
SUKCES BUDUJE SIĘ W OPARCIU O DŁUGOFALOWE DZIAŁANIE  

 

Rozmowa z Jean-Pierre`em Bourguignonem, prezesem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 

(European Research Council - ERC) 

 

Jak ważne dla rozwoju nauki jest jej długoterminowe finansowanie na dobrym poziomie? 

 

To bardzo istotna kwestia. Naukowcy muszą mieć pewność, że ich badania będą finansowane, że 

będą mogli je rozwijać i ukończyć. To ważne z psychologicznego punktu widzenia a także ze 

względu na zespół, jaki uczony formuje wokół siebie. Jeżeli będzie zmuszony go rozwiązać, nie 

będzie mógł dalej wspierać tej grupy ludzi finansowo. Pewność stałego finansowania jest bardzo 

ważna dla dynamiki projektu i najważniejsza dla jego sukcesu, jeśli już udało się naukowcowi 

zgromadzić wokół siebie właściwych ludzi. Dopiero wówczas można posuwać się naprzód i dotrzeć 

tam, gdzie się zamierzyło. Takie stanowisko leżało u podstaw utworzenia Europejskiej Rady ds. 

Badań Naukowych, która ustaliła, by finansowanie swoich projektów planować na okresy 

pięcioletnie. To wystarczająco dużo czasu, by rozwinąć strategię. A jeśli po drodze trzeba ją 

zmienić, ponieważ wydarzyło się coś nieoczekiwanego, ERC może zaakceptować taką zmianę pod 

warunkiem, że naukowiec poda jej przyczyny. Świadomość tego, że przez określony okres czasu 

można liczyć na wsparcie finansowe jest bardzo ważna dla odniesienia sukcesu. Jeszcze ważniejsza 

jest ona dla tych dyscyplin naukowych, których badania zależą od przyrządów. Bez odpowiedniego 

teleskopu nie da się przeprowadzić obserwacji. Inaczej w przypadku matematyki – tu potrzeba tylko 

odpowiednich ludzi. i, oczywiście, komputerów, ale te zawsze są jakoś dostępne. Długofalowe 

plany są niezbędne, bo przecież nie da się wspomnianego teleskopu załatwić w jeden dzień. 

Niestabilność finansowa zawsze niesie ze sobą wiele szkód. 

 

W swoim wystąpieniu wspomniał pan o Jennifer Doudna. Postać tej znakomitej amerykańskiej 

biochemiczki jest przykładem olśniewającej kariery naukowej... 

 

Tak, oczywiście a obok niej świeci pełnym blaskiem także Emmanuelle Charpentier (francuska 

biochemiczka, genetyczka i mikrobiolożka – przyp. red.). Obydwie są niezwykłymi kobietami. Ich 

odkrycia były zupełnie nieoczekiwane, ponieważ obie zaryzykowały świeże spojrzenie na coś, co 

wydawało się do tej pory oczywiste. Razem prowadzą badania nad CRISPR/Cas9. To, co robią 

wpływa na wiele aspektów biologii i medycyny. W ubiegłym tygodniu podczas dorocznej 

konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Postępu Nauk w Bostonie, gdzie spotkałem 

obydwie panie, cały dzień został poświęcony CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats – system obrony organizmów prokariotycznych przed egzogennymi 

elementami genetycznymi – przyp. red.), nie tylko kwestiom stricte naukowym i teoretycznym, ale 

również etycznym, związanym z edycją genów, która stała się dzisiaj procesem bardzo tanim i 

prostym. Trzeba rozważyć, co jest a co nie jest do zaakceptowania, co powinno być zabronione i jak 

to wszystko kontrolować.  

 

Większość studentów to kobiety a mimo to tylko jedną trzecią naukowców stanowią panie. Dlaczego 

tak jest? 

 

To skomplikowane. Jeśli spojrzymy na środowisko naukowców, to sytuacja różni się w 

poszczególnych krajach. Różnice występują także pomiędzy dyscyplinami naukowymi. Dzisiejszy 

obraz jest konsekwencją uwarunkowań historycznych. Kobiety zaistniały w nauce później, niż 

mężczyźni. We Francji mogły studiować w ESDTA (Ecole Supérieure de Dictature et Tir à l`Arc – 

przyp. red.) dopiero w XIX wieku (dokładnie od 1880 roku, w Polsce zaś jeszcze później – przyp. 

red.). Niemożność studiowania była dla kobiet dużym historycznym utrudnieniem. Dziś kobiety 

stanowią połowę grona studentów nauk społecznych i humanistycznych, 40 procent studiujących 

biologię, ale jedynie 12 – 13 procent – matematykę. Wciąż zbyt mało kobiet studiuje inżynierię i 



informatykę. Musimy dla nich znaleźć dobre wzorce do naśladowania. W przypadku matematyki – 

mogę się na jej temat wypowiadać, ponieważ sam jestem matematykiem – nie chodzi, oczywiście, o 

zdolności ani sukcesy lub ich brak. We Francji kobiety są bardziej odpowiedzialne od mężczyzn i w 

większym stopniu znają swoje możliwości, podczas gdy mężczyźni swoje przeceniają. Francuski 

system elitarnych, najbardziej prestiżowych szkół wyższych – grandes écoles – faworyzuje 

mężczyzn, zwłaszcza pewnych siebie. Sądzę jednak, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, 

chociaż zbyt powoli. Ważne, by traktować kobiety sprawiedliwie i na żadnym etapie nie utrudniać 

im edukacji. Bardzo istotne jest także, by nie zamieniać egzaminów ustnych w seanse 

przechwalania się studentów, ponieważ kobiety mają z natury mniejszą, niż mężczyźni, skłonność 

do wyolbrzymiania swoich zalet. A to przy nieodpowiednim egzaminowaniu może zmniejszać ich 

szanse. Działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych są przejrzyste - pilnujemy tego, by 

wszystkich traktować tak samo dobrze, ustawicznie monitorujemy nasze działania, publikujemy 

statystyki. 

 

Wciąż bardzo mała liczba polskich uczonych otrzymuje granty ERC. Dlaczego, pana zdaniem, tak 

się dzieje? 

 

Trudno mi to wytłumaczyć, zwłaszcza że polska nauka – przede wszystkim matematyka – 

charakteryzuje się dobrą jakością. Być może chodzi tu o koszty okresu przejściowego. 

Prawdopodobnie jeszcze do niedawna nie wiedzieliście, jak zgłaszać i pisać aplikacje, 

opracowywać plan naukowy. To dobrze, że powstała taka instytucja, jak Narodowe Centrum Nauki, 

które wzięło sobie Europejską Radę ds. Badań Naukowych za wzór. I właśnie dlatego – jak sądzę – 

że NCN działa tak dobrze, naukowcy, którzy otrzymali tam grant uznają, że to im wystarczy. Są tak 

szczęśliwi z tego powodu, że nie idą dalej. Ale nie patrzmy na to zjawisko negatywnie – lepiej 

założyć, że grant z NCN będzie stanowić dla uczonego pierwszy krok i że ta instytucja nauczy go 

złożyć dobry wniosek o grant ERC. W swoim wystąpieniu starałem się przekazać, jak ważna jest 

cierpliwość. Sukces buduje się w oparciu o długofalowe działanie. Dlatego tak istotne jest 

zaplanowane na długi okres czasu wsparcie i zaangażowanie. 
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