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UCHWAŁA Nr XXIV – 27.1/19
Senatu

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

z 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

Panu Profesorowi Pierre’owi Joliot 

§ 1
Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie na 

posiedzeniu 24 kwietnia 2019 r. postanawia nadać tytuł doktora 
honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Panu 
Profesorowi Pierre’owi Joliot, w  uznaniu dla Jego światowej 
pozycji naukowej i  wybitnych osiągnięć w  dziedzinie biochemii, 
biofizyki, biologii i bioenergetyki roślin, a zwłaszcza fundamental-
nego wkładu w wyjaśnienie mechanizmów przemian energetycz-
nych w centrach fotosyntezy, a także w uznaniu dla Jego koncepcji 
wolności, kreatywności i pasji w prowadzeniu badań naukowych, 
która powinna stanowić przesłanie dla obecnych i przyszłych po-
koleń badaczy. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Senatu UMCS
 REKTOR
 prof. dr hab. Stanisław Michałowski





Laudatio
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Wasza Magnificencjo Rektorze,
Prześwietny Senacie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Dostojni Goście,
Drogi Profesorze Joliot!

„Nasz Dom płonie!” – stwierdził w sierpniu br. Prezydent Re-
publiki Francuskiej Emmanuel Macron, odnosząc się do gigantycz-
nych pożarów lasów w Amazonii. Przy okazji tych dramatycznych 
wydarzeń środki masowego przekazu przypomniały nam, że same 
tylko lasy amazońskie dostarczają do atmosfery ziemskiej około 
20% tlenu cząsteczkowego, którym oddychamy wraz z licznymi, 
bratnimi organizmami żywymi, współzamieszkującymi naszą pla-
netę. Wydzielanie tlenu do środowiska zachodzi pod wpływem 
promieniowania słonecznego i wiąże się z aktywnością procesu foto-
syntezy. Co więcej, rośliny oraz większość pozostałych organizmów 
fotosyntetyzujących pochłaniają oraz wiążą w formie materii orga-
nicznej dwutlenek węgla, CO

2
, którego rosnący poziom w atmos-

ferze spędza sen z powiek wielu mieszkańcom Ziemi, zatroskanym 
o jej przyszłość oraz stan środowiska naturalnego, jaki przekażemy 
następnym pokoleniom. Na rangę problemu, z którym boryka się 
„Nasz Dom”, zdają się wskazywać postępujące dynamicznie zmiany 
klimatyczne, których bezpośrednio doświadczamy. Nie dziwi więc 
fakt, iż w tego typu okolicznościach społeczność międzynarodowa 
zwraca się do środowiska badaczy przyrody z oczekiwaniami przed-
stawienia wiarygodnej diagnozy oraz, przede wszystkim, wskaza-
nia, jak można zaradzić zbliżającej się katastrofie ekologicznej. 
Adresowanie tych oczekiwań do środowiska naukowego wydaje się 
w pełni zasadne, biorąc pod uwagę fakt, iż to właśnie aktywność 
badawcza stała się źródłem wiedzy, iż tlen molekularny, wydzielany 
przez rośliny, rodzi się w procesie fotosyntetycznego rozszczepienia 
cząsteczek wody. W trakcie tego procesu pozyskiwane są elektro-
ny, które po przebyciu „długiej drogi”, w aspekcie pośredniczących 
reakcji fotofizycznych oraz biochemicznych, wykorzystywane są do 
wiązania CO

2
. Osobą, która bezpośrednio przyczyniła się do tego 

odkrycia, był właśnie Pierre Joliot! To On zaprojektował oraz prze-
prowadził genialny eksperyment demonstrujący, iż jedna cząstecz-
ka tlenu wydziela się efektywnie w aparacie fotosyntetycznym po 
co czwartym błysku światła, czyli po odebraniu i zmagazynowaniu, 
przy każdym z błysków, po jednym elektronie z dwóch związanych 
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cząsteczek wody. Należy podkreślić, iż istotnym aspektem tego 
odkrycia było skonstruowanie przez Badacza wyjątkowo czułego 
detektora tlenu cząsteczkowego, zwanego w środowisku fotosyn-
tetyków „elektrodą typu Joliot”, który umożliwił przeprowadze-
nie eksperymentów na nieosiągalnym wcześniej poziomie precyzji. 
Analiza osiągnięć profesora Pierre’a Joliot pokazuje, iż zastosowana 
w tym przypadku sekwencja w podejściu metodologicznym, którą 
można skrótowo przedstawić jako: śmiałe wyzwanie poznawcze → 
projekt eksperymentu → konstrukcja specjalistycznej aparatury 
pomiarowej → przeprowadzenie badań → odkrycie naukowe, sta-
nowiła raczej regułę niż wyjątek w Jego podejściu do poznawania 
tajemnic Natury. Podejście takie doprowadziło Profesora Joliot do 
wielu innych, cennych odkryć naukowych, między innymi wią-
żących się z  mechanizmami molekularnymi leżącymi u  podstaw 
funkcjonowania kompleksu cytochromów b6f, będącego fascynu-
jącym elementem fotosyntetycznego łańcucha transportu ładunku 
elektrycznego, czy też odkryć związanych z aktywnością cykliczne-
go, fotosyntetycznego obiegu elektronów.

Duża aktywność naukowa Profesora Joliot, prowadzona nie-
przerwanie przez ostatnich 66 lat, przypadała na okres rewolucyj-
nego rozwoju technik badawczych umożliwiających prowadzenie 
eksperymentów na wyizolowanych elementach aparatu fotosynte-
tycznego, charakteryzujących się rozmiarami pojedynczych nano-
metrów (miliardowych części metra), w skali czasowej nanosekund 
(miliardowych ułamków sekundy), a nawet krótszych. Większość 
z  nas, uwiedziona możliwościami współczesnej aparatury, rzuca-
ła się w  wir badań charakteryzujących się przedrostkiem nano-, 
często gubiąc, gdzieś po drodze, perspektywę kolektywnego funk-
cjonowania bardziej złożonych układów biologicznych. Ogromny 
zachwyt budzi intuicja niezależnego badacza, jaką prezentuje prof. 
Pierre Joliot, która przez cały okres trwającej aktywności nauko-
wej jak latarnia w ciemności wskazywała Mu najbardziej istotne, 
całościowe problemy poznawcze, przy tym rozwiązywane w opar-
ciu o  najbardziej zaawansowane osiągnięcia techniczne i  kroczą-
ce w ślad za tym nowe możliwości aparaturowe. Jak zdążyłem się 
zorientować, takie właśnie „nieuleganie powszechnym trendom” 
w prowadzeniu badań jest w opinii prof. Joliot źródłem nadziei, 
że nie znikną z horyzontu aktywności naukowej mniej modne kie-
runki, bez których postęp naukowy oraz cywilizacyjny naszego 
społeczeństwa byłby niepełny, a nawet niemożliwy. Bardzo bliska 
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jest mi również postawa prof. Pierre’a Joliot, prezentowana przez 
Niego wielokrotnie, zgodnie z którą mobilizacja do prowadzenia 
badań naukowych na najwyższym poziomie jest zupełnie czymś 
odmiennym niż niezdrowa rywalizacja, przybierająca niekiedy ka-
rykaturalne wymiary, potrafiąca nie tylko zdławić ducha współpra-
cy oraz pracy zespołowej, ale również odebrać radość prowadzenia 
badań naukowych, których wyniki powinny służyć wszystkim lu-
dziom zamieszkującym Ziemię.

Inną charakterystyczną cechą aktywności naukowej prof. Pier-
re’a Joliot zdaje się być, w mojej subiektywnej ocenie, interdyscy-
plinarny charakter badań. Śledząc badania procesu fotosyntezy, 
z perspektywy historii nauki, zauważyć możemy swoistą ewolucję: 
od etapów szczególnie interesujących z punktu widzenia fizjologów 
roślin (na przykład ruchy chloroplastów w  komórkach), poprzez 
etapy przyciągające uwagę biochemików (na przykład reakcje en-
zymatyczne prowadzące do syntezy cukrów), do etapów zachwy-
cających fizyków (na przykład bezpromieniste, dalekozasięgowe 
przekazywanie energii wzbudzenia elektronowego w  układach 
barwników fotosyntetycznych). Zadając Naturze kolejne nurtują-
ce pytania związane ze złożonością strukturalną oraz funkcjonalną 
aparatu fotosyntetycznego (na przykład dotyczące regulacji foto-
syntezy na poziomie molekularnym), powinniśmy prezentować 
jednocześnie kompetencje w  obszarze wszystkich wymienionych 
powyżej specjalności. Po prostu być przyrodnikiem, w  pierwot-
nym sensie tego określenia, czyli osobą zaprzyjaźnioną z Naturą 
i pragnącą poznać jej tajemnice. Myślę, iż postawa taka jest bliska 
idei podejścia multidyscyplinarnego, reprezentowanej szczególnie 
wyraziście przez prof. Pierre’a Joliot, jako fizyka, biologa, chemika 
bądź po prostu przyrodnika. Wynika to bardzo wyraziście z Jego 
prac oraz działalności zawodowej, w ramach której pełnił, między 
innymi, funkcję dyrektora instytucji manifestującej podejście mul-
tidyscyplinarne już w swojej nazwie: Institut de Biologie Physico- 
-Chimique.

Dla społeczności naukowej prof. Pierre Joliot jest, przede 
wszystkim, genialnym badaczem legitymującym się gigantycz-
nymi osiągnięciami, zarówno dotyczącymi przełomowych odkryć 
naukowych, jak i animowania międzynarodowego środowiska na-
ukowego. Zdaję sobie sprawę z tego, iż z Jego osobistej perspek-
tywy jest On również wnukiem oraz synem laureatów Nagrody 
Nobla: Marii i Pierre’a Curie oraz Frédérica i  Irène Joliot-Curie. 
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Pytanie: Jak rodowód taki wpływa na wybory życiowe oraz ka-
rierę zawodową? – jest dosyć abstrakcyjne dla prawie wszystkich 
ludzi na świecie. Z jednej strony wyobrażać sobie można, iż zwykłe 
domowe rozmowy, na przykład przy śniadaniu, mogą niezauwa-
żalnie – jak eter, niejako przy okazji – zaszczepić pasję poznawania 
Natury i prowadzenia badań naukowych. Z drugiej jednak strony 
wyobrażam sobie ciężar oczekiwań oraz porównań niesiony w ta-
kich okolicznościach przez świadomego i  wrażliwego człowieka. 
Tak jak wspomniałem, wyzwanie tego typu jest i dla mnie zupełnie 
abstrakcyjne. Jednego jestem pewien: że gdyby taka rola życiowa 
miała być moim udziałem, chciałbym prezentować postawę do-
kładnie taką jak Profesor Pierre Joliot.

Z  lektury not biograficznych zamieszczanych w  wydawnic-
twach encyklopedycznych oraz serwisach internetowych na całym 
świecie dowiedzieć możemy się, między innymi, że Pierre Joliot jest 
wybitnym naukowcem, autorem ponad 150 oryginalnych artyku-
łów badawczych cytowanych ponad 7 tysięcy razy. Ponadto Pierre 
Joliot jest profesorem honorowym Collège de France, członkiem 
Francuskiej Akademii Nauk oraz Akademii Nauk Stanów Zjedno-
czonych. Pełnił, między innymi, funkcję przewodniczącego Komi-
tetu Etyki w Nauce przy Narodowym Centrum Badań Naukowych 
Francji (CNRS). Pierre Joliot jest mężem stanu, laureatem wielu 
nagród oraz godności, wśród których znajduje się Komandoria Le-
gii Honorowej Republiki Francuskiej.

W świetle lektury prac autorstwa Profesora Joliot jawi się On 
jako przyjaciel Natury oraz genialny i wnikliwy badacz Jej tajem-
nic. Jego droga życiowa pokazuje ponadto, iż jest to wspaniały, 
wielowymiarowy człowiek, wrażliwy na problemy społeczne znacz-
nie wykraczające poza środowisko naukowe. Profesor Pierre Joliot 
staje się dzisiaj członkiem społeczności Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie jako nasz doktor honorowy. Jestem Mu 
za to wdzięczny i żywię przekonanie, że moją dumę z tego powodu 
dzieli cała społeczność akademicka UMCS. Wdzięczni Mu jeste-
śmy za wzór człowieka i naukowca, dla którego praca badawcza 
jest wyzwaniem, jeśli idzie o jakość i odpowiedzialność, będąc jed-
nocześnie źródłem równowagi życiowej i radości!

Dziękuję Państwu za uwagę.
Wiesław I. Gruszecki



Lectio doctoris
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Pierre Joliot

Une Certaine viSion de la reCherChe

J’évoquerai devant vous une conception de la recherche qui 
m’a été transmise par mon éducation au sein d’une famille au sein 
de laquelle la recherche a été pratiquée par deux générations suc-
cessives, Pierre et Marie Curie et Fréderic et Irène Joliot-Curie. 
J’ai été éduqué dans le respect de certaines valeurs qui aujourd’hui 
sont souvent considérées comme obsolètes ou même accusées 
d’être contradictoires au développement d’une recherche moderne 
et compétitive. Après plus de 65 ans consacrés à la pratique de 
la recherche, activité que j’ai la chance de pourvoir poursuivre au-
jourd’hui avec la même passion, j’éprouve une inquiétude, voire 
une révolte devant la dégradation des conditions de travail des 
chercheurs, tout particulièrement des plus jeunes d’entre eux. 
La course vers toujours de plus de compétitivité et de rentabilité 
à court terme, fondement de nos sociétés actuelles, conduit à in-
hiber la créativité des chercheurs et leurs capacités d’innovation. 
Cette politique qui prône la rentabilité à outrance va paradoxale-
ment à l’encontre du but poursuivi.

J’ai bien conscience que, face au progrès des connaissances et des 
technologies, les conditions d’exercice du métier de chercheur ont 
profondément changées et changeront encore de manière radicale. 
La période qui a suivi la seconde guerre mondiale a été marquée 
par une croissance quasi exponentielle du nombre de chercheurs. 
La lourdeur des moyens matériels et humains mis œuvre limite 
la liberté d’initiative des chercheurs qui doivent consacrer de plus 
en plus de temps à la recherche de crédits, ce qui impose de sur-
croît la mise en place d’une administration de plus en plus contrai-
gnante. S’il est indispensable d’adapter les modes d’organisation de 
la recherche à cette évolution permanente, on assiste actuellement 
à une fuite en avant qui conduit à sacrifier certaines des valeurs 
fondamentales de la recherche. Ce sont justement ces valeurs que 
Pierre et Marie Curie, Frédéric et Irène Joliot-Curie et bien d’autres 
grands chercheurs de cette époque ont toujours défendues et ceci 
sur la base d’une analyse qui me parait toujours d’actualité. Il est 
frappant de constater que, au cours des nombreux hommages ren-
dus à Marie Sklodowska-Curie auxquels j’ai participé, j’ai rarement 
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entendu évoquer les conceptions sur la recherche que celle-ci expri-
mait et défendait avec vigueur et passion.

L’ensemble de mon propos repose sur la conviction que la re-
cherche est une forme d’activité artistique qui s’appuit sur la créa-
tivité associée à un haut degré de compétence technique. Il faut 
tout d’abord tenter de définir la notion de créativité qui, dans le 
domaine de la recherche, est généralement à une découverte. Dans 
l’esprit du public et de beaucoup de chercheurs, la découverte est 
un acte exceptionnel susceptible d’induire ce que les philosophes 
appellent une rupture épistémologique. De telles découvertes 
ont toujours représentées des évènements exceptionnels même au 
cours de la vie des plus grands créateurs. Actuellement, en rai-
son du progrès des connaissances et du nombre de chercheurs en 
activité, la probabilité pour l’un d’entre eux d’être l’auteur d’une 
telle découverte est extrêmement faible. Faut-il en conclure qu’il 
n’y plus rien à découvrir  ? L’histoire de la science nous montre 
cependant que les interprétations et les théories qui paraissent les 
plus solidement fondées sont amenées à être réévaluées,  affinées 
et, exceptionnellement, renversées. On constate que toute avancée 
des connaissances génère autant d’interrogations nouvelles qu’elle 
apporte de réponses. Je suis donc convaincu que les chercheurs 
d’aujourd’hui ont devant eux des champs de recherche quasi illimi-
tés qui devraient leur permettre d’exprimer leur créativité. Encore 
faut-il qu’ils en aient conscience et acceptent que, dans la plupart 
des cas, ces futures avancées de la science ne concerneront que des 
domaines restreints de la connaissance. Il me semble essentiel de 
convaincre les jeunes chercheurs qu’une démarche créative peut et 
doit s’exercer à de niveaux très divers et ne concerne pas exclusive-
ment une frange très limitée d’individus exceptionnels. C’est une 
démarche accessible à beaucoup d’entre nous sous réserve qu’on 
laisse à chacun la possibilité d’exprimer l’originalité qu’il porte en 
lui. Comme dans toute forme d’activité artistique, la peinture par 
exemple, il existe un continuum entre l’œuvre d’un Rembrandt par 
exemple et celle, également respectable, d’un peintre du dimanche. 
La beauté de notre métier réside dans le fait que les progrès de la 
connaissance ne reposent pas exclusivement sur les découvertes de 
quelques rares génies, mais également sur l’activité créative plus 
modeste pratiquée par de nombreux chercheurs. Cette activité 
créative peut se manifester aussi bien dans la conception, la réali-
sation ou l’interprétation d’expériences qui apporteront des pierres 
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nouvelles à l’édifice commun. Elle peut également porter sur le dé-
veloppement de technologies nouvelles ou d’instrumentation ori-
ginale. Ainsi je crois avoir été un chercheur créatif bien qu’aucune 
de mes contributions n’ait apporté de révolution majeure dans la 
biologie. Une ambition intellectuelle excessive paralyse beaucoup 
de chercheurs qui se fixent comme but ultime la découverte ma-
jeure. Ils sont alors condamnés à un sentiment permanent de frus-
tration qui les conduit souvent à limiter leur ambition à réaliser un 
travail de série qui s’inscrit souvent dans la simple confirmation 
des dogmes dominants du moment. Bien loin de cette vision lu-
dique et artistique de la pratique de notre métier, les chercheurs 
d’aujourd’hui sont confrontés à un ensemble de contraintes de plus 
en plus sévères qui limitent leur capacité d’initiative. Le chercheur 
est jugé sur la base de sa rentabilité à court terme, ce qui conduit 
à une évaluation quantitative basée, par exemple, sur le nombre et 
non sur la qualité d’originalité de ses publications. Les chercheurs 
sont alors conduits à publier prématurément des travaux non ache-
vés et souvent d’effectuer un travail de série n’apportant aucune 
idée nouvelle permettant de publier rapidement. De toute évi-
dence, une recherche originale implique obligatoirement un risque 
d’échec que le chercheur doit accepter. De plus, la mise en évidence 
de phénomènes nouveaux et leur interprétation suppose un long 
travail de maturation qui va diminuer la productivité apparente du 
chercheur. Il ne faut pas donc s’étonner que les chercheurs aient des 
difficultés à exprimer leur créativité face aux contraintes de plus en 
plus sévères auxquelles ils sont soumis.

Une démarche créative suppose de privilégier, au moins tran-
sitoirement, une approche intuitive par rapport à une approche lo-
gique. Même dans le domaine des mathématiques Henri Poincaré 
considérait que la démarche intuitive était seule capable de faire 
progresser la connaissance, affirmation résumée dans une phrase 
lapidaire d’André Weil, autre mathématicien de renom : « La lo-
gique est l’hygiène des mathématiques, elle n’en est pas l’aliment ».

La recherche pratiquée comme une activité créatrice comporte 
obligatoirement un aspect ludique. La recherche doit être avant 
tout un jeu et un plaisir. C’est pour moi l’un des messages essentiels 
que j’ai reçu de mes parents et, indirectement, de mes grands-pa-
rents. La recherche impose une dialectique subtile où alternent les 
périodes de conception et de réalisation d’expériences des phases 
d’interprétation et de théorisation. Les réponses apportées par l’ex-
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périence ouvrent des voies inattendues qui relancent aussitôt le pro-
cessus de réflexion. Approches expérimentales et théoriques sont 
de toute évidence complémentaires. On constate que les grands 
théoriciens ont toujours su appréhender et mettre à profit les ri-
chesses de l’expérience. De même l’approche expérimentale coupée 
de tentative d’interprétation se révèle le plus souvent stérile. Les 
mesureurs qui se contentent d’améliorer de quelques décimales la 
précision d’une mesure sont rarement des découvreurs. Au plaisir 
intellectuel que représente la découverte de faits nouveaux et la 
confrontation entre la réalité et les modèles censés les interpréter, il 
faut ajouter le plaisir que beaucoup d’entre nous retirent de la pra-
tique expérimentale. Une expérience bien conçue et bien conduite 
procure un plaisir comparable a celui qu’éprouve un artisan devant 
un travail bien fait. La recherche nous apporte souvent un plaisir 
esthétique, évident dans les sciences qui comportent un contact di-
rect avec la nature, mais également dans les domaines inattendus. 
Sans avoir conscience des risques qu’ils couraient, Pierre et Marie 
Curie admiraient dans la pénombre de leur laboratoire l’étrange 
luminescence émise par le Radium. Les gerbes de particules pro-
duites par un accélérateur ou une réaction chimique peuvent être 
d’une grande beauté. Je prends un plaisir toujours renouvelé à ob-
server les figures symboliques qui s’affichent sur mon ordinateur et 
qui traduisent le déroulement des multiples réactions se produisant 
au sein de l’appareil photosynthétique. Ainsi, depuis mes débuts 
dans la recherche et encore aujourd’hui, la pratique de la recherche 
a été essentiellement un jeu et un plaisir qui n’exclue pas les pé-
riodes plus difficiles qui sont associées aux erreurs et aux échecs, 
indissociables de toute activité créatrice. Rien n’excédait plus ma 
mère que l’image donnée de ses parents Pierre et Marie Curie 
comme celle de savants s’étant sacrifiés pour la science. En dépit 
de conditions particulièrement difficiles dans lesquelles ils étaient 
contraints de travailler, ils ont exercé leur métier avec passion et en 
ont tiré beaucoup de joie.

Deux catégories d’arguments permettent de justifier les 
moyens financiers importants que nos sociétés consacrent à la re-
cherche. Une première justification, d’ordre culturel, est de faire 
progresser la compréhension du monde qui nous entoure. Une se-
conde justification, à laquelle les citoyens et les politiques sont plus 
sensibles, repose sur les bénéfices que la société peut espérer tirer 
du progrès de la connaissance et des progrès technologiques qui lui 
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sont associés. Il est donc nécessaire de développer de manière coor-
donnée et harmonieuse un continuum de recherche associant la re-
cherche fondamentale qui s’attache à l’acquisition de connaissance 
nouvelles à une recherche finalisée ou appliquée tendant à mettre 
à profit les progrès de la connaissance. S’il existe un consensus sur 
le fait que les recherches fondamentales et appliqués sont indisso-
ciables et se fécondent mutuellement, je reste convaincu que ces 
deux formes d’activité imposent une pratique et des modes d’or-
ganisation très différents. La recherche cognitive ou fondamentale 
ne peut être pratiquée que dans un climat de liberté intellectuelle. 
Cette liberté doit concerner aussi bien les sujets de recherche que 
les modes d’approches. Toute tentative de programmation de la 
recherche fondamentale est vouée à l’échec, car toute programma-
tion ne peut s’appuyer que sur ce qui est déjà connu c’est à dire sur 
le passé. Par définition, toute programmation est incapable de se 
projeter sur le futur. Il est encore moins possible de prévoir les ap-
plications potentielles des découvertes à venir. Il est facile de mul-
tiplier les exemples, et nombreux chercheurs l’ont fait avant moi, 
montrant que la plupart des percées technologiques majeures qui 
ont marqué nos sociétés ont pour origine des découvertes dont les 
auteurs ne soupçonnaient pas les possibilités d’application futures. 
La recherche fondamentale est un investissement à long terme 
dont personne n’est en mesure d’évaluer les possibilités de succès 
ni les délais nécessaires pour générer des applications.

L’objectif de la recherche appliquée est au contraire de répondre 
à des besoins de la société en s’appuyant sur les bases conceptuelles 
et les connaissances nouvelles acquises par la recherche fondamen-
tale. A l’opposé de la recherche cognitive, la recherche appliquée 
se prête à une programmation plus rigoureuse et doit souvent être 
menée en relation étroite avec le monde industriel. Bien que de 
nombreux décideurs et hommes politiques restent convaincus de 
la nécessité de développer une recherche cognitive dynamique, ils 
sont très naturellement conduits à privilégier les recherches qui 
semblent présenter les potentialités les plus évidentes de rentabi-
lité économique à court terme. Subventionner une recherche dont 
la seule vocation est le progrès de la connaissance sans pouvoir 
appréhender de possibilités d’application apparait comme un luxe 
inutile. Le mode de financement actuellement privilégie donc une 
forme de recherche hybride que l’on peut qualifier de recherche 
fondamentale finalisée. Une telle recherche sur programme se ré-
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vèle le plus souvent aussi inefficace quant à sa capacité d’acqué-
rir des connaissances nouvelles et que pour générer des progrès 
technologiques utiles à la société. Pour obtenir des financements, 
les chercheurs sont alors conduits à justifier une recherche préten-
dument cognitive par des promesses d’application à court terme 
auxquelles le plus souvent ils ne croient pas eux-mêmes. Une telle 
attitude me parait inacceptable sur le plan éthique mais de plus 
elle contribue à la perte de crédibilité des scientifiques vis-à-vis 
de l’opinion publique et du monde politique. On peut illustrer 
l’inefficacité de la recherche fondamentale finalisée par les sommes 
considérables consacrées au financement de programmes qui relè-
vent plus de la science-fiction que d’une quelconque réalité écono-
mique. L’exemple du programme de recherche sur le cancer lancé 
par le président Richard Nixon donne un exemple d’une recherche 
programmée dont la motivation apparaissait comme totalement 
justifiée et qui s’est révélé un échec par rapport aux sommes co-
lossales investies. Les véritables verrous dans un tel domaine se si-
tuent au niveau des connaissances de base en biologie moléculaire 
ou cellulaire et personne n’est en mesure de définir quel sujet de 
recherche cognitive il faut subventionner en priorité pour imaginer 
de nouveaux moyens thérapeutiques. Cette manne financière au-
rait été mieux utilisée en soutenant une recherche appliquée moins 
ambitieuse et plus ciblée, en améliorant les conditions de vie des 
malades et en augmentant les moyens de préventions et de dé-
tection précoce de cette maladie. Il est possible de multiplier les 
exemples concernant tous les domaines de la science qui démon-
trent le gâchis humain et financier qui résulte des effets de modes 
suscités par le besoin de répondre rapidement aux besoins de la 
société.

Pour conclure il me parait évident que l’efficacité globale du 
dispositif de recherche repose sur une interaction permanente entre 
recherche fondamentale et appliquée. Cependant, je pense que ces 
deux formes de recherches doivent être pratiquées, évaluées et fi-
nancées de manière très différentes. La recherche fondamentale 
suppose de laisser au chercheur une grande liberté d’initiative. Tout 
chercheur doit être prêt à tout instant à modifier ou infléchir son 
sujet de recherche lorsque, par exemple, un résultat expérimental 
inattendu vient perturber le programme qu’il s’était fixé. De ma 
propre expérience j’ai pu mesurer que la programmation que tout 
chercheur s’impose à lui-même peut avoir des conséquences en-
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core plus néfastes que la programmation qui lui est imposée de 
l’extérieur et à laquelle bien souvent il refuse de se plier. Beaucoup 
de chercheurs, et moi-même en particulier, ont manqué des dé-
couvertes, car ils n’ont pas voulu interrompre le programme qu’ils 
s’étaient fixé pour prendre en compte et élucider un phénomène 
inattendu. On peut constater qu’une vie de chercheur représente 
souvent un parcours chaotique comportant des successions impré-
visibles d’échecs et de succès.

La recherche appliquée suppose au contraire un effort cohé-
rent et à long terme. Le succès résulte souvent de l’obstination du 
chercheur à réaliser son projet initial et cet effort est susceptible de 
porter ses fruits aussi bien à court qu’à long terme. Dans le cas de 
la recherche appliquée et compte tenu des enjeux financiers qui lui 
sont souvent associés, l’esprit de compétition peut être un stimu-
lant nécessaire alors que son impact me parait souvent néfaste dans 
le cas de la recherche fondamentale.

A titre personnel j’ai toujours rencontré les mêmes joies à pra-
tiquer ces deux types de recherches. La conception et le déve-
loppement des techniques permettant de suivre in vivo l’activité 
de l’appareil photosynthétique qui a constitué l’essentiel de ma 
contribution en recherche appliquée se sont inscrits dans un travail 
de longue haleine sur des périodes de plusieurs dizaines d’années. 
A l’opposé, mes quelques succès dans le domaine de la recherche 
fondamentale ont été obtenus lorsque j’avais eu le courage d’aban-
donner un sujet de recherche dans lequel j’avais acquis un haut 
niveau d’expertise pour aborder un sujet nouveau dans lequel mon 
ignorance relative m’apportait une nouvelle jeunesse d’esprit, pro-
pice à stimuler mon imagination.

Il  me semble donc nécessaire d’engager une réflexion sur le 
mode d’organisation de la recherche et tout particulièrement sur 
les procédures d’évaluation afin de permettre aux jeunes chercheurs 
de retrouver suffisamment d’espace de liberté et de création. Afin 
d’être efficace, la recherche doit rester une terre de jeu et d’aven-
ture où s’exprime le goût du risque et de la contestation.
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Pierre Joliot

Pewna wizJa badań naUkowyCh 

Wspomnę Państwu o  koncepcji badań, która została mi za-
szczepiona poprzez moją edukację w  rodzinie, w  której badania 
były prowadzone przez dwa kolejne pokolenia: Pierre’a  i  Marie 
Curie oraz Fréderica i  Irène Joliot-Curie. Zostałem wychowany 
w poszanowaniu pewnych wartości, które dziś często uważa się za 
przestarzałe, a  nawet sprzeczne z  rozwojem nowoczesnych, kon-
kurencyjnych badań. Po ponad 65 latach poświęconych praktyce 
badawczej, działalności, którą mam szczęście prowadzić dziś nadal 
z  tą samą pasją, odczuwam obawę, a nawet bunt w obliczu po-
gorszenia warunków pracy badaczy, zwłaszcza tych najmłodszych. 
Wyścig w kierunku coraz większej konkurencyjności i rentowności 
w  perspektywie krótkoterminowej, który jest podstawą naszych 
obecnych społeczeństw, prowadzi do zahamowania kreatywności 
badaczy i ich zdolności innowacyjnych. Polityka ta, która opowiada 
się za nadmierną rentownością, paradoksalnie jest sprzeczna z re-
alizowanym celem.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że w obliczu postępu wiedzy, 
a także technologii warunki wykonywania zawodu naukowca ule-
gły i nadal będą ulegać radykalnym zmianom. Okres po drugiej 
wojnie światowej charakteryzował się niemal wykładniczym wzro-
stem liczby badaczy. Uciążliwości związane z wykorzystywanymi 
zasobami materialnymi i ludzkimi ograniczają swobodę inicjatywy 
badaczy, którzy muszą poświęcać coraz więcej czasu na poszuki-
wanie funduszy, co wymaga również ustanawiania coraz bardziej 
restrykcyjnej administracji. Chociaż konieczne jest dostosowanie 
sposobu organizacji badań do ciągłych zmian, jesteśmy obecnie 
świadkami pośpiechu, który prowadzi do poświęcenia niektórych 
podstawowych wartości badawczych. Właśnie tych wartości za-
wsze bronili Pierre i Marie Curie, Frédéric i Irène Joliot-Curie oraz 
wielu innych wielkich badaczy tamtych czasów, a to na podstawie 
analizy, która nadal wydaje mi się aktualna. Uderzające jest to, 
że w laudacjach wygłaszanych na cześć Marii Skłodowskiej-Curie, 
w  których uczestniczyłem, rzadko słyszałem o  koncepcjach ba-
dawczych, których była ona orędowniczką i których broniła z wi-
gorem i pasją.
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Cała moja myśl opiera się na przekonaniu, że badania są for-
mą działalności artystycznej, która opiera się na kreatywności po-
łączonej z  wysokim stopniem kompetencji technicznych. Przede 
wszystkim należy postarać się zdefiniować pojęcie kreatywności, 
które w  dziedzinie badań naukowych jest na ogół odkryciem. 
W umysłach społeczeństwa i wielu badaczy odkrycie jest wyjąt-
kowym aktem, który może wywołać to, co filozofowie nazywają 
pęknięciem epistemologicznym. Takie odkrycia zawsze stanowi-
ły wyjątkowe wydarzenia nawet w  życiu największych twórców. 
Obecnie, ze względu na postęp wiedzy i liczbę aktywnych badaczy, 
prawdopodobieństwo, że jeden z nich stanie się autorem takiego 
odkrycia jest niezwykle niskie. Czy to oznacza, że nie ma już nic do 
odkrycia? Historia nauki pokazuje nam wszakże, że interpretacje 
i teorie, które wydają się najbardziej solidnie oparte, są ponownie 
oceniane, udoskonalane, a  w  wyjątkowych przypadkach również 
obalane. Widać, że każdy postęp wiedzy generuje tyle nowych py-
tań, ile dostarcza odpowiedzi. Jestem zatem przekonany, że dzisiejsi 
naukowcy mają przed sobą niemal nieograniczone obszary badań, 
które powinny pozwolić im wyrazić ich kreatywność. Muszą być 
jednak tego świadomi i zaakceptować fakt, że w większości przy-
padków postęp naukowy będzie dotyczył jedynie ograniczonych 
obszarów wiedzy. Wydaje mi się konieczne przekonanie młodych 
badaczy, że kreatywne podejście może i  powinno być stosowane 
na bardzo różnych poziomach i nie dotyczy ono wyłącznie bardzo 
ograniczonej liczby wyjątkowych osób. Jest to podejście dostępne 
dla wielu z nas pod warunkiem, że damy każdemu możliwość wy-
rażenia oryginalności, którą nosi w sobie. Jak w każdej formie dzia-
łalności artystycznej, na przykład w malarstwie, istnieje kontinuum 
między twórczością np. Rembrandta a twórczością równie szano-
wanego niedzielnego malarza. Piękno naszego zawodu polega na 
tym, że postęp wiedzy nie opiera się wyłącznie na odkryciach kilku 
rzadkich geniuszy, ale także na skromniejszej aktywności twórczej 
wielu badaczy. Ta twórcza działalność może przybierać formę pro-
jektowania, przeprowadzania lub interpretowania eksperymentów, 
które będą stanowiły istotny wkład we wspólne dzieło. Może ona 
również obejmować rozwój nowych technologii lub oryginalnych 
instrumentów. Wierzę zatem, że byłem twórczym badaczem, cho-
ciaż żaden z moich wkładów nie spowodował poważnej rewolucji 
w biologii. Nadmierna ambicja intelektualna paraliżuje wielu ba-
daczy, którzy za swój ostateczny cel postawili sobie przełomowe 
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odkrycie. W ten sposób będą oni stale odczuwać frustrację, która 
często prowadzi ich do ograniczenia ich ambicji do wykonywania 
pracy seryjnej nierzadko stanowiącej jedynie potwierdzenie domi-
nujących dogmatów chwili. Z dala od tej ludycznej i artystycznej 
wizji praktyki naszego zawodu dzisiejsi naukowcy stają w  obli-
czu coraz poważniejszych ograniczeń, które krępują ich zdolność 
do podejmowania inicjatywy. Badacz jest oceniany na podstawie 
swojej krótkoterminowej rentowności, co prowadzi do oceny ilo-
ściowej opartej na przykład na liczbie, a nie na oryginalności jego 
publikacji. Naukowcy są w ten sposób zmuszeni do przedwczesnej 
publikacji niedokończonych prac i często do wykonywania prac se-
ryjnych, które nie dostarczają żadnych nowych pomysłów na szyb-
ką publikację. Oczywiście oryginalne badania naukowe wiążą się 
z ryzykiem niepowodzenia, które badacz musi zaakceptować. Po-
nadto identyfikacja i interpretacja nowych zjawisk wymaga długie-
go procesu dojrzewania, który zmniejszy pozorną produktywność 
badacza. Nie jest zatem zaskakujące, że naukowcy mają trudności 
z wyrażeniem swojej kreatywności w obliczu coraz poważniejszych 
ograniczeń. 

Podejście kreatywne oznacza preferowanie, przynajmniej tym-
czasowo, podejścia intuicyjnego, a nie logicznego. Nawet w dziedzi-
nie matematyki Henri Poincaré uznał, że intuicyjne podejście było 
jedynym zdolnym do pogłębiania wiedzy, stwierdzenie podsumowa-
ne w zdaniu lapidarnym od André Weila, innego znanego matema-
tyka: „Logika jest higieną matematyki, a nie jej pożywieniem”.

Badania prowadzone w ramach działalności twórczej muszą mieć 
aspekt ludyczny. Badania muszą stanowić przede wszystkim zabawę 
i przyjemność. Dla mnie jest to jedno z najważniejszych przesłań, któ-
re otrzymałem od moich rodziców i pośrednio od moich dziadków. 
Badania wymagają subtelnej dialektyki lub alternatywnych okresów 
projektowania i  eksperymentowania z  fazami interpretacji i  teorii. 
Odpowiedzi udzielone przez doświadczenie otwierają nieoczekiwane 
drogi, które natychmiast wznawiają proces refleksji. Podejścia ekspe-
rymentalne i teoretyczne są oczywiście komplementarne. Widać, że 
wielcy teoretycy zawsze wiedzieli, jak uchwycić i jak najlepiej wyko-
rzystać bogactwo doświadczeń. Podobnie eksperymentalne podejście 
odcięcia od próby interpretacji jest najczęściej sterylne. Mierniczy, 
którzy po prostu poprawiają dokładność pomiaru o kilka miejsc po 
przecinku, rzadko są odkrywcami. Do intelektualnej przyjemno-
ści odkrywania nowych faktów i  konfrontowania rzeczywistości 
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z modelami, które mają je interpretować, musimy dodać przyjem-
ność, jaką wielu z nas czerpie z eksperymentalnej praktyki. Dobrze 
przemyślane i  dobrze przeprowadzone doświadczenie dostarcza 
przyjemności porównywalnej z  tą, której doświadcza rzemieślnik 
w obliczu dobrze wykonanej pracy. Badania często przynoszą nam 
przyjemność estetyczną, widoczną w naukach ścisłych, które wią-
żą się z bezpośrednim kontaktem z naturą, ale także w zupełnie 
nieoczekiwanych dziedzinach. Nie zdając sobie sprawy z  ryzyka, 
na jakie byli narażeni, Pierre i Marie Curie podziwiali w ciemno-
ści swojego laboratorium dziwną luminescencję emitowaną przez 
rad. Snopy cząsteczek wytwarzane przez akcelerator lub reakcję 
chemiczną mogą być bardzo piękne. Zawsze z przyjemnością ob-
serwuję symboliczne figury, które pojawiają się na moim kompu-
terze, a które odzwierciedlają przebieg wielu reakcji zachodzących 
w aparacie fotosyntetycznym. Tak więc od początku mojej pracy 
do dziś praktyka badawcza jest zasadniczo zabawą i  przyjemno-
ścią, która nie wyklucza trudniejszych okresów związanych z błę-
dami i niepowodzeniami, nierozerwalnie związanych z jakąkolwiek 
działalnością twórczą. Nic nie przewyższyło mojej matki bardziej 
niż wizerunek jej rodziców Pierre’a i Marie Curie jako naukowców, 
którzy poświęcili się dla nauki. Pomimo szczególnie trudnych wa-
runków, w jakich zmuszeni byli pracować, wykonywali swoją pracę 
z pasją i wielką radością. Nic nie irytowało mojej matki bardziej, 
niż wizerunek jej rodziców Pierre’a i Marie Curie jako naukowców, 
którzy poświęcili się dla nauki. Pomimo szczególnie trudnych wa-
runków, w jakich zmuszeni byli oni pracować, wykonywali swoją 
pracę z pasją i wielką radością.

Dwie kategorie argumentów mogą być wykorzystane do 
uzasadnienia znacznych środków finansowych, które nasze spo-
łeczeństwa przeznaczają na badania. Pierwszym uzasadnieniem, 
o  charakterze kulturowym, jest pogłębienie zrozumienia ota-
czającego nas świata. Drugie uzasadnienie, na które obywatele 
i politycy są bardziej wyczuleni, opiera się na korzyściach, jakich 
społeczeństwo może oczekiwać od postępu wiedzy i  związanego 
z nim postępu technologicznego. Konieczne jest zatem skoordy-
nowane i harmonijne opracowanie kontinuum łączącego badania 
podstawowe, mające na celu zdobycie nowej wiedzy, z badaniami 
sfinalizowanymi lub stosowanymi, mającymi na celu wykorzysta-
nie postępu wiedzy. Chociaż istnieje zgoda co do tego, że badania 
podstawowe i stosowane są nierozłączne i wzajemnie się wzbogaca-
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ją, jestem przekonany, że te dwie formy działalności narzucają bar-
dzo różne praktyki i sposoby organizacji. Badania poznawcze czy 
podstawowe mogą być prowadzone jedynie w atmosferze wolności 
intelektualnej. Swoboda ta musi dotyczyć zarówno przedmiotów 
badań, jak i metod podejścia. Każda próba zaprogramowania ba-
dań podstawowych jest skazana na niepowodzenie, ponieważ ja-
kiekolwiek programowanie może opierać się tylko na tym, co już 
znane, czyli na przeszłości. Z definicji żadne programowanie nie jest 
w stanie opierać się na przyszłości. Jeszcze mniej prawdopodobne 
jest przewidzenie potencjalnych zastosowań przyszłych odkryć. Ła-
two jest mnożyć przykłady, a wielu badaczy zrobiło to przede mną, 
pokazując, że większość głównych przełomów technologicznych, 
które naznaczyły nasze społeczeństwa, ma swoje korzenie w odkry-
ciach, których autorzy nie podejrzewali możliwości zastosowania 
ich w przyszłości. Badania podstawowe to długoterminowa inwe-
stycja, której potencjału powodzenia lub czasu potrzebnego na sty-
mulowanie zastosowań nikt nie jest w stanie ocenić.

Celem badań stosowanych jest natomiast zaspokajanie potrzeb 
społeczeństwa poprzez budowanie na fundamentach konceptu-
alnych i  nowa wiedza zdobyta w  drodze badań podstawowych. 
W przeciwieństwie do badań poznawczych badania stosowane na-
dają się do bardziej rygorystycznego programowania i często mu-
szą być prowadzone w  ścisłym kontakcie ze światem przemysłu. 
Choć wielu decydentów i polityków jest nadal przekonanych o po-
trzebie rozwoju dynamicznych badań kognitywnych, w naturalny 
sposób skłaniają się oni do faworyzowania badań, które zdają się 
mieć najbardziej oczywisty potencjał w zakresie krótkoterminowej 
opłacalności ekonomicznej. Subsydiowanie badań, których jedy-
nym celem jest rozwój wiedzy bez możliwości uchwycenia możli-
wości jej zastosowania, zdaje się być zbędnym luksusem. Obecna 
metoda finansowania sprzyja zatem formie badań hybrydowych, 
które można określić jako badania podstawowe zakończone. Takie 
badania oparte na programach są najczęściej równie nieefektywne 
pod względem zdolności do zdobywania nowej wiedzy, jak i pod 
względem generowania postępu technologicznego przydatnego dla 
społeczeństwa. Aby uzyskać finansowanie, naukowcy są zmuszeni 
do uzasadniania rzekomo poznawczych badań krótkoterminowymi 
obietnicami zastosowania, w które często sami nie wierzą. Wydaje 
mi się, że takie podejście jest etycznie nie do przyjęcia, a co gorsza 
– przyczynia się ono również do utraty wiarygodności naukowców 
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w  oczach opinii publicznej i  świata polityki. Można zilustrować 
nieefektywność badań podstawowych sfinalizowanych ze znacz-
nych kwot przeznaczonych na finansowanie programów, które są 
bardziej fantastycznonaukowe i nie posiadają jakiegokolwiek prze-
łożenia na rzeczywistość gospodarczą. Program badań nad rakiem 
uruchomiony przez prezydenta Richarda Nixona stanowi przykład 
zaprogramowanych badań, których motywacja wydawała się cał-
kowicie uzasadniona, a  które okazały się porażką w porównaniu 
z  zainwestowanymi kolosalnymi sumami. Prawdziwe przeszko-
dy w tej dziedzinie znajdują się na poziomie podstawowej wiedzy 
z  zakresu biologii molekularnej czy komórkowej i  nikt nie jest 
w  stanie określić, jaki przedmiot badań kognitywnych powinien 
być traktowany priorytetowo w celu opracowania nowych metod 
terapeutycznych. Ten nadzwyczajny zysk finansowy mógłby zostać 
lepiej wykorzystany poprzez wspieranie mniej ambitnych, a bar-
dziej ukierunkowanych badań stosowanych, poprawę warunków 
życia pacjentów oraz zwiększenie środków zapobiegania i wczesne-
go wykrywania tej choroby. Można mnożyć przykłady dotyczące 
wszystkich dziedzin nauki, które ukazują ludzkie i finansowe mar-
notrawstwo wynikające z efektów mody stworzonej przez potrzebę 
szybkiego reagowania na potrzeby społeczeństwa.

Podsumowując, wydaje mi się oczywiste, że ogólna skuteczność 
systemu badawczego opiera się na trwałej interakcji pomiędzy bada-
niami podstawowymi a stosowanymi. Uważam jednak, że te dwie 
formy badań powinny być prowadzone, oceniane i finansowane na 
bardzo różne sposoby. Badania podstawowe zakładają, że naukowiec 
ma dużą swobodę inicjatywy. Każdy badacz musi być zawsze przy-
gotowany do modyfikowania lub zmiany przedmiotu swoich badań, 
gdy, na przykład, niespodziewany wynik badań zakłóca program, 
który sobie określił. Z własnego doświadczenia wiem, że programo-
wanie, które każdy badacz narzuca sobie samemu, może mieć jeszcze 
bardziej szkodliwe konsekwencje niż programowanie, które narzuca 
mu się z zewnątrz i któremu często nie chce się on podporządko-
wać. Wielu badaczy, w tym ja sam, przegapiło odkrycia, ponieważ 
nie chciało przerwać programu, który sami ustawili, aby uwzględnić 
i wyjaśnić jakieś nieoczekiwane zjawisko. Można zauważyć, że życie 
naukowca jako badacza często reprezentuje chaotyczną podróż z nie-
przewidywalnymi pasmami porażek i sukcesów.

Z  drugiej strony, badania stosowane wymagają spójnego 
i długoterminowego wysiłku. Sukces często wynika z uporu ba-



29

dacza w realizacji jego początkowego projektu i ten wysiłek może 
zaowocować zarówno w perspektywie krótko-, jak i długotermi-
nowej. W przypadku badań stosowanych, biorąc pod uwagę czę-
sto związane z  nimi stawki finansowe, duch konkurencji może 
stanowić niezbędną zachętę, podczas gdy jej wpływ często wydaje 
mi się szkodliwy w przypadku badań podstawowych. Osobiście 
zawsze znajdowałem taką samą radość w prowadzeniu obu rodza-
jów badań.

Projektowanie i rozwój technik monitorowania in vivo aktyw-
ności aparatury fotosyntetycznej, które były główną częścią moje-
go wkładu w badania stosowane, wpisały się w wieloletni projekt 
realizowany przez kilkadziesiąt lat. Natomiast moje nieliczne suk-
cesy w  dziedzinie badań podstawowych przyszły, kiedy miałem 
odwagę porzucić temat badawczy, w którym nabyłem wysokiego 
poziomu wiedzy specjalistycznej, aby zająć się nowym tematem, 
w którym moja względna niewiedza dodała mi nowego, młodzień-
czego ducha, sprzyjającego pobudzeniu mojej wyobraźni. 

Dlatego uważam, że należy zastanowić się nad sposobem orga-
nizacji badań, a w szczególności nad procedurami oceny, aby umoż-
liwić młodym naukowcom odzyskanie wystarczającej przestrzeni 
dla wolności i twórczości. Aby badania naukowe były skuteczne, 
muszą pozostać krainą zabawy i przygody, w której wyrażany jest 
smak ryzyka i rywalizacji.

Tłumaczenie
AGIT Agnieszka Rydz 
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recenzja dorobku naukowego i organizacyjnego 
Profesora Pierre’a Joliot w związku z postępowaniem 
o nadanie Mu tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie

Profesor Pierre Joliot, członek Francuskiej Akademii Nauk 
i  profesor honorowy Collège de France, światowej sławy bioche-
mik, biofizyk i biolog, urodził się 12 marca 1932 r. w Paryżu.

Pierre Joliot uzyskał w 1956 r. stopień licencjata nauk biolo-
gicznych, a w 1960 r. doktorat w dziedzinie nauk fizycznych na 
Wydziale Nauk w Paryżu (Faculté des Sciences de Paris). Badania 
naukowe rozpoczął w 1954 r. jako stażysta, a następnie, do 1960 r., 
kontynuował je jako asystent w Krajowym Centrum Badań Na-
ukowych (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS). 
Trzy lata później otrzymał funkcję kierownika laboratorium 
(1963–1975), a  następnie dyrektora do spraw badań. W  latach 
1975–1997 był dyrektorem Instytutu Biologii Fizykochemicznej 
(Institut de Biologie Physico-Chimique), z którym związany jest 
do dzisiaj.

Profesor Pierre Joliot jest od 1977 r. członkiem Francuskiej 
Akademii Nauk, jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych 
instytucji w Europie. W roku 1981 uzyskał stanowisko profeso-
ra w  Collège de France, obejmując tam Katedrę Bioenergetyki 
Komórki (Chaire de bioénergétique cellulaire). Oba te zaszczyty 
stawiają Go w randze najwybitniejszych uczonych naszych czasów. 
Profesor jest również członkiem innych ważnych organizacji na-
ukowych: od 1979 r. – National Academy of Sciences, od 1989 r. 
– Academia Europaea, a od 1992 r. – Académie Européenne des 
Sciences, des Arts et des Lettres. Pierre Joliot pełnił również waż-
ne funkcje w organizacji nauki we Francji, będąc w latach 1985–
1986 doradcą premiera do spraw nauki i  technologii, a w latach 
1989–1992 członkiem Narodowego Komitetu do spraw Rozwoju 
Badań Naukowych. W latach 1998–2000, w trosce o zachowanie 
zasad etyki w nauce, był przewodniczącym Komitetu Etyki Badań 
w CNRS oraz na szczeblu narodowym – członkiem Krajowego Ko-
mitetu Doradczego do spraw Etyki (2005–2009).

Wiele instytucji naukowych doceniło działalność Profesora 
Joliot, przyznając Mu najwyższe nagrody i  odznaczenia, wymie-
nię tylko niektóre. Profesor Pierre Joliot jest Komandorem Legii 
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Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi (od 2001), a także od 
2012 r. Wielkim Oficerem Francuskiej Legii Honorowej.

Profesor Pierre Joliot jest wybitnym specjalistą w  dziedzinie 
biochemii, biofizyki, biologii oraz bioenergetyki roślin. Swoje osią-
gnięcia zawarł w ponad 160 pracach naukowych, cytowanych po-
nad 7 tysięcy razy; Jego indeks Hirscha wynosi 46.

Znaczącym, jeśli nie głównym, obszarem Jego zainteresowań są 
badania nad mechanizmami regulacji procesów fotosyntezy. Wkład 
Profesora Joliot w  poznanie istoty procesu fotosyntezy, jednego 
z najbardziej znaczących zjawisk, które ukształtowały obraz świata 
ożywionego w jego obecnej formie, jest fundamentalny. Kluczowym 
etapem fotosyntezy są reakcje zależne od światła, w których woda 
pod wpływem światła ulega rozkładowi na wodór i tlen. Pod koniec 
lat sześćdziesiątych Profesor Pierre Joliot zmierzył tempo wydziele-
nia tlenu pod wpływem impulsów światła. Uczony, stosując własną, 
niezwykle pomysłową metodę pomiarową, wykazał, że proces wy-
dzielania tlenu wymaga sekwencyjnych reakcji. Wykorzystując za-
wiesinę glonów na elektrodzie platynowej i krótkie impulsy światła, 
stwierdził, że do wydzielenia jednej cząsteczki tlenu konieczna jest 
absorpcja czterech kwantów światła, które wybijają kolejno cztery 
elektrony z dwóch cząsteczek wody. Obecnie znane są szczegóły roz-
kładu wody i  wydzielania tlenu, jednakże odkrycie, że proces ten 
polega na pobraniu czterech elektronów od dwu cząsteczek wody 
pozostaje bez najmniejszych wątpliwości zasługą Profesora Joliot.

Badania Profesora Pierre’a Joliot wniosły także ogromny wkład 
w wyjaśnienie wielu innych zagadnień dotyczących bioenergetyki 
procesu fotosyntezy, w szczególności znanej obecnie kluczowej roli 
kompleksu cytochromu b6f w transporcie elektronów między foto-
systemami, w tworzeniu gradientu protonów w poprzek błony oraz 
wykorzystaniu różnicy potencjału elektrochemicznego w  reakcji 
fosforylacji ADP. Kinetyka i regulacja procesów cyklicznego i nie-
cyklicznego transportu elektronów u roślin wyższych i glonów była 
i pozostaje w centrum wnikliwej uwagi Profesora. W tym zakre-
sie Jego zasługi są szczególne. Profesor Pierre Joliot udowodnił, że 
w wyciemnionych, a następnie oświetlanych liściach, główną funk-
cją cyklicznego transportu elektronów jest zwiększenie zawartości 
ATP w chloroplastach, co ogranicza tempo karboksylacji. Z kolei 
aktywacja karboksylacji wiąże się ze spadkiem aktywności cyklicz-
nego transportu elektronów i wzrostem niecyklicznego transportu 
elektronów.
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Profesor Joliot wykazał również, że wysoka aktywność cyklicz-
nego transportu elektronów zależy od przestrzennego rozdzielenia 
tej ścieżki do obszarów nieścieśnionych tylakoidów, a niecykliczne-
go – głównie do ścieśnionych tylakoidów. To odkrycie jest niezwy-
kle ważne dla zrozumienia funkcji aparatu fotosyntetycznego.

Wart podkreślenia jest fakt, że Profesor Joliot często stosował 
aparaturę własnej konstrukcji, zbudowaną na potrzeby danego typu 
pomiarów. Opracowane w latach dziewięćdziesiątych przez Profesora 
Joliot metody pomiaru transferu ładunku poprzez błonowy kom-
pleks cytochromu b6f in vivo były później stosowane i wielokrotnie 
cytowane przez badaczy fotosyntezy, podobnie jak pomiary spektro-
fotometryczne przeprowadzone przez Niego w latach osiemdziesią-
tych za pomocą spektrofotometru własnej konstrukcji.

W ostatnim czasie Profesor Pierre Joliot, wraz z międzynaro-
dową grupą uczonych, wyjaśnił kluczową rolę chlorofilu absorbu-
jącego światło w dalekiej czerwieni. W ten sposób cyjanobakterie 
adaptują się do życia na dużych głębokościach, gdzie światło o peł-
nym spektrum nie dociera. Opublikowana w „Science” w 2018 r. 
praca udowadnia, że światło dalekiej czerwieni, mimo mniejszej 
energii niż światło czerwone, wykorzystywane w  procesie foto-
syntezy przez większość organizmów fotosyntetycznych, jest zdol-
ne do bezpośredniego przeprowadzania reakcji fotochemicznych. 
W najnowszych pracach z 2019 r. Profesor Pierre Joliot zajmował 
się istotą funkcjonowania cyklicznego przepływu elektronów i jego 
fizjologicznym znaczeniem – a więc tematyką, która zawsze była 
Mu bliska, a wciąż nie jest do końca zrozumiana przez naukowców.

Profesor Pierre Joliot za kluczowe uważał badanie poszczegól-
nych kompleksów bądź układów fotosyntetycznych w warunkach 
jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, bo tylko wówczas, jak 
twierdził, można je uznać za miarodajne. We wszystkich pracach 
naukowych Profesora Joliot widoczna jest szczególna umiejętność 
syntetycznego spojrzenia na otrzymane wyniki i wyciągania z nich 
globalnych wniosków; świadczy to o  ugruntowanym, wszech-
stronnym rozumieniu fizjologii i  biochemii roślin. Takie właśnie 
spojrzenie „z dystansu” cechuje uczonych o głębokiej wiedzy i do-
świadczeniu.

Oprócz prac badawczych związanych głównie z  fizjologią 
i  biochemią roślin Profesor Pierre Joliot napisał dzieło La recher-
che passionnément – „Pasja badań naukowych”, wydane w 2001 r., 
w którym przedstawił naukę jako swoistego rodzaju zabawę, przy-
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godę i przyjemność. Traktowanie badań naukowych i prowadzenie 
doświadczeń jako realizacji własnej pasji gwarantuje kreatywność, 
a  wolność i  swoboda w  podejmowaniu nowych wyzwań zapew-
nia radość z uzyskania sukcesu. Jego stosunek do nauki jest, jak 
twierdzi sam Autor, efektem atmosfery, w jakiej dorastał, mając do 
naśladowania wzory dwóch pokoleń noblistów. Sukces genialnych 
dziadków: Pierre’a i Marie Curie oraz wychowanie przez rodziców: 
Fryderyka i Irène Joliot-Curie dały Mu przekonanie, że nauka po-
winna być przede wszystkim pasją i radością. Tylko taka koncepcja 
nauki i  podejście do badań naukowych jako wolności i  tworze-
nia, wyzwania i  swobody wyboru („comme un espace de liberté 
et de création”) jest, według Profesora Joliot, motorem sukcesów 
i odkryć naukowych. I  tak powinno pozostać. Wielcy odkrywcy, 
według Profesora, to tacy, którzy wiedzą, jak wykorzystać szansę, 
gdy ta się nadarza („On entend parfois proclamer que les grandes 
décou vertes sont le fruit du hasard. Les grands découvreurs sont 
ceux qui savent profiter de la chance quand elle s’offre à eux”).

Profesor Pierre Joliot jest ważną i szczególną postacią życia pu-
blicznego i  naukowego. Jego koncepcja wolności i  kreatywności 
w  badaniach naukowych powinna stanowić przesłanie dla przy-
szłych pokoleń młodych badaczy.

Gorąco popieram wniosek Profesorów Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w  Lublinie o  nadanie Profesorowi Pierre’owi 
Joliot tytułu doktora honoris causa tej Uczelni. Uważam, że świato-
wa pozycja naukowa Profesora Pierre’a Joliot i Jego trwały wkład 
w szeroko pojęte nauki przyrodnicze w pełni uzasadniają uhono-
rowanie Go tym zaszczytnym tytułem. To wyjątkowe wyróżnienie 
nada szczególną rangę jubileuszowym obchodom 75-lecia Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Warszawa, 31 marca 2019 r.

prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
Wydział Biologii

Uniwersytetu Warszawskiego
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opinia w sprawie wniosku o nadanie 
Profesorowi Pierre’owi Joliot tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie

Pan Profesor Pierre Joliot jest osobą niezwykle zasłużoną dla na-
uki światowej. Jego osobowość ukształtowała się w domu rodzinnym, 
gdzie bardzo duży wpływ na przyszłą karierę naukową mieli rodzice, 
laureaci Nagrody Nobla, Irena i Fryderyk Joliot-Curie, a także postać 
i legenda jego babci – Marii Curie-Skłodowskiej, dwukrotnej laureatki 
Nagrody Nobla. Pierre Joliot od najmłodszych lat wzrastał w atmos-
ferze szacunku i podziwu dla Nauki, która stała się jego powołaniem 
i życiową pasją. Wyniósł z domu rodzinnego fascynację badaniami na-
ukowymi i tej fascynacji pozostaje wierny przez całe życie.

Pierre Joliot uzyskał licencjat w  zakresie nauk biologicznych 
w  Faculté des Sciences de Paris w  roku 1956. Tam też w  roku 
1960 uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Swoją działalność 
badawczą rozpoczął jako pracownik naukowy w Centre National 
de la Recherche Scientifique, gdzie pracował do roku 1981, zaś 
w roku 1974 objął stanowisko dyrektora ds. badań. W roku 1981 
został profesorem w  Collège de France, gdzie pracował do roku 
2002, kierując Katedrą Bioenergetyki Komórki.

Profesor Pierre Joliot pełnił także bardzo wiele innych odpo-
wiedzialnych i  zaszczytnych funkcji. W  latach 1983–1985 był 
członkiem Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technolo-
gie (CNRS), w latach 1985–1986 był doradcą premiera do spraw 
nauki, członkiem Comité National de l’Evaluation de la Recher-
che (lata 1991–1994), a w roku 1992 został członkiem Rady Na-
ukowej CNRS. Kolejnymi funkcjami kierowniczymi, które Pierre 
Joliot sprawował, były funkcja dyrektora Departamentu Biologii 
L’École Normale Supérieure w Ulm (w latach 1987–1992) i Pre-
zydenta Rady Naukowej tej uczelni w Lyonie (lata 1993–1997), 
kierowanie L’Institut de Biologie Physico-Chimique (lata 1994–
1996) oraz funkcja dyrektora l’IFR 550 (lata 1997–2000). Należy 
także podkreślić, że w latach 1998–2001 Profesor Pierre Joliot był 
przewodniczącym Komitetu do spraw Etyki w Nauce CNRS.

Profesor Pierre Joliot jest także członkiem licznych prestiżo-
wych towarzystw i  organizacji naukowych, takich jak National 
Academy of Sciences, Academia Europea, Europejska Akademia 
Nauk, Sztuk i Literatury. Otrzymał także nagrody, takie jak: Prix 
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André Policard-Laccasagne Akademii Nauk (1968), nagroda Char-
les F. Kettering Award of American Society of Plant Physiologists 
(1970), nagroda Komisji Energii Atomowej (1980), Złoty Medal 
CNRS oraz odznaczenia: Komandor Narodowego Orderu Zasługi 
(Commandeur de l’Ordre National du Mérite, 1994) i Komandor 
Legii Honorowej (Commandeur de la Légion d’Honneur, 2001).

Profesor Pierre Joliot wniósł do nauki światowej ogromny wkład. 
Najbardziej znane i ważkie są Jego osiągnięcia w dziedzinie badań 
nad procesem fotosyntezy. W tej dziedzinie przeprowadził wiele fun-
damentalnych, a zarazem pionierskich doświadczeń, które stanowią 
podwaliny nowoczesnych badań o  fotosyntezie i na zawsze weszły 
do kanonu wiedzy o tej gałęzi nauki. Najbardziej znane z tych ba-
dań dotyczą mechanizmu wydzielania tlenu w procesie fotosyntezy 
i udowodnienia, że istotą tego procesu jest oderwanie czterech elek-
tronów od dwóch cząsteczek wody, skutkujące wydzieleniem czą-
steczki tlenu. Powszechnie znane i cytowane są także rezultaty Jego 
badań nad mechanizmami fotosyntetycznego transportu elektronów 
oraz molekularnego mechanizmu działania cytochromu b6f. Profesor 
Joliot prowadził także ważne doświadczenia nad transportem proto-
nów i tworzeniem potencjału membranowego, a także badania nad 
mechanizmem transferu wzbudzeń elektronowych pomiędzy barw-
nikami fotosyntetycznymi glonów zielonych.

Wyniki swoich badań Profesor Pierre Joliot opublikował w 157 pra-
cach naukowych, zarówno publikacjach oryginalnych, jak i opracowa-
niach przeglądowych. Jego prace były cytowane prawie 7 tysięcy razy, 
zaś indeks Hirscha wynosi 46. Profesor Pierre Joliot jest nie tylko wy-
bitnym uczonym o międzynarodowej sławie. Jest również pasjonatem 
nauki. Uprawianie nauki uważa za fascynującą przygodę intelektualną. 
O sprawach tych pisze w swojej książce La recherche passionnément.

Przytoczone powyżej fakty świadczą o tym, że Profesor Pierre 
Joliot jest wybitnym naukowcem światowego kalibru i w opinii re-
cenzenta w pełni uzasadniają wniosek Wydziału Biologii i Biotech-
nologii, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o wy-
różnienie Pana Profesora tytułem doktora honoris causa tej Uczelni. 
Wniosek ten gorąco popieram.

Kraków, 15 kwietnia, 2019 r.

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
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opinia o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych 
Profesora Pierre’a Joliot, kandydata do godności 
doktora honoris causa 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie

Napisanie recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu doktora 
honoris causa było dla mnie ogromną przyjemnością. Wynikała ona 
z  faktu, że osiągnięcia naukowe, a także organizacyjne Profesora 
Pierre’a  Joliot w  skali międzynarodowej są wybitne. Publikacje 
Pierre’a  Joliot, dotyczące bezpośrednio nie tylko kwestii nauko-
wych, od wielu lat stanowią źródło inspiracji dla kolejnych genera-
cji naukowców zajmujących się szeroko rozumianą bioenergetyką.

Profesor Pierre Joliot urodził się w Paryżu w roku 1932 (jako 
syn Ireny i Fryderyka Joliot-Curie – są oni doktorami honoris causa 
UMCS). Wydaje się, że jego zainteresowania naukowe w  sposób 
„naturalny” wynikały z tradycji rodzinnych. Badania naukowe roz-
poczynał w Faculté des Sciences de Paris w roku 1954, a w roku 
1960 obronił tamże pracę doktorską w dziedzinie nauk fizycznych.

Trzy lata później otrzymał stanowisko kierownika laborato-
rium (1963–1975). Został również dyrektorem do spraw badań 
w CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) oraz kie-
rownikiem zakładu, a  następnie dyrektorem Instytutu Biologii 
Fizyko-Chemicznej (1975–1997). Jest członkiem Francuskiej Aka-
demii Nauk (od roku 1977 jako korespondent, a  od 1982 jako 
członek rzeczywisty). W roku 1981 otrzymał Katedrę bioenerge-
tyki komórki i stanowisko profesora w Collège de France.

W latach 1985–1986 pełnił funkcję doradcy premiera rządu 
Republiki Francuskiej w sprawach nauki i technologii, a w latach 
1989–1992 był członkiem Narodowego Komitetu do spraw Roz-
woju Badań Naukowych. Aktywnie działał w obszarze etyki w na-
uce zarówno na szczeblu CNRS (1998–2000), jak i  na szczeblu 
narodowym (Comité consultatif national d’éthique – 2005–2009).

  Lista wyróżnień i nagród Profesora Pierre’a Joliot jest bardzo 
bogata. Jest między innymi Komandorem Orderu Legii Honoro-
wej (2001) oraz Wielkim Oficerem Legii Honorowej (Grand offi-
cier de la Légion d’honneur, 2012). Otrzymał także Złoty Medal 
CNRS (1982) oraz nagrody: Prix André Policard-Lacassagne oraz 
Kettering Prize (przyznawana przez American Society of Plant 
Physiologists). Profesor Pierre Joliot jest członkiem wielu presti-
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żowych organizacji naukowych, m.in. American Society of Plant 
Biologists (od 1970), National Academy of Sciences (od 1979) oraz 
Academia Europea (od 1989). Jestem głęboko przekonany, że Pier-
re Joliot należy do elity intelektualnej współczesnego świata!

Profesor Pierre Joliot jest powszechnie znany środowisku jako 
specjalista w zakresie bioenergetyki roślin, a w szczególności mecha-
nizmów przemian energetycznych w centrach fotosyntezy. Ta tema-
tyka była dominująca w  zainteresowaniach naukowych Profesora 
Pierre’a Joliot. Warto też wspomnieć, że opracował on nowe tech-
niki umożliwiające badania fotosyntezy z wykorzystaniem technik 
spektroskopowych.

Bardzo aktywne wymienione wyżej zainteresowania naukowe 
znalazły odzwierciedlenie w licznych publikacjach. Łącznie w do-
robku naukowym znajduje się ponad 150 publikacji (w tym także 
rozdziały w książkach). Wiele z tych publikacji jest cytowanych kil-
kaset razy. W dobie analiz naukometrycznych (choć nie jest to ko-
nieczne w przypadku tak wybitnego uczonego) można wspomnieć 
o około 7 tysiącach cytowań publikacji i tzw. indeksie Hirscha 46. 
Jestem głęboko przekonany, że Profesor Pierre Joliot ma niekwe-
stionowane osiągnięcia naukowe, docenione przez światowe środo-
wisko naukowców. Do fundamentalnych prac z lat sześćdziesiątych 
można zaliczyć między innymi następujące publikacje:

– Pierre Joliot,  Cinétiques des réactions liées a l’émission d’oxygène 
photosynthétique, Biochim. Biophys. Acta (1965) 102, pp. 116–134,

– Pierre Joliot, Études simultanées des cinétiques de fluorescence et 
d’émission d’oxygène photosynthétique, Biochim. Biophys. Acta (1965) 
102, pp. 135–148,

– Pierre Joliot, Oxygen evolution in algae illuminated by modu-
lated light, [w:] Energy Conversion by the Photosynthetic Apparatus, 
Brookhaven Symposium Biology, n° 19 (1966), pp. 418–433,

– Pierre Joliot, Anne Joliot Bessel Kok, Analysis of the inter-
actions between the two photosynthesis in isolated chloroplasts, Biochim. 
Biophys. Acta (1968) 153, pp. 635–652.

Szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach (czasach pogoni 
za punktami „ministerialnymi”) nabiera określona filozofia prowa-
dzenia badań przez Pierre’a Joliot, odwołująca się do fundamentów 
tego pięknego zawodu (czy raczej powołania). „Nauka to ma być 
pasja, nie tylko skuteczność i użyteczność” – powiedział kiedyś Pierre 
Joliot. Warto wspomnieć słowa z jednego z wywiadów prasowych. 
Zaznaczył On w nim stosunek do obecnej wizji nauki, która jest 
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„zdominowana przez ducha rywalizacji”. „Nam nie wpojono tego, 
że w nauce trzeba być najlepszym, że trzeba rywalizować. Wpojono 
nam to, że trzeba starać się być dobrym” – powiedział Pierre Joliot.

Opublikował On również prace wykraczające poza zasadniczy 
obszar zainteresowań dotyczących molekularnych podstaw foto-
syntezy, np.: La recherche passionnément, 2001 („Pasja badań nauko-
wych”), Leçon inaugurale faite le vendredi 11 décembre 1981 (Collège 
de France, Chaire de bioénergétique cellulaire).

Profesor Pierre Joliot uczestniczył w wielu konferencjach i sym-
pozjach jako tzw. invited speaker oraz keynote speaker. Pełnił funkcją 
organizatora lub współorganizatora wielu prestiżowych konferen-
cji dotyczących fotosyntezy. Profesor Joliot ma intensywne związki 
z Polską. I tak  w 2010 r. był wykładowcą plenarnym 17th European 
Bioenergetic Conference (EBEC), która odbywała się w Warszawie 
w dniach 17–22 lipca 2010 r. Konferencja była współorganizowana 
przez Sekcję Bioenergetyki Polskiego Towarzystwa Biochemiczne-
go, Polską Sieć Mitochondrialną MitoNet.pl oraz Instytut Biologii 
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Miałem zaszczyt 
i przyjemność współorganizować tę konferencję.

Nadanie Profesorowi Pierre’owi Joliot godności doktora honoris 
causa ma znaczenie ogólnopolskie. Śledząc Jego dorobek i pozycję 
naukową, mogę z  całkowitym przekonaniem stwierdzić, że Pro-
fesor Pierre Joliot w pełni zasługuje na nadanie godności doktora 
honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za 
całokształt działalności naukowej i organizacyjnej. W pełni popie-
ram zasadny wniosek Profesorów Wydziału Biologii i Biotechno-
logii, Wydziału Matematyki, Fizyki i  Informatyki oraz Wydziału 
Chemii. Obecność Profesora Pierre’a Joliot wśród doktorów hono-
rowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będzie 
w pełni zasłużona.

Warszawa, 10 maja 2019 r.

prof. dr hab. Adam Szewczyk
Instytut Biologii Doświadczalnej 
im. Marcelego Nenckiego PAN
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