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ranó. Ma się ochotę przyklęknąć przed tym pomni
kiem polskiej sławy i polskiej twórczości.

Obłąkane jasnowidzeniem prawdy oczy Skargi 
idą za mną. Gdzie spojrzę, stoi przede mną ów nie
szczęsny nasz prorok, którego olbrzymia, uducho
wiona postać góruje nad całą wystawą.

Odkładając do następnego listu sprawozdanie 
z równie pcważnych sukcesów artystycznych Jac
ka Malczewskiego, notuję na razie bardzo życzliwe 
przyjęcie obu tych artystów przez prasę wiedeń
ską i publiczność. Zainteresowanie jest ogromne.. 
Ułatwiono niewątpliwie Szymanowskiemu dojście 
do upragnionego celu. Kto wie, czy wystawa 
W „Secesji** nie będzie tym pierwszym etapem, ja
ki „Pochód** musi odbyć, aby dotrzeć do Wawelu.

(W;

0 Curie-Sklodowsfiiej.
(Fczmowa z dr. Bolesławem ESiklaszewskim.)

Kiedy około rok temup. Curie-Skłodowska zna- 
lazła się na Iście kandydatów do A kademji fran-

-kicj. liczni jj przeciwnicy ze świata nauko
wego [aryskiego podnieśli między innetni zarzut, 
•£‘ioby praca jej niezupełnie była samodzielna, 
twierdzono nawet, źe jest to tylko kontyhuowa- 
1,0 w dalszym c ągu wynalazku, dokonanego przez 

?-tiiarłi go pana Curie. Jeżeli jednak mogły'istnieć 
jakiekolwiek pod tym względem trudności, ustają 
jje s ’ą chwilą, kiedy po raz drugi Akadenija 
p’,?..; ™ ! ztoiihoim e postanowiła przyznać pani 
Tnc47,J- i0Wsi5t'’'i nagrodę z fundacji Nobla. 
, Ó cJa’ której nikt jeszcze na świecie nie od- 

nank°wej i objektywnoścl sądu,
U.,* 1 * "ó W ten sPosób stanowczo wysoką war- 
mvt ^rac naszej rodaczki. Fakt ten za-
??m wl y8kB8i« wszelaką, a z drugiej strony 
to ro izt? T,rad0ŚniejRzy’ źe banowi pewne-

t I’Td7kil,:ndDlami rzncił na
paryski Journal.

s!-'i ^°UID0^ P- Ctirio-Skłodowskicj stała się dzi- 
uniifT ■e?ła’^ Przysłowiową. Znakomita nozona 
powsZPfECr?rn,atn^ rozgłosu i sławy—tak roz- 
mu, za którego We Franci‘ 7stem protekcjoniz- 
riność akafuLiT'0tt,oos* zdobywa się nawet go- .1 “k.»*J"‘ M ftar-x«»n 
świata 1 lnd,i ods«nął ją tem bardziej od na l,L J”, „• Fraoa naukowa niezwykłego 
«stah> S ,na P’ Cnrie-Skłodowskiej celem tak 
fzrnłć J®’ 30 WEze,akle zaszczyty nie mogą n’ć na niel wf»!lHnn-n Niemniej

SMJK53S2
trZgłośnf^oA0^? pokochałaś młode twe cła o —Minowane ciało,
^zon-inw .nami lekarskieml, znentra-
niesm =tPrztz‘h°robę, oddawna znające ból 1 
Pa|nr,Q t » m’ 210 &J"wa dreszcz rozkoszy, po- 
"iti. n i {iira< wan35'’ Ociężałe przez długie leźe- 
! rt»c» obiegł od ciebie wstręt własnego istnienia 
Ubier', s Pierwszy uśmiech odrodzonej młodości. 
Oliwio sl? rano’ Patrzysz w lustro, badasz tro-
śvthźościW-emCZ|r* WTrgł;C»erę’ czy Pobyło im 
ra&z si C 1 blasku. Nie żałujesz teraz sił i ubie- 
tr?-ast< , staranni0 3 d?n£0> zapinasz każdy ża
ko Op- ngQzik i cieszysz się, że suknia tak gład- 
A w no3 0(lzyskane zaokrąglenia twych bioder, 
zgasi? samotnym pokoju, w pensjonacie, 
t:|y j .? 'y elektryczność, otwierasz oknonagwia- 
'da U 'Msz... Parna noo i parne twoje marze- 
WfJ °tem wyciegasz się łóżku 1 nawet zimno 
,lf».Wc:e prześcieradeł płóciennych wydaje się 
,(n, 1 Ptirnem. Wrócisz do niego. Olśnisz go ż»- 

próżno tak dłngo szukał w tobie. 
i’zu!u ?a's n’L‘ usłyszysz od niego gorzkiego wy- 

", u°ła martwotę, za to, źe on, młody lży- 
btzykuty do trupa, do zimnej figury"J’, jest

2 ostu n.“ “vj ,,u uw łhui.lj i>Ł
•wejej,. ' co było bolesną oiiara, stanie się 

Posj ,®S!t^ciem-
2 tiu l .ii-sf1'3 * w białem marynarskiem ubrania 
“'T BnlPr,01 kołnierzem wszedł i wygłosił nu-
i.a-

---  iJU-
Poszedł za nim do kabiny, usiadł

. et je»„ srn, ne’ cieH)ne ręce posługacza i na- 
ąCe vJsokośrf n'1’? Przebiegłe, z góry przewldo- 

J”? niłzeimn^^iDajiv ba i dające odpowiednią sa
ka zdaj) J CI- Próbował wymienić z nim kil- 
fozmowa LJ^',ennycb—o kąpielach, o pogodzie— 
K‘ej paplani^3 a wkrótce, nie rozumiał szyb- 
2, Wyszedł ny czł°wieka obcego, który też wkrót- 
pieiiH > zycząc mu niezmiennie „dobrej ką-

jednak są pewne wyróżnienia i odznaczenia, któ
re najskromniejsi nawet ludzie uważać mu
szą za proste zadośćuczynienie.

*
Dr. Bolesław Miklaszewski, do którego zwró

ciłem się z prośbą o informacje co do prac nau
kowych znakomitej uczonej, przyjął mnie w tem 
samem laboratorjnm, w którera pani Curie-Skło
dowska około dwadzieścia lat temu przed wstą
pieniem do Sorbony stawiała pierwszo swe kroki.

Przedewszyskiein dr. Miklaszewski podniósł 
fakt, że nagrodę z łundacji Nobla otrzymać mo
żna tylko za dokonanie j akiejś rzeozy epokowej 1 
za zasługi niepospolite.

— Po raz pierwszy p. Curle-Skłodowgka—-mó
wił mój szanowny informator—otrzymała nagro
dę wsfó nie ze swym mężem i jednym z fizyków. 
A teraz przyznano nagrodę tylko jej wyłącznie 
za prace w dziedzinie chemji, wykonane już po 
śmierci męża.

— Jakiego rodzaju są te prace?
— Przeważnie nad pierwiastkiem radu 1 pier

wiastkami mu pokrewnemi. Były to prace spe
cjalne nad oznaczeniem ciężaru atomowego radu 
i nad otrzymywan em związków czystych. W dzie
dzinie chemji są to roboty najtrudniejsze, bo wy- 
maerają niezwykłej ś islości. Wogóie p. Curie- 
; kłodowska pracowała w warunkach nadzwyczaj 
niekorzystnych. Należy pamiętać o tem, że ilość 
posiadanych związków radujest bardzo mała. Je. 
dyna kopalnia, która eksploatację radu na szerszą 
prowadzi skalę, istnieje w Czechach w Joach ms- 
thaln i jest własnością rządu austriackiego. Gram 
radu kosztuje tara 280,000 koron. Nawet tam je
dnak p. Curie-Skłodowska ra In dostać nie mogła!

— A to z jakiego powodu?
— Bząd austrjacki buduje już instytut radio

aktywny, widocznie więc pragnie zatrzymać dla 
siebie ten rad, który już posiada, P. Ouric-Skło- 
dowska mnslała więc pracować z tętni ilościami, 
które już posiadała. Dodam jeszcze, że wydzie
lenie soli radowjch jest bardzo trudna do otrzy
mania. Oczyszczanie zaś ich jest niermiernie 
uciążliwe, bo dokonywa się przez wielokrotną 
krystalizację.

— A co pan sądzi o samodzielności p. Carie- 
Skłodowskiej?

— Jest ona bez wątpienia uczonym samodziol- 
nym. Dowód w tem, że po śmierci męża w pra
cy swej nie nstaje i tworzy woiąź rzeczy nowe. 
Co więcej, sądzę, że wykrycie radu i wydzielenie 
go ze smółki uranowej (pechblende) można przy
pisać raczej pani Curie, niż panu Curie, to jest 
raczej chemikowi, niż fizykowi. Samo wydziele
nie soli radowych Jest pracą więcej chemiczną, 
niż fizyczną. Państwo Curie analizowali smółkę 
uranową i podczas tego brakowało im do 100% O-

— Zaczynam rozmawiać z sobą, toczę wyobra- 
żalne rozmowy z ludźmi,—myślał Hubert—i kto 
wie, czy teraz właśnie nie chwytam głębiej ich 
istoty, nie mówię do nich tego, czego nigdy nie 
wypowiedziałbym w rzeczywistości.

Po kąpieli poszedł się przejść po szerokie] szo
sie, okrytej drobnym białym kurzem, k óra wspi
nała się w górę i ginęła w dalekich wąwozach. 
Upał prażył mu ramiona i piersi. Fala krwi go
rącej i silnej podniosła się w nim żądzą czynu, 
żądzą rzutów ramienia i słowa. Jakże czuł się 
bogatymi Z warowni swego milczenia widział 
takim sokolim, przenikliwym wzrokiem wszyst
ko, cokolwiek wydawało się mu niezrozumlałem. 
Chwytał rozpros one szczegóły, ujmował je w o- 
braz, tłumaczył sobie całe okresy, ludzi całych.

Po obu stronach szosy ciągnęły się dwa żywo
płoty cierniowe, białe od kurzu? Za niemi stały 
wille z wieżyczkami, białe, różowe i żółte, z fre
skami i złoceniami n góry, dokoła płaskich da
chów. Zaciszne werandy z fotelami wyplatane- 
mi tonęły w ogródkach różowych, pełnych wyso
kich malw i oleandrów. Spokojne, zaciszne te u- 
stronia wywołały w Hubercie tęsknotę za jakimś 
własnym kątem, w którym można przytulić du
szę.

— I nie da mi go nikt—rozmyślał—ani ty, pię
kna i nlengięta kobiety, któraś się przegrodziła 
ode mnie nazawsze murem obcej kultury i obcych 
dążeń, która w szalonej pogoni za marą niezale
żności raz po raz deptałaś mą miłość. Będziemy 
szli obok siebie do końca życia pewniej nigdy 
nasze dwa równoległe gościńce nie złączą się 
w Jeden. Nigdy nie poślubisz Idei mojego żyoia, 
ani też nie staniesz się istnieniem dość wysoklem, 
abym ja się tobie i celom twym oddał w ofierze. 
Warto zatraoić swe życie tylko dla takiego czło
wieka, który wciela w sobie ideę naszą, ideę 
wzbudzającą w nas całkowitą wiarę. Nie spo
sób ludziom obudzonym żyć dla ludzi, można Je-

kreślonej ilości. Dopiero zbadanie chemiczne 
tej reszty, która pozostawała, doprowadziło do 
wydzielenia związków radowych. Aby zaś tego 
dokonać, trzeba było wykryć specjalna metody 
chemiczne. Dopiero później zaczęło się badanie 
ogólnych własności radu i dopiero wtedy znala
zły zastosowanie metody fizyczne.

— P. Cnrie - Skłodowska jest więc przeile- 
wszystkiem chemikiem?

— Ależ nie, posiada także wysokie wykształ
cenie fizyczne. Dalsza badania, które prowadzi
ła po śmieroi męża, wymagały znajomości za
równo chemji, j ik fizyki. Zresztą p. Curie- 
ykłodowska wykłada obeonie w Sorbonie fizykę, 
jako profesor nadzwyczajny.

— Określmy ściślej nad czew pracowała p. 
Curie-skłodowska po śmierci męża?

— Nad wydzieleniem radu metaheznego 1 soli 
radu, oraz nad oznaczentem ciężaru atomowego. 
P. Curie - Skłodowska drukuje zresztą kilka 
swych prac co roku,z trudnością jednak można je 
otrzymać bezpośrednio, bo znakomita uczona 
skwapliwie unika rozgłosu.

— Czy w otrzymaniu nagrody z fundacji No
bla w dziedzinie chemji miała p. Curie-Skłodow
ska wielu współzawodników?

— Ależ bez wątpienia, Jak wszędzie na świe
cie, istnieje konkurencja. O nagrodę Nobla sta
rało się wielu uczonych bardzo tęgich, dość wy
mienić Wildstaettera z Zurychu. A zresztą kan
dydatami do tej nagrody było zap-wne bardzo 
widu profesorów niemieckich. Natomiast trze
ba pamiętać zawsze o tem, źs p. Curie-Skłodow- 
ska jest kobietą. Jeśli wtęo nagrodę tę otrzy
mała, to znaczy, źe musi być umysłem szczegól
nie wybitnym-

— Czy obecnie wielu uczonych zajmuje się
badaniem radu?

— Bardzo wielu, a przedewszystkiem sławny 
Kutberfort*) z Manchesteru i wielu uczonych 
niemieckich, austrjackich. Wykryto też już o- 
koło 30 pierwiastków promieniotwórczych, jako 
pochodne emanacje radu. Jeśli p. Curie-Skło
dowska otrzymała nagrodę, to właśnie dlatego, 
że jej praca otworzyła nowe horyzonty dla myśli

* W 1003 r. Chemik polski—Ciężar atomowy radu.
W 1902 r. pani SUodowsUa-CurU otrzymała od Akade

mii nauk w Paryżu medal bertholsta i nagrodę Geguora.
'J 19CA r. w Wernik* polskim ostertla pracę p. t „Ba

danie ciał radjoakty wnych". w której pod&je zarys hi
storyczny badań nad teml ciałami I radom. Są tu ojrsane 
wszystkie badania wstępna, metody badania materł alów 
eurowych, nowo metody ©bBnłiozne, ciężar atomowy radu, 
rodzaje promieni ! Icb oeohy. Praca ta ukazała się jedno
cześnie we wszystkich jęayksch.

Po r. 1904 corocznie zjawiało się po Mika prac p. Curie- 
Skłodowskiej j gzeregi prac badaczy wszelkich narodowo
ści. Między niinl wyn łanió inożnaljKutbsrtorda, Soddyego 
Hoffmana, W. Marek wal da. J. Thomsona

no żyć dla idei, których oni »ą kształtem. Miłość 
jest tęsknotą do wzniesienia się na wyższy sto
pień rozwojowy. I czyż mara się zatracić ja, któ
ry próżno na mój stopień dźwignąć się usiłuj -?

Ciężki, sapiący samochód czerwony przypo
mniał mu chód dawnego przyjaoiela.

— Tak, obolałbym jeszcze spotkać się g tobą,
i jeszcze raz wytłumaczyć ci twój krzyw’lżący 
stosunek do ludzi, domnte. Cholałeś być drugim 
Towiańskim, chciałeśkarmić dusze. Wyciągałeś 
z nich ciekawie tajemnice, karmiłeś się cuizem
bogactwem, żerowałeś wśród dusz jak wampir, 
glosząo się zbawicielem- Brałeś żywą krew mi-
iośol, a dawałeś wzamian—aforyzmy, 1 to nawet
nie własno. To, co było dla innych cierpieniem 
lub upadkiem, było dla ciebie pretekstem do wy
powiedzenia aforyzmu, lub przybrania pozy św. 
Franciszka. Strzegłeś się zazdrośnie, aby nie 
odsłonić siebie nikomu. Podejrzewaliśmy poza 
tem milczeniem wielkie głębie, a ze zdumieniem 
dostrzegliśmy po latach—wiolką pttstkę, po któ
rej krążyło zakochanie w sobie, jak sęp, szukają- 
cy zeru, sprytny y es, milcząc filozoficznie tam, 
gdzie nie mlaies nic do powiedzenia.

— A i W. drnf3 “ój przyjacielu, który wyrzą
dziłeś mi krzywdę największą na ziemi dlatego, 
że twój nletzsoheanizm uie pozwalał ci liczyć się 
z rzeczą » urobną, jak uczucia innego człowie
ka i to w dodatku takiego, który żył pracą przy
ziemną, a n e wytwornem próżniactwem. Ja wte
dy prze aczyłem oi twój kłamiący przed sobą sa
mym machjawellzm j potrafiłem cię kochać pomi
mo tej krzywdy. Aleś ty zaczął mnie nienawi- 
ł Jz Zp t0’ 20 skrzy'wdzony, zdobyłem się na mi
łość. Potrzeba mi było twojej przyjaźni i twej 
<łnszy. aleś ty nigdy wgłębi duszy nie wzniósł się 
ponad poczucie winy pomimo twych pysznych 
frazesów i tego w sobie nie przezwyciężyłeś, bo 
miłość twoja była zbyt mała, a pycha zbyt wiel
ka. A wszelkie rany z rąk twych wytłumaczy-


