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Znaczenie prac Marji Skłodowskiej-Curie 
dla rozwoju fizyki i chemji.

(Przemówienie, wygłoszone na uroczystej Akabemji, ku czci Marji Skło
dowskiej - Curie, urządzonej przez Stowarzyszenie Kobiet z Wyższem 
Wykształceniem i Związek Obywatelskiej Pracy Kobiet dnia 15 grudnia 1929 

we Lwowie).

Najpiękniejszym, najgodniejszym, najodpowiedniejszym 
wyrazem hołdu dla zasług uczonego — jest starać się zapoznać 
z treścią jego dzieła.

Lecz kto chce należycie zdać sobie sprawę z ważności 
i znaczenia odkryć, jakie nauka współczesna zawdzięcza syste
matycznym wysiłkom badawczym p. Marji Skłodowskiej- 
Curie, ten winien uprzytomnić sobie przedewszystkiem stan 
wiedzy fizyko-chemicznej w drugiej połowie XIX stulecia.

Starsi badacze tej doby, zapatrzeni w imponujące zdo
bycze naukowe ostatnich lat 50-u, sądzili, że po ugruntowaniu 
i sprawdzeniu naczelnych zasad mechaniki, termodynamiki, 
maxwellowskiej teorji elektromagnetyzmu, undulacyjnej, elektro
magnetycznej teorji światła i atomistycznej teorji materji, 
nadchodzi okres mniej gorączkowego, w wolniejszem już tempie 
idącego rozwoju. Przewidywali, że praca przyszłego pokolenia 
skoncentruje się około uporządkowania i aksjomatyzacji pozna
nych już ogólnych praw materjalnego świata, nie oczekiwali 
nowych, ważniejszych odkryć, a nawet wskazywali wyraźnie,
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jako zadanie najważniejsze, opracowanie jak najprecyzyjniej
szych metod pomiaru, wyznaczenia ścisłych wartości jednostko
wych wzorców długości, masy, czasu i t. p. oraz zmierzenie 
spółczynników charakteryzujących stosunek energji mecha
nicznej do energji cieplnej, stosunek prędkości światła w próżni 
do prędkości w materji, zdolność elektryczną i magnetyczną 
ciał materjalnych w różnych ich stanach skupienia i w różnych 
fizycznych -warunkach istnienia.

Młodsi niezbyt skwapliwie słuchali tego wezwania; nęciły 
ich raczej dziedziny zjawisk tajemniczych, mało zbadanych, 
jakoto proces przewodzenia elektryczności przez gazy rozrze
dzone, zjawisko fotoelektryczne, świecenie gazów w rurkach 
Crookesa, własności promieni katodowych i t. p. Dzięki pio
nierskim wysiłkom całego zastępu eksperymentatorów mnożyć 
się zaczął zasób faktów, które ujawniły istnienie elektronów, 
odsłoniły ich własności i pozwoliły domyślać się ich roli w bu
dowie atomów materji.

W roku 1895 cały świat naukowy zaalarmowany został 
odkryciem promieni Róntgena. Te nowe, niewidzialne, a nie
zwykle przenikliwe promienie powstają w rurkach próżniowych 
wówczas, gdy t. zw. promienie katodowe, czyli rój elektronów 
pędzących od katody ku anodzie, uderza o materjalną prze
szkodę. Rurki katodowe podówczas używane nie miały t. zw. 
antykatody. Promienie X powstawały więc w miejscu, w którem 
promienie katodowe uderzały w ścianę szklanej rurki. Ponieważ 
szkło bombardowane promieniami katodowemi silnie fluoryzuje, 
przeto sądzono, że emisja promieni róntgenowskich towarzyszy 
nieodłącznie fluorescencji. Poczęto badać różne ciała fluoryzujące, 
w nadziei, że i one wysyłać mogą promienie podobne do pro
mieni Róntgena.

W wielu przypadkach poszukiwania te były bezowocne. 
Wszelako już w roku następnym (1896) Henri Becąuerel 
stwierdził, że niektóre fluoryzujące sole uranowe wysyłają 
istotnie promienie niewidzialne, które działają na płytę foto
graficzną, przenikają przez cienkie zasłony metalowe i wywo
łują t. zw. jonizację powietrza, t. zn. sprawiają, iż powietrze, 
zwykle bardzo słabo przewodzące elektryczność, staje się dobrym 
przewodnikiem. Ciało naelektryzowane traci ładunek elektryczny, 
jeśli wystawimy je na działanie tych t. z w. promieni uranowych.
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Dalsze badania przekonały Beoąuerela, że promieniotwór
czość uranu oraz połączeń uranowych nie pozostaje w żadnym 
związku z fluorescencj ą.

Wszystkie połączenia uranowe także i nieiłuoryzuj ące 
wykazywały tę aktywność, a uran metaliczny był najbardziej 
czynny. Co więcej, stwierdzono, że promieniowanie uranu oraz 
soli uranowych jest wybitnie stałe, nie okazuje żadnych do
strzegalnych śladów osłabienia nawet w ciągu kilku łat i że 
powstaje widocznie zupełnie samorodnie, ponieważ wydobywa 
się z aktywnego preparatu bez jakiejkolwiek zewnętrznej przy
czyny, bez żadnego bodźca, bez dopływu obcej, z zewnątrz za
czerpniętej energji.

W tem stadjum przystąpiła p. Marja Skłodowska do 
systematycznego badania promieniotwórczości bogatego zbioru 
minerałów, stanowiącego własność p. H. Beoąuerela, a za
wierającego wiele rzadkich i dotąd niezbadanych okazów. Metoda 
tych wstępnych badań, opracowana przez Beoąuerela, była 
nader prosta. Polegała na obserwacji wpływu, jaki wywiera 
preparat badany na szybkość opadania listków naelektryzowa- 
nego elektroskopu, t. zn. na przewodnictwo elektryczne otacza
jącego preparat powietrza.

Już pierwsze wyniki tych obserwacyj okazały, że oprócz 
uranu i jego połączeń tylko tor i połączenia toru ujawniają 
samorodną aktywność. Drugi ważny wynik systematycznych 
badań polegał na stwierdzeniu, że promieniotwórczość różnych 
połączeń uranowych zależy jedynie i wyłącznie od ilości za
wartego w nich uranu. Im więcej uranu zawierało ciało ba
dane, tem silniejsze było jego promieniowanie. Natura chemiczna 
innych składników związku nie odgrywała przytem widocznie 
żadnej roli. Wobec tego zastanawiającym musiał się wydać 
fakt, że naturalny chalkolit (fosforan miedziowo-uranowy kry
staliczny) jest dwa razy bardziej aktywny niż uran metaliczny, 
zaś sztucznie sporządzony chalkolit ma aktywność normalną, 
t. zn. mniejszą niż uran i odpowiednią do zawartości uranu 
w kryształach. Jeszcze aktywniej szemi niż chalkolit okazały się 
blendy smoliste z Jachimowa i Przibramu, których promienio
twórczość była mniej więcej cztery razy silniejsza niż aktywność 
metalicznego uranu.

*
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Zestawienie powyższych faktów uprawniało p. Skłodow
ską. i jej ówczesnego współpracownika p. Curie do przypusz
czenia, że najprawdopodobniej chalkolit, antunit (fosforan ura- 
nowo-wapniowy) oraz blenda smolista zawierają obok uranu 
inną jeszcze, bardzo silnie promieniotwórczą substancję, różną 
od pierwiastków promieniotwórczych już znanych, uranu i toru.

Małżonkowie Curie postanowili substancję tę wydzielić 
z blendy smolistej, niezraźając się przewidywanemi z góry 
ogromnemi trudnościami tego przedsięwzięcia. Należy bowiem 
wiedzieć, że blenda smolista zawiera obok uranu w mniejszej 
lub większej ilości niemal wszystkie znane metale w formie 
najrozmaitszych połączeń chemicznych. Wszystkie te metale 
należało wydzielić metodami chemji analitycznej a równocześnie 
należało każdą wydzieloną porcję badać pod względem jej pro
mieniotwórczych własności, ponieważ promieniotwórczość była 
tu tym nowym a zarazem jedynym wskaźnikiem, który mógł 
doprowadzić do wykrycia i wyizolowania szukanej substancji. 
Przekonano się niebawem, że blenda uranowa zawiera dwa 
ciała silnie promieniotwórcze; jedno z nich towarzyszyło stale 
i wydzielało się z bizmutem, drugie było nieodłącznym towa
rzyszem baru. Pierwsze nazwali pp. Curie „PoZomwm11 drugie 
„ Radium

Promieniotwórczość tych ciał była 700 — 900 razy silniejsza 
niż aktywność tlenku uranu, jakkolwiek z całą pewnością mo
żna było stwierdzić, że pierwotnie uzyskane preparaty zawie
rały zaledwie minimalne ilości tych ciał promieniotwórczych. 
Jak mozolną, długą i kosztowną była praca, niezbędna dla 
wyizolowania potrzebnych do dalszego badania ilości promienio
twórczego bizmutu i baru, wyobrazić sobie można, jeśli się 
zważy, że po przerobieniu całych tysięcy kilogramów blendy 
uranowej uzyskali pp. Curie zaledwie kilka decygramów pro
duktów nadzwyczajnie silnych w porównaniu z minerałem ma
cierzystym.

Nie mniej uciążliwe i trudne były dalsze prace pp. Curie, 
zmierzające do oddzielenia radu od baru oraz polonu od biz
mutu. Rad jest pod względem chemicznym tak podobny do 
baru, że zwykłe metody analizy chemicznej okazały się tu 
bezsilne. Dopiero żmudną drogą wykrystalizowywania chlorku 
wzgl. bromku radu z mieszaniny, zawierającej bar i rad, zdołano



Znacz, prac M. Skłodowskiej - Curie dla rozwoju flz. i chem. &

wyizolować czystą sól radową, a dopiero w r. 1910 udało się 
pp. Curie i p. Debierne uzyskać przez elektrolizę rad 
metaliczny.

Systematyczne badanie soli radowych doprowadziło do 
wniosku, że rad jest pierwiastkiem, że podobnie jak inne pier
wiastki może tworzyć z innemi połączenia chemiczne, że ma 
swoje charakterystyczne widmo, określony ciężar atomowy 
i przynależne sobie miejsce w perjodycznym układzie pier
wiastków.

Atoli obok tych normalnych cech pierwiastka okazuje rad 
cechy zgoła niezwykłe.

Przedewszystkiem jest niezmiernie silnie promieniotwórczy. 
Jego aktywność jest 2 miljony razy większa niż aktywność 
uranu. Promieniowanie radu okazało się złożonem z trzech ro
dzajów promieni, znanych dziś pod nazwą promieni a, /? i y. 
Pierwsze — to cząstki materjalne o masie 4 razy większej niż 
masa wodoru, a więc pod względem ciężaru identyczne z ato
mami helu i tern tylko odeń różne, że im brak dwóch elemen
tarnych ujemnych ładunków elektrycznych, dwóch elektronów. 
Drugie — to promienie identyczne z promieniami katodowemi, 
to cząstki ujemnej elektryczności o masie 2.000 razy mniejszej 
niż masa atomu wodoru a prędkościach olbrzymich, dochodzą
cych do x/3 lub nawet 2/a prędkości światła. Trzecie — to pro
mienie zupełnie podobne do promieni Eóntgena, tylko jeszcze 
przenikliwsze. Są to fale elektromagnetyczne zupełnie tego 
samego rodzaju co fale świetlne, lecz tak krótkie, że się ich 
miljard zmieści na długości 1 mm.

Zarówno skład jak i natężenie oraz przenikliwość tych 
promieni nie zależą bynajmniej od tego, czy i z jakiemi atomami 
połączone są atomy radu. Co więcej, żadna, chociażby najgwał
towniejsza zmiana warunków fizycznych nie ma wpływu na ten 
proces promieniowania. Można preparat promieniotwórczy, za
wierający czy to rad, czy polon, czy którykolwiek z 30 znanych 
nam dzisiaj ciał promieniotwórczych prażyć w łuku elek
trycznym lub ziębić w kąpieli ciekłego helu — promieniowanie 
jego nie dozna żadnej przy tern zmiany. Żadne działania che
miczne nie zdołają go ani wzmocnić, ani osłabić. Promieniowanie 
ciał promieniotwórczych jest najwidoczniej procesem nieza
leżnym od działań między atomami; jego źródło tkwi w samem 
wnętrzu atomów aktywnego ciała.
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Świadczy o tem inny jeszcze fakt nader znamienny. Oto 
ciała promieniotwórcze mają zawsze temperaturę nieco wyższą 
niż temperatura otoczenia i wytwarzają bezustannie ciepło.

Dzięki temu, że pp. Curie znaleźli metodę izolowania 
bardzo silnych preparatów promieniotwórczych, można było 
zmierzyć te ilości ciepła i stwierdzić, że są one miljony razy 
większe, aniżeli te ilości kaloryj, które wydzielane być mogą 
przy najgwałtowniejszych procesach chemicznych.

Jedynem źródłem tych gigantycznych zasobów energji 
może być tylko wnętrze atomów. Tylko dzięki temu, że ciała 
promieniotwórcze istnieją w przyrodzie w stanie ogromnego 
rozdrobnienia, rozsiane na wielkich przestrzeniach, nie dostrze
galiśmy dotychczas wydzielonej przez nie energji cieplnej. Uja
wnia się ona jednak natychmiast, skoro zdołamy zebrać cho
ciażby drobne ilości miligramów tych substancyj.

Obok emisji promieni korpuskularnych (głównie odpowie
dzialnych za dziwne widmowe świecenie silnych preparatów 
promieniotwórczych w ciemności) oraz promieni elektromagne
tycznych i cieplnych okazują rad i tor oraz później przez 
Debierna i Giesela odkryty aktyn jeszcze inną, zgoła nie
znaną dotąd, niesamowitą właściwość.

Oto już pp. Curie zauważyli, że wszelkie ciała, znajdujące 
się w pobliżu radu lub toru, okazują nietrwałą, prędzej lub 
wolniej przemijającą, t. z w. indukowaną aktywność. Ruther
ford oraz inni badacze przekonali się niebawem, że aktywność 
ta pochodzi od gazu, wydzielanego przez rad, tor i aktyn (lecz 
nie wydzielanego przez polon i żaden inny pierwiastek promie
niotwórczy). Gaz ten nazwano emanacją radu wzgl. toru i ak
tynu. Stwierdzono, że jest on również pierwiastkiem, pod wzglę
dem chemicznym podobnym do gazów szlachetnych (jak hel, 
argon, neon, krypton i xenon) lecz tem od nich różnym, że 
jest promieniotwórczy oraz nietrwały. Jego promieniowanie 
okazało się złożonem tylko z promieni a a jego nietrwałość 
objawia się tem, że n. p. promieniowanie emanacji radu słabnie 
do połowy w ciągu 3 85 dnia. Jeśli więc z początku natężenie 
promieniowania określono powiedzmy liczbą 100 to po 3-85 
dniach wynosiło ono 50, po 7-7 dniach 25 po 11-55 dniach 12'5 
a po 23-1 dniach już tylko 1'562.

Okazało się, że t. z w. indukowana aktywność pochodzi 
od materjalnego nalotu, osadzającego się na przedmiotach, do
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których miała dostęp emanacja. Nalot ten można było zmyć, 
zetrzeć, rozpuścić we wodzie, usunąć przez ogrzanie, można 
było wreszcie niedopuścić do infekcji radioaktywnej, jeśli się 
zamknęło szczelnie dostęp emanacji.

Oto był kompleks faktów, odkrytych w ciągu niespełna 
5 lat dzięki wynikom pracy pp. Curie oraz zastępu badaczy, 
którzy zrazu z ich pomocą a potem samodzielnie eksperymen
towali ciałami promieniotwórczemi.

Około r. 1902 fakta te tworzyły istny splot zagadek, mo
zaikę tajemnic, wobec których bezsilnemi były wszelkie teorje 
klasycznej fizyki i chemji. Gubiono się w domysłach, wikłano 
w sprzeczności z podstawowemi zasadami przyrodoznawstwa.

Tym, który pierwszy wskazał drogę błądzącym w labiryncie 
zagadek, był fizyk angielski E. Rutherford. Wystąpił on 
z hipotezą na pierwszy rzut oka wręcz rewolucyjną a w rzeczy 
samej najprostszą i najwnikliwiej ujmującą istotę problemu. 
Jeśli promieniotwórczość jest procesem atomowym, jeśli w pro
mieniach wyrzucanych przez atomy ciał promieniotwórczych 
znajdują się cząstki materjalne i elektrony to widocznie proces 
emisji tych promieni jest przejawem przeobrażania się wewnę
trznego ustroju atomów. Ciężkie atomy uranu, toru, radu, po
lonu są układami złożonemi o równowadze nietrwałej.

Ulegają one spontanicznemu rozpadowi, polegającemu na 
tern, iż atom rozpadający się traci pewne części składowe, pro
mieniuje i przeobraża się skutkiem tego w atom innego mniej 
lub więcej trwałego pierwiastka. Rozpadający się atom formal
nie eksploduje, wyrzuca z swego jądra albo tylko cząstkę a, 
albo tylko cząstkę /?, albo obie równocześnie, przyczem emisji 
tej towarzyszy z reguły promieniowanie elektromagnetyczne 
krótkofaliste, zwane promieniowaniem y.

W ten sposób z uranu, niby praojca rodu, powstaje po 
przez szereg rozpadów atom jonium, z jonium rad, z radu ema
nacja radowa i t. d. Jednym z członków tej rodziny radowej 
jest polon (RaF), którego potomek, ostatni produkt rozkładu, 
Ra G, jest pierwiastkiem niepromieniotwórczym, pod względem 
chemicznym identycznym z ołowiem.

Boczną gałęzią rodu uranowego, wywodzącą się od pe
wnych atomów praprawnuka uranu, zwanego Uu, jest analo
giczny ród promieniotwórczych pierwiastków, między któremi 
znajduje się aktyn i jego pochodne.
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Samodzielnym wreszcie rodem pierwiastków promienio
twórczych jest ród toru, którego ostatni nieaktywny potomek, 
tor D jest znowu pod względem chemicznym identyczny 
z ołowiem.

Musiałbym wykroczyć daleko poza ramy, zakreślone mi 
celem dzisiejszego zebrania, gdybym zechciał bodaj w zarysie 
nakreślić kontury tego gmachu wiedzy, który nosi nazwę 
teorji powstawania, rozpadu i budowy atomów. 
Spoczywa on na granitowej podstawie faktów, odkrytych przez 
małżonków Curie oraz licznego zastępu tych badaczy, którym 
ich odkrycie utorowało drogę do dalszych badań.

Do tych faktów dorzuciła p. Curie już po śmierci męża 
kilka cennych i dla dalszego rozwoju teorji promieniotwórczości 
nader ważnych przyczynków. Najważniejszymi z nich są: pre
cyzyjny pomiar ciężaru atomowego radu oraz sporządzenie 
pierwszego międzynarodowego wzorca radowego.

Jest to preparat czystego suchego Ra Cl2 w ilości 21-99 mg, 
zatopiony w rurce 32 mm długiej, P45»m szerokiej, o ściankach 
0'27 mm grubych. O doniosłości pierwszego ze wspomnianych 
przyczynków świadczy wymownie fakt, że za tą właśnie pracę 
przyznała Akademja szwedzka w r. 1911 p. Marji Skłodow
skiej-Curie nagrodę Nobla. Dokładna znajomość tak ważnej 
daty jak ciężar atomowy Ra umożliwia dopiero rozwiązanie 
jednego z nader trudnych problemów chemji ciał promienio
twórczych.

Teorja rozpadu atomowego doprowadziła do poznania aż 
30 nowych pierwiastków. Dla niektórych z nich, jak Ra, Po, 
emanacja radu, Ac i inne, znaleziono puste dotąd miejsca 
w perjodycznym układzie pierwiastków. Dla wielu innych za
brakło już miejsc. Ale teorja rozpadu mówiła również, że każdy 
atom, który podczas przemiany wysyła cząstkę a, zmniejsza 
swój pierwotny ciężar o 4. Produktem takiej przemiany będzie 
więc atom o ciężarze o 4 jedn. mniejszym niż atom macierzysty. 
Natomiast przemiana, której towarzyszy emisja cząstki (3, nie 
wywoła żadnej zmiany atomowego ciężaru. Dzięki hipotezom 
Soddyego i Faj ansa, można było obliczyć ciężary atomowe 
wszystkich ciał promieniotwórczych, należących do rodu uranu 
i toru. Okazało się przytem., że chcąc sklasyfikować i pomieścić 
w układzie perjodycznym wszystkie pierwiastki promienio
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twórcze trzeba się było zdecydować na przypuszczenie, iż 
pierwiastki, posiadające te same własności fizyczne i chemiczne, 
a więc zajmujące to samo miejsce w układzie perjodycznym, 
czyli t. zw. izotopy, mogą mieć różne ciężary atomowe. 
Tak n. p. ołów pochodzenia torowego powinien mieć ciężar ato
mowy 208, zaś ołów pochodzenia radowego ciężar 206, a mimo to 
oba niczem z punktu widzenia chemji nie będą się różniły od 
zwykłego ołowiu o ciężarze atomowym bliskim 207 i powinny 
być pomieszczone w jednej kratce tablicy Mendelejewa. 
Badania eksperymentalne ołowiu różnego pochodzenia promie
niotwórczego potwierdziły to oczekiwanie i ustaliły słuszność 
teorji izotopów.

Oto, proszę Państwa, pokrótce zasługi, oto tytuł do chwały 
p. Marji Skłodowskiej-Curie. Jej sylwetka intelektu
alna nosi wybitne znamiona klasycznego typu uczonej o nie
przeciętnych zdolnościach do pracy badawczej i gruntownem 
metodycznem wykształceniu. Dzięki bystrej a sumiennej obser
wacji, dzięki ogromnej wytrwałości, pracowitości i sile charak
teru dokonała dzieła, które słusznie zdobyło dla Niej podziw 
i uznanie świata i stawia Ją na czele pionierek twórczej pracy 
naukowej kobiet.


