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Laureatka nagrody Nobla
Pani Curie-Skłodowska otrzymala na

grodę z fundacyi Nobla za prace w dzie
dzinie chemii po raz drugi. I oto szwedz
ka Akademia Nauk stwierdza w ten
sposób kategorycznie i stanowczo twórczą 
samodzielność jej pracy naukowej. Ta sa
modzielność nie może podlegać wobec tego 
żadnej dyskusyi, nawet gdyby pani Curie- 
Sklodowska znalazła się po raz drugi na 
liście kandydatów do Akademii francuskiej. 
Znakomita uczona przezwyciężyła wreszcie 
te wszystkie uprzedzenia i przestarzałe tra- 
dycye, które wytoczono przeciwko niej rok 
temu niespełna. I dlatego właśnie w uzna
niu samodzielnych zasług p. Curie-Skło- 
dowskiej leży zwycięstwo podwójne: zwycię
stwo uczonego i. zwycięstwo kobiety.

Rok temu mieliśmy wszyscy sposo
bność przekonać, się dowodnie, jak wielkie 
panują uprzedzenia przeciwko kobiecie w 
świecie naukowym francuskim. Najzaciętsi 
wrogowie p. Curie-Skłodowskiej znaleźli się 
właśnie wśród tych ludzi, których celem 
życia musi być także zwalczanie wszelkich 
przesądów, niemiłosierne obalanie teoryi fał
szywych i przestarzałych. Kandydatura ko
biety na fotel akademika była we Francyi 
zamachem na odwieczne prawa mężczyzny, 
który przyzwyczaił się podziwiać w niej je
dynie subtelny zmysł erotyczny.

W historyi kultury Francyi najważniejszą 
rolę zdają się odgrywać wielkie awanturnice, któ
re wśród pieszczot miłosnych potrafiły zdobyć na
wet płaszcz królewski. Kobiety zyskują sławę 
przedewszystkiem przez miłość. Pani George Sand 
jest dzisiaj więcej znana we Francyi jako de
moniczna kochanka Chopina, aniżeli jako orygi
nalny talent artystyczny. Pani de Recamier, uwiel
biana przez współczesnych, zaciekawia następne 
pokolenia [jako dziwaczna zagadka z dziedziny 
erotycznej. Jeszcze w ostatniej dobie wielu jej 
biografów pracowało z zapałem nad pytaniem, 
dlaczego... była tak niedostępna.

Największy przyjaciel kobiet, Balzac, wy- 
znaje teoryę ironiczną, według której mężczyzna 
w interesie obopólnego szczęścia powinien zabi
jać duchowo ukochaną przez siebie kobietę.

Duch galijski odnosi się do kobiety z lekce
ważeniem, ukrywanem dyskretnie w formie wy
twornej i uprzedzającej galanteryi. Kobieta nie 
miała tam nigdy przeciwników tak namiętnych, 
jak Weininger, Nietzsche lub Strindberg, ale nie 
posiadała również nigdy sędziów tak sprawiedli
wych i przenikliwych, jak Ibsen lub Tołstoj.

Analizowanie jej psychologii postępowało za
wsze raczej w kie
runku zasadniczych 
właściwości natury 
kobiecej, aniżeli jej 
rozwoju, jej wewnę
trznej przemiany.

Dlatego też ko
bieta, pracująca sa
modzielnie i twórczo
w dziedzinie nauko

MARYA CURIE-SKŁODOWSKA W OTOCZENIU NAJBLIŻSZEJ RODZINY 
W ZAKOPANEM.

wej, musiała, szczegól
nie we Francyi, być 
zjawiskiem niespo- 
dziewanem, niezwy- 
kłem, a nawet nie- 
zrozumiałem. Stąd 
też pochodzi, że nie
którzy uczeni fran
cuscy usiłowali fakt 
odkrycia radu wytłó- 
maczyć przy pomocy
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Pod ich kierunkiem p. M. Curie-Skłodowska stawia pierwsze kroki na polu naukowem.

MARYA CURIE-SKŁODOWSKA Z CÓRKĄ (ostatnie zdjęcie).

logiki perfidnej i wykrętnej
— Ależ pani Curie—twierdzili ci nieprzeje

dnani doktrynerzy—nie może być uważana za

istotę o właściwościach twórczych. Odkry
cia radu dokonał pan Curie, a jego żona 
kontynuuje tylko w dalszym ciągu genialne 
idee swego męża.

Lecz pogląd ten nie wytrzymuje 
bynajmniej krytyki sumiennej. Jest dzisiaj 
rzeczą powszechnie wiadomą, że odkrycie 
radu przypisać należy raczej chemikowi, niż 
fizykowi, a więc raczej pani Curie, aniżeli 
panu Curie. A zresztą cała działalność nau
kowa pani Curie-Skłodowskiej po śmierci jej 
męża jest najlepszym dowodem jej nieza
przeczonej samodzielności.

Uczeni tej miary, co Ramsay, Soddy, 
Rutherford, Marckwald, uznali zasługi znako
mitej uczonej bez żadnych zastrzeżeń. Od
krycie ciała promieniotwórczego rzuciło w 
istocie jasne promienie na tajemnicze, przez 
świadomość ludzką niepoznane jeszcze dzie
dziny przyrody.

Odkrycie radu prowadzi do przeło
mów zasadniczych w nauce współczesnej, 
to początek unitaryzmu naukowego, to 
niepożyta podstawa dla poglądu o jedno
ści materyi i energii.

A więc nie tylko czyn twórczy, lecz 
wynalazek genialny, który w żmudnych 
wędrówkach poznania ludzkiego stanowić 
będzie drogowskaz, którędy iść naprzód 
i którędy już poszło wielu znakomitych 
uczonych angielskich, niemieckich i austrya- 
ckich.
W historyi zaś wyzwalającej się kobiety bę

dzie to również karta niezapomniana nigdy. Po 
raz pierwszy bowiem kobieta zdobywa sobie w nau
ce imię tak bardzo zaszczytne. Jej dzieło wy
wrzeć musi wpływ zasadniczy nawet na umysły 
najbardziej uprzedzone.

W istocie, jest w tem więcej rzeczy zasta
nawiających, aniżeli we wszystkich najwspanial
szych agitacyach energicznych sufrażystek. Nic 
bowiem nie przemawia tak silnie do świadomo
ści ludzkiej, jak zjawisko konkretne, rzeczywiste.

I oto w mieście rozpieszczonej niewolnicy, 
w tem samem mieście, gdzie na tronie francuskim 
królowała niegdyś madame de Pompadour, jako 
wcielenie geniuszu kobiecego minionej epoki, ta 
dumna i surowa twarz kobiety-czlowieka, która 
przybyła tutaj z dalekiej północy, od nieszczęśli
wego narodu, jest zjawiskiem niepokojącem, nie- 
spodziewanem.

Francya, bogata w siły intelektualne, po
siadająca bogactwo wszelakich środków, służących 
do rozwoju jednostki, pomimo liberalizmu repu
blikańskiego, nie wzywa kobiety w szeregi swych 
pracowników. Ale pani Curie-Skłodowska należy 

do narodu innego, 
uboższego, w któ
rym kobieta wyzwa
lająca się staje z
mężczyzną ramię
przy ramieniu.

I choć od pnia 
ojczystego oderwa
na, choć w obce 
rzucona środowisko, 
pani Curie-Skłodo
wska jest poniekąd 
tej myśli urzeczywi
stnieniem i to jest 
istotny rodowód jej 
samodzielności, któ
rej treść podziemna 
może być tylko dla 
nas zrozumiałą.
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