένωνσακχάρων στο κέντρο. Αυτό έμΟΙαζε 

τόσο με το μοντέλο που είχαμε προτείνει τον περασμένο χρόνο ώστε αμέ

σως αναρωτήθηκα μήπως θα είχαμε ήδη αποσπάσει την αναγνώριση και 

τη δόξα μιας μεγάλης ανακάλυψης αν δεν μας σuγκpαΤOύσε ο Μπρογκ. 

Χωρίς να δώσω την ευκαιρία στον Φράνmς να ζητήσει το χειρόγραφο, το 

άρπαξα από την τσέπη του Πίτερ και άρχισα να το διαβάζω. Διαθέτοντας 

λιγότερο από ένα λεπτό στnνπεpίλnψn και την εισαγωγή, έφτασα γρήγο

ρο στα διαγράμματα που έδειχναν τις θέσεις των σημαντικών ατόμων. 

Αμέσως είχα την αίσθηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν μπορούσα 

όμως να εντοπίσω το λάθος πριν μελετήσω τις εικόνες για αρκετά λεπτά. 

Τότε κατάλαβα ότι οι φωσφορικές ομάδες στο μοντέλο του Λάινους δεν 
ήταν ιονισμένες, αλλά η καθεμία περιείχε ένα δεσμευμένο άτομο υδΡο

γόνου και δεν είχε καθαρό φορτίο. Κατά κάποιο τρόπο το νOUΚΛΈίνΙKό οξύ 

του Πόλινγκ δεν ήταν καν οξύ. Επιπλέον, οι μη φορτισμένες φωσφορικές 

ομάδες δεν ήταν τυχαία XαpακτnpιστΙKά. Τα υδρογόνα αποτελούσαν μέ
ρη των υδρογονικών δεσμών που σuγκpαΤOύσαν τις τρεις περιστρεφό

μενες αλυσίδες. Χωρίς τα άτομα υδρογόνου, οι αλυσίδες θα απομακΡύ

νονταν αμέσως η μία από την άλλη και το κατασκεύασμα θα κατέρρεε. 

Όλα όσα γνώΡΙζα για τη χημεία των νουκλεΊ\ιικών οξέων μού έλεγαν 

πως οι φωσφορικές ομάδες δεν περιείχαν δεσμευμένα άτομα υδρογό

νου. Ουδείς είχε αμφισβητήσει ποτέ το γεγονός ότι το DNA είναι σχετι

κά ισχυρό οξύ. Έτσι σε φυσΙOλOγΙKέςΣUΝΘήKες θα υπήρχαν πάντοτε στο 
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περιβάλλον θεIlκά φορτισμένα ιόντα, όπως το νάτριο ή το μαγνήσιο, που 

θα εξoUΔετέρωναν τις αρνητικά φορτισμένες φωσφορικές ομάδες. Όλες 

οι σκέψεις μας για το κατά πόσον δισθενή ιόντα συγκρατούσαν τις αλυ

σίδες δεν θα είχαν νόημα εάν υπήρχαν άτομα υδρογόνου σταθερά δε

σμευμένα στα φωσφορικά. Ο Λάινους, όμως, αναντίρρητα ο πιο ξύπνιος 

χημικός του κόσμου, κάπως είχε φτάσει σε αντίθετο συμπέρασμα. 

Όταν και ο Φράνσις ξαφνιάστηκε όσο και εγώ με mv ανορθόδοξη 

χημεία του Πόλινγκ, άρχισα να αναπνέω κανονικά. Ήξερα ότι μέχρι στιγ

μής ήμασταν ακόμη στο παιχνίδι. Κανείς μας, όμως, δεν είχε mv παρα

μικρή ιδέα για τα βήματα που οδήynσαν τον Λάινους στην γκάφα του. 

Εάν ένας φοιmτής είχε κάνει παρόμοιο λάθος, θα τον θεωρούσαν ακα

τάλληλο να παρακολουθήσει το χημικό τμήμα του Καλ Τεκ. Γι' αυτό, δεν 

μπορούσαμε παρά να ανησυχούμε μήπως το μοντέλο του Λάινους ήταν 

το αποτέλεσμα μιας επαναστατικής επανεκτίμησης των οξεοβασικών 

ιδιοτήτων πολύ μεγάλων μορίων. Το ύφος του χειρογράφου, όμως, δεν 

πρόδιδε ότι είχε γίνει τέτοια πρόοδος στη χημική θεωρία. Δεν υπήρχε 

λόγος να κραmθεί μυστική μια θεωρητική ανακάλυψη πρώτου μεγέ

θους. Το πιθανότερο θα ήταν, εάν είχε γίνει αυτό, να γράψει ο Λάινους 

δύο άρθρα, το πρώτο για να περιγράψει mv καινούργια θεωρία του και 

το δεύτερο για να δείξει πώς αποκρυmογράφησε το μυστήριο mς δο

μής του ΟΝΑ. 

Η γκάφα ήταν τόσο απίστεuτn που μόνο για λίγα λεmά μπορούσε να 

κραmθεί μυστική. Όρμησα στο εργαστήριο του Ρόι Μάρκχαμ για να δια

λαλήσω τα νέα αλλά και να δεχθώ και άλλες διαβεβαιώσεις ότι η χημεία 

του Λάινους ήταν παλαβή. Όπως το περίμενα, ο Μάρκχαμ εξέφρασε mv 

ευχαρίστησή του που ένας γίγαντας είχε ξεχάσει m στοιχειώδη χημεία. 

Σm συνέχεια, δεν μπόρεσε να κραmθεί και να μην αποκαλύψει ότι ένας 

από τους μεγάλους άνδρες του ΚέμΠΡΙΤζ είχε επίσης ξεχάσει σε κάποια 

περίmωσn m χημεία του. Ύστερα πετάχmκα στους οργανικούς χημι

κούς, όπου και πάλι άKOUΣατα KαθnΣUXαστΙKάλόγιαότι το ΟΝΑ είναι οξύ. 

Την ώρα του τσαγιού είχα επιστρέψει στο Κάβεντις, όπου ο Φράνσις 

εξηγούσε στον Τζον και τον Μαξ ότι δεν θα έπρεπε να χαθεί περισσότε

ρος χρόνος σε αυτήν m μεριά του Ατλαντικού. Όταν το λάθος του γινό

ταν γνωστό, ο Λάινους δεν θα σταματούσε παρά μόνο αν έβρισκε m σω

στή δομή. Τώρα πια, η μόνη μας ελπίδα ήταν ότι οι χημικοί συνάδελφοί 

του θαΕΝΤUΠωσιάζOνταν από m διανόησή του και δεν θα εμβάΘUΝαν στις 

λεmομέρειες του μοντέλου του. Αλλά εφόσον το χειρόγραφο είχε ήδη 

σταλεί στα Πρακrικά rns EΘVlKr1S Ακαδnμίαs rns ΑμεΡΙΚr1S, το άρθρο 

του Λάινους θα γινόταν γνωστό σε όλο τον κόσμο, το αργότερο ώς τον 

Μάρτιο, οπότε θα ήταν θέμα ημερών να ανακαλυφθεί το λάθος. Είχαμε 

στη διάθεσή μας περί τις έξι εβδομάδες πριν ο Λάινους αρχίσει και πάλι 

να αναζητεί το ΟΝΑ. 
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Αν και έπρεπε να προειδοποιήσουμε τον Μόρις, δεν του τηλεφωνή

σαμε αμέσως. Ο ρυθμός mς ομιλίας του Φράνσις μπορούσε να προκα

λέσει τον Μόρις να βρει κάποια δικαιολογία για να διακόψει m συνομι

λία πριν χωνέψει καλά καλά όλες τις επιmώσεις τπς αφροσύνης του 

Πόλινγκ. Εφόσον σε μερικές ημέρες θα πήγαινα στο Λονδίνο να δω τον 

Μπιλ Χέις, το λογικό θα ήταν να πάρω μαζί μου το χειρόγραφο για να το 

διαβάσουν ο Μόρις και η ΡόζΙ. 

Η ταραχή των τελευταίων λίγων ωρών δεν μας επέτρεπε να δουλέ

ψουμε άλλο εκείνη την ημέρα, κι έτσι ο Φράνσις και εγώ πήγαμε στο 

«Ιγκλ». Ήμασταν εκεί m στιγμή που άνοιξαν οι πόρτες του για το βράδυ 

και πίναμε για mv αποτυχία του Πόλινγκ. Αντί για τσέρι, άφησα τον Φράν

σις να με κεράσει ένα ουίσκι. Αν και οι πιθανόmτες συνέΧΙζαν να είναι 

εναντίον μας, ο Λάινους δεν είχε κερδίσει ακόμη το βραβείο Νόμπελ. 
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Ο Μόρις ήταν απασχολημένος όταν λίγο πριν από τις τέσσερις πή

γα στο γραφείο του να του πω ότι ο Πόλινγκ είχε πέσει έξω με το 

μοντέλο του. Προχώρησα, λοιπόν, στο διάδρομο ώς το εργα

στήριο mc; ΡόζΙ, ελπίζΟντας ότι θα ήταν κάπου εκεί γύρω. Έσπρωξα m 

μισάνοιχm πόρτα mc; και mv είδα σκυμμένn σε ένα φωτισμένο κουτί 

όπου βρισκόταν ένα ακτινογράφημα, το οποίο και μετρούσε. Ξαφνιά

σmKε για μια στιγμή από mv είσοδό μου αλλά γρήγορα βρήκε mv ψυ

χραιμία mς. ΚοιτάζΟντάς με κατάματα μου έδωσε να καταλάβω με το 

βλέμμα mςπως οι απρόσκλητοι επισκέπτες θα έπρεπε να έχουνm στοι

χειώδη ευγένεια να χτυπούν mv πόρτα. 

Άρχισα να λέω ότι ο Μόρις ήταν απασχολημένος, και πριν ξεστομί

σει τίποτε προσβλητικό, pώmaa εάν ήθελε να ρίξει μια ματιά στο αντί

γραφο του Πίτερ, του άρθρου του πατέρα του. Αν και ήμουν περίεργος 

πόσο χρόνο θα έκανε να εντοπίσει το λάθος, η ΡόζΙ δεν είχε διάθεσπ για 

παιχνίδια. Αμέσως, λοιπόν, mc; εξήγησα πού πήρε στραβό δρόμο ο Λάι

νους. Κάνοντάς το, όμως, αυτό δεν μπορούσα παρά να επισπμάνω mv 

επιπόλαιη ομοιόmτα μεταξύmς έλικας των τριών αλυσίδων του Πόλινγκ 

και του μοντέλου που ο Φράνσις και εγώ mc; είχαμε δείξει πριν από δε

καπέντε μήνες. ΝόμΙζα ότι θα mv ευχαριστούσε το γεγονός ότι τα συ

μπεράσματα του Πόλινγκ για συμμετρία δεν ήταν πιο εμπνευσμένα από 

τις άχαρες προσπάθειες που κάναμε πριν από ένα χρόνο. Το αποτέλε

σμα, όμως, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ενοχλήθηκε πολύ που αναφερό

μουν επανειλημμένα σε ελικοειδείς δομές. Τόνισε ψυχρά ότι δεν υπήρ

χε ίχνος απόδειξης που να επιτρέπει στον Λάινους, ή σε οποιονδήποτε 

άλλον, να προτείνει ελικοειδή δομή για τοΟΝΑ. Ό,τι και να mςέλεγα ήταν 

τελείως περιττό, γιατί ήξερε ότι ο Πόλινγκ είχε κάνει λάθος από m στιγ

μή που ανέφερα mv έλικα. 

Διακόmοντας την αγόρευσή mc; ισχυρίστηκα πως η απλούστερη 

μορφή για οποιοδήποτε πολυμερές μόριο είναι η έλικα. ΓνωρίζΟντας ότι 

θα μπορούσε να αντιπροτείνει ότι είναι μάλλον αντίθετο η αλληλουχία 

των βάσεων να είναι επαναλαμβανόμενη, συνέχισα με το επιχείρημα ότι 

εφόσον τα μόρια του ΟΝΑ σχημάΤΙζαν κρυστάλλους, η σειρά των νου

κλεοτιδίων δεν θα έπρεπε να επηρεάζει m γενική δομή. Στο σημείο αυ

τό η ΡόζΙ με δυσκολία μπορούσε πια να συγκρατήσει τα νεύρα mς. Υψώ

νοντας τη φωνή της, μου είπε ότι η βλακεία των ισχυρισμών μου θα 
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φανερωνόταν αν σταματούσα να κλαψουρίζω και πρόσεχα τα στοιχεία 

των ακτινογραφημάτων της. 

Είχα υπόψη μου τα αποτελέσματά της περισσότερο απ ό,τι νόμΙζε. 

Αρκετούς μήνες πριν, ο Μόρις μου είχε πει για τη φύση των υποτιθέμε

νων αντιελικοειδών αποτελεσμάτων της. Εφόσον ο Φράνσις με βεβαίω

σε ότι ήταν παραπλανητικά, αποφάσισα να ρισκάρω μια έκρηξη. Χωρίς 

να διστάσω περισσότερο, της έδωσα να καταλάβει ότι ήταν ανίκανη να 

ερμηνεύει ακτινογραφήματα. Αν μάθαινε λίγη θεωρία θα καταλάβαινε 

πως τα υποτιθέμενα αντιελικοειδή χαρακτηριστικά οφείλονταν στις μι

κρές ανωμαλίες που χρειάζΟνται για να στοιβαχτούν κανονικές έλικες 

σε ένα κρυσταλλικό πλέγμα. 

Ξαφνικά η ΡόζΙ βγήκε πίσω από τον εργαστηριακό χώρο που μας χώ

ρΙζε και άρχισε να κινείται προς το μέρος μου. 

Φοβούμενος ότι από τον μεγάλο θυμό της θα με χτυπούσε, άρπαξα 

το χειρόγραφο του Πόλινγκ και υποχώρησα βιαστικά προς την ανοιχτή 

πόρτα. Η απόδρασή μου εμποδίστηκε από τον Μόρις, ο οποίος αναζη

τώντας με είχε χώσει μέσα το κεφάλι του. Ενώ ο Μόρις και η ΡόζΙ κοίτα

ζαν ο ένας τον άλλον πάνω από το φοβισμένο σώμα μου, ψέλλισα στον 

Μόρις ότι η συζήτησή μου με τη ΡόζΙ είχε τελειώσει και πήγαινα να τον 

βρω στο κυλικείο. Ταυrόxpoνα, ξεγλιστρούσα σιγά σιγά από ανάμεσά 

τους, αφήνοντάς τους πρόσωπο με πρόσωπο. Επειδή ο Μόρις δεν κα

τάφερε να απομακρυνθεί αμέσως, φοβήθηκα μήπως από ευγένεια την 

προσκαλούσε για τσάι. Η ΡόζΙ, όμως, τον έβγαλε από την αμηχανία γυρ

νώντας του την πλάτη και χτυπώντας την πόρτα. 

Ενώ προχωρούσαμε στο διάδρομο, είπα στον Μόρις πως η αναπά

ντεχη εμφάνισή του απέτρεψε την επίθεση της ΡόζΙ. Με διαβεβαίωσε ότι 

αυrό θα μπορούσε πράγματι να είχε συμβεί. Πριν μερικούς μήνες είχε 

ορμήσει και σε κείνον. Είχαν πιαστεί σχεδόν στα χέρια έπειτα από μια 

διαφωνία στο δωμάτιό του. σων θέλησε να ξεφύγει, η ΡόζΙ τού έφραξε 

την πόρτα και γλίτωσε μόνο την τελευrαία στιγμή. Αλλά τότε δεν ήταν 

παρών κανένας τρίτος. 

Η σύγκρουση μου με τη ΡόζΙ έκανε τον Μόρις να μου ξανοιχτεί πε

ρισσότερο από ποτέ. Τώρα που δεν χρειαζόταν απλώς να φανταστώ την 

ΨUXΙKή κόλαση που τον ταλάνισε τα δύο προηγούμενα χρόνια, με αντι

μετώΠΙζε περισσότερο σαν συνεργάτη παρά σαν κάποια μακρινή γνω

ριμία, οι εκμυστηρεύσεις στην οποία οδηγούν αναπόφευκτα σε στενά

χωρες παρεξηγήσεις. Προς μεγάλη μου έκπληξη, μου αποκάλυψε ότι 

με τη βοήθεια του βοηθού του Γουίλσον επαναλάμβανε την ακτινο

γραφική δουλειά της ΡόζΙ και του Γκόσλινγκ. Δεν θα χρειαζόταν, λοιπόν, 

πολύς χρόνος πριν η έρευνά του αναπτυχθεί στο μέγιστο. Μου αποκά

λυψε επίσης και ένα ακόμη σηουδαιότερο μυστικό: από τα μέσα του κα

λοκαιριού η ΡόζΙ είχε αποδείξεις για μια τρισδιάστατη μορφή του DNA. 
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Η μορφή αιπή προέκυmε όταν τα μόρια του ΟΝΑ περιβάλλονταν από 
μεγάλπ ποσότπτα νερού. σων τον ρώτπσα πώς ήταν το ακτινογραφικό 
σχήμα, ο Μόρις πήγε στο διπλανό δωμάτιο και έφερε ένα ανάτυπο τπς 
νέας μορφής που τπν ονόμασαν Β' δομή. 

Μόλις είδα το ακτινογράφημα έμεινα με το στόμα ανοιχτό και η καρ
διά μου άρχισε να χτυπά. Το σχήμα ήταν απίστευτα mo απλό από τα προη
γούμενα (Α' μορφή). Επιπλέον, ο μαύρος σταυρός των ανακλάσεων που 
δέσπΟζε στπ φωτογραφία μπορούσε να προέλθει μόνο από μια ελικοει
δή δομή. Με τπν Α' μορφή το επιχείρημα ότι είχαμε να κάνουμε με έλικα 
δεν ήταν ποτέ σίγουρο, και υπήρχε μεγάλη αμφιβολία για το ποια ακρι
βώς ελικοειδή συμμετρία παρουσιαζόταν. Με τπ Β' μορφή, όμως, μια 
απλήεξέτασπ των ακτινογραφημάτων έδειχνε ουσιώδεις ελικοειδείς πα
ραμέτρους. Σκεφτόμουν ότι λίγων λεmών υπολογισμοί αρκούσαν για 
να μας δώσουν τον αριθμό των αλυσίδων στο μόριο. Πίεσα τον Μόρις να 
μου πει τι είχαν κάνει χρησιμοποιώντας το Β ακτινογράφημα και έμαθα 
ότι ο συνεργάτπς του Ρ. ΦρέΙζερ ασχολήθηκε στα σοβαρά με μοντέλα 
τριών αλυσίδων, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε παρουσιαστεί τίποτε το ιδιαί
τερα ενδιαφέρον. Αν και ο Μόρις παραδέχτηκε πως οι ενδείξεις για την 
ύπαρξη έλικας ήταν τώρα πιο συντριmικές (η θεωρία των Στόουκς -Κό
χΡαμ- Κρικ έδειχνε ξεκάθαρα ότι έπρεπε να υπάρχει έλικα), αυτό δεν εί
χε μεγάλη σημασία για τον ίδιο. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν η απου
σία οποιασδήποτε δομικής θεωρίας που θα τους επέτρεπε ναστοιβάφυν 
ορθολογικά τις βάσεις στο εσωτερικό της έλικας. Βέβαια, αυτό προϋπέ
θετε ότι η ΡόζΙ είχε δίκιο όταν έλεγε ότι οι βάσεις βρίσκονταν στο εσω
τερικό του μορίου και η ραχοκοκαλιά απέξω. Αν και ο Μόρις μού είπε ότι 
τώρα πια ήταν πεπεισμένος πως είχε δίκιο, διατπρούσα τις αμφιβολίες 
μου, γιατί ούτε ο Φράνσις ούτε εγώ γνωρίζαμε ακόμη τις αποδείξεις της. 

Πηγαίνοντας στο Σόχο για το δείπνο, επανέφερα το πρόβλημα του 
Λάινους, τονίζοντας πως να το γελάμε για πολύν καιρό με το λάθος του 
θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Η κατάσταση θα ήταν ασφαλέστερη, 
εάν ο Πόλινγκ έκανε απλώς λάθος, αντί να φανεί ανόητος. Σύντομα, αν 
δεν είχε ήδη αρχίσει, θα ασχολιόταν με αυτό μέρα και νύχτα. Υπήρχε ο 
μεγαλύτερος κίνδυνος να βάλει κάποιον βοηθό του να παίρνει ακτινο
γραφήματα του ΟΝΑ, οπότε η Β' δομή θα ανακαλυmόταν και στπν Πα
σαντίνα. Τότε, το πολύ σε μια εβδομάδα, ο Λάινους θα είχε τπ δομή στα 
χέρια του. 

Ο Μόρις αρνήθηκε να χάσει την ψυχραιμία του. Το ρεφρέν που συ
νεχώς επαναλάμβανα, ότι δπλαδή το κάστρο του ΟΝΑ θα έπεφτε από 
στιγμή σε στιγμή, του θύμΙζε σενάριο από τις περιόδους υπερδιέγερσnς 
του Φράνσις. Εδώ και χρόνια ο Φράνσιςπρσσπαθούσε να του πει τι ήταν 
σπουδαίο στπ ζωή, αλλά όσο αντικειμενικότερα έβλεπε τπ δική του ζωή 
τόσο περισσότερο βεβαιωνόταν ότι είχε πράξει σωστά ακολουθώντας 
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τη δική του διαίσθησπ. Καθώς ο σερβιτόρος μάς περιεργαζόταν πάνω 

από τον ώμο του, ελπίζΟντας ότι τελικά θα παραγγέλναμε, ο Μόρις προ

σπαθούσε να με κάνει να καταλάβω ότι αν όλοι συμφωνούσαμε προς τα 

πού πήγαινε η επιστήμη, όλα θα έβρισκαν τη λύσπ τους και εμείς δεν θα 

είχαμε άλλη διέξοδο παρά να γίνουμε μηχανικοί ή γιατροί. 

Με το φαγnτό στο τραπέζΙ προσπάθησα να οδηγήσω τη σκέψη μας 

στον αριθμό των αλυσίδων, υποστηρίζΟντας ότι αν μετρούσαμε την εντό

πισπ της ενδότερης ανάκλασπς στις γραμμές του πρώτου και δεύτερου 

στρώματος, ίσως μπαίναμε αμέσως στον σωστό δρόμο. Εηειδή όμως η 

παρατραβηγμένη απάντησπ του Μόρις δεν κατέληξε σε τίποτε το συ

γκεκριμένο, δεν μπορούσα να απαρασίσω εάν έλεγε ότι ουδείς στο Κινγκ 

είχε μετρήσει τις κατάλληλες ανακλάσεις ή ότι ήθελε να φάει το φαγnτό 

του πριν κρυώσει. Έτρωγα με το ζόρι, ελπίζοντας ότι μετά τον καφέ θα 

αποσπούσα περισσότερες λεmομέρειες εάν περπατούσα μαζί του ως το 

διαμέρισμά του. Το μπουκάλι του Σαμηλί, όμως, μείωσε την επιθυμία μου 

για δύσκολα πράγματα. Καθώς φεύγαμε από το Σόχο διασχίζοντας την 

οδό Όξφορντ, ο Μόρις μιλούσε μόνο για τα σχέδιά του να βρει ένα λιγό

τερο πληκτικό διαμέρισμα σε μια πιο ήσυχη περιοχή. 

Αργότερα, στο κρύο κουπέ του τρένου, σχεδίασα στο λευκό περι

θώριο της εφημερίδας μου ό,τι θυμόμουν από τη Β' δομή. Καθώς το τρέ

νο τρανταζόταν μπαίνοντας στο ΚέμΠΡΙΤζ, προσπάθησα να επιλέξω με

ταξύ μοντέλων με δύο ή τρεις αλυσίδες. Όσο μπορούσα να καταλάβω, 

δεν υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος να μην αρέσει στην ομάδα του 

Κινγκ το μοντέλο δύο αλυσίδων. Όλα εξαρτιόνταν από το περιεχόμενο 

των δειγμάτων του DNA σε νερό, μια παράμετρος που παραδέχονταν 

ότι μπορεί να είναι λανθασμένη. Έτσι, όταν πια έφτασα με το ποδήλατο 

στο Κολέγιο και σκαρφάλωσα πάνω από την πίσω πύλη, είχααπαρασίσει 

να κατασκευάσω μοντέλο δύο αλυσίδων. Ο Φράνσις θα έπρεπε να συμ

φωνήσει. Αν και ήταν φυσικός, γνώΡΙζε ότι σπουδαία βιολογικά αντικεί

μενα βρίσκονται σε ζεύγn. 
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Ο Μπραγκ βρισκόταν σro γραφείο του Μαξ όταν όρμησα μέσα την 
επομένη να ξεφουρνίσω όσα έμαθα. Ο Φράνσις δεν είχε έρθει 
ακόμη εκεί μια και ήταν Σάββατο πρωί και ήταν ακόμη σro κρε

βάτι του ξεφυλλίζΟντας το περιοδικό Nature που είχε πάρει με το πρωι
νό ταχυδρομείο. Άρχισα να ανατρέχω γρήγορα σrις λεπτομέρειες της 
δομής Β ' ,  κάνοντας ένα πρόχειρο σχέδιο, για να αποδείξω ότι το DNA 

ήταν έλικα που επαναλάμβανε το σχήμα της κάθε 34 Α ο κατά μήκος του 
άξονα της έλικας. Ο Μπραγκ με διέκοψε γρήγορα με μια ερώτηση και 
κατάλαβα ότι τα λεγόμενά μου έπιασαν τόπο. Χωρίς να χάσω χρόνο έθι
ξα το πρόβλημα του Λάινους, λέγοντας ότι κατά τη γνώμη μου ήταν πο
λύ επικίνδυνος για να τον αφήσουμε να κάνει μια δεύτερη ΠΡοοπάθεια 
σro DNA ενώ από τούτη τη μεριά του Ατλαντικού Kαθόμασrαν με σrαυ
ρωμένα χέρια. Αφού είπα ότι θα ζητούσα από κάποιον τεχνίτη του Κά
βεντις να κάνει μοντέλα των πουρινών και των ΠUριμιδινών, έμεινα σιω
πηλός περιμένοντας να Kατασrαλάξoυν οι σκέψεις του Μπραγκ. 

Προς μεγάλη μου ανακούφιση ο σερ Λόρενς όχι μόνο δεν είχε αντίρ
ρηση αλλά με ενθάρρυνε να συνεχίσω τη δουλειά της κατασκευής μο
ντέλων. Σαφώς δεν συμπαθούσε τις εσωτερικές διαμάχες σro Κινγκ -
ιδιαίτερα μάλισrα όταν θα επέτρεπε σroν Λάινους να έχει τη χαρά να ανα
καλύψει τη δομή ενός ακόμη σπουδαίου μορίου. Την υπόθεσή μας τη 
βοηθούσε και η δουλειά μου στον ιό της μωσαίκής του καπνού. Έδωσα 
σroν Μπραγκ την εντύπωση ότι τα κατάφερνα και μόνος μου. Έτσι θα 
μπορούσε να κοιμηθεί ήσυχος εκείνη τη νύχτα χωρίς να ενοχληθεί από 
τον εφιάλτη ότι έδωσε σroν Κρικ «λευκή κάρτα»* για μια ακόμη επιδρομή 
σε χώρους έξαλλης απερισκεΨίας. Αμέσως μετά κατέβηκα τρέχοντας 
τα σκαλοπάτια προς το μηχανουργείο για να τους προειδοποιήσω ότι 
επρόκειτο να σχεδιάσω μοντέλα που τα ήθελα σε μια εβδομάδα. 

Δεν είχα πολλή ώρα στο γραφείο όταν ροβόλησε και ο Φράνσις για 
να ανακοινώσει ότι το πάρτι τους το προηγούμενο βράδυ είχε μεγάλη 
επιτυχία. Η Οντίλ ήταν γοητευμένη από τον γάλλο νεαρό που είχε φέρει 
η αδελφή μου. Ένα μήνα πριν είχε έρθει η fλίζαμπεθ για παραμονή απΡοσ
διoρίσroυ χρόνου, καθ' οδόν προς την Αμερική. EυruXώς κατάφερα να 

* Γαλλικά στο κείμενο (carte blanche): μια έκφραση που σημαίνει του έδωσε mv 
άδεια, (Σ.τ.Μ.) 
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mv εγκατασmσω σmν πανσιόνmς ΚαμίλΠριόρ, και επιπλέον, να τρώω 
κι εγώ εκεί τα βράδια με mv Ποπ και τα αλλοδαπά κορίτσια mς. Έτσι, με 
ένα σμπάρο η Ελίζαμπεθ γλίτωσε από τα WΠΙKά αγγλικά σπίτια και εγώ 
προσδοκούσα ότι θα μου περνούσαν οι πόνοι του στομαχιού μου. 

Σmν πανσιόν mς Ποπ ζούσε και ο Μπερτράν Φουρκάντ, ο πιο όμορ
φος άνδρας, αν όχι άνθρωπος στο ΚέμΠΡΙΤζ. Ο Μπερτράν, που είχε έρ
θει γιαλίγOUς μήνες για να τελειοποιήσει τα αγγλικά του, είχε συναίσθη
ση mς ασυνήθισmς ομορφιάς του και καλοδεχόταν m συντροφιά ενός 
κοριτσιού που το φόρεμά mς δεν δημιουργούσε φοβερή αντίθεση με τα 
καλοραμμένα κοστούμια του. Μόλις ανέφερα ότι γνωρίζαμε τον ωραίο 
ξένο, η Οντίλ ενθOUΣιάσmKε. Όπως πολλές γυναίκες του ΚέμΠΡΙΤζ, η 
Οντίλδεν μπορούσε να πάρει τα μάτια mς από τον Μπερτράν, όποτε τον 
έβλεπε να κάνει τον περίπατό του ή να στέκεται, έτσι όπως ήταν ευνοη
μένος από m φύση, κατά τα διαλείμματα των έργων mς ερασιτεχνικής 
θεατρικής ομάδας. Σmν Ελίζαμπεθ, λοιπόν, ανατέθηκε το έργο να διε
ρευνήσει κατά πόσον ο Μπερτράν θα ήταν ελεύθερος να γευματίσει μα
ζί μας και με το ζεύγος Κρικ. Την ημέρα, όμως, που τελικά ρυθμίσmKε 
να γίνει το γεύμα, βρισκόμουν στο Λονδίνο. Ενώ, λοιπόν, εγώ παρακο
λουθούσα τον Μόρις να καθαρίζει σχολαστικά το πιάτο του, η Οντίλ θαύ
μαζε το τέλειο πρόσωπο του Μπερτράν καθώς ανέπτυσσε τα προβλή
ματα που αντιμετώΠΙζε ώσπου να επιλέξει τις κοινωνικές του εμφανίσεις 
το επόμενο καλοκαίρι σm Ριβιέρα. 

Το πρωί εκείνο ο Φράνσις αντελήφθη ότι δεν έδειχνα το σuνnθισμέ
νο μου ενδιαφέρον για mv πλούσια γαλλική αριστοκρατία. Για κάποια 
στιγμή, μάλιστα, φοβήθηκε ότι θα ήμουν και ασυνήθιστα κουραστικός. 
Το να δηλώνεις ότι τώρα πια ακόμη και ένας ηρώην παραmρηmς που
λιών θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα του DNA, δεν ήταν ο πιο κα
τάλληλος τρόπος να χαιρετήσεις έναν φίλο με βαρύ κεφάλι από το κρα
σί mςπροηγούμενnς βραδιάς. Μόλις, όμως, αποκάλυψα τις λεπτομέρειες 
mς Β' δομής κατάλαβε ότι δεν τον δούλευα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η 
επιμονή μου ότι η μεσημβρινή ανάκλαση στα 3,4 Α ο ήταν πολύ πιο ισχυ
ρή από οποιαδήποτε άλλη. Αυτό σήμαινε ότι οι βάσεις πoυρίνnς και πu
ριμιδίνnς που είχαν πάχος 3,4 Α ο στοιβαζόταν η μια πάνω σmν άλλη, με 
κατεύθυνση Kάθεm προς τον άξονα mς έλικας. Επιπλέον, μπορούσαμε 
να είμαστε σίγουροι από τις ενδείξεις που είχαμε τόσο από το ηλεκτρο
νικό μικροσκόπιο όσο και από ακτίνες Χ ότι η διάμετρος mς έλικας ήταν 
περίπου 20 Ν. 

Ο Φράνσις, όμως, δεν δέχmκε mv άποψή μου ότι τα αλλεπάλληλα 
ευρήματα δυϊσμού στα βιολογικά συσmματα μας οδηγούσαν σmν κα
τασκευή μοντέλων με δύο αλυσίδες. Κατά m γνώμη του, για να συνεχί
σουμε έπρεπε να απορρίψουμε κάθε συλλογισμό που δεν ήταν απόρ
ροια της χημείας των αλυσίδων των νουκλεϊνικών οξέων. Εφόσον οι 
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πειραματικές ενδείξεις που διαθέταμε δεν μας επέτρεπαν να αντιδια
στείλουμε τα μοντέλα των δύο ή των τριών αλυσίδων, ήθελε να ασχο
ληθούμε εξίσου και με τις δύο εναλλακτικές λύσεις. Αν και παρέμεινα 
απολύτως επιφυλακτικός, δεν είχα λόγο να απορρίψω τις απόψεις του. 
θα άΡΧΙζα βέβαια να παίζω με μοντέλα των δύο αλυσίδων. 

Πέρασαν, όμως, αρκετές ημέρες πριν κατασκευαστούν σοβαρά μο
ντέλα. 'Ωχι μόνο μας έλειπαν τα συστατικά των πουρινών και των πυρι
μιδινών αλλά, επιπλέον, δεν είχαμε ζητήσει ποτέ από το μηχανουργείο 
να μας συναρμολογήσει άτομα φωσφόρου. Επειδή ο τεχνίτης μαςχΡεια
ζόταν τουλάχιστον τρεις ημέρες για να παραδώσει τα πιο απλά άτομα 
φωσφόρου, επέστρεψα στο Κλερ μετά το μεσημεριανό για να ολοκλη
ρώσω το χειρόγραφό μου της γενετικής. Αργότερα, όταν πήγα με το πο
δήλατό μου στην πανσιόν της Ποπ για το βραδινό μου, βρήκα τον Μπερ
τράνκαι την αδελφή μου να κουβεντιάζουν με τον ΠίτερΠόλινγκ, ο οποίος 
την προηγούμενη εβδομάδα είχε χρησιμοποιήσει τη γοητεία του για να 
πείσει την Ποπ να του δώσει δικαιώματα φαγητού. Αντίθετα με τον Πί
τερ, που παραπονιόταν ότι το ζεύγος Περούτζ δεν είχε δικαίωμα να κρα
τά τη Νίνα κλεισμένη στο σηίτι σαββατιάτικα, ο Μπερτράν και η ελίζα
μπεθ φαίνονταν ευχαριστημένοι. Μόλις είχαν επιστρέψει από ένα 
ξακουστό εξοχικό σηίτι κοντά στο Μπέντφορντ, οδηγώντας τη Ρολς ενός 
φίλου τους. Ο οικοδεσπότης, ένας αρxαιoσυλλέκτnς αρχιτέκτονας, δεν 
είχε ενδώσει στον μοντέρνο πολιτισμό και κράτησε το σπίτι του χωρίς 
γκάζΙ και ηλεκτρισμό. Διατήρησε όσο ήταν δυνατόν τη ζωή ενός γαιο
κτήμονα του 180υ αιώνα, δίνοντας ακόμη και ειδικά μπαστούνια για περ
πάτημα στους επισκέmες του που τον συνόδευαν στα κτήματά του. 

Το γεύμα δεν είχε τελειώσει καλά καλά όταν ο Μπερτράν πήρε την 
Ελίζαμπεθ για να πάνε σε ένα άλλο πάρτι , αφήνοντας εμένα και τον Πί
τερ χωρίς να ξέρουμε τι να κάνουμε. Στην αρχή αποφάσισε να ασχολη
θεί με το πικάπ του, αλλά τελικά με ακολούθησε σε έναν κινηματογρά
φο. Αυτό μας συγκράτησε κάπως έως ότου, καθώς πλησίαζαν τα 
μεσάνυxrα, ο Πίτερ άρχισε να φλυαρεί για το πώς ο λόρδος Ρότσιλντ απέ
φευγε τις ευθύνες του ως πατέρα με το να μην τον καλεί σε γεύμα με την 
κόρη του Σάρα. Δεν είχα λόγο να διαφωνήσω γιατί αν ο Πίτερ έμπαινε σε 
μοντέρνους κύκλους, υπήρχε nEpimωσn να αποφύγω και εγώ μια σύ
ζυγΟ του τύπου της «κυρίας καθηγητού». 

Τρεις ημέρες αργότερα, τα άτομα φωσφόρου ήταν έτοιμα και γρή
γορα έστησα μικρά τμήματα της ραχοκοκαλιάς των φωσφορυλιωμέ
νων σακχάρων. Για μιάμιση ημέρα προσπαθούσα να βρω ένα κατάλ
ληλο μοντέλο δύο αλυσίδων με τη ραχοκοκαλιά στο κέντρο. Όλα όμως 
τα πιθανά μοντέλα που ήταν συμβατά με τα δεδομένα των ακτινών χ 
για τη δομή Β' , στερεοχημικά φαίνονταν ακόμη λιγότερο ικανοποιητικά 
απ' ό,τι το μοντέλο μας των τριών αλυσίδων που είχαμε στήσει πριν από 
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δεκαπΜε μήνες. Έτσι, βλέποvrαςτον Φράνσις απορροφημένο στη δια

τριβή του, έφυγα το απόγευμα να παίξω τένις με τον Μπερτράν. Μετά το 

τσάι επέστρεψα στο γραφείο δnλώνοvrας ότι ήμουν τυχερός που έβρι

σκα το τένις πιο ευχάριστο από την κατασκευή μοvrέλων. Ο Φράνσις, 

που αδιαφορούσε πλήρως για την καταπληκτική ανοιξιάτικη ημέρα, άφη

σε αμέσως το μολύβι του για να τονίσει ότι όχι μόνο το DΝΑ ήταν πολύ 

σπουδαίο, αλλά θα μπορούσε να με διαβεβαιώσει ότι κάποια μέρα θα 

ανακάλυmα και εγώ ότι τα σπορ στο ύπαιθρο δεν αξίζΟυΥ τον κόπο. 

Κατά τη διάρκεια του γεύματος προσπαθούσα να εvroπίσω την ππ
γή του λάθους μου. Αν και επέμενα ότι θα έπρεπε να κρατήσουμε τη ρα

χοκοκαλιά στο κΜρο, γνώΡΙζα ότι κανένας από τους λόγους μου δεν εί

xετηνπaρaμικρή βάση. Τελικά, στον καφέ πaρaδέXΤΠKα ότι ο δισταγμός 

μου να τοποθετήσω τις βάσεις στο εσωτερικό, οφειλόταν εν μέρει στην 

υποψία μου ότι έτσι θα ήταν δυνατό να κατασκευαστούν άπειρα μοvrέ

λα, οπότε θα είχαμε να αvrιμετωπίσουμε το δύσκολο έργο να αποφασί

σουμε αν κάποιο από auτά είναι το σωστό. Το πραγματικό εμπόδιο, όμως, 

ήταν οι βάσεις. Οσο βρίσκοvrαν προς τα έξω δεν χρειαζόταν να τις λά

βουμε υπόψη. Εάν έμπαιναν μέσα, όμως, υπήρχε το φοβερό πρόβλημα 

να στοιβαχτούν δύο ή περισσότερες αλυσίδες με ακανόνιστες αλλη

λουχίες βάσεων. Στο σημείο αυτό ο Φράνσις παραδέχτηκε ότι δεν έβλε

πε την παραμικρή ακτίνα φωτός. Έτσι, όταν βγήκα από τηνUΠόγεια τρα

πεζαρία στο δρόμο, τον άφησα με την εντύπωση ότι έπρεπε να βρει 

τουλάχιστον μια κάπως παραδεκτή εκδοχή πριν aρxίσω να ασχολούμαι 

στα σοβαρά με μοvrέλα που θα έχουν τις βάσεις στο κΜρο. 

Το επόμενο πρωί, όμως, καθώς διέλυα ένα ιδιαίτερα αποκρουστικό 

μόριο με τη ραχοκοκαλιά στο κΜρο, αποφάσισα ότι δεν θα ήταν κακό 

να διαθέσω λίγες μέρες για να κατασκευάσω μοvrέλα με τη ραχοκοκα

λιά προς τα έξω. Αυτό σήμαινε ότι προς το παρόν θα αγνοούσα τις βά

σεις. Αυτό άλλωστε ήδη γινόταν, αφού χρειαζόταν ακόμη μια βδομάδα 

πριν το μηχανουργείο μάς πaραδώσει τις επίπεδες τσίγκινες πλάκες κομ

μένες στο σχήμα των πουρινων και των πυριμιδινών. 

Δεν ήταν δύσκολο να περιστρέψεις μια ραχοκοκαλιά τοποθετημένη 

προς τα έξω, έτσι ώστε το σχήμα να είναι συμβατό με όσα μας είχαν απο

καλύψει τα ακτινογραφήματα. Μάλιστα, ο Φράνσις και εγώ είχαμε την 

εντύπωση ότι η ικανοποιητικότερη γωνία περιστροφής μεταξύ δύο γει

τονικών βάσεων κυμαινόταν από 30 έως 40 μοίρες. Α vrieEτa, μια γωνία 

δύο φορές μεγαλύτερη ή δύο φορές μικρότερη φαινόταν ασύμβατη με 

τις σχετικές γωνίες δεσμών. Οπότε, αν η ραχοκοκαλιά βρισκόταν προς 

τα έξω, η κρυσταλλογραφική επανάληψη των 34 Α ο έπρεπε να avrlnpo

σωπεύει την απόσταση κατά μήκος του άξονα της έλικας που χρειαζόταν 

για μία πλήρη περιστροφή. Σε αυτό το στάδιο το ενδιαφέρον του Φράν

σις άρχισε να ζωηρεύει και όλο και συχνότερα σήκωνε το κεφάλι του από 
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τους υπολογισμούς του για να ρίξει μια ματιά στο μοντέλο. Εντούτοις, 
κανείς μας δεν δίστασε να σταματήσει τη δουλειά για το Σαββατοκίιριακο. 
Θα γινόταν ένα πάρτι στο Τρίνιτι το βράδυ του Σαββάτου, και την Κυ
ριακή ο Μόρις θα πήγαινε στο σπίτι του ζεύγους Κρικ, για μια κοινωνική 
επίσκεψη που είχε κανονιστεί aρKετές εβδομάδες πριν φτάσει το χειρό
γραφο του Πόλινγκ. 

Δεν αφήσαμε, όμως, τον Μόρις να ξεχάσει το ΩΝΑ. Δεν πρόλαβε να 
φτάσει στο σταθμό και ο Φράνσις άρχισε να τον ψαρεύει για περισσό
τερες λεπτομέρειες της δομής Β' .  Εντούτοις, αν και είχε περάσει το με
σημέρι, ο Φράνσις δεν ήξερε περισσότερα απ' ό,ΤΙ είχα μάθει εγώ την 
προηγούμενη εβδομάδα. Ακόμη και η παρουσία του Πίτερ, που έλεγε 
ότι ο πατέρας του θα ξαναέμπαινε σύντομα στο παιχνίδι, δεν κατόρθω
σε να αλλάξει τα σχέδια του Μόρις. Τόνισε και πάλι ότι ήθελε να αναβά
λει την Kaτασκευή μοντέλων ώσπου να φύγει η Ρόζι, έπειτα από έξι εβδο
μάδες. Ο Φράνσις δεν έχασε την ευκαιρία να ρωτήσει τον Μόρις αν θα 
τον πείραζε να αρχίζαμε εμείς να ασχολούμαστε με μοντέλα του ΩΝΑ. 

Ο Μόρις άργησε να απαντήσει, κι όταν επιτέλους είπε όχι, δεν θα τον 
πείραζε, ο ρυθμός του σφυγμού μου επανήλθε στο κανονικό. Πάντως, 
ακόμη και αν η απάντησή του ήταν ναι, η κατασκευή των μοντέλων θα 
προχωρούσε. 
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Τ ις επόμενες λίγες μέρες ο Φράνσις συνxuζόταν όλο και περισσό
τερο βλέποντας με να ασχολούμαι πολύ λίγο με τα μοριακά μο
ντέλα. Δεν είχε σπμασία το ότι συνήθως βρισκόμουν στο εργα

στήριο πριν φτάσει εκείνος κατά τις δέκα η ώρα. Σχεδόν κάθε απόγευμα, 
δυσανασχετούσε όταν, ξέροντας πως ήμουν στο γήπεδο του τένις, σή
κωνε τα μάτια του από τη δουλειά του και έβλεπε τη ραχοκοκαλιά των 
ΠOλυνoUΚΛεOτιδίων που κανείς δεν την πρόσεχε. Μετά το τσάι παρου
σιαζόμουν μόνο για λίγα λεπτά και ΨΕUΤOέπαΙζα με το μοντέλο πριν ξα
ναφύγω για να πιω τσέρι με τα κορίτσια στην πανσιόν της Ποπ. Η γκρί
νια του Φράνσις, όμως, δεν με ενοχλούσε επειδή ήξερα ότι όσο καλή κι 
αν κάναμε τη ραχοκοκαλιά, δεν θα ήταν ουσιαστικό βήμα προόδου αν 
δεν λύναμε το πρόβλπμα των βάσεων. 

Συνέχισα να περνώ τα περισσότερα βράδια μου στον κινηματογρά
φο, ονειρευόμενος ότι κάποια στιγμή η λύση θα μου ερχόταν ξαφνικά. 
Πότε πότε η μανία μου για το σινεμά έφερνε το αντίθετο αποτέλεσμα, 
και το χειρότερο συνέβη ένα βράδυ που σκόπευα να δω την ΈKσraσn. 

Και ο Πίτερ και εγώ ήμασταν πολύ νέοι για να έχουμε δει τις πρώτες εμ
φανίσεις των ερωτικών παιχνιδιών της γυμνής Χέντι Λαμάρ, γι' αυτό τη 
βραδιά που επιτέλους θα βλέπαμε το έργο πήραμε την Fλίζαμπεθ και πή
γαμε στο Ρεξ. Αλλά π μόνη σκηνή μπάνιου που έμεινε απείραχτη από τον 
άγγλο λογοκριτή ήταν μια ανεστραμμένη αντανάκλασπ σε μια λιμνούλα 
νερό. Πριν τελειώσει το μισό έργο, aρxίσαμε να γιουχοίζουμε και εμείς 
μαζί με τους εξαγριωμένους φοιτητές, καθώς οι ντουμπλαρισμένες φω
νές ψιθύΡΙζαν λέξεις αχαλίνωτου πάθους. 

Ακόμη κι όταν έβλεπα καλές ταινίες, μου ήταν αδύνατο να ξεχάσω 
τις βάσεις. Η σκέψη ότι επιτέλους είχαμε κατασκευάσει μια στερεοχη
μικά λογική διαμόρφωση για τη ραχοκοκαλιά βρισκόταν πάντοτε στο πί
σω μέρος του μυαλού μου. EmMέov, δενuπήρχεmα φόβος να είναι ασύμ
βατη με τα πειραματικά δεδομένα. Τπν είχαμε ελέγξει με τις ακριβείς 
μετρήσεις της ΡόζΙ, η οποία, βέβαια, δεν μας έδωσε η ίδια τα πειραματι
κά της αποτελέσματα. Εδώ που τα λέμε, κανείς στο Κινγκ δεν γνώΡΙζε 
ότι τα είχαμε στα χέρια μας. Το κατορθώσαμε χάρη στη συμμετοχή του 
Μαξ σε μια επιτροπή που είχε οριστεί από το Συμβούλιο ΙατρικήςΈρευ
νας για να συντονίσει τη βιοφυσική έρευνα μέσα στα εργαστήρια του 
Συμβουλίου. Επειδή ο Ράνταλ ήθελε να πείσει την επιτροπή ότι είχε μια 
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παραγωγική ερευνητική ομάδα, ζήτπσε από τους συνεργάτες του να συ

ντάξουν μια εκτεταμένη περίληψη των αποτελεσμάτων τους. Οι ηεριλή

ψεις αυτές βγήκαν κάποτε στον πολύγραφο και μοιράστηκαν σε όλα τα 

μέλη της επιτροπής. Η πολυγραφημένη αυτή αναφορά δεν ήταν εμπι

στευτική και ο Μαξ δεν είχε λόγο να μην τπ δώσει στον Φράνσις και σε 

εμένα. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο περιεχόμενο, ο Φράνσις ανα

κουφίστηκε όταν διαπίστωσε ότι είχα μεταφέρει σωστά τα βασικά χα

ρακτπριστικά τπς δομής Β' μετά τπν επιστροφή μου από το Κινγκ. Έτσι, 

δεν χρειάζΟνταν παρά μικρές τροποποιήσεις στη διαμόρφωσn τπς ρα

χοκοκαλιάς. 

Γενικά, προσπαθούσα να λύσω το μυστήριο των βάσεων αργά τα 

βράδια όταν επέστρεφα σπίτι μου. Οι τύποι τους ήταν γραμμένοι στο μι

κρό βιβλίο του Τζ.Ν. Ντάβιντσον Η Βιοχπμεία των Ν OυκλεiνΙKών Οξέων 

που το είχα κρατήσει στο Κλερ. Και αυτό γιατί ήθελα να είμαι βέβαιος ότι 

έχω τις σωστές δομές όταν σχεδίαζα πολύ μικρές εικόνες των βάσεων 

σε φύλλα χαρτιού του Κάβεντις. Στόχος μου ήταν να τοποθετήσω στο 

εσωτερικό του μορίσυ τις βάσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ραχοκοκαλιές 

στο εξωτερικό να είναι εντελώς κανονικές - δηλαδή οι ομάδες των φω

σφορυλιωμένων σακχάρων όλων των νουκλεοτιδίων να είναι ταυτόσπ

μες τρισδιάστατες διαμορφώσεις. Αλλά κάθε φορά που προσπαθούσα 

να βρω μια λύση, αντιμετώΠΙζα το πρόβλημα ότι οι τέσσερις βάσεις εί

χαν αρκετά διαφορετικά σχήματα. Εξάλλου, πολλοί λόγοι με έκαναν να 

πιστεύω ότι η αλληλουχία των βάσεων δεδομένης πολυνουκλεοτιδικής 

αλυσίδας ήταν πολύ ακανόνιστη. Συνεπώς, εκτός και αν υπήρχε κάποιο 

ειδικό τέχνασμα, δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που στρέφονταντυ

χαία η μια γύρω από τπν άλλη θα κατέληγαν σε ένα κουβάρι. Σε κάποιες 

θέσεις οι μεγάλες βάσεις θα έπρεπε να αγγίζουν η μια τπν άλλη, ενώ σε 

άλλες περιοχές, όπου οι μικρότερες βάσεις θα βρίσκονταν η μια απένα

ντι από τπν άλλη, θα έπρεπε να δημιουργείται ένα κενό, ειδάλλως οι αντί

στοιχες περιοχές τπς ραχοκοκαλιάς θα κατέρρεαν. 

Ένα επίσης ενοχλητικό πρόβλημα αφορούσε το πώς οι περιελισσό

μενες αλυσίδες μπορούν να συγκρατπθούν με δεσμούς υδρογόνου με

ταξύ των βάσεων. Μολονότι ο Φράνσις και εγώ εδώ και ένα χρόνο είχα

με αποκλείσει την πιθανότητα να σχηματίζΟυν οι βάσεις κανονικούς 

δεσμούς υδρογόνου, ήταν τώρα σαφές, τουλάχιστον για μένα, ότι είχα

με κάνει λάθος. Η παρατήρησπ ότι ένα ή περισσότερα άτομα υδρογό

νου σε κάθε βάση μπορούσαν να μετακινηθούν από μια θέση σε άλλη 

(ταυτσμερής μετατόπιση), μας oδήγnσε αρχικά στο συμπέρασμα ότι όλες 

σι πιθανές ταυτομερείς μορφές μιας δεδομένης βάσης υπήρχαν σε ίσο 

ποσοστό. Αλλά μια πρόσφατπ νέα ανάγνωσn των άρθρων του Τζ.Μ. Γκά

λαντ και του Ντ.ο. Τζόρνταν για τις οξεοβασικές τιτλοδοτήσεις του 

DNA, με έκαναν τελικά να πιστέψω το σημαντικό τους συμπέρασμα ότι 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



Η Διπλή Έλικα 145 

πολλές βάσεις, αν όχι όλες, σχηματίζΟυν δεσμούς υδρογόνου με άλλες 
βάσεις. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι αυτοί οι δεσμοί υδρογόνου βρί
σκονταν σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις DΝΑ, υπoναίJντας βέβαια ότι 
οι δεσμοί συνέδεαν βάσεις μέσα στο ίδιο μόριο. Υπήρχε ακόμη το κρυ
σταλλογραφικό δεδομένο ότι κάθε καθαρή βάση που είχε εξεταστεί ώς 
εκείνη m στιγμή σχημάΤΙζε τόσους ακανόνιστους δεσμούς υδρογόνου 
όσοι ήταν στερεοχημικά δυνατοί. Ήταν, λοιπόν, πιθανόν το κλειδί του 
μuστnρίoυνα ήταν κάποιος κανόνας που καθόΡΙζε mv ανάπτυξη δεσμού 
υδρογόνου μεταξύ των βάσεων. 

Σmν αρχή τα πρόχειρα σχέδια των βάσεων που έκανα στο χαρτί δεν 
οδήγησαν πουθενά, ασχέτως αν είχα πάει σινεμά ή όχι Ακόμη και η ανά
γκη να σβήσω από m μνήμη μου mv Έκσταση δεν οδήγησε σε παρα
δεκτούς δεσμούς υδρογόνου. Έπεσα, λοιπόν, να κοιμηθώ ελπίζΟντας ότι 
το φοιmτικό πάρτι το επόμενο απομεσήμερο στο Ντόουνινγκ θα ήταν 
γεμάτο όμορφα κορίτσια. Αλλά οι ελπίδες μου συνετρίβησαν μόλις έφτα
σα και είδα μια ομάδα γεροδεμένων παικτών του χόκέίκαι αρκετές ντε
μπιτάντχλομές. Και ο Μπερτράν διαπίστωσε αμέσως πως ήταν εκτόςτό
που. Καθώς, λοιπόν, αφήναμε ευγενικά να περάσει κάποιος χρόνος πριν 
το βάλουμε στα πόδια, εξηγούσα πως συναγωνΙζόμουν τον πατέρα του 
Πίτερ για το βραβείο Νόμπελ. 

Μόνο προς τα μέσα mς επόμενης εβδομάδας εμφανίσmKε μια άξια 
λόγου ιδέα. Μου ήρθε ενώ σχεδίαζα δαKτuλίoυς αδενίνnς σε ένα φύλλο 
χαρτί. Ξαφνικά κατανόησα τις σημαντικές συνέπειες που θα είχε μια δο
μή του DΝΑ όπου η αδενίνη σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου παρόμοιους 
με εκείνους που βρίσκονται σε κρυστάλλους καθαρής αδενίνης. Εάν το 
DΝΑ ήταν κάπως έτσι, τότε κάθε αδενίνη θα σχημάΤΙζε δύο δεσμούς 
υδρογόνου με μια άλλη αδενίνη με mv οποία σχετΙζόταν με μια περι
στροφή 18 μοιρών. Το σπουδαιότερο, όμως, ήταν ότι δύο συμμετρικοί 
δεσμοί υδρογόνου μπορούσαν επίσης να συγκρατήσουν ζεύγη γουανί
νης, ΚUΤOOίνης ή θυμίνης. Άρχισα, λοιπόν, να αναρωτιέμαι κατά πόσον 
κάθε μόριο αποτελούνταν από δύο αλυσίδες με ταυτόσημες αλληλου
χίες βάσεων που συγκρατούνταν με δεσμούς υδρογόνου και αναπτύσ
σονταν μέσα στα ζεύγη των όμοιων βάσεων. Υπήρχε βέβαια το πρόβλη
μα ότι μια τέτοια δομή θα είχε αKανόνισm ραχοκοκαλιά, αφού τόσο οι 
πουρίνες (αδενίνη και γουανίνη) όσο και οι πυριμιδίνες (θυμίνη και κu
τοοίνη) έχουν διαφορετικά σχήματα. Η ραχοκοκαλιά που θα προέκumε 
θα είχε μικρές προεξοχές ή εγκολπώσεις, ανάλογα εάν υπήρχαν στο • κέ
ντρο ζεύγη πουρινών ή πυριμινιδών. 

Παρόλη mv μπερδεμένη ραχοκοκαλιά, ο σφυγμός μου άρχισε να 
ανεβαίνει. Αν αυτό ήταν το DΝΑ, η ανακοίνωσπ mς ανακάλυΨήςτου θα 
έπεφτε σαν βόμβα. Η ύπαρξη δύο περιστρεφόμενων αλυσίδων με ταυ
τόσημες αλληλουχίες βάσεων δεν μπορούσε να είναι τυχαίο γεγονός. 
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Μια σχnμαrικn απεικόνισn του μορίου DNA δομnμένου 

με ζεύΥn βάσεων όμοια απέναντι σε όμοια. 

Aπενανrίας, θα υπονοούσε ότι η μία αλυσίδα σε κάθε μόριο σε κάποιο 
αρχικό στάδιο χρησίμευε ως μήτρα για m σύνθεση mς άλλης αλυσίδας. 
Σε ένα τέτοιο σύσmμα η ανrιγραφή του γονιδίου αρχίζει με το διαχωρι
σμό των δύο πανομοιότυπων αλυσίδων. Σm συνέχεια δημιουργούνται 
δύο νέοι θυγατρικοί κλώνοι με πρότυπα τις προγονικές μήτρες, και έτσι 
oxηματίζOνrαι δύο μόρια DΝΑ πανομοιότυπα προς το αρχικό. Έτσι, το 
ουσιώδες τρικ για mv ανrιγραφή ενός γονιδίου θα μπορούσε να είναι απο
τέλεσμα mς απαίmσης του συστήματος για ανάmυξη δεσμών υδρογό
νου μεταξύ μιας βάσης mς νεoδημΙOυργoύμενnς αλυσίδας και mς ίδιας 
βάσης mς παλιάς αλυσίδας. Εκείνο το βράδυ, όμως, δεν μπορούσα να 
καταλάβω γιατί η κοινή ταυτομερής μορφή mς γουανίνης δεν θα ανέ
πτυσσε δεσμούς υδρογόνου με mv αδενίνη. Με τον ίδιο τρόπο, αρκετά 
άλλα λάθη σm δημιουργία ζευγών θα ήταν επίσης δυνατά. Αλλά εφόσον 
δεν υπήρχε λόγος να αποκλείσουμε m συμμετοχή εξειδικευμένων εν
ζύμων, δεν θεώρησα πως έπρεπε να ανησυχώ ιδιαίτερα. Παραδείγματος 
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σάκχαρο 

σάκχαρο 

αδεvίvn με αδεvίvn κuτοσίvn με κuτοσίvn 

youavivn με youavivn 

άκχαρο σάκχαρο 

σάκχαρο 

θuμίvn με θuμίvn 

Τ α τέσσερα ?εύΥη βάσεων που xρησlμoπoιfιθηKαν 

Υια να κατασκευάσουν την «όμοιο npOs όμοιο» δoμfι 

(οι δεσμοί του υδΡΟΥόνου είναι με τελείεs). 

147 

χάρη, ήταν δυνατό να υπάρχει ένα ένζUΜO με εξειδίKεuσnέναντι mς αδε
νίνηςπου θα μπορούσε να ενσωματώνει μόνο αδενίνη απέναντι από κά
θε αδενίνη του κλώνου που χρησίμευε ως μήτρα. 

Οσο οι ωροδείκτες περνούσαν τα μεσάνυχτα τόσο πιο ευxαρισm
μένος αισθανόμουν. Υπήρξαν πολλές μέρες που ο Φράνσιςκαι εγώ ανη
ΣΥΧούσαμε ότι η δομή του DNA θα μπορούσε, επιφανειακά τουλάχιστον, 
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να αποδειχτεί πολύ πληκτική χωρίς να ηροτείνει λύσεις είτε για mv αντι
γραφή του είτε για m λειτουργία του σων έλεγχο mς βιοχημείας. Αλλά 
τώρα με χαρά και έκπληξη ανακάλυπτα πως η λύση ήταν εξαιρετικά εν
διαφέρουσα. Για δύο ώρες τουλάχιστον έμεινα ξύπνιος, ευτυχής, βλέ
ποντας ζεύγπ αδενινών να στροβιλίζονται μπροστά στα κλειστά μου μά
τια. Μόνο κάποιες στιγμές με διαπερνούσε ο φόβος ότι μια τόσο καλή 
ιδέα θα μπορούσε να είναι λάθος. 
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ΤΟ σχέδιό μου κατέρρευσε πριν από το μεσημέρι τπς επομένης. Η 

ατυχία μου ήταν το περίεργο χημικό γεγονός ότι είχα διαλέξει λά
θοςταυτομερείς μορφέςτπς γOuανίνηςKαι τπς θυμίνης. Πριν ανα

καλύψω τπ δυσάρεστη αλήθεια, είχα φάει βιαστικά το πρωινό μου στο 
«Γουίμ» και στη συνέχεια επέστρεψα στο Κλερ για να απαντήσω σε μια 
επιστολή του Μαξ Nτέλμπρouκ, ο οποίος μου έλεγε ότι το άρθρο μου για 
τπ γενετική των βακτπριδίων δεν πολυάρεσε στους γενετιστές του Καλ 
Τεκ. Παρ' όλα αυτά θα δεχόταντο αίτημά μου να το στείλει στο Proceedings 

ο[ the National Academy. Έτσι θα ήμουν ακόμα νέος όταν θα έκανα τπ 
χαζομάρα να δημοσιεύσω μια ανόητπ ιδέα. Αυτό θα με έκανε να συνέλθω 
πριν η καριέρα μου ακολουθούσε οριστικά έναν επικίνδυνο δρόμο. 

Στπν αρχή αυτό το μήνυμα κατάφερε, όπως εξάλλου επεδίωκε, να 
με αναστατώσει. Αλλά τώρα που πετούσα στα ουράνια με τπν πιθανό
τπτα ότι είχα βρει τπν αυτoαντιγραφόμενn δομή, επανέλαβα τπν πίστη 
μου ότι γνωρίζω τι συμβαίνει όταν ζευγαρώνουν τα βακτηρίδια. Επιπλέον, 
δεν άντεξα και πρόσθεσα μια πρόταση που έλεγε ότι μόλις είχα επινοή
σει μια πανέμορφη δομή του DΝΑ εντελώς διαφορετική από εκείνη του 
Πόλινγκ. Για λίγα δευτερόλεmα μάλιστα σκεφτόμουν στα σοβαρά να 
δώσω λεmoμέρειες για τα σχέδιά μου, αλλά επειδή βιαζόμουν αποφά
σισα να μην το κάνω, έριξα στα γρήγορα τπν επιστολή στο γραμματοκι
βώτιο και έτρεξα στο εργαστήριο. 

Το γράμμα δεν θα βρισκόταν στο ταχυδρομείο ούτε μία ώρα όταν 
διαπίστωσα ότι ο ισχυρισμός μου ήταν ανόητος. Δεν πρόφτασα να φτά
σω καλά καλά στο γραφείο και άρχισα να εξηγώ το σχήμα μου στον αμε
ρικανό κρυσταλλογράφο Τζέρι Ντόνοχιου, αυτός όμως υποστήριξε ότι 
η ιδέα μου δεν οδηγεί πουθενά. Κατά τπν άποψη του, οι ταυτομερείς μορ
φές που είχα αντιγράψει από το βιβλίο του Ντάβιντσον ήταν λάθος. Η 

άμεση απάντπση μου ήταν ότι και διάφορα άλλα βιβλία έδειχναν τπ γouα
νίνη και τπ θυμίνη στην ενολική μορφή, αυτό όμως δεν τον συγκίνησε. 
Σαν να μην έτρεχε τίποτε, μου αποκάλυψε ότι για πολλά χρόνια οι οργα
νικοί χημικοί προτιμούσαν κάποιες συγκεκριμένεςταυτομερείς μορφές 
αντί για άλλες, στηΡΙζόμενοι σε ανύπαρκτες ουσιαστικές αποδείξεις. 
Πράγματι, βιβλία οργανικής χημείας ήταν γεμάτα εικόνες με απίθανες 
ταυτομερείς μορφές. Η εικόνα τπς γουανίνης που του έβαλα μπροστά 
στη μούρη του ήταν σίγουρη κάλπικη. Όλη η χημική του αίσθηση του 
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έλεγε ότι θα έπρεπε να είναι στπν κετονική μορφή. Ήταν εξίσου σίγου
ρος ότι και η ΘUμίνη ήταν γραμμένη λάθος στπν ενολική διαμόρφωση. 
Προτιμούσε αναμφισβήτητα τις εναλλακτικές κετονικές διαμορφώσεις. 

Ο Τζέρι, όμως, δεν αιτιολόγησε απόλιπα γιατί προτιμούσε τις κετο
νικές μορφές. Παραδέχτηκε ότι μόνο μία κρυσταλλική δομή είχε σχέση 
με το πρόβλημα. Επρόκειτο για τη δικετοπιπεραζίνη, η τρισδιάστατη δια
μόρφωσn της οποίας είχε μελετηθεί προσεκτικά στο εργαστήριο του 
Πόλινγκ πριν από αρκετά χρόνια. Εδώ δεν υπήρχε αμφιβολία ότι υπήρ
χε η κετονική μορφή και όχι η ενολική. Επιπλέον, ήταν σίγουρος ότι τα 
ίδια κβαντομηχανικά επιχειρήματα που έδειχναν ότι η δικετοπιπεραζίνη 
έχει την κετονική μορφή, ίσχυαν και για τη γουανίνη και τη ΘUμίνη. Με 
παρότρυνε, λοιπόν, να μη χάνω περισσότερο τον καιρό μου με το ανόη
το σχήμα που είχα επινοήσει. 

Αν και η πρώτη μου αντίδραση ήταν να ελπίζω ότι ο Τζέρι έλεγε σα
χλαμάρες, δεν απέρριψα τη κριτική του. Αν εξαιρέσουμε τον ίδιο τον Λάι
νους, ο Τζέρι γνώΡΙζε για τους δεσμούς υδρογόνου περισσότερα από 
οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Αφού είχε δουλέψει στο Καλ Τεκ για 
πολλά χρόνια στις κρυσταλλικές δομές μικρών οργανικών μορίων, δεν 
μπορούσα να κοροϊδεύω τον εαιπό μου ότι αδυνατούσε να συλλάβει το 
πρόβλημά μας. Στους έξι μήνες που είχε το γραφείο του στον ίδιο χώρο 
με μας δεν τον είχα ακούσει ποτέ να εκφράζεται για θέματα που δεν τα 

γνώΡΙζε. 
Κυριευμένος από την ανησυχία επέστρεψα στο γραφείο μου ελπί

ζοντας ότι κάποιο μαραφέτι θα παρουσιαζόταν που θα έσωζε την ιδέα 
του «όμοιο προς όμοιο». Ήταν, όμως, φανερό πως οι νέες μορφές των 
βάσεων αποτελούσαν τη χαριστική βολή της θεωρίας μου. Η μεταφορά 
των ατόμων υδρογόνου στις κετοθέσεις έκανε τις διαφορές στο μέγε
θος μεταξύ των πουρινών και των ΠUριμιδινών σημαντικότερες απ' ό,ΤΙ 
θα ήταν αν θα υπήρχαν οι ενολικές μορφές. Μόνο με πολύ ειδικές ταχυ
δαKΤUλOυργίες θα φανταζόμουν τη ραχοκοκαλιά του πολυνουκλεοτι
δίου να λυγίζει έτσι ώστε να βολεύει ακανόνιστες αλλπλουχίες βάσεων. 
Ακόμα και αυτή η πιθανότητα εξαφανίστηκε όταν μπήκε ο Φράνσις. 
Αμέσως κατάλαβε ότι η «όμοιο προς όμοιο» δομή θα έδινε μια κρυ
σταλλογραφική επανάληψη 34 Α Ω μόνο αν κάθε αλυσίδα είχε μία πλή
ρη περιστροφή 68 Ν. Αλλά αυτό θα σήμαινε ότι η γωνία περιστροφής 
μεταξύ των διαδοχικών βάσεων θα ήταν μόνο 18 μοίρες, μια τιμή που 
ο Φράνσιςτην απέκλειε τελείως μετά τις πρόσφατες ενασχολήσεις του 
με τα μοντέλα. Του Φράνσις δεν του άρεσε επίσης το γεγονός ότι η δο
μή δεν έδινε εξήγηση για τους κανόνες του Τ σάργκραφ (αδενίνη ισού
ται με ΘUμίνη, γουανίνη ισούται με κιποοίνη), εγώ όμως διατηρούσα τις 
δειλές μου επιφυλάξεις για τα αποτελέσματά του Τ σάργκραφ. Έτσι, χά
ρηκα που ήρθε η ώρα του φαγητού, όπου η χαρούμενη φλυαρία του 
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ΕΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΕΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

γουανίνπ 

Οι rauroPEPEiS μορφέs rns youavivns και rns ΘUpivns που 

θα μπορούσαv VQ υπάρχουv στο DNA Τα άτομα υδρογόvου 

που θα μπορούσαv VQ υποστούv μεrαβολέs ωs npOS τπ θέσπ 

(ταυτομερή μεrάθεσπ) EiVQl σκιασμένα. 

Φράνσις μετσιόπισεπροσωρινά τις σκέψεις μου στο γιατί οι ΠΡOmυxιαKOί 
φοιmτές δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τα κορίτσια au pair. 

Μετά το φαγητό δεν πολυήθελα να επιστρέψω σm δουλειά. Φοβό
μουν ότι προσπαθώντας να ταιριάσω τις κετονικές μορφές σε κάποιο 
καινούργιο σχήμα, θα έσπαζα τα μούτρα μου και θα έπρεπε να αντιμε
τωπίσω το γενονός ότι κανένα σχήμα με κανονικούς δεσμούς υδρογό
νου δεν ήταν συμβατό με τα αποτελέσματα των ακτινών Χ. Οσο έμενα 
έξω κοιτάζΟντας τα σαφράνια υπήρχε π ελπίδα ότι θα εμφανιζόταν κά
ποια όμορφη διάταξπ των βάσεων. Ευτυχώς, όταν ανεβήκαμε πάνω ανα
κάλυψα ότι είχα δικαιολογία να αναβάλω τουλάχιστον για λίγες ώρες mv 
κρίσιμη κατασκευή του μοντέλου. Τα μεταλλικά μοντέλα των πουρινών 
και των πυριμιδινών που χρειάζονταν για να ελέγχονται συσmμαΤΙKά 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s



152 Τζέιμς Γουότσον 

όλες οι πιθανόmτες για ανάmuξπ δεσμών υδρογόνου, δεν είχαν ετοι
μαστεί ακόμπ, παρότι μου το είχαν υποοχεθεί. Θα περνούσαν τουλάχι
στον δύο μέρες πριν έρθουν στα χέρια μας. Αυτό το χρονικό διάσmμα 
ήταν πολύ μεγάλο ακόμη και για μένα να μείνω άπρακτος. Πέρασα, λοι
πόν, το υπόλοιπο του απογεύματος κόβΟvrας ακριβή ομοιώματα των βά
σεων από σκληρό χαρτόνι Όταν όμως ετOιμάσmKαν, συνειδητοποίησα 
πως η λύση θα έπρεπε να περιμένει ώς mv επομένη. Μετά το γεύμα θα 
ouvavroooa στο θέατρο φίλους από mv πανσιόν mς Ποπ. Όιαν έφτα
σα στο άδειο ακόμα εργαστήριό μας το επόμενο πρωί, καθάρισα γρή
γορα το γραφείο μου απ' όλα τα χαρτιά έτσι ώστε να έχω μια μεγάλη επί
πεδη επιφάνεια πάνω σmν οποία να σχηματίζω ζεύγη βάσεων που να 
ενώνοvrαι με δεσμούς υδρογόνου. Αν και άρχισα με τις «όμοιο προς 
όμοιο» προκαταλήψεις μου, γρήγορα κατάλαβα ότι δεν οδηγούσαν που
θενά. Όων μπήκε ο Τζέρι σήκωσα τα μάτια μου, είδα ότι δεν είναι ο Φράν
σις, και άρχισα να μετακινώ τις βάσεις μέσα και έξω από διάφορες πιθα
νότητες ζευγαρώματος. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι ένα ζεύγος 
αδενίνης-ΘUμίνnς που συγκρατιόταν με δύο δεσμούς υδρογόνου ήταν 
ταυτόσημο σε σχήμα με ένα ζεύγος γoυανίνnς-κuτooίνnς που συγκρα
τιόταν με δύο τουλάχιστον δεσμούς υδρογόνου. Όλοι οι δεσμοί υδρο
γόνου φαινόταν να σχηματίζΟvrαι φυσικά· δεν χΡειάζοvrαν ταxυδακτu
λουργίεςγια να κάνεις τους δύο τύπους των ζΕUΓΏντων βάσεων όμοιους 
στο σχήμα. Γρήγορα φώναξα τον Τζέρι να τον ρωτήσω αν αUΤΤΊ m φο
ρά είχε καμιά avrippnan για τα καινούργια ζεύγη βάσεων. 

Όιαν είπε όχι, το ηθικό μου ανέβηκε στα ύψη, γιατί υποmεύθηκα ότι 
τώρα πια είχαμε m λύση στο μUΣΤΤΊριo, αφού οι πουρίνες ήταν ισάριθ
μες με τις πuριμιδίνες. Δύο ακανόνιστες αλληλουχίες βάσεων μπορού
σε να στοιβαχτούν κανονικά στο κέvrρο μιας έλικας εφόσον μια πουρί
νn συνδεόταν πάvrοτε με μια πuριμιδίνn. Ακόμη, η απαίmση ανάmuξης 
δεσμών υδρογόνου, που σήμαινε ότι η αδενίνn θα ζευγάρωνε πάvrοτε 
με m ΘUμίνn, ενώ η γoυανίνn θα ζευγάρωνε μόνο με κuτoσίνn, προβλή
θηκε ξαφνικά ως αποτέλεσμα mς διηλής έλικας του DNA. Το πιο ενδια
φέρον ήταν ότι αυτός ο τύπος διπλής έλικας έφερνε στο νου ένα σχήμα 
αvrιγραφήςτου DΝΑ πολύ πιο ικανοποιητικόαπ' ό,ΤΙ η «όμοιο προς όμοιο» 
θεωρία μου που mv πίστεψα για κάποιο χρονικό διάσmμα. Το αποκλει
στικό ζευγάρωμα mς αδενίνnς με ΘUμίνn και mς γoυανίνnς με κυτοοί
νη σήμαινε ότι οι αλληλουχίες των βάσεων των δύο περιελισσόμενων 
αλυσίδων ήταν συμπληρωματικές. Αν γνωρίζαμε mv αλληλουχία των 
βάσεωνmς μιας αλυσίδας, ξέραμε αυτόματα και mv αλληλουχία mς άλ
λης. θεωρητικά τουλάχιστον, ήταν πολύ εύκολο να οραματιστούμε πως 
μια μοντΊ αλυσίδα θα μπορούσε να είναι η μήτρα για m σύνθεση μιας αλυ
σίδας με συμπληρωματική αλληλουχία βάσεων. 

Δεν πρόφτασε να περάσει mνπόρτα του εργασmρίoυ ο Φράνσιςκαι 
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αδενίνπ θυμίνπ 

Υουανίνπ κυτοαίνπ 

Τα ζεύγπ βάσεων αΔΕVίνπ-ΘVμίνπ και γουανίνπ-κυτοσίνπ που 

χρπσιμοποιήθπκαν για να κατασκευαστεί n διπλή έλικα 

153 

(οι δεσμοί υδρογόνου είναι με τελείεs). Σκεφτήκαμε το  σχπματισμό 

εvόs τρίτου δεσμού υδρογόνου μεταξύ youavivns και wroaivns. 

αλλά τον απορρίΨαμε διότι μια κρυσταλλογραφική μελέτπ rns 

youavivns έδειχνε ότι έYas rέTOIOS δεσμόs θα ήταν πολύ aaeEvns. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι n άποΨπ αυτή είναι λανθασμένπ. 

Μεταξύ rns youavivns και rns KurOaivns μπορεί να σχπματιστούν 

rpEIS ισχυροί δεσμοί υδρογόνου. 

του αποκάλυψα πως π λύσπ για τα πάνω ήταν στα χέρια μας. Αν και για 
λόγouς αρχής διατήρησε κάποιο σκεmικισμό για λίγα λεmά, η ομοιό
τητα του σχήματος των ζευγών Α-Τ και G-C είχε το αποτέλεσμα που πε
ρίμενα. Ζευγαρώνοντας στα πεταχτά τις βάσεις με πολλούς διαφο
ρετΙKOύςτρόπOUς δεν βρήκε άλλον τρόπο που να ικανοποιεί ΤOUςKανόνες 
του Τσάργκραφ. Λίγα λεmά αργότερα πρόσεξε πως οι δύο γλUΚOζΙΤΙKOί 
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δεσμοί (που ενώνουν τη βάση και το σάκχαρο) κάθε ζεύγους βάσεων 
σχετίζΟνταν συστηματικά με έναν δυαδικό άξονα κάθετο προς τον άξο
να mς έλικας. Κατά συνέπεια ήταν δυνατό να αντιστραφούν και τα δύο 
ζεύγη ενώ οι γλυΚΟζιτικοί δεσμοί θα συνέΧΙζαν να στρέφονται προς mv 
ίδια κατεύθυνση. Σπουδαίο επακόλουθο όλων αυτών ήταν ότι δεδομέ
νη αλυσίδα μπορούσε να περιέχει τόσο πουρίνες όσο και πυριμιδίνες. 
Ταυτόχρονα, διαθέταμε ΙΣXUρήένδειξη ότι οι ραχοκοκαλιές των δύο αλυ
σίδων έπρεπε να προχωρούν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ανέκυψε τότε 
το ερώmμα κατά πόσο τα ζεύγη των βάσεων Α-Τ και G-C* ταίριαζαν εύ
κολα σm διαμόρφωση mς ραχοκοκαλιάς που κατασκευάσαμε τις δύο 
προηγούμενες εβδομάδες. MEmv npώm ματιά, η προοmική φαινόταν 
καλή, αφού είχα αφήσει ελεύθερη στο κέντρο μια μεγάλη κενή περιοχή 
για τις βάσεις. Και οι δυο μας όμως ξέραμε ότι δεν θα φτάναμε στο τέλος 
του δρόμου έως ότου κατασκευαζόταν ένα πλήρες μοντέλο στο οποίο 
όλες οι στερεοχημικές επαφές θα ήταν ικανοποιητικές. Ήταν επίσης ολο
φάνερο πως οι επιmώσεις mς ύπαρξης του μοντέλου ήταν πολύ σπου
δαίες για να διακινδυνεύσουμε να αρχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό από τώ
ρα. Αισθάνθηκα, λοιπόν, κάπως αμήχανος όταν το μεσημέρι ο Φράνσις 
όρμησε στο «Ιγκλ» για να αναγγείλει σε όλους όσοι μπορούσαν να ακού
σουν πως είχαμε βρει το μυστικό mς ζωής. 

* Α = αδενίνn. Τ = θυμίνn. G . γoυανίνn. C - κιπoσίνn. 
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Η ενασχόληση του Φράνσις με το ΟΝΑέγινε γρήγορα η κύρια δου
λειά του. Το πρώτο απόγευμα μετά την ανακάλυψη ότι τα ζεύγη 
βάσεων Α-Τ και G-C έχουν όμοια σχήματα, επέστρεψε στις με

τρήσεις της διατριβής του, αλλά η πρoσnάθειά του απέτυχε. Σηκωνόταν 
συνεχώς από την καρέκλα του, κοίταζε ανήσυχα τα χαρτονένια μοντέ
λα, έπαΙζε με διάφορους συνδυασμούς, και μετά, όταν περνούσε η πε
ρίοδος της στιγμιαίας αβεβαιότητας, φαινόταν ικανοποιημένος και μου 
έλεγε πόσOσηoUΔΑία ήταν η δουλειά μας. Χαιρόμουν τα λόγια τουΦράν
σις, έστω και αν δεν είχαν την επιφανειακή μετριοφροσύνη που εθεω
ρείτο ωςη σωστή συμηεριφορά στο ΚέμηΡΙΤζ. Φαινόταν απίστευτο πως 
η δομή του ΟΝΑ είχε επιλυθεί, πως η λύση ήταν αφάνταστα ενδιαφέ
ρουσα, και ότι τα ονόματα μας θα συνδέονταν με τη διπλή έλικα όπως 
του Πόλινγκ με την α-έλικα. 

'(}ων άνοιξε το Ιγκλ στις 6, πήγα με τον Φράνσις να κουβεντιάσουμε 
για το τι έπρεπε να γίνει τις επόμενες λίγες μέρες. Δεν ήθελε να χάσουμε 
καιρό εξετάζΟντας αν μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα ικανοποιη
τικό μοντέλο τριών διαστάσεων, εφόσον οι γενετιστές και οι ειδικοί στα 
νουκλέίνικά οξέα βιοχημικοί δεν θα έπρεπε να χάνουν το χρόνο τους και 
τα μέσα τους περισσότερο απ

' 
ό,ΤΙ χρειαζόταν. Αν και ήμουν το ίδιο ανυ

πόμονος να κατασκευάσουμε το πλήρες μοντέλο, σκεφτόμουν περισ
σότερο την πιθανότητα να βρει τυχαία ο Λάινους τα ζεύγη των βάσεων 
πριν του πούμε εμείς τη λύση. 

Εκείνο το βράδυ, όμως, δεν μπορούσαμε να σιγουρευτούμε για τη 
διπλή έλικα. Έως ότου παίρναμε στα χέρια μας τις μεταλλικές βάσεις, 
οποιοδήποτε μοντέλο θα ήταν πολύ πρόχειρο για να πείθει. Πήγα στην 
πανσιόν της Ποπ για να πω στην Ελίζαμπεθ και στον Μπερτράν ότι ο 
Φράνσις και εγώ είχαμε πιθανότητα νικήσει τον Πόλινγκ πάνω στο νήμα 
και πως η λύση θα έφερνε επανάσταση στη βιολογία. Και οι δύο χάρη
καν ειλικρινά, η Ελίζαμπεθ με αδελφική περηφάνια και ο Μπερτράν με 
την ιδέα ότι θα μπορούσε να αναφέρει στη Διεθνή Εταιρεία ότι είχε ένα 
φίλο που θα κέρδΙζε βραβείο Νόμπελ. Η αντίδραση του Πίτερ ήταν το 
ίδιο ενθουσιώδης και δεν έδειξε να ενοχλείται από την πιθανότητα της 
πρώτης αληθινής επιστημονικής ήττας του πατέρα του. 

Το επόμενο πρωί ένιωθα θαυμάσια μόλις ξύπνησα. Πηγαίνοντας στο 
«Γουίμ», περπάτησα σιγά σιγά προς τη γέφυρα Κλερ, κοιτάζοντας τους 
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γοτθικούς πύργους του παρεκκλησίου του Κολεγίου Κινγκ που προβάλ
λΟνΙαν στον ανοιξιάτικο ουρανό. Σταμάτησα λίγο για να παρατηρήσω 
τα τέλεια γεωργιανά χαρακτηριστικά του κτιρίου Γκιμπς, που είχε καθα
ριστεί πρόσφατα, με τη σκέψη ότι μεγάλο μέρος της επιwχίας μας το 
χρωστούσαμε στις μεγάλες αδιατάρακτες περιόδους, καθώς κάναμε τη 
βόλτα μας στα κολέγια ή διαβάζαμε διακριτικά τα νέα βιβλία που έφτα
νανστο βιβλιοπωλείο του Χέφνερ. Διάβασα ικανοποιημένος τους Times 

και επέστρεψα στο εργαστήριο. Βρήκα τονΦράνσις, πράγματι πολύ πρωί 
γι' αυτόν, να στρέφει τα ζευγάρια των χαρτονένιων βάσεων γύρω από 
μια φανΙαστική γραμμή. Όσο μπορούσε να αποδείξει κανείς με χάρακα 
και διαβήτη, και τα δύο ζεύγη των βάσεων ταίριαζαν ακριβώς στη δια
μόΡφωσπ της ραχοκοκαλιάς. ΑΡγότερα ήρθαν χωριστά ο Μαξ και ο Τζον, 
για ναδouν εάν συνεχίζαμε να πιστεύουμε ότι τα είχαμε καταφέρει. Ο κα
θένας τους άκουγε μια σύνΙομη, περιεκτική διάλεξη του Φράνσις. Κατά 
τη διάρκεια της δεύτερης, ξεγλίστρησα για να δω εάν το μηχανουργείο 
μπορούσε να πειστεί να επιταχύνει την κατασκευή των πουρινών και πu
ριμιδινών ώς το απόγευμα. 

Χρειάστηκε απλώς λίγο σκούντημα για να γίνει η τελική συγκόλλη
ση τις δύο επόμενες ώρες. Τα γυαλισμένα μεταλλικά φύλλα χρησιμο
ποιήθηκαν αμέσως για να συνθέσουν ένα μΟνΙέλο στο οποίο για πρώτη 
φορά υπήρχαν όλα τα συστατικά του DNA. Σε μία ώρα περίπου είχα τα
κτοποιήσει τα άτομα έτσι ώστε να ικανοποιούν τόσο τα ακτινογραφικά 
αποτελέσματα όσο και τους νόμους της στερεοχημείας. Η έλικα που 
προέκυψε ήταν δεξιόστροφη, με τις δύο αλυσίδες να ακολουθούν ανΙί
θετες κατευθύνσεις. Μόνο ένας μπορεί να παίζει εύκολα με ένα μΟνΙέ
λο, γι' αυτό και ο Φράνσις δεν προσπάθησε να ελέγξει τη δουλειά μου ώς 
τη στιγμή που έκανα πίσω δπλώνΟνΙας ότι κατά την άποψη μου όλα ταί
ριαζαν. Αν και μια διατομική επαφή ήταν λίγο βραχύτερη από τη βέλτι
στη, δεν απείχε πολύ από αρκετές δημοοιευμένες τιμές, και έτσι δεν ανη
σύχησα. ΔεκαπένΙε λεπτά εναοχόλησηςτου Φράνσις με το μΟνΙέλο δεν 
αποκάλυψαν κανένα λάθος, αν και αρκετές φορές, βλέπΟνΙαςτοννα συ
νοφρυώνεται, ένιωθα το στομάχι μου να σφίγγεται. Σε κάθε πεΡίmωσπ 
έμενε ικανοποιημένος και συνέΧΙζε να επιβεβαιώνει ότι και μία άλλη δια
τομική επαφή ήταν λογική. Όλα φαίνΟνΙανπολύ εvrάξει όταν πήγαμε για 
δείπνο με την Ovrίλ. 

Στο φαγητό η κουβένΙα μας περιστράφηκε στο πώς θα ανακοινώ
ναμε το μεγάλο νέο. Ιδιαίτερα ο Μόρις έπρεπε να το μάθει σύνΙομα. Αλ
λά, αναλογιζόμενοι το φιάσκο που είχαμε πάθει πριν από δεκαέξι μήνες, 
φάνηκε λογικότερο να μην ενημερώσουμε την ομάδα του Κινγκ ώσπου 
να πάρουμε τις ακριβείς σuvrεταγμένες όλων των ατόμων. 

Ήταν πολύ εύκολο να μαγειρέψουμε μια ΠΕWXημένη σειρά ατομι
κών επαφών έτσι ώστε ενώ η καθεμιά θα φαινόταν λίγο-πολύ αποδεκτή, 
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το όλο συνονθύλευμα να είναι ενεργειακά αδύνατο. Ελπίζαμε ότι δεν εί
χαμε κάνει τέτοιο λάθος, αλλά η κρίση μας ίσως επηρεαζόταν από τα βιο
λογικά πλεονεκτήματα των συμπληρωματικών μορίων του DNA. Έτσι, 
τις επόμενες ήμερες, χρησιμοποιώντας το νήμα mς στάθμης και ένα χά
ρακα, θα τις ελέγχαμε προσδιορίζοντας τις σχετικές θέσεις όλων των 
ατόμων σε ένα μονονουκλεοτίδιο. Εξαιτίαςmς ελικοειδούς συμμετρίας, 
οι θέσεις των ατόμων σε ένα νουκλεοτίδιο θα δημιουργούσαν αυτόμα
τα τις άλλες θέσεις. 

Μετά τον καφέ η Οντίλ ήθελε να μάθει εάν υπήρχε ανάγκη να εξορι
στούν στο Μπρούκλιν, αφού η δουλειά μας ήταν τόσο συγκλονιστική 
όπως όλοι έλεγαν. Ίσως έπρεπε να μείνουμε στο ΚέμΠΡΙΤζ να επιλύσου
με και άλλα προβλήματα ίσης σπουδαιόmτας. Προσπάθησα να mv κα
θησυχάσω, τονίζΟντας ότι δεν κουρεύονται με mv ψιλή όλοι οι Αμερι
κανοί και ότι δεκάδες Αμερικανίδες δεν φορούν στο δρόμο άσπρα 
καλτσάκια. Η επιτυχία μου ήταν μικρότερη όταν προσπάθησα να mςπω 
ότι η μεγαλύτερη αρετή mς Αμερικής είναι η απλοχωριά mς, αφούυπάρ
χουν μέρη όπου δεν πατούν ποτέ άνθρωποι. Η Οντίλ αντιμετώΠΙζε με 
φρίκη mv προοmική να βρεθεί για πολύ καιρό μακριά από καλοντυμέ
νους ανθρώπους. Εξάλλου, δεν πίστευε ότι μιλούσα σοβαρά, γιατί μόλις 
είχα φτιάξει στο ράφm μου ένα εφαρμοστό σακάκι που δεν είχε καμιά 
σχέση με τα τσουβάλια που ρίχνουν οι Αμερικανοί στους ώμους τους. 

Το επόμενο πρωί βρήκα και πάλι τον Φράνσις πρώτο στο εργαστή
ριο. Ασχολιόταν με m σταθεροποίηση του μοντέλου σε Kατάλλπλασm
ρίγματα έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει τις ατομικές συντεταγμένες. Ενώ 
μετακινούσε τα άτομα μπρος και πίσω, εγώ καθόμουν πάνω στο γραφείο 
μου σκε mόμενος m μορφή που θα είχαν οι επιστολές που θα έγραφα 
σε λίγο, για να αναγγείλω πως είχαμε βρει κάτι ενδιαφέρον. Πότε πότε ο 
Φράνσις φαινόταν αγανακτισμένος που τα όνειρά μου με εμπόδΙζαν να 
δω ότι χρειαζόταν m βοήθειά μου για να μην καταρρεύσει το μοντέλο 
καθώς μετακινούσε τα σmρίγματα. 

Γνωρίζαμε πια ότι η φασαρία που είχα κάνει για m σπουδαιόmτα των 
ιόντων Μg++ήταν λάθος. Πιθανώς ο Μόρις και η Ρόζι είχαν δίκιο που επέ
μεναν ότι παραmρούσαν το άλας του ΟΝΑ με Na+. Αλλά με m ραχοκο
καλιά των φωσφορικών και των σακχάρων στο εξωτερικό δεν είχε ση
μασία με ποιο άλας είχαμε να κάνουμε. Οποιοδήποτε θα ταίριαζε τέλεια 
σm διπλή έλικα. 

Ο Μπραγκ έριξε mv πρώm του ματιά αργά το απόγευμα. Είχε μείνει 

αρκετές μέρες σπίτι με γρίπη και ήταν στο κρεβάτι όταν άκουσε ότι ο 
Κρικ και εγώ είχαμε σκαρφιστεί μια έξυπνη δομή του DΝΑ που θα μπο
ρούσε να είναι σπουδαία για m βιολογία. Μόλις βρήκε μια ελεύθερη 
στιγμή επιστρέφοντας στο Κάβεντις, ξεγλίστρησε από το γραφείο του 
για να παρατηρήσει ιδίοις όμμασι το έργο μας. Αμέσως αντελήφθη m 
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ΣxπμαΤΙKfι απεικόνισπ TnS διπλfιs έλικαs. Οι δυο ραχοκοκαλιέs 

των φωσφορικών και των σακΧάρων περισrρέφoνται 

σro εξωτερικό του μορίου, ενώ τα επίπεδα ζεύΥΠ βάσεων 

που ενώνονται με δεσμούs υδΡΟΥόνου βρίσκονται σro εσωτερικό. 

Βλέποντάs τπν έτσι, n δoμfι μοιάζει με ελΙKoειδfι σκάλα όπου 

τα ζεύΥΠ σχπματίζουν τα σκαλοπάτια. 

συμπλπρωματική σχέση ανάμεσα στις δύο αλυσίδες και είδε πως π ισο
δυναμία mς αδενίνπς με m ΘUμίνπ και mς γουανίνπς με mv ΚUΤOσίνπ 
ήταν μια λογική συνέπεια του κανονικά επαναλαμβανόμενου σχήματος 
mς ραχοκοκαλιάς του σακχάρου και των φωσφορικών. Επειδή δεν είχε 
υπόψπ του τouς κανόνες του Τσάργκραφ, του ανέrrruξα τα πειραματικά 
δεδομένα για σχετικές αναλογίες των διαφόρων βάσεων, βλέποντας ότι 
το ενδιαφέρον του συνεχώς μεγάλωνε με τις πιθανές επιmώσεις σmν 
αντιγραφή των γονιδίων. Όταν ανέκuψετο ερώmμα των ακτινογραφικών 
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αποδείξεων κατανόησε γιατί δεν είχαμε καλέσει ακόμη την ομάδα του 
Κινγκ. θα ήθελε όμως να είχαμε ζητήσει τη γνώμη του Τοντ. * Λέγοντάς 
του ότι η οργανική μας χημεία ήταν σωστή δεν τον καθησυχάσαμε πλή
ρως. Η nεpimωσn να χρησιμοποιούσαμε λανθασμένους χημικούς τύ
πους ήταν ομολογουμένως μικρή, αλλά, εφόσον ο Κρικ μιλούσε τόσο 
γρήγορα, ο Μπραγκ δεν μπορούσε ποτέ να είναι σίγουρος ότι θα στα
ματούσε κάποτε το τρέξιμο για να καταλάβει σωστά την πραγματικότη
τα. Γι' αυτό αποφασίσαμε ότι μόλις θα διαθέταμε μια σειρά ατομικών συ
ντεταγμένων θα καλούσαμε τον Τοντ. 

Οι τελικές λεmομέρειες των συντεταγμένων τελείωσαν το επόμενο 
βράδυ. Δεν είχαμε στη διάθεσή μας τα ακριβή ακτινογραφικά δεδομέ
να κι έτσι δεν ήμασταν βέβαιοι ότι η διαμόρφωση που διαλέξαμε ήταν 
απολύτως σωστή. Αυτό, όμως, δεν μας ενοχλούσε, επειδή το μόνο που 
θέλαμε να δείξουμε ήταν ότι τουλάχιστον μία εξειδικευμένη δίκλωνη 
συμπληρωματική έλικα ήταν στερεοχημικά δυνατή. "Ώσπου να γίνει σα
φές αυτό, θα μπορούσε να προβάλλεται η αντίρρηση πως μολονότι η 
ιδέα μας ήταν αισθητικά κομψή, το σχήμα της ραχοκοκαλιάς σακχά
ρου- φωσφορικών δεν επέτρεπε την ύπαρξη της. Ευτυχώς, τώρα ξέρα
με ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Απολαύσαμε, λοιπόν, το μεσημεριανό μας, 
λέγοντας ο ένας στον άλλο ότι μια τόσο όμορφη δομή δεν μπορούσε 
παρά να υπάρχει. 

Τώρα πm.ι πέρασε η ένταση, πήγα να παίξω τένις με τον Μπερτράν, 
λέγοντας στον Φράνσις ότι αργότερα θα έγραφα στον Λούρια και τον 
Ντέλμπρουκ για τη διπλή έλικα. Κανονίσαμε επίσης να τηλεφωνήσει ο 
ΤζΟν Κέντριου στον Μόρις για να του πει ότι θα έπρεπε να έρθει να δει 
ό,τι είχαμε επινοήσει με τον Φράνσις. Ούτε ο Φράνσις ούτε εγώ θέλαμε 
να πιούμε το πικρό ποτήρι. Νωρίτερα την ίδια μέρα το ταχυδρομείο είχε 
φέρει ένα σημείωμα του Μόρις στον Φράνσις. Του έλεγε ότι επρόκειτο 
να φορτσάρει στο ΟΝΑ και είχε σκοπό να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην 
κατασκευή μοντέλων. 

* Σερ Αλεξάντερ Τοντ. Από τους επιφανέστερους χημικούς της Αγγλίας, βρα
βευμένος ο ίδιος με το βραβείο Νόμπελ και από τους λίγους χημικούς που έως 
εκείνη mv εποχή είχαν ασχοληθεί με m χημεία των νουκλεϊνικών οξέων. (Σ. τ.Μ.) 
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Μ ια γρήγορη ματιά έφτασε για να ομολογήσει ο Μόρις ότι το μο
ντέλο τού άρεσε. Τον είχε προειδοποιήσει ο Τζον πως ήταν ένα 
κατασκεύασμα δύο αλυσίδων, που τις συγκρατούσαν ζεύγη βά

σεων ΑΤ και G-C. Μόλις, λοιπόν, μπήκε στο γραφείο μας, άρχισε να με
λετά τις λεπτομέρειες. Δεν τον ενόχλησε που είχε δύο και όχι τρεις αλυ
σίδες, αφού ήξερε ότι το θέμα δεν είχε αποοαφηνιστεί. Ο Μόρις μελετούσε 
σιωπηλά το μεταλλικό αντικείμενο. Ο Φράνσις στεκόταν δίπλα του και 
μιλούσε πολύ πολύ γρήγορα για το τι είδους διάγραμμα ακτινών Χθαέδι
νε η δομή. Ξαφνικά έμενε περίεργα σιωπηλός συνειδητοποιώντας πως 
η επιθυμία του Μόρις ήταν τα παραmρήσει m διπλή έλικα κι όχι να ακού
σει κάποια διάλεξη επί mς κρυσταλλογραφικής θεωρίας, όπου στο κά
τω κάτω τα κατάφερνε και μόνος του. Η απόφασή μας να τοποθετήσουμε 
m γoυανίνn και m θυμίνn σmν κετονική μορφή δεν αμφισβητήθηκε. 
Εάν δεν το είχαμε κάνει, θα καταστρέφονταν τα ζεύγη βάσεων. Ο Μόρις 
δέχmκε το προφορικό επιχείρημα του Τζέρι Ντόνοχιου σαν να ήτανκά
τι το σuνnθισμένo. 

Το απρόβλεπτο πλεoνέκmμα να μοιράζεται ο Τζέρι το εργαστήριο 
με τον Φράνσις, τον Πίτερ κι εμένα, αν και ολοφάνερο, δεν συζητήθηκε. 
Εάν δεν ήταν μαζί μας στο ΚέμΠΡΙΤζ, μπορεί να αναζητούσα ακόμη μια 
δομή σmριγμένn σmν αρχή «όμοιο προς όμοιο». Ο Μόρις, που δούλευε 
σε ένα εργαστήριο όπου δεν υπήρχαν δομικοί χημικοί, δεν είχε κοντά 
του κανέναν ικανό να του πει ότι στα βιβλία όλα τα σχήματα των βάσεων 
ήταν λανθασμένα. Πλην του Τζέρι, μόνο ο Πόλινγκ θα μπορούσε να κά
νει m σωστή επιλογή και να επιμείνει σε αυmν. 

Το επόμενο επισmμoνΙKό βήμα ήταν να συγκρίνουμε στα σοβαρά 
τα ακτινογραφικά δεδομένα με m διάταξη των περιθλάσεων που προέ
βλεπε το μοντέλο μας. Ο Μόρις επέστρεψε στο Λονδίνο λέγοντας ότι θα 
μετρούσε γρήγορα τις κρίσιμες αντανακλάσεις. Δεν υπήρχε ούτε ίχνος 
πικρίας σm φωνή του και ομολογώ ότι αισθάνθηκα ανακούφιση. Ώσηου 
να έρθει, φοβόμουν ότι θα τον βλέπαμε καmφή και λυπημένο που του 
είχαμε πάρει μέρος mς δόξας, η οποία θα έπρεπε να είναι ολοκληρωτι
κά δική του και των νεότερων συναδέλφων του. Αλλά δεν υπήρχε ίχνος 
παράπονου στο πρόσωπο του, και με τον δικό του ήρεμο τρόπο ήταν εν
θουσιασμένος, πιστεύοντας πως η δομή θα αποδεικνυόταν μεγάλο όφε
λος σm βιολογία. 
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Δύο μόνο μέρες μετά την επιστροφή του στο Λονδίνο μάς τηλεφώ

νησε για να μας πει ότι τόσο αυτός όσο και η ΡόζΙ βρήκαν ότι τα δεδομέ

να των ακτινών Χ υποστήΡΙζαν έντονα τη διπλή έλικα. ·Εγραψαν στα γρή

γορα τα αποτελέσματά τους και ήθελαν να δημοσιευτούν ταυτόχρονα 

με την ανακοίνωσή μας για τα ζεύγη των βάσεων. Το Nature ήταν το κα

τάλλπλο περιοδικό για μια γρήγορη δημοσίευση, γιατί εάν ο Μπραγκ και 

ο Ράνταλ υποστήΡΙζαν ένθερμα τα χειρόγραφα, θα μπορούσε να δημο

σιευτούν μέσα σε ένα μήνα αφότου έφταναν στο περιοδικό. Αλλά θα 

υπήρχε ένα μόνο άρθρο από το Κινγκ. Η ΡόζΙ και ο Γκόσλινγκ θα ανακοί

νωναν τα αποτελέσματά τους χωριστά από τον Μόρις και τους συνερ

γάτες του. 

Η άμεση αποδοχή του μοντέλου μας από τη ΡόζΙ στη αρχή με ξάφ

νιασε. Φοβόμουν ότι το έξυπνο πεισματάρικο μυαλό της, εγκλωβισμένο 

στην αντιελικοειδή παγίδα που η ίδιά κατασκεύασε, μπορεί να ξέθαβε 

άσχετα αποτελέσματα που θα έριχναν τη σκιά της αβεβαιότητας στην 

ορθότητα της διπλής έλικας. Παρ' όλα αυτά, όπως όλοι σχεδόν, είδε τη 

γοητεία των ζευγών των βάσεων και δέχτηκε το γεγονός ότι η δομή ήταν 

πάρα πολύ όμορφη για να μην είναι και αληθινή. Επιπλέον, πριν μάθει 

την άποψή μας, τα αποτελέσματα των ακτινών Χ την ωθούσαν περισ

σότερο απ' ό,τι θα ήθελε η ίδια να παραδεχτεί προς μια ελικοειδή δομή. 

Η τοποθέτηση της ραχοκοκαλιάς στο εξωτερικό του μορίου γινόταν ανα

γκαία από τα δικά της αποτελέσματα, και με δεδομένη την ανάγκη να 

συνδεθούν οι βάσεις με δεσμούς υδρογόνου, δεν έβλεπε κανένα λόγο 

να αμφιβάλει για τη μοναδικότητα των ζευγών Α-Τ και G-C. 
Ταυτόχρονα, εξαφανίστηκε η τρομερή της αντιπάθεια για τον Φράν

σις κι εμένα. Στην αρχή διστάσαμε να συζητήσουμε τη διπλή έλικα μαζί 

της, φοβούμενοι μήπως ξαναφτάσουμε στον εκνευρισμό των προη

γούμενων συγκρούσεών μας. Αλλά ο Φράνσις πρόσεξε την αλλαγή της 

στάσης της όταν βρισκόταν στο Λονδίνο για να συζητήσει με τον Μόρις 

τις λεmομέρειες των ακτινογραφημάτων. Επειδή νόμΙζε ότι η ΡόζΙ δεν 

ήθελε να έχει καμιά σχέση μαζί του, απευθυνόταν κυρίως στον Μόρις, 

ώσπου σιγά σιγά συνειδητοποίησε ότι η ΡόζΙ επεδίωκε τις κρυσταλλο

γραφικές συμβουλές του και ήταν πρόθυμη να παραμερίσει την απρο

Kάλυrιτn εχθρότητα προς χάριν μιας συζήτησης μεταξύ ίσων. Με ολο

φάνερη ευχαρίστηση η ΡόζΙ έδειξε στον Φράνσις τα αποτελέσματά της. 

Για πρώτη φορά μπόρεσε εκείνος να δει πόσο ακλόνητη ήταν η άποψή 

της ότι η ραχοκοκαλιά των σακχάρων-φωσφορικών ήταν στο εξωτερικό 

του μορίου. Οι παλιές ασυμβίβαστες προτάσεις της στο συγκεκριμένο 

θέμα αντανακλούσαν μια πρώτης τάξεως επιστημονική σκέψη και όχι 

τα ξεσπάσματα μιας παραπλανημένης φεμινίστριας. 

Η αλλαγή της Ρόζι οφειλόταν σαφώς και στην εκτίμησή της ότι τα πα

λιά μας κακαρίσματα για την κατασκευή μοντέλων αντιπροσώπευαν μια 
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01d = Πaλιόs Κλώvοs 
New = Νέοs Κλώvοs 

οΙο HEW 

Ο rρόποs που προβλέπεται ότι Υίvεται ο διπλασιασμόs του DNA 
με δεδoμΈVπ τπ συμπλπρωματικι1 φύσπ τωv αλλnλουχιώv 

τωv βάσεωv σrls δύο αλυσίδεs. 
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σοβαρή προσέγγιση τπς επιστήμης και όχι το εύκολο καταφύγιο τεμπέ
ληδων οι οποίοι ήθελαν να απoφύγouν τπ σκληρή δουλειά που απαιτούσε 
μια τίμιαεπιστπμονική καριέρα. Επίσης καταλάβαμε ότι οι δuσκoλίεςτπς 
ΡόζΙ με τον Μόρις και τον Ράνταλ συνδέονταν με τπν κατανοητή ανάγκη 
τπς να είναι ισότιμη με τους συνεργάτες τπς. Όταν άρχισε να δουλεύει 
στο εργαστήριο του Κινγκ δεν άργησε να επαναστατήσει εναντίον του 
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ιεραρχικού χαρακτήρα του εργαστηρίου και αισθάνθηκε προσβεβλη
μένη επειδή η κρυσταλλογραφική ικανότητα της, που ήταν πρώτης τά
ξεως, δεν αναγνωριζόταν επίσημα. 

Δύο γράμματα από την Πασαντίνα εκείνη την εβδομάδα έφεραν τα 
νέα ότι ο Πόλινγκ βρισκόταν ακόμα σε λανθασμένο δρόμο. Το πρώτο το 
είχε στείλει ο Ντέλμπρουκ, που μας ενημέρωνε ότι ο Λάινους μόλις είχε 
δώσει ένα σεμινάριο στο οποίο περιέγραψε μια τροποποίηση στη δομή 
του ΟΝΑ του. Ακόμη πιο αχαρακτήριστο ήταν το γεγονός ότι το άρθρο 
που είχε στείλει στο ΚέμπρΙΤζ είχε δημοσιευτεί πριν ο συνεργάτης του 
Ρ.Μπ. Κόρέί μετρήσει με ακρίβεια τις διατομικές αποστάσεις. σων αυ
τό έγινε τελικά, βρήκαν αρκετές απαράδεκτες προσεγγίσεις που δεν ήταν 
δυνατό να ξεπεραστούν με μικρά τεχνάσματα. Το μοντέλο του Πόλινγκ 
ήταν απαράδεκτο και για στερεοχημικούς λόγους. ΉλΠΙζε όμως να πε
ρισώσει την κατάσταση με μια τροποποίηση που πρότεινε ο συνάδελ
φος του Βέρνερ Σχόμακερ. Στην αναθεωρημένη μορφή τα άτομα φω
σφόρου περιστρέφονταν κατά 45 μοίρες, επιτρέποντας έτσι σε μια 
διαφορετική ομάδα ατόμων οξυγόνου να σχηματίζει δεσμό υδρογόνου. 
Μετά την ομιλία του Λάινους, ο Ντέλμπρουκ είπε στον Σχόμακερ ότι δεν 
είχε πειστεί πως ο Λάινους είχε δίκιο, γιατί μόλις είχε πάρει το σημείωμα 
μου όπου το έλεγα ότι είχα μια νέα ιδέα για τη δομή του DNA. 

Τα σχόλια του Ντέλμπρουκ μεταφέρθηκαν πάραυτα στον Πόλινγκ, 
ο οποίος μου έστειλε αμέσως ένα γράμμα. Το πρώτο μέρος φανέρωνε 
νευρικότητα - δεν αναφερόταν στο θέμα, αλλά με προσκαλούσε να συμ
μετάσχω σε ένα συνέδριο πρωτεϊνών στο οποίο είχε αποφασίσει να προ
σθέσει και ένα τμήμα για τα νουκλεϊνικά οξέα. Έπειτα εκδηλώθηκε και 
ζήτησε λεmομέρειες για την καινούργια όμορφη δομή για την οποία εί
χα γράψει στον Ντέλμπρουκ. ΔιαβάζΟντας το γράμμα, ανέπνευσα με 
ανακούφιση γιατί κατάλαβα ότι ο Ντέλμπρουκ δεν γνώΡΙζε για τη συ
μπληρωματική διπλή έλικα όταν ο Λάινους έκανε την ομιλία του. Αντί
θετα, αναφερόταν στην ιδέα «όμοιο προς όμοιο». Ευτυχώς, μέχρι να φτά
σει το γράμμα μου στο Καλ Τεκταζεύγη των βάσεων είχαν ανακαλυφθεί. 
Εάν είχε συμβεί το αντίθετο, θα ήμουν στη φοβερά δύσκολη θέση να 
πληροφορήσω τον Ντέλμπρουκ και τον Πόλινγκ ότι είχα γράψει επιπό
λαια για μια ιδέα που την είχα συλλάβει πριν από δώδεκα μόνο ώρες και 
η οποία έζησε μόνο είκοσι τέσσερις ώρες πριν πεθάνεΙ. 

Ο Τοντ έκανε την επίσημη επίσκεψή του στο τέλος της εβδομάδας, 
ερχόμενος από το χημικό εργαστήριο με αρκετούς νέους συνεργάτες 
του. Η συνηθισμένη ομιλία του Φράνσις για τη δομή και τις επιmώσεις 
της δεν έχανε τη σπιρτάδα της, μολονότι έλεγε τα ίδια αρκετές φορές 
την ημέρα όλη την περασμένη εβδομάδα. Ο ενθουσιασμός του μεγά
λωνε κάθε ημέρα και γενικά, όποτε ο Τζέρι ή εγώ ακούγαμε τη φωνή του 
Φράνσιςνα κατευθύνει προς το εργαστήριο νέα πρόσωπα, φεύγαμε από 
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το γραφείο μας ώσπου να αναχωρήσουν οι νεοφώτιστοι και να μπορέ
σουμε να ξαναρχίσουμε κάποια στοιχειώδη δουλειά. Με τον Tovι το θέ
μα ήταν διαφορετικό γιατί ήθελα να τον ακούσω να λέει στον Μπραγκ ότι 
σωστά είχαμε ακολουθήσει τα δικά του ευρήματα για m χημεία mς ρα
χοκοκαλιάς των σακχάρων και των φωσφορικών. Ο Tovι συμφώνησε 
επίσης μεmν κετονική διαμόρφωση, επισημαίνovιας ότι'ΟΙ φίλοι του ορ
γανικοί χημικοί σχεδίαζαν ενολικέςομάδεςτελείως αυθαίρετα. Μετά έφυ
γε. Πριν φύγει, μας συγχάρηκε για mv εξαιρετική χημική μας δουλειά. 

Σε λίγο έφυγα από το ΚέμΠΡΙΤζ για να περάσω μιαν εβδομάδα στο 
Παρίσι, ύστερα από συνεννόηση με τον Μπόρις και m Χάριετ Εφρούσι. 
Αφού το κύριο μέρος mς δουλειάς μας φαινόταν τελειωμένο, δεν έβρι
σκα το λόγο να αναβάλω μια επίσκεψη που θα μου έδινεm χαρά να αναγ
γείλω πρώτος στα εργαστήρια του Εφρούσι και του Λβοφ τα νέα για m 
διπλή έλικα. Ο Φράνσις, όμως, δεν ήταν ευxαρισmμένoς και μου έλεγε 
ότι μια εβδομάδα είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για να εγκαταλείψω 
δουλειά τόσο μεγάλης σημασίας. Εκείνη m στιγμή όμως δεν είχα m διά
θεση να σοβαρευτώ - πολύ περισσότερο που ο ΤζΟν μόλις μας είχε δεί
ξει ένα γράμμα του Τσάργκραφ στο οποίο μας ανέφερε. Στο υστερό
γραφό του ζητούσε πληροφορίες για το τι σκάρωναν οι επισmμOνΙKOί 
του παλιάτσοι. 
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Ο Πόλινγκ πρωτάκουσε για m διπλή έλικα από τον Ντέλμπρουκ. 

. Στο τέλος mς επιστολής όπου του έλεγα τα νέα για τις συμπλπ
ρωματικές αλυσίδες, του ζητούσα να μην το πει στον Λάινους. 

Φοβόμουν ακόμη μήπως κάτι πάει στραβά και δεν ήθελα να αρχίσει ο 
Πόλινγκ να σκέφτεται για ζεύγη βάσεων που συνδέονται με δεσμούς 
υδρογόνου, ώσπου να περάσουν λίγες ημέρες και να σιγουρέψουμε m 
θέση μας. Η παράκλησή μου, όμως, αγνοήθηκε. Ο Nτέλμπρouκ ήθελε 
να το πει σε όλους στο εργαστήριό του και ήξερε ότι μέσα σε λίγες ώρες 
το κουτσομπολιό θα μεταδιδόταν από το εργαστήριό του σm βιολογία, 
στους φίλους τους που δούλευαν με τον Λάινους. Επίσης, ο Πόλινγκ τον 
έκανε να του υποσχεθεί ότι θα του έλεγε αμέσως ό,τι νέο μάθαινε από 
εμένα. Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι ο Ντέλμπρουκ μισούσε κάθε είδους 
μuστικόmτασε επισmμOνΙKά θέματα και δεν ήθελε να συνεχίζει να κρα
τά σε αβεβαιόmτα τον Πόλινγκ. 

Η αντίδραση του Πόλινγκ ήταν πραγματικά συγκινητική, όπως και 
του Ντέλμπρουκ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση ο Πόλινγκ θα αγωνι
ζόταν για τα καλά σημεία της ιδέας του. Η εξαιρετική βιολογική αξία, 
όμως, ενός αυτοσυμπληρωματικού μορίου DNA τον έκανε ουσιαστικά 
να παραδεχτεί mv ήπα του. Επέμενε, πάντως, να δει τα αποτελέσματα 
από το Κινγκ πριν θεωρήσει το θέμα λήξαν. ΉλΠΙζε να τα καταφέρει έπει
τα από τρεις εβδομάδες, όταν θα πήγαινε στις Βρυξέλλες m δεύτερη 
εβδομάδα του Απριλίου για ένα συνέδριο σχετικό με τις πρωτέίνες. 

Το ότι ο Πόλινγκ γνώΡΙζε την κατάσταση το αποκάλυψε ο ίδιος ο 
Ντέλμπρουκ σε ένα γράμμα του, που έφτασε μόλις επέστρεψα από το 
Παρίσι, στις 18 Μαρτίου. Σε εκείνη m φάση δεν μας πείραζε πια γιατί οι 
αποδείξεις για mv ύπαρξη των ζευγών βάσεων πολλαπλασιάζΟνταν συ
νεχώς. Μια ουσιώδη πληροφορία mνπήραμε από το Ινστιτούτο Παστέρ. 
Εκεί συνάνmσα τον καναδό βιοχημικό Τζέρι Γουάιτ που γνώΡΙζε πολλά 
για τις αναλογίες των βάσεων στο DNA. Μόλις είχε αναλύσει το DNA mς 
ομάδας φάγων Τ2 , Τ4 και Τ6• Τα δύο τελευταία χρόνια λεγόταν ότι το 
DNA αυτής της ομάδας είχε την περίεργη ιδιότητα να του λείπει η κυ
τοσίνη, κάτι που θα ήταν τελείως αδύνατο αν το μοντέλο μας ήταν σω
στό. Ο Γουάιτ, όμως, μου είπε ότι αυτός μαζί με τον ΣΈUμoυρ Τσεν και 
τον Αλ Χέρσεϊ είχαν αποδείξει πως οι συγκεκριμένοι φάγοι περιέχουν 
έναν τροποποιημένο τύπο κuτoσίνης, mv 5-υδΡOξυ-μεΘUλo-κuτoσίνη. 
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Το σημανΗκότερο ήταν ότι η ποσόmτα mςήταν ίση με εκείνη mς γουα
νίνης. Το φαινόμενο αυτό στήΡΙζε θαυμάσια m διπλή έλικα, αφού και η 
5-υδροξυ-μεθυλο-κυτοσίνη θα συνδεόταν με δεσμούς υδρογόνου όπως 
και η κυτοσίνη. Εξίσου ευχάριστη ήταν η μεγάλη ακρίβεια των αποτε
λεσμάτων που έδειχναν καλύτερα από κάθε προηγούμενη αναλυτική 
δουλειά mv ισόmτα mς αδενίνης μεm θυμίνη και mς γουανίνης με mv 
κυτοσίνη. 

Ενώ ενώ απουσίαζα, ο Φράνσις ασχολιόταν με m δομή του μορίου 
του ΟΝΑ σmν Α μορφή. Προγενέστερη δουλειά στο εργαστήριο του Μό
ρις είχε δείξει πως οι κρυσταλλικές ίνες του ΟΝΑ mς Α μορφής αυξάνουν 
σε μήκος όταν προσλάβουν νερό και μετατρέπονται στη Β μορφή. Ο 

Φράνσις κατάλαβε ότι η συμπαγέστερη Α μορφή προέκυmε όταν έδινε 
κάποια κλίση στα ζεύγη των βάσεων, ελαττώνοντας έτσι το διάνυσμα 
μετατόπισης ενός ζεύγους των βάσεων κατά μήκος του άξονα mς ίνας 
περί τα 2 ,6 ΑΟ• Κατασκεύασε, λοιπόν, ένα μοντέλο όπου οι βάσεις είχαν 
κάποια κλίση. Αν και η συναρμολόγησιΊ του αποδείχθηκε δυσκολότερη 
από mv αντίστοιχη mς πιο ανοιχτής Β δομής, όταν επέστρεψα με περί
μενε ένα ικανοποιητικό μοντέλο. 

Την επόμενη εβδομάδα μoιράσmKαν τα πρώτα σχέδια του άρθρου 

μας στο Nature. Στείλαμε δύο αντίγραφα στο Λονδίνο, για να τα σχο
λιάσουν ο Μόρις και η ΡόζΙ. Δεν είχαν βασικές αντιρρήσεις εκτός του ότι 
ήθελαν να αναφερθεί ότι ο Φράνσις στο εργαστήριό τους είχε σκεφτεί 
πριν από m δική μας δουλειά mv περίmωσn βάσεων που συνδέονται με 
δεσμούς υδρογόνου. Τα σχήματά του, οι λεmoμέρειες των οποίων μας 
ήταν άγνωστες, πάντοτε είχαν να κάνουν με ομάδες τριών βάσεων ενω
μένων στο μέσο με δεσμούς υδρογόνου. Γνωρίζαμε πλέον ότι πολλές 
από αυτές ήταν σm λανθασμένη ταυτομερική μορφή. Δεν άξΙζε, λοιπόν, 
να ανασmθεί η ιδέα του μόνο και μόνο για να ταφεί αμέσως. Παρ' όλα 
αυτά, όταν ο Μόρις ενοχλήθηκε από mv αντίρρησιΊ μας, προσθέσαμε 
mv anapαimm βιβλιογραφική αναφορά. Τα άρθρα mς ΡόζΙ και του Μό
ρις διαπραγματεύονταν χονδρικά τα ίδια θέματα και σε κάθε περίmωσn 
ερμήνευαν τα αποτελέσματά τους με αναφορά στα ζεύγη των βάσεων. 
Προς στιγμήν, ο Φράνσις ήθελε να επεκτείνει mv ανακοίνωσή μας γρά
φοντας λεmομερειακά για τις βιολογικές επιmώσεις. Τελικά πείσmKε 
να υπάρξει μόνο ένα. μικρό σχόλιο και έγραψεmν εξής φράση: «Δεν έχει 
διαφύγει mςπροσοχής μας ότι ο ειδικός τρόπος ανάmυξης ζευγών που 
εισηγούμαστε προτείνει άμεσα έναν πιθανό μηχανισμό αντιγραφής του 
γενετικού υλικού». 

Δείξαμε το άρθρο στον σερ Λόρενς σχεδόν σmν τελική του μορφή. 
Μας πρότεινε μια μικρή συντακτική αλλαγή και εξέφρασε με ενθουσια
σμό mv προθυμία του να το στείλει στο Nature με μια πολύ θετική συ
νοδευτική επιστολή. Η λύση mς δομής έκανε πραγματικά ευτυχή τον 
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Μπραγκ και ένας λόγος ήταν ότι η λύση ήρθε από το Κάβεντις και όχι από 
την Πασαντίνα. Ακόμη σπουδαιότερη ήταν η αναπάντεχα θαυμαστή φύ
σπ της λύσης και το γεγονός ότι η μέθοδος των ακτινών Χ, που εκείνος 
είχε αναπτύξει σαράντα χρόνια πριν, βρισκόταν στο επίκεντρο μιας συ
γκλονιστικής σύλληψης για τη φύση της ίδιας της ζωής. 

Η τελική μορφή ήταν έτοιμη προς δαKΤUλOγpάφησπ το τελευταίο 
Σαββατοκύριακο του Μαρτίου. Η δaκτuλoγpάφoςτoυ Κάβεντις δεν ήταν 
διαθέσιμη και δώσαμε στην αδελφή μου αυτή τη μικρή δουλειά. Δεν δυ
σκολεύτηκε να πειστεί να διαθέσει ένα Σάββατο απόγευμα γι' αυτόν το 
σκοπό, γιατί της είπαμε ότι συμμετείχε ίσως στο σπουδαιότερο γεγονός 
της βιολογίας μετά το βιβλίο του Δαρβίνου. Ο Φράνσις και εγώ στεκό
μασταν από πάνω της ενώ δaΚΤUλOγpαφOύσετO άρθρο των εννιακοσίων 
λέξεων που άΡΧΙζε ως εξής: «Επιθυμούμε να προτείνουμε μια δομή για 
το άλας του δεoξυpιβOφνOuκλε'ινΙKOύ οξέος (DNA). Η δομή αυτή έχει και
νούργια χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μεγάλο βιολογικό ενδιαφέ
ρον». Την Τρίτη το χειρόγραφο στάλθηκε στο γραφείο του Μπραγκ και 
την Τετάρτη 2 Απριλίου έφυγε για τους εκδότες του Nαture. 

Ο Λάινους έφτασε στο ΚέμΠΡΙΤζ την Παρασκευή το βράδυ. Καθ' 
οδόν προς τις Βρυξέλλες, όπου πήγαινε για να συμμετάσχει στο συνέ
δριο των πρωτε'ινών, σταμάτησε να δει τον Πίτερ και να ρίξει μια ματιά 
στο μοντέλο. Χωρίς να το καλοσκεφτεί, ο Πίτερ κανόνισε να μείνει στην 
πανσιόν Ποπ. Γρήγορα καταλάβαμε ότι θα προτιμούσε ένα ξενοδοχείο. 
Η πapoυσία αλλοδαπών κοριτσιών δεν αντιστάθμΙζε την έλλειψη ζεστού 
νερού στο δωμάτιό του. Το Σάββατο το πρωί ο Πίτερ τον έφερε στο ερ
γαστήριο, όπου, αφού χαιρέτησε τον Τζέρι λέγοντάς του τα νέα του Καλ 
Τεκ, άρχισε να εξετάζει το μοντέλο. Αν και εξακολουθούσε να θέλει να 
δει τις ποσοτικές μετρήσεις του εργαστηρίου του Κινγκ, υποστηρίξαμε 
το επιχείρημά μας δείχνοντάς του ένα αντίγραφο του αρχικού ακτινο
γραφήματος της μορφής Β' που είχε πάρει η ΡόζΙ. Είχαμε όλα τα ατού 
στα χέρια μας, και έτσι, ευγενικά, παραδέχτηκε ότι πράγματι κατείχαμε 
τη λύσπ. 

Ο Μπραγκ ήρθε και πήρε τον Λάινους για να γευματίσουν σπίτι 
του με τον Πίτερ. Εκείνο το βράδυ οι δύο Πόλινγκ, η Ελίζαμπεθ και 
εγώ δειπνήσαμε με το ζεύγος Κρικ στο Πόρτουγκαλ Πλέις. Ο Φράν
σις, ίσως εξαιτίας της παρουσίας του Λάινους, είχε κατεβάσει τον τό
νο της φωνής του και επέτρεψε στον Λάινους να χαριτολογεί με την 
αδελφή μου και την Οντίλ. Αν και ήπιαμε αρκετό κρασί, η κουβέντα 
δεν φούντωσε και αισθάνθηκα ότι ο Πόλινγκ προτιμούσε να κουβε
ντιάζει μαζί μου, ένα σαφώς ακατέργαστο μέλος της νέας γενιάς, πα
ρά με τον Φράνσις. Η συζήτηση δεν κράτησε πολύ. Ο Λάινους, που 
βρισκόταν στο ωράριο της Καλιφόρνιας ακόμη, άρχισε να κουράζε
ται και το πάρτι τελείωσε τα μεσάνυχτα. 
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Την επομένη το απόγευμα, πήραμε με την Ελίζαμπεθ το αεροπλάνο 
για το Παρίσι, όπου θα μας συναντούσε ο Πίτερ μια μέρα μετά. Έπειτα 
από δέκα μέρες η αδελφή μου θα πήγαινε με πλοίο στην Αμερική, κι από 
εκεί στην Ιαπωνία όπου θα παντρευόταν έναν Αμερικανό που είχε γνω
ρίσει στο Πανεπιστήμιο. Αυτές ήταν οι τελευταίες μας ημέρες μαζί, του
λάχιστον με την ξεγνοιασιά που είχε σημαδέψει τη φυγή μας από τις Κε
ντροδυτικές Πολιτείες και την αμερικανική κουλτούρα, για την οποία 

ήταν εύκολο να έχεις αντιφατικά συναισθήματα. Τη Δευτέρα το πρωί πή
γαμε στο Φομπούργκ Σεντ Ονορέ για μια τελευταία ματιά στην κομψό
τητά του. ΚοιτάζΟντας μια βιτρίνα γεμάτη καλοφτιαγμένες ομπρέλες, 
σκέφτηκα ότι μια από αυτές θα έπρεπε να είναι το γαμήλιο δώρο της, και 

γρήγορα την αγοράσαμε. Έπειτα πήγε να βρει μια φίλη της για τσάι. Έκα
να μια βόλτα κατά μήκος του Σηκουάνα και γύρισα στο ξενοδοχείο μας, 
κοντά στο Παλάτι του Λουξεμβούργου. Αργότερα, το ίδιο βράδυ, θα 
γιορτάζαμε με τον Πίτερτα γενέθλιά μου. Τώρα, όμως, ήμουν μόνος μου. 
Κοίταζα τα κορίτσια με τα μακριά μαλλιά κοντά στοΣεν Ζερμέν ντε Πρες 

και ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Ήμουν είκοσι πέντε χρόνων και πολύ με
γάλος για να είμαι τίποτε το ιδιαίτερο. 
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Σ χεδόν όλοι όσοι αναφέΡΟνΙαι σε τούτο το βιβλίο είναι ζωνΙανοί 

και πνευματικά δραστήριοι. * Ο Χέρμαν Καλκ ήρθε σε αυπi τη χώ

ρα ως καθηγητής της Βιοχημείας στην Ιατρική Σχολή του Χάρ

βαρνΙ. Ο Τζον ΚένΙριου και ο Μαξ Περούτζ παρέμειναν στο ΚέμΠΡΙΤζ, 

όπου συνεχίζουν τη δουλειά τους με ακτίνες Χ στις πρωτέίνες, για την 

οποία τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ της Χημείας το 1962. Ο σερ Λό

ρενς Μπραγκ διατήρπσε το μεγάλο ενδιαφέρον του για τη δομή των πρω

τε'ινών και το 1954 μετακόμισε στο Λονδίνο για να γίνει διευθυντής του 

Royal Institution. Ο Χιου Χάξλεϊ πέρασε μερικά χρόνια στο Λονδίνο κι 

έπειτα γύρισε στο ΚέμΠΡΙΤζ, όπου δουλεύει στο μηχανισμό της ΣuΣτO

λήςτων μυών. Ο Φράνσις Κρικ έπειτα από ένα χρόνο στο Μπρούκλιν επέ

στρεψε στο ΚέμΠΡΙΤζ για να δουλέψει με ανΙικείμενο τη φύση και τη λει

τουργία του γενετικού κώδικα, πεδίο στο οποίο έχει την παγκόσμια 

πρωτοκαθεδρία την τελευταία δεκαετία. Οι δουλειές του Μόρις Γουίλ

κινς επικενΙρώθηκαν στο DΝΑ για μερικά χρόνια, ώσπου αυτός και οι 

συνεργάτες του απέδειξαν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι τα βασικά χα

ρακτηριστικά της διπλής έλικας είναι σωστά. Στη συνέχεια αφού συνέ

βαλε σημανΙικά στην αποκάλυψη της δομής του ριβΟζονουκλέίνικού 

οξέος, άλλαξε την κατεύθυνση της έρευνάς του και μεταπήδπσε στην 

οργάνωση και λειτουργία των νευρικών συστημάτων. Ο Πίτερ Πόλινγκ 

ζει τώρα στο Λονδίνο και διδάσκει χημεία στο University College. Ο πα

τέρας του αποχώρησε πρόσφατα από την ενεργό διδασκαλία στο Καλ 

Τεκ και προς το παρόν έχει προσανατολίσει την επιστημονική του δρα

στηριότητα στη δομή του πυρήνα του ατόμου και στη θεωρητική δομι

κή χημεία. Η αδελφή μου, αφού έμεινε πολλά χρόνια στην Ανατολή, ζει 

στην Ουάσινγκτον με τον εκδότη σύΖUΓό της και τα τρία της παιδιά. 

Ολοι αυτοί οι άνθρωποι, αν το επιθυμούν, μπορούν να επισημάνουν 

γεγονότα και λεπτομέρειες για τα οποία έχουν διαφορετικές αναμνήσεις. 

* θυμίζΟυμε στον αναγνώστη ότι από τότε που γράφmκε το βιβλίο, το 1967, μέ
χρι σήμερα πέρασαν 43 χρόνια. Πολλά από τα αναφερόμενα πρόσωπα δεν είναι 
εν ζωή, ενώ οι ζωές των υπολοίπων σαφώς έχουν αλλάξει. Ωστόσο, εδώ ο ανα
γνώστης διαβάζει τον επίλογο ακριβώς όπως γράφmκε, ως ένδειξη σεβασμού 
προς τον συγγραφέα. (Σ. τ.Ε.) 
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Αλλά υπάρχει μια θλιβερή εξαίρεση. Το 1958 πέθανε η PόζQλινr Φράν
κλιν, μόλις στα τριάνrα επτά mς. Επειδή οι αρχικές μου εντυπώσεις γι' 
αυτήν, τόσο οι επιστημονικές όσο και οι προσωπικές (όπως περι
γpάφoνrαι στις πρώτες σελίδες αυτού του βιβλίου) ήταν συχνά λανθα
σμένες, θέλω να πω λίγα λόγια εδώ για τα επιτεύγματά mς. Η αξία mς 
δουλειάς mς με ακτίνες χ στο Κινγκ αναγνωρίζεται όλο και περισσότε
ρο. Η διάκριση και μόνο των Α και Β μορφών θα mv έκανε διάσημη· ακό
μη καλύτερη ήταν η δουλειά mς το 1952, κατά mv οποία χΡησιμοποιώ
νrας χάρτες διαφορών Πάτερσον απέδειξε ότι οι ομάδες φωσφόρου 
πρέπει να βρίσκoνrαι στο εξωτερικό του μορίου του DΝΑ. ΑΡγότερα, 
όταν μεταφέρθηκε στο εργαστήριο του Μπερνάλ, άρχισε να δουλεύει 
στον ιό mς μωσαϊκής του καπνού και γρήγορα επεξέτεινε τις ποιοτικές 
απόψεις μας για mv ελικοειδή κατασκευή του ιού σε μια επακριβώς πο
σοτική εικόνα, απoδεΙKνύoνrας οριστικά τις βασικές ελικοειδείς παρα
μέτρους και ενroπίζOνrας m ριβΟζΟνουκλέίνική αλυσίδα σm μισή από
σταση από τον KενrΡΙKό άξονα. 

Επειδή τον καιρό εκείνο δίδασκα σmν Αμερική, δεν mv έβλεπα τό
σο πολύ όσο ο Φράνσις, στον οποίο πήγαινε συχνά για να τον συμβου
λευτεί ή, όταν είχε κάνει κάτι πολύ ωραίο, για να σιγουρευτεί ότι συμφω
νούσε με τους συλλογισμούς της. Όλα τα ίχνη των πρώτων μας καβγάδων 
είχαν ξεχαστεί μέχρι τότε, και φτάσαμε στο σημείο ο Φράνσις και εγώ να 
εκτιμήσουμε πολύ mv ΠΡοοωπική mς τιμιόmτα και μεγαλoΨUxία. Πολύ 
αργά ανrιληφθήKαμε τους αγώνες που δίνει η έξυπνη γυναίκα για να γί
νει αποδεκτή από έναν επισmμOνΙKό κόσμο που συχνά θεωρεί τιςΓUναί
κες ως ανrιπερισπασμό από τη σοβαρή σκέψη. Το παραδειγματικό κου
ράγιο mς και η αξιοπρέπειά της ήταν γνωστά σε όλους. Ενώ γνώΡΙζε πως 
ήταν θανάσιμα άρΡωστη, δεν παραπονιόταν αλλά συνέΧΙζε να εργάζεται 
σε υψηλό επίπεδο μέχρι λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει. 

m
ad

e 
by

 A
bs

en
s





ΊΌ ΒΉΜΑ 

Β ΙΒΛΙΑ 
ΠΟΥ ΑΛ 
ΛΑΞΑΝ 
Τ Ο Ν 
ΚΟΣΜΟ 

- 10 

ΤΙΕΪΜΣ roYOTION 

Η ΔΙΠΛΗ ΕΛΙΚΑ 

Νέα Υόρκη, 1968: Ο αμερικανός μοριακός βιολόγος 

Τζέιμς Γουότσον ηροκαλεί τριγμούς στο εηιστημονικό 

κατεστημένο της εποχής με την κυκλοφορία της 

Διπλr'ιs Έλικas, βιβλίο στο οποίο εκλαίκευμένα 

εξιστορεί πώς, δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα, είχε 

οδηγηθεί στο κορυφαίο επίτευγμα της περιγραφής 

της δομής του DΝΑ (δεσοξυριβουνοκλε"ίκό οξύ). 

Η «ανακάλυψη του μυστικού mς ζωής», όπως 

χαρακτήρισε την ανακάλυψή τους ο Γουότσον στον 

συνεργάτη του Φράνσις Κρικ, συνέβαλε καθοριστικά 

στην ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων 

ενάντια σε μεγάλο αριθμό ασθενειών, καθώς και στον 

εντοπισμό των γονιδίων που ευθύνονται για αυτές, 

προκαλώντας επανάσταση στον τομέα mς γενετικής. 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 1968 

ISBN 978-960-469-712-0 

789604 697120 




