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P I R M A D A L I S 

P i r m a s s k y r i u s 

MANIA 

Šiandien sekmadienis, gimnaziją Novolipkų gatvėje 
gaubia tyla. Po akmeniniu frontonu išraižytas užrašas rusų 
kalba: „Berniukų gimnazija". Paradinės durys užrakintos, 
ir vestibiulis su kolonomis primena apleistą šventyklą. Gy
venimas pasitraukė iš šio ilgo žemo pastato, iš šviesių kla
sių, kur rikiuojasi juodi mediniai suolai, surantyti kišeni
niais peiliukais, su išpjaustytais inicialais. Jokio garso, tik 
šv. Mergelės bažnyčios varpas šaukia į vakarines pamal
das, ir kartais gatve pradarda vežimas ar tingiai prakaukši 
vežiko arklys. Už gimnazijos ketinės tvoros jau žydi ketu
ri alyvų krūmai, menki ir apdulkėję, ir šventiškai išsipustę 
praeiviai nustebę atsisuka, netikėtai dvelktelėjus jų sal
dokam kvapui. Dar tik gegužės pabaiga, o jau karšta. Sau
lė Varšuvoje tokia pat despotiška ir deginanti kaip šaltis. 

Vis dėlto kažkas drumsčia sekmadienio ramybę. Kairia
jame gimnazijos sparne, pirmame aukšte, kur gyvena fizi
kos mokytojas ir subinspektorius Vladyslavas Sklodovskis, 
girdėti mįslingas prislopintas bruzdesys. Sakytum, kas 
kaukši plaktuku, tik labai padrikai, kaip pakliūva. Paskui, 
džiugiai spygaujant vaikams, tratėdamas griūva kažkoks 
statinys. Vėl kaukšėjimas... Ir trumpi įsakymai lenkų 
kalba: 

— Helia, nebėr sviedinių! 
— Į bokštą, Juzefai... Taikyk į bokštą! 
— Mania, traukis! 
— Na jau, aš tau atnešiau kubelių! 
— Ohoho! 
Bilda griūdami mediniai kubeliai, griausmingai ritasi 

vaškuotu parketu — bokšto nebėra. Dar garsesnis spygavi
mas, sviediniai lekia, kliudo taikinius... 



Kautynių laukas — erdvus ketvirtainis kambarys su 
langais į vidinį gimnazijos kiemą. Kampuose — keturios 
vaikiškos lovytės. Keturi vaikai nuo penkerių iki devyne
rių metų klykaudami žaidžia karą. Dėdė, visto ir pasiansų 
mėgėjas, per Kalėdas jauniesiems Sklodovskiams padova
nojo žaidimą „Pasistatyk pats", bet, žinoma, nė nepagalvo
jo, ką darys su juo vaikai. Didelėje medinėje dėžėje radę 
piešinius — statinių pavyzdžius, Juzefas, Bronia, Helia ir 
Mania kelias dienas paklusniai rentė pilis, tiltus, bažnyčias, 
bet veikiai ąžuolinės kolonos virto patrankomis, kube
liai — sviediniais, o architektai tapo karvedžiais. 

Juzefas šliaužia kniūpsčias į priekį ir tolydžio stumia 
savo patrankas priešo link. Net kovos įkaršty jo putlus 
vaikiškas veidelis nepraranda rimtumo, prideramo kariuo
menės vadui. Jis vyriausias ir visų vaikų protingiausias, 
be to, vienintelis vyras. Aplink jį — mergaitės, vienos 
mergaitės, vienodai apsirengusios išeiginėmis suknytėmis 
su pūstomis apykaklaitėmis ir prisisupusios tamsias kutuo-
tas prijuostėles. 

Reikia pripažinti, jog visos mergaitės šauniai kaunasi. 
Pašėliškai dega Helios, Juzefo sąjungininkės, akutės. He
liai pikta, kad jai tik šešeri su puse: norėtų toliau, stipriau 
sviesti savo kubelius; todėl ji ir pavydi aštuonmetei putliai, 
žydinčiai Broniai, kurios šviesūs plaukai plaikstosi į visas 
puses, kai ji mostaguoja rankomis, gindama savo kariauną, 
išdėstytą tarp dviejų langų. 

Salia Bronios blaškosi mažutis adjutantas klostyta pri
juoste, renka sviedinius, šokinėja nuo vieno bataliono prie 
kito, laksto susirūpinęs degančiu veideliu, nuo spiegimo ir 
juoko perdžiūvusiomis lūpomis... 

— Mania!.. 
Staigiai užklupta mergaitė stabtelėja, paleidžia iš rankų 

prijuostės kraštus, ir visa krūva kubelių byra žemėn. 
— Kas čia darosi? 
Į kambarį įėjo Zosia, vyriausioji iš penkių jaunųjų Sklo-

dovskių. Nors jai tik dvylika, šalia brolio ir seserų atrodo 
kaip suaugusi. Ant pečių drykso peleniniai plaukai, dailus 
džiaugsmu spinduliuojantis veidelis, žavios pilkos svajin
gos akys. 

— Mama sako, kad per daug įsižaidei. Gana! 

— Kad aš Broniai padedu... kubelius jai nešioju! 
— Mama liepė tau ateiti. 
Pasvyravusi Mania įsikimba seseriai į ranką ir oriai 

išeina. Nelengva kariauti, kai tau penkeri, ir išvargusi mer
gaitė ne tokia jau nepatenkinta palieka kovos lauką. Ma
lonus balsas šaukia ją iš gretimo kambario švelniausiais 
vardais: 

— Mania... Maniusia... mano Anciupetė... 
Lenkijoje beprotiškai mėgstami mažybiniai vardai. Jau 

nuo seno Sklodovskių šeimoje Sofija šaukiama Zosia, Bro-
nislava — Bronia, Helena — Helia, o Juzefas — Juzeku. 
Bet niekas neturi tiek mažybinių vardų kaip Marija, pag-
randėlė ir lepūnėlė. Paprastai ji šaukiama Mania, švel
niau — Maniusia, o Anciupetė — juokinga pravardė, pri
gijusi jai nuo lopšio. 

— Mano Anciupetė, kokia tu susivėlusi, kokia įraudu
si! 

Dvi laibos, labai blyškios, labai liesos rankos suriša 
atsileidusius prijuostės raištelius, suglosto trumpus garbi
niuotus plaukus virš aukštos būsimosios mokslininkės 
kaktos. Pamažu mergaitė atsileidžia, nurimsta. 

* * * 
Mania be galo myli motiną. Jai atrodo, kad nėra pa

saulyje kitos moters, tokios gražios, tokios geros, tokios 
protingos... 

Ponia Sklodovska kilusi iš šlėktų šeimos, kur buvo vy
riausioji duktė. Jos tėvas Feliksas Boguskis priklausė 
smulkiųjų bajorų luomui, itin gausingam to meto Lenkijo
je. Jo paties dvaras buvo pernelyg menkas, kad išmaitintų 
visą šeimą, tad Boguskis turėjo tarnauti ūkvedžiu turtin
guose dvaruose. Jo vedybos buvo romantiškos: įsimylėjęs 
neturtingą, bet kilmingesnę už save merginą, pagrobė ją 
ir, nepaisydamas gražuolės tėvų priešinimosi, slapčiomis 
vedė. Bėgo metai... Suviliotojas tapo nedrąsiu, ligotu senu
ku, o jo mylimoji — irzlia močiute. 

Iš šešių vaikų būsimoji ponia Sklodovska buvo ramiau
sia, labiausiai išprususi. Jos negadino nė viena iš slavėms 
būdingų „savybių". Nebuvo nei užgaidi lengvabūdė, nei 
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per daug jausminga. Ji gavo gerą išsilavinimą Varšuvoje, 
mokykloje Fretos gatvėje. Nusprendusi atsidėti jaunimo 
švietimui, iš pradžių toje pačioje mokykloje mokytojavo, 
paskui tapo jos direktore. 1860 metais mokytojas Vladysla-
vas Sklodovskis paprašė jos rankos ir gavo puikią žmoną. 
Ji neturtinga, užtat iš geros šeimos, dievobaiminga, veikli. 
Be to, ji muzikali: skambina pianinu, žaviu ilgesingu balsu 
dainuoja madingus romansus... 

Svarbiausia, j i gražuolė. Jungtuvių nuotraukoje matyti 
jos dailus veidas, tankūs, į kasas supinti plaukai, nuosta
biai išsirietę antakiai, romus žvilgsnis ir mįslingos pilkos 
akys, truputį įkypos kaip egiptiečių. 

Tai buvo, kaip sakoma, „gera pora". Sklodovskiai irgi 
priklausė smulkiajai Lenkijos negandų nualintai bajorijai. 
Giminės lopšys Sklodai — nedidelis sodžius šimtas kilo
metrų į šiaurę nuo Varšuvos. Kelios giminingos šeimos, 
kilusios iš Sklodų, turi Sklodovskių pavardę. Pasak seno 
padavimo, to krašto senjoras kitados suteikęs vasalams 
teisę į savo herbą. 

Tų šeimų pagrindinis verslas — žemdirbystė. Tačiau 
neramumų metais dvarai nuskurdo. Jei aštuonioliktame 
amžiuje Vladyslavo Sklodovskio protėvis valdė šimtus 
hektarų ir gyveno su išteklium, o jo tiesioginiai palikuo
nys — gana pasiturinčiai, Juzefui, jaunojo mokytojo tėvui, 
teko susiveržti diržą. Norėdamas pataisyti savo nepavydė
tiną padėtį ir palaikyti giminės vardą, kuriuo didžiavosi, 
Juzefas atsidėjo mokslams. Po dramatiškai pasibaigusio 
(sukilimo ir karo, jis apsigyveno Liubline — čia jis berniu
kų gimnazijos direktorius. Jis — pirmasis inteligentas 
Sklodovskių giminėje. 

Boguskių ir Sklodovskių šeimos labai gausios: vienoje 
šeši vaikai, kitoje — septyni. Žemdirbiai, mokytojai, tei
sininkas, vienuolė... Tačiau būta ir ekscentriškų figūrų. 
Vienas ponios Sklodovskos brolis Henrikas Boguskis visą 
gyvenimą buvo nepataisomas diletantas ir esąs gimęs ge
nialiems ir pavojingiems žygiams, o nerūpestingasis Zdis-
lavas Sklodovskis, mokytojo brolis, ūžautojas ir nutrūkt
galvis, keitė vaidmenis vieną po kito: buvo ir studentu 
Peterburge, ir Lenkijos sukilėliu, ir provansalų poetu Tu-

lūzoje, ir pagaliau, sugrįžęs tėvynėn, tapo notaru, nuolatos 
balansuojančiu ant skurdo ir turto ribos. 

Abiejose giminėse šalia vieni kitų gyvena romantikai 
ir nuoseklūs žmonės, blaivaus proto piliečiai ir klajojantys 
riteriai. 

Marijos Kiuri tėvai — blaivaus proto žmonės. Sekda
mas gimdytojo pavyzdžiu, tėvas įgijo aukštąjį išsilavinimą 
Peterburgo universitete. Grįžęs Varšuvon, ėmė dėstyti ma
tematiką ir fiziką. Motina sėkmingai vadovauja pensiona
tui, kuriame mokosi geriausių miesto šeimų dukterys. Jau 
aštuoneri metai Sklodovskiai gyvena Fretos gatvėje, antra
me aukšte. Ir kas rytą, kai mokytojas žengia iš namų į kie
mą, kur lengvi balkonai pakibę tarp langų it girliandos, 
klasės iš gatvės pusės jau ūžia nuo pirmos pamokos lau
kiančių jaunuolių klegėjimo. 

Tačiau 1868 metais Vladyslavas Sklodovskis skiriamas 
mokytoju ir subinspektorium į berniukų gimnaziją Novo-
lipkų gatvėje, ir jo žmona turi derintis prie naujų sąlygų. 
Ji nebegali gyventi valdiškame vyrui skirtame bute ir kar
tu vadovauti pensionatui, ir dar auklėti penkių vaikų. 
Ponia Sklodovska gailestaudama perduoda mergaičių pen
sionatą į kitas rankas ir palieka Fretos gatvę, kur prieš ke
lis mėnesius, 1867 metų lapkričio septintą, gimė Marija 
Kiur i—mažoj i Mania... 

* * * 
— Miegi, Anciupete? 
Atsisėdusi ant žemo suoliuko prie motinos kojų, Mania 

purto galvą. 
— Ne, mamyt... man gera. 
Ponia Sklodovska dar sykį perbraukia švelniais pirštais 

dukrytei per kaktą. Tai pati didžiausia motinos glamonė. 
Kiek siekia Manios atmintis, mama niekada nėra jos bu
čiavusi. Didžiausia palaima jai būtų prisiglausti prie tos 
susimąsčiusios moters ir iš beveik nepastebimai reiškiamų 
jausmų — malonaus žodžio, šypsenos, lipšnaus žvilgs
n i o — jausti, jog tave sergi begalinė meilė, neatlyžtamai 
rūpinamasi tavo ateitimi. 

Mergaitė dar nesupranta, kodėl motina taip žiauriai 
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tramdo savo jausmus ir stengiasi nuo visų atsiriboti. Ponia 
Sklodovska rimtai serga. Pirmieji džiovos požymiai pasi
reiškė tik gimus Maniai, ir per penkerius metus, nepai
sant gydymo, liga stipriai pažengė į priekį. Visada linksma, 
tvarkingai apsirengusi, narsioji krikščionė uoliai šeimi
ninkauja namuose lyg būtų visiškai sveika. Tačiau ji valgo 
iš atskirų indų, saugosi bučiuoti sūnų ir dukteris. Mažieji 
Sklodovskiai menkai težino apie baisią ligą... Kartais iš
girsta sauso kosulio priepuolius kitame kambaryje, pamato 
sielvarto šešėlį tėvo veide ir jau kuris laikas, vakare kal
bėdami poterius, prideda kelis žodžius: „Grąžink sveikatą 
mūsų mamai". 

Jaunoji moteris stojasi, švelniai atstumia prigludusią 
dukrelę. 

— Pasitrauk, Maniusia... Man reikia dirbti. 
— Ar aš galiu čia pabūti?.. Ar... ar galiu čia paskaityti? 
— Geriau eitum į sodą. Lauke taip gražu! 
Mania visada saviškai nukaista susidrovėjusi, kai tik 

prabyla apie skaitymą. Pernai kaime Broniai labai nusibo
do vienai mokytis abėcėlės, ir ji pasišaukė Manią drauge 
pažaisti „mokytoją". Kelias savaites mergaitės dėliojo — 
dažniausiai kaip pakliūva — kartonines raides. Ir štai vie
ną rytą, kai Bronia ėmė tėvams skiemenuoti paprastą teks
tą, Mania, netekusi kantrybės, ištraukė jai iš rankų atsk
leistą knygą ir beveik neužsikirsdama išpoškino pirmąjį 
sakinį. Paskatinta tylos, įsijautė į tą žavų žaidimą. Bet stai
ga ją pagavo baimė. Meta žvilgsnį į apstulbusius tėvų vei
dus, į pasipūtusią Bronią, kažką suveblena, pratrūksta ne
paguodžiamai raudoti, ir „vunderkindas" virsta ketverių 
metų mergyte, kuri, apsipylusi graudžiomis ašaromis, gai
liai kartoja: 

— Atleiskit... Atleiskit!.. Aš netyčia... Aš nekalta... 
Ir Bronia nekalta!.. Tiesiog tai labai lengva!.. 

Manią apėmė baisi neviltis pagalvojus, jog tėvai, ko ge
ro, jai niekad neatleis to, kad jų neatsiklaususi išmoko 
skaityti. 

Po to įsimintino skaitymo mergaitė išmoko didžiąsias 
ir mažąsias raides, o ženkliai nepasistūmėjo į priekį tik 
todėl, jog tėvai nuolat stengėsi laikyti ją atstu nuo knygų. 
Jie buvo apdairūs pedagogai, todėl bijojo, kad duktė gali 
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per anksti subręsti, ir kai tik ji, būdavo, siekia kokio storo 
albumo didelėmis raidėmis, kurių namuose pilna, vienas 
katras tuoj sako: „Gal pažaistum kubeliais?.. O kur tavo 
lėlė?.. Padainuok man dainelę..." Arba kaip štai šiandien: 
„Geriau eitum į sodą..." 

Mania žvilgteli į duris, pro kurias ką tik įėjo. Griūvan
čių kubelių dundesys, skardūs, aiškiai girdimi riksmai už 
sienos sakyte sako, jog ten vargu ar susiras draugą, kuris 
sutiktų eiti pasivaikščioti po sodą. Ne ką daugiau vilčių 
teikia ir virtuvė, kur nesiliaujantis talalavimas ir indų 
skambesys skelbia, jog tarnaitės ruošia vakarienę. 

— Aš eisiu su Zosia. 
— Kaip nori. 
— Zosia... Zosia! 
Susikibusios už parankių, seserys nuskuba per vejelę, 

kur kas dieną žaidžia gaudynes ar skiniuką, gimnazijos 
pasieniu prieina kinivarpų išvarpytus vartelius ir įžengia 
į didelį sodą. Nuo pievelių, apžėlusių menka žolyte, nuo 
medžių, įkalintų tarp aukštų mūrų, vos juntamai dvelkia 
žeme, kaimu... 

— Zosia, ar greit važiuosim į Zvolę? 
— Ne, dar negreit... Ne anksčiau kaip birželį. O tu 

prisimeni Zvolę? 
Apdovanota stebinančia atmintimi, Mania prisimena 

viską: upeliuką, kuriame pernai vasarą valandų valandas 
pliuškendavosi su seserimis, „muilą", kurį darydavusios 
slapčia iš dumblo, išsitepdamos suknytes ir prijuostes, o 
paskui džiovindavusios saulėje ant lentos, žinomos tik 
joms vienoms... Seną liepą, į kurią kartais įsikardavo sep
tyni ar aštuoni sąmokslininkai, pusbroliai ir draugai, ir 
įkeldavo ją, „mažylę", nes ji pati nesugebėdavo įsirangyti 
pernelyg silpnomis rankutėmis ir trumpomis kojytėmis. 
Didžiąsias šakas jie išklodavo šaltais trapiais kopūstlapiais, 
o tarpšakiuose, suvynioję į tokius pat lapus, laikydavo 
atsargas agrastų, vyšnių, sultingų morkų... 

O sodyba Markuose ir tvankus kluonas, kur Juzefas 
mokydavosi daugybos lentelės, o ją, Manią, užkasdavo 
grūdais! O tėtukas Skšipovskis, kuris taip smagiai pliauk
šėdavo botagu, sėdėdamas ant brikelio pasostės! O dėdės 
Ksavero arkliai! 
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Miesto vaikai visados nuostabiai praleidžia atostogas. 
Jų plačios giminės tik viena atšaka įsikūrė mieste: kiekvie
name provincijos kampelyje gali rasti Sklodovskių ar Bo-
guskių, dirbančių žemę, ir nors jų sodybos toli gražu ne-
prašmatnios, gražiausiu metų laiku gimnazijos mokytojui 
ir jo šeimai kambarių pakako. Kad ir kuklioje aplinkoje 
gyvendama, Mania dar niekad nėra poilsiavusi „vasarvie
tėse", kur suplūsta visi varšuviečiai. Vasarą ši inteligentų 
duktė virsta, ar veikiau, paklusdama prigimčiai, vėl tampa 
paprasta sodžiaus mergaite. 

— Bėgam... Einu lažybų, kad į sodo galą nukursiu pir
ma! — linksmai surinka Zosia, persiėmusį „motinos" vaid
meniu. 

— Aš nenoriu bėgioti. Geriau papasakok man ką nors... 
Niekas, net mokytojas ir jo žmona nemoka pasakoti 

taip kaip Zosia. Lyg įkvėpimo pagautas virtuozas, pasitel
kusi vaizduotę, ji papildo gyvenimo įvykius, pasakas ne
paprastomis detalėmis. Be to, kuria trumputes komedijas 
ir pati jas meistriškai suvaidina žavėdama seseris ir brolį. 
Siuo savo talentu Zosia pavergia Manią, ir nors penkia
metei mergaitei kartais nelengva pagauti pasakojimo esmę, 
klausydamasi fantastiškiausių pasakojimų, ji tai juokais 
prapliumpa, tai visu kūnu virpa. 

Netrukus mergaitės pasuka namo, ir, artėdama prie 
gimnazijos, vyresnioji ima kalbėti ramiau, tyliau. Prama
nyta ir čia pat išraiškingai pasakojama istorija dar toli gra
žu nebaigta, bet Zosia netikėtai ją nutraukia. Abi staiga 
nutyla, eidamos pro dešiniojo gimnazijos sparno langus, 
aklinai užtrauktus standžiomis gipiūrinėmis užuolaidomis. 

Už tų langų gyvena baisus Sklodovskių šeimoje neken
čiamas žmogus — gimnazijos direktorius ponas Ivanovas, 
atstovaujantis šioje įstaigoje carinei vyriausybei. 

* * * 
Žiauru lenkui 1872 metais būti „rusų valdiniu" ir drau

ge priklausyti nerimstančiai, jautriai lenkų inteligentijai, 
kurioje bręsta pasipiktinimas ir kuri daug skaudžiau nei 
kiti visuomenės sluoksniai išgyvena primestos vergovės 
jungą. 
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Lygiai prieš šimtą metų godūs ir grėsmingi nusilpusios 
Lenkijos kaimynai nusprendė ją pražudyti. Prūsija, Rusija 
ir Austrija suskaldė iškankintą žemę ir triskart dalijosi 
grobiu. Lenkai sukilo prieš engėjus, bet viskas buvo vel
tui — dar standžiau užsiveržė vergijos grandinės. Po did
vyriško 1831 metų sukilimo caras Nikolajus I įsakė žiau
riai numalšinti „rusų" Lenkiją. Patriotai buvo sodinami į 
kalėjimą, masiškai tremiami, jų turtai konfiskuojami... 

1863 metais vėl sukilimas ir vėl katastrofa. Prieš šautu
vais ginkluotą carinę kariuomenę sukilėliai stojo su ieti
mis, dalgiais ir kuokomis. Pusantrų metų įnirtingų kovų, 
ir štai Varšuvoj iškyla penkerios kartuvės su sukilimo 
vadų kūnais. 

Po šios tragedijos bet kokiomis priemonėmis stengia
masi sutramdyti nenorinčią mirti Lenkiją. Tuomet, kai link 
Sibiro sniegynų traukia grandinėmis sukaustyti sukilėliai, 
į kraštą plūsta rusintojai: policininkai, valdininkai, moky
tojai. Jų uždavinys — sekti lenkus, persekioti jų tikėjimą, 
drausti įtartinas knygas ir laikraščius, po truputį numarin
ti jų gimtąją kalbą... Žodžiu, užsmaugti tautos dvasią. 

Tačiau kitoje stovykloje tuoj kyla pasipriešinimas. 
Skaudi patirtis įrodė lenkams, jog jie dar neturi galimybių 
jėga atsikovoti laisvės. Jiems reikia laukti ir stengtis 
išvengti didžiausių to laikotarpio pavojų — silpnadvasiš-
kumo ir nevilties. 

Kinta kovos pobūdis. Dabar stoja mūšin nebe kariai, 
kurie, apsiginklavę dalgiais, grūmėsi su kazokais ir žuvo 
šaukdami kaip garsusis Liudvikas Narbutas: „Kokia laimė 
mirti už tėvynę!.." Kovoja inteligentai, menininkai, dvasi
ninkai, mokytojai — visi tie, kurie ugdo būsimų kartų 
dvasią. J ie turi išbandyti jėgas prisiversdami veidmainiau
ti, ištverti bet kokį pažeminimą, kad tik išsaugotų tas vie
tas, kuriose juos dar pakenčia caras, kad tik galėtų slap
čiomis auklėti jaunimą, rodyti kelią tėvynainiams. 

Taip kiekviename Lenkijos licėjuje nesutaikomas anta
gonizmas, dangstomas dirbtiniu mandagumu, suskirsto 
visus į nugalėtuosius ir nugalėtojus, pjudomus mokytojus 
ir šnipinėjančius direktorius — Sklodovskius ir Ivanovus. 

Ivanovas iš Novolipkų gatvės itin nekenčiamas. Jis 
negailestingas savo valdiniams, verčiamiems savo krašto 
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vaikus mokyti rusų kalba, apiberia juos čia saldžiais komp
limentais, čia šiurkščiais priekaištais. Nepaprastai uoliai 
eidamas savo pareigas, Ivanovas, beje, didelis nemokša, 
nuolat t ikrina mokinių rašinius, ieško „lenkybių", kurias 
kartais praleidžia žemesniųjų klasių berniukai. Jo santy
kiai su mokytoju Sklodovskiu nepaprastai atšalo tą dieną, 
kai šis, gindamas vieną mokinį, ramiai pareiškė: „Pone Iva
novai, vaikas padarė klaidą tikriausiai per neapsižiūrėji
mą. Ir jūs — netgi gana dažnai — rusiškai rašote su klai
domis. Esu tikras, kad ir jums kaip tam vaikui atsitinka 
netyčia..." 

* * * 
Kaip tik apie Ivanovą ir kalbėjosi pusbalsiu moky

tojas su žmona, kai Zosia ir Mania, grįžusios namo iš so
do, įsmuko į tėvo kabinetą. 

— Prisimeni, praeitą savaitę antros klasės gimnazistai 
užpirko bažnyčioje mišias, „kad išsipildytų jų karščiau
sias troškimas"? Jie surengė rinkliavą, bet kunigui to savo 
nepaprasto troškimo nepasisakė. Tai va, mažasis Bažinskis 
vakar man prisipažino: berniukai sužinoję, jog Ivanovo 
duktė serga šiltine, iš neapykantos direktoriui užsakė mi
šias už jos mirtį... Jei vargšas kunigas žinotų... 

Ponas Sklodovskis juokiasi iš incidento, bet žmona, 
kur kas uolesnė katalikė negu jis, net nenusišypso. Tik dar 
žemiau palinksta prie darbo, visai netinkamo jos moteriš
koms rankoms. Darbuodamasi yla ir peiliu, ponia Sklo-
dovska siuva batelius. Ji nesigėdi jokio darbo. Rūpesčių ir 
ligos prirakinta namuose, išmoko batsiuvio amato, ir dabar 
apavas, kurį taip greitai sudėvi vaikai, atsieina tik odą. 
Gyventi ne taip jau lengva... 

— Šie bateliai — tau, Maniusia. Pamatysi, kokie bus 
gražučiai! 

Mania žiūri, kaip laibos rankos pjauna puspadį, t raukia 
dervuotą siūlą. Salia motinos, patogiai įsitaisęs savo mėgs
tamame krėsle, sėdi tėvas. Kaip būtų gera užsiropšti jam 
ant kelių, atmazgyti taip kruopščiai ir tvarkingai parištą 
kaklaraištį, suvelti rusvą barzdelę, riečiančią kiek padri
busį veidą, kuriame šviečia getą šypsena!.. 
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Bet ne! Labai nuobodžiai šnekasi suaugusieji... „Ivano
vas... policija... caras... tremtis... sąmokslas... Sibiras..." 
Atėjusi į šį pasaulį, Mania kas dieną girdi tuos pačius žo
džius, kurie jai atrodo baisūs. Instinktyviai ji šalinasi jų, 
tolina nuo savęs tą valandėlę, kai turės juos suvokti. 

Mergytė nugrimzta į savo vaikiškas svajones ir iškart 
atsiriboja nuo tėvų, nuo jų švelnaus pašnekesio, į kurį ret
karčiais įsiterpia kiti garsai: kerpančių odą žirklių čerkšė-
jimas ar smiginančio vinelę plaktuko kaukšėjimas. Iškė
lusi nosytę, ji šmirinėja po kambarį, kartais stabtelėja 
pažiopsoti į širdžiai ypač mielus daiktus. 

Tėvo kabinetas — gražiausias kambarys Sklodovskiu 
bute, bent jau įdomiausias Maniai. Ji pagarbiai gėrisi dide
liu prancūzišku raudonmedžio sekreteru ir restauracijos 
laikų krėslais, trauktais nedylančiu raudonu aksomu. Ko
kie išblizginti tie baldai, kaip tviska! Vėliau, kai Mania 
paaugs ir eis į mokyklą, jai irgi bus paskirta vieta prie to 
didelio stalo su gausybe stalčių, prie tėvo rašomojo stalo, 
aplink kurį popiet susėda vaikai ruošti rytdienos pamokų. 

Kabineto gale sunkiuose auksuotuose rėmuose kabo 
didingas vyskupo portretas, kurį Sklodovskiai — deja, 
t ik jie — priskiria Ticianui, bet jis nelabai domina Manią. 
Ją veikiau žavi laikrodis ant stalo, tviskantis, pilvotas, 
aptaisytas skaisčiai žaliu malachitu, ir staliukas riestomis 
kojomis, pernai pusbrolio atvežtas iš Palermo: jo viršus — 
šachmatų lenta, o kiekvienas langelis padarytas iš skirtin
gų spalvų išraizgyto gyslelėmis marmuro. 

Mania iš tolo apeina lentynėlę, ant kurios stovi Sevro 
porceliano puodelis su geraširdžio Liudviko XVIII at
va izdu— tūkstančius kartų jai buvo kalta jokiu būdu ne
liesti to puodelio, ir ji baisiausiai jo bijo. Pagaliau Mania 
sustoja prie savo brangiausių lobių. 

Pirmiausia tai sieninis barometras su paauksuotomis 
rodyklėmis ir baltutėliu ciferblatu: tam tikromis dienomis, 
vaikams dėmesingai stebint, tėvas jį kruopščiai valo ir 
reguliuoja. 

Toliau — įstiklinta vitrina, kurios lentynėlės nukrau
tos dailių įstabių daiktų. Ten ir stikliniai vamzdeliai, ir ma
žutės svarstyklės, ir mineralų pavyzdžiai, ir net elektros-
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kopas su auksiniu lakšteliu... Kitados ponas Sklodovskis 
nešdavosi juos į pamokas. Bet, vyriausybės įsakymu su
mažinus tiksliųjų mokslų pamokas, vitrina stovi uždara. 

Mania negali įsivaizduoti, kam reikalingi visi tie tokie 
įdomūs žaislai. Kartą, kai ji, pasistiebusi ant pirštų galų, 
gėrėdamasi juos žiūrinėjo, tėvas pasakė, jog tai fi-zi-kos 
prie-tai-sai. 

Juokingas pavadinimas! 
Mania jį įsidėmėjo — ji niekada nieko nepamiršta — 

ir, būdama geros nuotaikos, progiesmiu kartoja tą keistą 
žodį. 

A n t r a s s k y r i u s 

NIŪRIOS DIENOS 

— Marija Sklodovska. 
— Esu. 
— Papasakok apie Stanislovą Augustą. 
— Stanislovas Augustas Poniatovskis buvo išrinktas 

Lenkijos karalium 1764 metais. Tai buvo protingas, išsila
vinąs žmogus, menininkų ir rašytojų globėjas. Jis žinojo 
karalystės nusilpimo priežastis ir stengėsi jas pašalinti. 
Deja, jis buvo neryžtingas žmogus... 

Pašaukta mokinė, beveik tokia pati kaip ir visos jos 
draugės, stovi trečios eilės suole prie aukšto lango, žvel
giančio į apsnigtas Saksonijos parko vejas, ir tvirtu malo
niu balsu atsakinėja pamoką. Tamsiai mėlynos saržos uni
forminė suknelė plieninėmis sagutėmis ir balta krakmolyta 
apykakle netinka liaunos dešimtmetės mergaitės figūrai. 
O kur dėjosi amžinai susitaršiusios šviesios Anciupetės 
garbanos? Pernelyg standi kasa, perrišta siauru kaspinėliu, 
sutraukia plaukus už mažyčių, gražios formos ausų, todėl 
valingas veidas atrodo beveik lėkštas. Tokia pat kasa, 
tik storesnė ir tamsesnė, pakeitė „angliškus" Helios vytu
rus — Manios sesuo sėdi gretimame suole. Paprastas dra
bužis, paprasta šukuosena — tokia tvarka viešpatauja pa
nelės Sikorskos „privačioje mokykloje". 

Anaiptol nelengvabūdiškai apsirengusi ir mokytoja, 
sėdinti ant pakylos. Juodo šilko korsažas su banginio ūsais 

niekada nebuvo madingas, beje, ir pati panelė Antonina 
Tupalska — nelygiu, padribusiu, nedailiu, nors ir simpatin
gu veidu — vargu ar būtų galėjusi pretenduoti į gražuoles. 
Panelė Tupalska, paprastai pravardžiuojama Tūpce, dėsto 
aritmetiką ir istoriją; kadangi ji dar ir klasės auklėtoja, 
kartais ji būna priversta tramdyti „tos mažės Sklodovskos" 
nepriklausomą prigimtį ir užsispyrimą... 

Vis dėlto jos žvilgsnis, nukrypęs į Manią, nušvinta mei
le. Kaipgi nesididžiuosi tokia puikia mokine, kuri dvejais 
metais jaunesnė už savo drauges, bet jai viskas lengva ir 
ji nuolat pirmauja iš skaičiavimo, istorijos, literatūros, 
vokiečių ir prancūzų kalbų, iš katekizmo!.. 

Klasėje tyla, net daugiau nei tyla. Per istorijos pamo
kas įsigali pakili atmosfera. Dega dvidešimt penkių jaunų 
patriočių akys, rūstus Tūpcės veidas pasidaro oriai rimtas. 
Kalbėdama apie seniai mirusį valdovą, Mania nepaprastai 
įsiaistrinusi tvirtina: 

— Deja, jis buvo neryžtingas žmogus... 
Ir neišvaizdi mokytoja, ir pernelyg protingi vaikai, 

kuriems ji dėsto Lenkijos istoriją gimtąja kalba, atrodo 
it paslaptingi sąmokslininkai. 

Staiga visos — iš tikrųjų kaip sąmokslininkės krūpte
lėja: laiptų aikštelėje negarsiai sučirškia elektrinis skam
butis. 

Du ilgi signalai, du trumpi. 
Sulig šiuo ženklu visa klasė akimoju tyliai subruzda. 

Tūpcė pašokusi skubomis subraukia išsklaidytas knygas. 
Miklios rankos surenka nuo suolų sąsiuvinius ir lenkiškus 
vadovėlius, sumeta į prijuostes penkioms apsukriausioms 
mokinėms, ir tos, nešinos draudžiamu kroviniu, išlekia pro 
duris į pensiono auklėtinių miegamąjį. Vos girdimai stum
domos kėdės, atsargiai uždaromi suolų dangčiai. Penkios 
mokinės uždususios sėda į savo vietas. Iš lėto atsiveria 
durys. 

Tarpdury, apsitempęs dailią uniformą — mėlyną durti
nį spindinčiomis sagomis ir geltonas kelnes,— išdygsta 
ponas Hornbergas, Varšuvos privačių pensionų inspekto
rius, kresnas vyriškis vokiškai pakirptais plaukais ir put
liu veidu. 

Netardamas nė žodžio, inspektorius varsto mokines 
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skvarbiomis akimis pro akinius auksiniais aptaisais. Šalia 
jo, pažiūrėti abejinga, stovi pensiono direktorė panelė 
Sikorska ir taip pat stebi... Bet su kokia slepiama baime! 
Šiandien jos turėjo tiek mažai laiko pasiruošti... Namsar-
gis vos spėjo duoti sutartą ženklą, ir Hornbergas beregint 
pasikėlė laiptais ir įėjo į klasę. Dieve mano, ar viskas 
gerai? 

Viskas gerai. Dvidešimt penkios mergaitės, mūvinčios 
antpirščius, linkso prie rankdarbių ir dailiai siuvinėja gė
lytes kanvos kvadratėliuose. Ant tuščių suolų — žirklės, 
siūlų ritelės. Tūpcė, išraudusi, kaktoje tvinkčiojančiomis 
venomis, pabrėžtinai deda ant stalo atskleistą knygą ru
siškais rašmenimis. 

— Dukart per savaitę mergaitės turi siuvinėjimo pamo
kas, ponas inspektoriau,— oriai aiškina direktorė rusų 
kalba. 

Hornbergas prieina prie mokytojos. 
— Jūs garsiai skaitėte. Kokia čia knyga, panele? 
— Krylovo „Pasakėčios". Kaip tik šiandien pradėjom. 
Tūpcė atsakinėja visiškai ramiai. Pamažu raudonis nu

slūgsta, jos skruostai pabąla. 
Hornbergas atsainiai atvožia artimiausio suolo dangtį. 

Tuščia. Jokio sąsiuvinio. Jokios knygos. 
Kruopščiai užtraukusios siūlą ir įsmeigusios į medžia

gą adatą, mokinės baigia darbą. Pagaliau jos sėdi susidė
jusios rankas, visos kaip viena tamsiomis suknelėmis ir 
baltomis apykaklaitėmis. Dvidešimt penki vaikiški veidai 
staiga tartum susensta, dangstydami baimę, klastą ir neapy
kantą, pasidaro neįžvelgiami. 

Ponas Hornbergas sudrimba į panelės Tupalskos pasiū
lytą kėdę. 

— Malonėkite pašaukti kurią iš mergaičių. 
Marija Sklodovska, sėdinti trečioje eilėje mėšlungiškai 

įtemptu veideliu, instinktyviai nusisuka į langą. Širdies 
gilumoje ji karštai meldžia dangų: „Dieve, padaryk taip, 
kad pašauktų ne mane!.. Tik ne mane!.. Tik ne mane!.." 

Bet ji puikiai žino, kad atsakinėti teks jai. Atėjus ins
pektoriui, beveik visada klausinėjama Mania, nes ji — 
protingiausia klasėje ir gerai kalba rusiškai... 

Išgirdusi savo pavardę, mergaitė atsistoja. Ją nutvilko 
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karštis — ne, tai šiurpas eina per kūną. Baisi gėda gniaužia 
gerklę. 

— Poterius,— abejingai, bodėdamasis meta Hornber
gas. 

Vangiu balsu Mania nesuklysdama kalba „Tėve musų". 
Vienas rafinuočiausių caro vyriausybės sugalvotų pažemi
nimų — reikalavimas, kad lenkų vaikai kas dieną kalbėtų 
katalikiškus poterius rusiškai. Taip, dėdamasis gerbiąs 
svetimą tikėjimą, caras priverčia išniekinti tai, kas jiems 
švenčiausia. 

Vėl stoja tyla. 
— Kokie carai valdė mūsų šventąją Rusiją nuo Jekate

rinos II laikų? 
— Jekater ina II , Pavlas I, Aleksandras I, Nikolajus I, 

Aleksandras II... 
Inspektorius patenkintas. Mergaitė turi gerą atmintį. 

O koks puikus tarimas! Sakytum būtų gimusi Peterburge. 
— Išvardyk imperatoriaus šeimos narius ir titulus. 
— Jos didenybė imperatorienė, jo šviesybė caraitis 

Aleksandras, jo šviesybė didysis kunigaikštis... 
Kai mergaitė išvardija ilgiausią sąrašą, Hornbergas 

nusišypso. Išties puiku! Jis nemato arba nenori matyti, 
kokia sutrikusi Mania, koks įsitempęs jos veidas, ir kiek 
jai reikia pastangų pasipiktinimui sutramdyti. 

— Koks caro titulas? 
— Jo didenybė. 
— O mano? 
— Jūsų prakilnybė. 
Inspektoriui patinka nagrinėti tas hierarchines subtily

bes, jo nuomone, kur kas svarbesnes už aritmetiką ar gra
matiką. Pagaliau juoko dėlei klausia: 

— Kas mus valdo? 
Slėpdamos pykčiu degančius žvilgsnius, direktorė ir 

mokytoja nuduria akis į mokinių sąrašus. Nesulaukęs tuoj 
pat atsakymo, suirzęs Hornbergas pakartoja klausimą gar
siau: 

— Kas mus valdo? 
— Jo didenybė Aleksandras II, visos Rusijos caras,— 

vargais negalais ištaria perbalusi Mania. 
Patikrinimas baigtas. Valdininkas pasikelia nuo kėdės, 
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atsisveikindamas vos linktelėja galvą ir, panelės Sikorskos 
lydimas, eina į kitą klasę. 

Tuomet Tūpcė atlošia galvą. 
— Eikš čionai, brangute... 
Mania išeina iš suolo, žengia prie mokytojos, ir ši, ne

tardama nė žodžio, bučiuoja jai į kaktą. Ir staiga atgiju
sioje klasėje lenkė mergaitė nebesusitvardo ir apsipila aša
romis. 

* * * 
— Inspektorius buvo atėjęs!.. Inspektorius!.. 
Susijaudinusios mergaitės pasakoja naujieną motinoms, 

auklėms, laukiančioms jų prie pensiono durų. Būreliai apsi
muturiavusių mokinių ir kailiniuotų suaugusiųjų greitai 
išsisklaido pirmojo sniego nuklotoje gatvėje. Visi kalba 
pusbalsiu: kiekvienas nerūpestingas praeivis, kiekvienas 
žioplys prie krautuvės vitr inos gali būti policijos agentas. 

Helia užsidegusi pasakoja tetai Michalovskai — tetai 
Liūčiai, atėjusiai pasitikti seserėčių, kas nutiko rytą. 

— Hornbergas klausinėjo Manią... Ji labai gerai atsaki
nėjo... O paskui apsiverkė... Atrodo, nepareiškė jokių pas
tabų nė vienoje klasėje... 

Plepioji Helia šneka čia pakuždomis, čia visu balsu. Ma
nia tylėdama žingsniuoja šalia tetos. Jau kelios valandos 
prabėgo po klausinėjimo, bet mergaitė vis negali nusira
minti. Jai šlykštūs tie netikėti aliarmai, tie žeminantys po
kalbiai, kai reikia meluoti, visada meluoti... 

Po Hornbergo apsilankymo Mania ypač skaudžiai pa
junta, koks liūdnas jos gyvenimas. Ar ji prisimena kadaise 
buvusi nerūpestingu vaiku? Nelaimės viena po kitos gniuž
dė Sklodovskių šeimą, ir paskutiniai ketveri metai atrodo 
Maniai kaip slogus sapnas. 

Per tuos metus ponia Sklodovska drauge su Zosia va
žiavo į Nicą. Maniai buvo paaiškinta, jog „pasigydžiusi 
mama sugrįš sveika sveikutėlė". Po metų mergaitė vėl ją 
pamatė ir vos bepažino šią susenusią, mirties paženklintą 
moterį — savo motiną. 

Pirmoji diena po 1873 metų vasaros atostogų Sklo
dovskių šeimai buvo labai liūdna. Grįžęs su saviškiais į 
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Novolipkų gatvę prieš pat mokslo metų pradžią, ant rašo
mojo stalo ponas Sklodovskis rado valdišką paketą: val
džios įsakymu jis neteko subinspektoriaus vietos, taip pat 
dalies atlyginimo ir valdiško buto. Tai buvo nemalonė. 

Gimnazijos direktorius Ivanovas žiauriai atsikeršijo 
ne per daug nuolankiam valdininkui. Jis laimėjo kovą. 

Po kelių persikraustymų Sklodovskiai pagaliau apsigy
veno kampiniame name, Novolipkų ir Karmelitų gatvių 
sankryžoje. Šeimą vis labiau spaudė nepritekliai. Moky
tojas priima du tris mokinius, vėliau — penkis, aštuonis, 
dešimt. Tuos berniukus, savo mokinius, jis globoja, išlaiko 
ir moko. Namai vir to palaida bala, šeimos jaukumo nebe
liko nė žymės. 

Šito imtis teko ne tik todėl, kad sumažėjo pono Sklo-
dovskio atlyginimas, o žmonos gydymas Rivjeroje reika
lavo papildomų lėšų. Nelemto svainio įtrauktas į pražūtin
gą avantiūrą — „stebuklingo" garinio malūno bendrovę, 
Sklodovskis, apskritai apdairus žmogus, veikiai prarado 
visas savo santaupas — trisdešimt tūkstančių rublių. Nuo 
to laiko, sąžinės graužiamas, nerimauja dėl ateities, siel
vartauja ir, būdamas be galo skrupulingas, amžinai prie
kaištauja sau, kad nualino šeimą ir paleido vėjais dukte
rų kraitį. 

1876 metų sausį, lygiai dveji metai prieš tą nelaimę, 
Mania pirmąsyk patyrė skausmą. Vienas įnamių, susirgęs 
šiltine, užkrėtė Bronią ir Zosią. Siaubingos savaitės! Vie
name kambaryje motina stengiasi užgniaužti kosulį, kita
m e — verkia ir dreba drugio krečiamos seserys... 

Vieną trečiadienį mokytojas atėjo pasiimti Juzefo, He-
lios ir Manios ir nuvedė juos prie vyresniosios sesers. 
Zosia gulėjo karste balta suknele, ant krūtinės sunertomis 
rankomis, veidas be lašo kraujo tarytum šypsojo ir nors 
galva buvo plikai nukirpta, atrodė nuostabiai graži. 

Mania pirmą sykį susiduria su mirtimi, pirmą sykį ei
na laidotuvių procesijoje, apsivilkusi niūriu juodu paltu. 
Bronia dar negali keltis ir likusi kūkčioja lovoje, o ponia 
Sklodovska, neturėdama jėgų išeiti iš namų, slenka nuo 
vieno lango prie kito, žvilgsniu lydi dukters karstą, iš lė
to tolstantį Karmelitų gatve. 
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* * * 
— Eisim aplink, brangutės. Man reikia prisipirkti 

obuolių, kol neužspigino šalčiai. 
Graži, nuoširdi teta Liucia sparčiai vedasi seserėčias 

per Saksonijos parką, tą lapkričio popietę beveik tuščią. 
Ji griebiasi bet kokios dingsties, kad tik mergaitės pabūtų 
ilgiau gryname ore, kuo toliau nuo ankšto buto, kur merdi 
džiovininkė motina. O jeigu jos ims ir užsikrėsi Helia at
rodo sveika, bet užtat Mania tokia perblyškusi, prislėgta... 

Iš parko visos trys patenka tiesiai į Varšuvos senamies
tį, į tą kvartalą, kur gimė Mania. Cia gatvės nepalygina
mai gražesnės negu naujajame mieste. Aukšti dvišlaičiai 
stogai baltuoja nuo sniego, o pilki fasadai keri gausybe 
skulptūrinių ornamentų: čia ir šventųjų veidai, ir visokie 
karnizai, ir gyvulių figūrėlės, atstojančios smuklių, vieš
bučių ir krautuvių iškabas. 

Šaltame ore skirtingais balsais susišaukia bažnyčių 
varpai. Tos bažnyčios primena Maniai vaikystę. Stai šven
čiausiosios Marijos bažnyčia, kur ji krikštyta, o štai domi
nikonų vienuolyno bažnyčia, kur ji priėmė pirmąją komu-
niją aną įsimintiną dieną, kai su pussesere Henrika davė 
žodį nieku gyvu neprisiliesiančios dantimis ostijos. O į 
švento Povilo bažnyčią mergaitės dažnai eidavo sekmadie
niais klausyti pamokslų vokiečių kalba... 

Ir Naujamiesčio aikštė, tuščia, vėjų perpučiama, gerai 
pažįstama Maniai. Čia, išsikėlusi iš gimnazijos, Sklodovs-
kių šeima gyveno ištisus metus. Kas rytą mergaitė su mo
tina ir seserimis eidavo į Dievo motinos koplyčią, keistą ir 
įspūdingą pastatą ketvirtainiu bokštu, pakopomis sumūry
tą iš raudonų, šimtmečių pagraužtų akmenų, su nuožul
niais kontrforsais, kylančiais prie kupolo, dunksančio 
aukštai viršum Vyslos. 

Teta Liucia mostu pasiūlo mergaitėms užeiti į vidų. 
Mania žengia pro storas gotikines duris, paeina kelis žings
nius į prieblandą ir klaupiasi, virpėdama visu kūnu. Kaip 
skaudu atsidurti čia be Zosios, kurios jau nebėra šiame 
pasaulyje, ir be nepagydomai sergančios mamos, nuo ku
rios, rodos, maloningasis dievas nusigręžė! 

Mania tiki dievą ir meldžia jį pagalbos. Karštai prašo 
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Jėzų dovanoti gyvybę brangiausiam žmogui pasaulyje, 
o mainais siūlo savąją: ji pasirengusi mirti, kad tik mama 
gyventų. 

Atsiklaupusios šalimais pakuždomis kalba poterius He
lia ir teta Liucia. 

Visos trys išeina iš koplyčios ir išdaužytais laiptais ima 
leistis prie upės. Plačiai išsiliejusi Vysla pasitinka neprie
lankiai. Gelsvi vandenys skalauja smėlėtas seklumas, it 
balsvos salos kyšančias tarp uruliuojančių verpetų, plaka 
vingiuotus krantus, nustatytus maudyklėmis, plovyklomis. 
Ilgos pilkos valtys, kuriomis vasarą irstosi linksmi būriai 
jaunimo, stovi pririštos. Didžiausias sujudimas — prie „ga
lerų" su obuoliais. Dabar jų dvi — siauri ilgi smailianosiai 
baidokai, beveik ligi pat kraštų nugrimzdę į vandenį. 

Seimininkas avikailių skranda glėbiais bloškia šalin 
šiaudus — rodo prekę. Į akis krinta raudoni, standūs, lyg 
nulakuoti obuoliai, sudėlioti ant minkšto pakloto, saugan
čio juos nuo šalčio. Pilnas baidokas obuolių — ten jų šim
tai, tūkstančiai. Dienų dienas plaukė jie čionai pasroviui 
iš gražaus Aukštutinės Vyslos miesto Kazimežo. 

— Aš noriu pati pasirinkti!.. Pati noriu!.. — šaukia He
lia, pasideda movą ir, pakreipusi petį, nusimeta veršeni
kę; jos pavyzdžiu paseka Mania. 

Mergaitėms nėra nieko smagesnio už tuos „obuolių" 
žygius. Ima obuolius vieną po kito, apžiūri iš visų pusių 
ir deda į gluosninę pintinę. Jei pasitaiko įgedusių, atsivedė
jusios svaido į Vyslą ir stebeilija, kaip tie skaisčiai raudo
ni kamuoliukai skęsta. Kai pintinė pilna, lipa į krantą, 
laikydamos rankose po gražiausią obuolį... 

J is šaltas ir traška dantyse. Kaip malonu grumšėti obuo
lį, kol teta Liucia derasi su šeimininku ir renkasi iš apsto
jusių murzinų vaikagalių tą, kuris, jos galva, vertas nešti 
namo pintinę su neįkainojamu kroviniu. 

* * * 
Penkios valandos. Tarnaitės nukraustė indus nuo di

džiojo stalo ir uždegė kabamą žibalinę lempą. Laikas imtis 
darbo. Įnamiai išsivaikščiojo po kambarius, kuriuose gy
vena po du ar tris. Mokytojo sūnus ir dukterys lieka val-
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gomajame, atstojančiame darbo kambarį, atsiskleidžia są
siuvinius, knygas. Netrukus kambary pasigirsta vienodas, 
įkyrus, nuobodus bumbėjimas, kuris ilgus metus bus šių 
namų gyvenimo leitmotyvas. 

Bumba vis tie patys vaikai, per ilga įpratę garsiai kalti 
lotyniškas eiles, istorines datas arba spręsti uždavinius... 
Kiekviename to žinių fabriko kampelyje girdėti atodūsiai, 
aimanos, skundai. Kaip sunku! Kiek kartų tenka mokyto
jui raminti mokinį, kuris puola į neviltį, nes gimtąja kalba 
puikiai supranta pamoką, bet jokiu būdu nepermano jos 
rusiškai ir juo labiau nesugeba atpasakoti... 

Mažoji Mania nesikankina. Jos atmintis tokia, jog, 
dusyk perskaičiusi eilėraštį, visiems matant, tuoj pat ne-
suklysdama padeklamuoja, ir draugai įtaria ją sukčiaujant, 
prikiša, kad išmokusi eiles slapčiomis. Ji paruošia pamo
kas greičiau už kitus, o paskui iš dyko buvimo ir geros 
širdies padeda vargstančiai draugei. 

Bet dažniausiai, kaip ir šį vakarą, Mania ima knygą, 
užsikvempia alkūnėmis ant didžiojo stalo, rankomis pasi
remia kaktą ir nykščiais užsikemša ausis, kad netrukdytų 
Helia, kalanti pamokas itin garsiai. Beje, nereikalingas 
atsargumas: po valandėlės įsiskaičiusi Mania nei girdi, 
nei mato, kas dedasi kambaryje. 

Tas nepaprastas gebėjimas susikaupti — vienintelė vi
siškai sveiko ir normalaus vaiko keistybė — duoda dingstį 
lig soties pasismaginti jos seserims ir draugėms. Ne kartą 
Bronia ir Helia, susimokiusios su įnamėmis, keldavo kam
bary audras, bet visos pastangos eidavo perniek: jaunėlė 
nė akių nepakeldavo nuo knygos. 

Šiandien joms norisi prasimanyti ką nors gudresnio, 
juo labiau kad, atėjus į svečius Henrikai Michalovskai, 
tetos Liucios dukrai, kipšas kurstyte kursto prikrėsti eibių. 
Jos prisėlina pirštų galais ir suremia aplink įsiskaičiusią 
Manią ištisą piramidę kėdžių: po dvi iš šalių, vieną — už
pakaly, po to dar dvi iš šono ir galiausiai vieną iš viršaus. 
Paskui tylutėliai pasitraukia, tariamai susėda ruošti pamo
kų. Ir ima laukti. 

Laukia ilgai — Mania nieko nepastebi. Negirdi nei 
kuždesių, nei prislopinto juoko, nemato kėdžių šešėlio. 
Praeina pusvalandis, o ji tebesėdi nenujausdama, kad tuoj 
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gali sugriūti netvari piramidė. Pagaliau baigia skaityti 
skyrių, užskleidžia knygą, kilstelėja galvą... Viskas virsta 
su baisiausiu trenksmu. Kėdės ritasi grindimis. Helia spie
gia iš džiaugsmo. Bronia ir Henrika, bijodamos atkirčio, 
bėga į šalį. 

Tačiau Mania tokia pat nesudrumsčiamai rami. Ji ne
moka pykti, nemoka netgi pasijuokti iš pokšto, įvariusio 
šitiek baimės. Peleninės akys išsigandusios it lunatiko, 
ūmai pažadinto iš miego. Pasitrina kėdės užgautą kairį petį, 
pasiima knygą ir eina į gretimą kambarį. Žengdama pro 
„dičkes", taria vieną vienintelį žodį: 

— Kvaila! 
Ta santūri ištarmė anaiptol nepatenkina „dičkių". 
Tokio visiško nusišalinimo valandėlės — vienintelės 

Manios gyvenime, kai ji gali džiaugtis stebuklinga vaikys
te. Ji skaito kas pakliūva: vadovėlius, eilėraščius, nuoty
kių apysakas, mokslines knygas, paimtas iš tėvo bibliote
kos... 

Taip trumpam ji atsikrato niūrių vaizdinių. Pamiršta 
rusų šnipus, Hornbergo apsilankymus. Pamiršta nuvargu
sį, smulkių rūpesčių prislėgto tėvo veidą, kasdienę namų 
maišatį, kėlimąsi paryčio prieblandoje, kai turi apsnūdusi 
šokti iš patalo, amžinai slystančio nuo moleskinu apmuš
tos sofos, nes įnamiai tuoj rinksis pusryčių į valgomąjį, 
jaunosioms Sklodovskoms atstojantį miegamąjį. 

Ji pamiršta savo baimę: nustoja bijoti engėjų, nuodė
mių, ligų, mirties. Instinktyviai stengiasi atsiriboti nuo 
pernelyg slogios „atmosferos". 

Trumpi atokvėpiai. Vos tik ji atsipeikėja, ir tuoj pat 
ją prislegia baisus sunkumas, o svarbiausia — nerimas dėl 
motinos. Iš anų dienų gražuolės teliko šešėlis. Nepadeda 
jokie paguodos žodžiai: Mania širdimi jaučia, kad nei jos 
jausmingas žavėjimasis, nei didi meilė, nei karštos maldos 
nepadės atitolinti šiurpios ir tokios artimos atomazgos. 

* * * 
Ir pati ponia Sklodovska galvoja apie lemtingą baigtį. 

Trokšta, kad mirtis neužkluptų jos iš netyčių, neapverstų 
aukštyn kojomis šeimos gyvenimo. Jos prašymu 1878 metų 
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gegužės devintą vietoj gydytojo ateina kunigas. Tik jam 
išpažins savo dvasines kančias, nerimą dėl mylimo vyro, 
kuriam teks rūpintis keturiais vaikais, pasidalins su juo 
sielvartu dėl mažųjų našlaičių ateities, dėl mažosios Maniu
sios, kuriai neseniai sukako dešimt metų. 

Tačiau šeimai ji stengiasi pasirodyti ramiu veidu, kuris 
paskutinėmis valandomis ypač pagražėjo. Miršta taip, 
kaip pageidavo — be klejojimo, be blaškymosi. Svariame 
kambaryje aplink jos lovą stovi vyras, sūnus, dukterys. 
Pilkos įkypos, ilgesingos akys, temdomos mirties šešėlio, 
įdėmiai žvelgia į ištįsusius artimųjų veidus — atrodo, lyg 
merdinčioj i prašytų atleisti už jiems teikiamą skausmą. 

Ji dar randa jėgų atsisveikinti su kiekvienu. Iš lėto 
gęsta gyvybė. Tačiau paskutinė kibirkštėlė leidžia jai pa
daryti dar vieną judesį, pasakyti dar vieną žodį. 

Paskutinį sykį siaubingai drebančia ranka peržegnoja 
vyrą ir vaikus. 

Paskutinį sykį, atsisveikindama su vyru ir vaikais, vos 
girdimai sukužda: 

— Myliu jus. 

* * * 
Ir vėl vilkėdama juoda suknele Mania sielvartingai 

klaidžioja po butą Karmelitų gatvėje. Negali susitaikyti 
su mintimi, jog Bronia gyvena velionės kambary, jog tik 
juodvi su Helia miega ant moleskinu apmuštų sofų, jog 
mokytojo skubomis pasamdyta ekonomė kas dieną ateina 
į namus, įsakinėja tarnaitėms, nurodo, ką gaminti valgyti 
įnamiams, menkai rūpinasi vaikų drabužiais. Ponas Sklo-
dovskis visą laisvalaikį skiria našlaitėms. Graudu žiūrėti, 
kaip jis — vyriškai, nemokšiškai — auklėja mergaites. 

Mania anksti patyrė, koks žiaurus gyvenimas. Žiaurus 
tautoms, žiaurus atskiriems žmonėms. 

Zosia mirė, mama mirė. Mergaitė auga be švelnios mo
tiniškos meilės, be vyresniosios sesers globos, jaučiasi 
vieniša, bet niekam nesiskundžia. 

Ji išdidi, ir jokiu būdu ne nuolanki. Klaupdamasi toje 
pačioje bažnyčioje, kur kitados ateidavo su motina, dabar 
ji jaučia bundant širdyje maištingą nepasitenkinimą. 
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Jau nebe su tokia meile meldžiasi ji Dievui, taip netei
singai smogusį jai tuos baisius smūgius ir atėmusį iš jos 
gyvenimo džiaugsmą ir svajas. 

T r e č i a s s k y r i u s 

PAAUGLĖS METAI 

Kiekvienos šeimos istorijoje esti didžiausio klestėjimo 
metas. Mįslingų priežasčių dėka viena kuri karta išsiskiria 
iš pirmesnių ir paskesnių savo talentais, gyvybingumu, 
gražumu, laimėjimais. 

Toks metas atėjo Sklodovskių šeimai, visai neseniai 
atidavusiai duoklę nelaimei. Pasiėmusi Zosią, mirtis tar tum 
gavo išpirką už keturių gabių, karštai siekiančių mokslo 
vaikų sveikatą. Tačiau paaugliai, džiovininkės motinos ir 
nusialinusio tėvo vaikai, kupini neišsenkamų gyvybinių 
jėgų. Visiems keturiems lemta nugalėti priešiškas jėgas, 
įveikti kliūtis ir tapti įžymybėmis. 

Kokie jie nuostabūs tą saulėtą 1882 metų pavasario 
rytą, kai visi keturi sėdi prie pusryčių stalo! Štai Helia, 
šešiolikmetė, aukšta, grakšti, neginčijamai gražiausia pa
nelė šeimoje. Štai Bronia pilnu, žydinčiu veidu, auksiniais 
plaukais. Štai Juzefas, visų vyriausias, atletas studento 
palaidine.... 

O Mania?.. Mania atrodo kuo puikiausiai! Tiesa, ji ge
rokai pasitaisė, ir uniforminė suknelė veržia ne per laibiau
sią liemenį. Ji visų jauniausia, bet grožiu atsilieka. Tačiau 
kaip ir seserų veidas gyvas ir malonus, akys giedros, plau
kai šviesūs, oda baltutėlė. 

Tik jaunesnės seserys vilki uniforminėmis suknelėmis: 
Helia, ištikima Sikorskos pensiono auklėtinė,— mėlyna, 
keturiolikmetė Mania, valstybinės gimnazijos pažiba,— 
ruda. Bronia pernai baigė tą pačią gimnaziją aukso meda
liu. 

Bronia jau nebe gimnazistė, o „panelė". Dabar ji vado
vauja namų ūkiui, išstūmusi nepakenčiamas ekonomes. 
Tvarko sąskaitas, prižiūri įnamius — amžinus įnamius, 
tokius pat kaip paprastai, tik kitais veidais ir vardais,— 
ir kaip suaugusi nešioja aukštą šukuoseną, ilgą suknią 
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ligi pat žemės su „uodega", „turniūru" ir gausybe sagu
čių. 

Aukso medaliu buvo apdovanotas ir Juzefas, kuris, 
baigęs berniukų gimnaziją, įstojo į medicinos fakultetą. 
Seserys didžiuojasi broliu ir jam pavydi. Visos trys trokšta 
aukštojo mokslo ir iš anksto plūsta Varšuvos universiteto 
taisykles, nes ten nepriimamos moterys. Jos godžiai klau
sosi brolio pasakojimų apie tą gana prastą „carinį univer
sitetą", kur dėsto išpuikę rusai ir pavergti lenkai. 

Tačiau pokalbis netrukdo valgyti. Duona, sviestas, 
grietinė, uogienė dingsta lyg burtų lazdele mostelėjus. 

— Juzefai, šį vakarą bus šokių pamoka, ir tu mums 
reikalingas kaip kavalierius,— sako Helia, niekada nepa
mirštanti rimtų dalykų.— Kaip tu manai, Bronia, ar mano 
suknelė dar tiktų, jei gerai ją išlyginčiau? 

— Jei kitos neturi, vadinasi, tiks ir šita,—^filosofuo
dama atsako Bronia.— Imsimės jos trečią valandą, kai 
pareisi. 

— Jūsų labai gražios suknelės! — tvirtina Mania. 
— Nieko tu neišmanai. Dar per maža! 
Visi išsiskirsto. Bronia krausto stalą, Juzefas dingsta, 

pasikišęs sąsiuvinius po pažastimi, Helia ir Mania stum
dydamosi bėga į virtuvę. 

— Mano sumuštinis!.. Mano dešrelės!.. Kur sviestas? 
Net po sočių pusryčių mergaitės rūpinasi pilvu! Į drobi

nius maišelius sukiša viską, ką valgys gimnazijoje per 
ilgąją pertrauką: bandelę, porą griežinėlių labai gardžios 
lenkiškos dešros, dešrelių, obuolį... 

Mania užsega sausakimšai prigrūstą maišelį ir užsime
ta ant pečių veršenikę. 

— Greičiau! Nespėsi į pasimatymą! — šaiposi Helia, 
irgi ruošdamasi išeiti. 

— Spėsiu, dar tik pusė devynių. Viso geriausio! 
Ant laiptų Mania pralenkia du tėvo įnamius. J ie irgi 

eina į gimnaziją, bet neskuba. 
Gimnazijos, pensionai, mokyklos... Marijos Sklodovs-

kos jaunystės amžini palydovai... Ponas Sklodovskis moky
tojauja gimnazijoje, Bronia baigė gimnaziją, Mania eina 
į gimnaziją, Juzefas mokosi universitete, Helia — Sikors-
kos pensione... Namai, ir tie tarytum savotiška mokykla! 

28 

Visas pasaulis Maniai turbūt panašus į didelį licėjų, kur 
gyvena vien mokytojai ir mokiniai ir viešpatauja vienin
telis idealas — mokslas! 

Nebe taip įkyri ir įnamiai, kai Sklodovskiai paliko liūd
nąją Karmelitų gatvę ir persikraustė į Lešno gatvę. Namai 
labai gražūs: stilingas fasadas, ramus kiemas su burkuojan
čiais balandžiais, laukinėmis vynuogėmis apaugę balkonai. 
Ir butas antrame aukšte pakankamai erdvus: Sklodovskiai 
skyrium nuo įnamių užima keturis kambarius. 

Plati Lešno gatvė su turtuolių namais iš šalių byloja 
apie „gerą skonį". Kitaip sakant, joje nepamatysi nieko 
slaviško. Sis beveik prašmatnus kvartalas labai primena 
Vakarų Europą, pradedant kalvinistų kirche priešais Sklo-
dovskių namus, baigiant grynai prancūziško stiliaus pasta
tu su kolonomis Romos gatvėje, liudijančiu gilią meilę 
Napoleonui, vis dar gyvą Lenkijoje. 

Su veršenike ant pečių Mania skuba į „Melsvuosius rū
mus", grafų Zamoiskių rezidenciją. Aplenkia paradinius 
laiptus, eina į seną, didelio bronzinio liūto saugomą kiemą. 
Omai nusivylusi sustoja: kieme nieko nėra! 

Ją pašaukia malonus balsas: 
— Palauk, Maniusia... Kazia tuoj išeis. 
— Dėkui, ponia... Laba diena, ponia! 
Pro antresolės langą žvelgia ponia Pžyborovska, grafų 

Zamoiskių bibliotekininko žmona su tamsia kasų karūna 
ant galvos, draugiškai šypso putliaskruostei, žvitriaakei 
jaunajai Sklodovskai, artimiausiai jos dukters draugei pas
taraisiais dvejais metais. 

— Būtinai užeik po pietų. Aš jums paruošiu tavo mėgs
tamojo šokolado! 

— Žinoma, būtinai ateik! — šaukia Kazia ir, nusiritu
si laiptais, griebia draugei už rankos.— Bėgam, Mania, 
pavėluosim... 

— Tuoj, tik pakelsiu liūto žiedą! 
Mania kas dieną užsuka pas Kazią, o ši jau laukia jos 

tarpuvartėje. Jeigu Mania neranda draugės, pasuka sunkų 
bronzinį žiedą, įvertą liūtui į nasrus, užkelia jį ant nosies 
ir eina į gimnaziją. Pasižiūrėjusi į žiedą, Kazia sužino, ar 
Mania jau buvo užsukusi, ir jeigu nori ją prisivyti, leidžia
si tekina... 
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Kazia — žavi mergaitė, smagi, laiminga miestietė, rū
pestingų tėvų lepūnėlė. Ponai Pžyborovskiai lepina ir Ma-
nią, elgiasi su ja kaip su dukra, kad mergaitė nesijaustų 
našlaitė. Tačiau iš smulkmenų, iš drabužių ir išvaizdos 
aišku, jog viena jų — kruopščiai prižiūrima, jog kas rytą 
motina stropiai sušukuoja lygius plaukus, įriša kaspinus, 
o kita, keturiolikos su puse metų, auga šeimoje, kur niekas 
neturi laiko ja pasirūpinti. 

Susikibusios už parankių, mergaitės drožia siaura Var
lių gatve. Jiedvi nesimatė nuo vakarykščių pusdienių ir 
nekantrauja išpasakoti viena kitai tiek svarbių dalykų! 
Tūkstančius naujienų iš savo gimnazijos Krokuvos prie
miestyje. 

Sunku pereiti iš grynai lenkiško panelės Sikorskos 
pensiono į valstybinę gimnaziją, kur viešpatauja visagalė 
rusinimo dvasia,— sunku, bet būtina: tik imperiškosios 
gimnazijos išduoda oficialius atestatus. Mania ir Kazia 
stengiasi atsikeršyti už šią prievartą tyčiodamosi iš mo
kytojų, atvykusių iš Rusijos, ir ne pamiršdamos nuobo
daus vokiečių kalbos mokytojo pastoriaus Medingo, o 
svarbiausia — nekenčiamos klasės auklėtojos panelės 
Mejer. 

Mažutė brunetė nutįsusiais plaukais, avinti minkštapa-
džiais šnipiškais bateliais,— prisiekusi Manios Sklodovs-
kos priešė. Auklėtojai užkliūva viskas: ir atkaklus mer
gaitės būdas, ir „niekinama šypsena", kuria Mania atsako 
į užgaulias pastabas. 

— Su Sklodovska kalbėk nekalbėjus... kaip žirniai į 
sieną! — skundžiasi toji bukagalvė. 

Ypač ją siutina Manios garbanos, jos žodžiais tariant, 
„susivėlusios ir juokingos", ir kiekvieną sykį ji stengiasi 
šukomis suglostyti neklusnius plaukus ir padaryti mergai
tę susilaižiusia Gretchen. Veltui darbas! Po kelių minučių 
aikštingos garbanos vėl papūra, apriečia skaistų veidą, 
ir nekaltos akys pergalingai ir nepaprastai įdėmiai įsmin
ga į lygius blizgančius mokytojos plaukus. 

— Aš tau draudžiu į mane šitaip žiūrėti... žiūrėti iš 
aukšto! — springdama iš pykčio, veblena Mejer. 

— Kad aš negaliu kitaip! — įžūliai atsako Mania, visa 
galva aukštesnė už mokytoją. 
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Diena dienon vyksta karas tarp pagiežingos panelės 
ir pernelyg nepriklausomos mokinės. Baisiausia audra kilo 
pernai. Iš nežinių įsėlinusi į klasę, panelė Mejer užklupo 
Manią ir Kazią, kai tos šoko tarp suolų džiaugdamosi caro 
Aleksandro II nužudymu, nors visoje imperijoje buvo 
paskelbtas gedulas. 

Viena liūdniausių politinės priespaudos pasekmių — 
žiaurumas, išugdytas engiamųjų širdyse. Mania ir Kazia 
puoselėja pagiežą, nežinomą laisviems žmonėms. Iš pri
gimties švelnios ir taurios, jos laikosi ypatingų principų, 
vergų principų, pagal kuriuos neapykanta — dorybė, o 
paklusnumas — niekšybė. 

Sių jausmų skatinamos, mergaitės visa širdimi linksta 
prie tų, kuriuos leidžiama mylėti. Jos dievina jauną gražuo
lį Glasą, matematikos mokytoją, ir poną Slosarskį, gam
tos mokslų mokytoją: juodu abu lenkai — vadinasi, ben
draminčiai. Net į rusus žiūrima skirtingai. Ką galvoti, pa
vyzdžiui, apie mįslingąjį poną Mikešiną, kuris, apdovano
damas vieną mokinę už gerą mokymąsi, be žodžių įteikė 
jai revoliucinio poeto Nekrasovo eilėraščių tomelį? Ir 
priešų stovykloje gimnazistės stebėdamosi mato užuojau
tos ir draugiškumo apraiškas. 

Manios klasėje viena šalia kitos sėdi lenkės, žydės, ru
sės ir vokietės. Tarp jų nebūna jokių rimtesnių nesutari
mų. Mergaitės lenktyniauja moksle, bet tautinio ar inte
lektualinio pranašumo nedemonstruoja. Stebėdamas, kaip 
jos padeda viena kitai ir drauge žaidžia per pertraukas, 
pamanytum, kad jos gražiausiai sutaria. 

Tačiau, išėjusi iš gimnazijos į gatvę, kiekviena pripa
žįsta tik savo kalbą, savo tėvynę ir savo tikėjimą. Ypač 
išdidžios engiamosios lenkės — jos išsivaikščioja glau
džiais būreliais ir į savo pusdienius niekados nesikviečia 
nei rusių, nei vokiečių. 

Šis tvirtas nusistatymas kainuoja ir dvasinių kančių. 
Kiek nervinės įtampos, kiek perdėtų sąžinės priekaištų! 
Viskas atrodo nusikalstama: ir draugiški jausmai kitos 
tautybės bendramokslei, ir nejučia kyląs mėgavimasis 
gamtos ar tiksliųjų mokslų pamokomis, kurias veda en
gėjai, ir siekimas gauti tą iš principo nekenčiamą „oficia
lų" išsilavinimą. 
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Pernai vasarą Mania Sklodovska viename laiške Kaziai 
varžydamasi ir jaudindamasi prisipažino: 

Zinai, Kazia... vis dėlto aš myliu gimnaziją. Gali juok
tis iš manęs, jei nori, bet aš tau sakau: myliu gimnaziją, 
net labai. Tik dabar tai suprantu. Aišku, nepagalvok, kad 
aš jos pasiilgau! Jokiu būdu!.. Bet jau nebesikremtu, kad 
netrukus turėsiu ten grįžti, ir tie dveji metai, kuriuos rei
kės praleisti gimnazijoje, nebeatrodo tokie šiurpūs, slo
gūs ir ilgi kaip anksčiau. 

* * * 
Lazenkų parkas, kur Mania praleidžia didumą laisva

laikio, ir Saksonijos parkas — mėgstamiausios gimtojo 
miesto, kurį dar ilgus metus ji vadins „mylimąja Varšuvė-
le", vietos. 

Perėjusios ketinius vartus, Mania ir Kazia traukia alėja 
rūmų link. Jau du mėnesius j iedvi nuosekliai laikosi ritua
lo: klampoja per didelius purvo klanus, saugodamosi ne-
prisisemti kaliošų ir nepermerkt i batelių. Kai būna sausa, 
jos prasimano kitokių žaidimų, labai paprastų, bet pra
juokinančių ligi ašarų. Pavyzdžiui, žaidžia „žalia". 

— Eime kartu, man reikia nusipirkti naują sąsiuvinį,— 
kaip niekur nieko pradeda Mania.— Vakar mačiau labai 
gražių, žaliais viršeliais... 

Kazia pastato ausis. Sulig žodžiu „žalias" tuoj t raukia 
iš kišenės žalią aksominę skiautę ir rodo Maniai, kad ne
reiktų mokėti baudos. Mania apsimeta, jog nebenori žaisti. 
Ji kreipia kalbą į vakarykštę istorijos pamoką, per kurią 
mokytojas tvirtino, jog Lenkija — Rusijos provincija, len
kų kalba — tarmė, ir jog caras Nikolajus I, taip mylėjęs 
Lenkiją, jog miręs iš sielvarto, įžeistas lenkų nedėkingu
mo. 

— Šiaip ar taip, vargšeliui buvo labai nesmagu pasako
ti mums visas tas šlykštynes. Pastebėjai, kaip jis vengė 
žiūrėti į akis, koks ištįsęs buvo jo veidas? 

— Taip, jis stačiai pažaliavo,— nusigriebia Kazia. Ir 
tučtuojau jos panosėje sumirga gležnas žalsvas kaštono 
lapelis... 

32 

Žiūrėdamos į būrelius vaikų, kepančius smėlio pyragus 
ar gainiojančius lankus, išdykėlės springsta juokais. 

Jos praeina puikią Saksonijos rūmų kolonadą ir suka 
per aikštę. Staiga Mania suklinka: 

— Juk mudvi praėjom paminklą! Tuoj pat grįžtam 
atgal! 

Kazia neprieštarauja. Vėjavaikės padarė nedovanotiną 
dalyką! Vidury Saksonijos aikštės stovi didingas obelis
kas su keturiais liūtais iš šalių ir užrašu bažnytinės slavų 
kalbos raidėmis: „Lenkams, ištikimiems savo valdovui." 
Sį paminklą, caro pastatydintą išdavikams, tarnavusiems 
engėjams, niekina visi patriotai, ir pagal tradiciją, einant 
pro šalį, privalu jį apspjauti... Je i kas per neapsižiūrėjimą 
nusižengia tvarkai, turi sugrįžti ir ištaisyti klaidą. 

Atlikusios savo pareigą, mergaitės kalba toliau. 
— Šiandien pas mus šokių vakaras,— sako Mania.— 

Gal ateisi pažiūrėti? 
— Taip... Ak, Maniusia, kada pagaliau ir mes turėsime 

teisę 'šokti?.. Juk mes taip gražiai šokame valsą! — gai
lestauja nekantrioji Kazia. 

Kada? Ne anksčiau nei šios moksleivės „išeis į žmones". 
Jos turi teisę šokti viena su kita ir, gimnazijos šokių mo
kytojo vadovaujamos, mokosi šokti polką, mazurką, obe-
reką. Taip pat Sklodovskių namuose, atsisėdusios ant kė
dučių, jos gali stebėti šokius, į kuriuos kas savaitę renka
si artimiausių šeimų jaunimas. 

Kol jas ims kviesti šokti vaikinai, dar turi prabėgti 
daugel mėnesių štai šioje gimnazijoje, nuogame keturių 
aukštų name, priešais Apreiškimo koplyčią, ištisai išgra
žintą ornamentais ir panašią į italų renesanso salelę tarp 
niūrių pastatų. Kai kurios draugės jau prie paradinių durų. 
Čia ir mažoji mėlynakė Vulf, ir riestanosė vokietaitė Ania 
Rotert, po Manios antra klasės mokinė, ir Leonidą Ku-
nicka... 

O kas nut iko Kunickai? Akys išbrinkusios nuo ašarų, 
o ir pati, visada tokia valyva ir tvarkinga, šiandien atrodo 
apsirengusi kaip pakliuvo... 

Mania ir Kazia nustoja juoktis ir bėga prie draugės. 
— Kas atsitiko? Kas tau, Kunicka? 
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Liesutis Kunickos veidelis perblyškęs. Lūpos vargais 
negalais ištaria: 

— Brolis... dalyvavo sąmoksle... Jį įdavė... Tris dienas 
nežinojom, kur jis... 

Ir, ašarų smaugiama, priduria: 
— Jį turi pakart i rytoj rytą. 
Sukrėstos mergaitės apsupa vargšelę, nori išklausinėti, 

paguosti. Bet pasigirsta gaižus panelės Mejer balsas: 
— Na, panelės, gana plepėti. Greičiau! 
Mania, netekusi žado iš siaubo, pamažu eina į savo 

vietą. Ką tik ji svajojo apie muziką, balius. O štai dabar, 
monotoniškai aidint mokytojos žodžiams, kurių ji nė nesis
tengia suprasti, mato prieš akis jauną ir narsų nuteistojo 
jaunuolio veidą... ir kartuves, ir budelį, ir virvę... 

Tą vakarą šešios penkiolikametės mergaitės nenuėjo į 
šokius, bet praleido naktį drauge su Leonidą Kunicka. Ma
nia, Helia, Bronia kartu su Kazia ir jos seserim Ulia laukė 
aušros draugės kambaryje. 

Jos vienu balsu piktinosi, sykiu liedamos ašaras. Kaip 
išgalėdamos, švelniai rūpinosi drauge, šaltu vandeniu vil
gė išbrinkusius vokus, girdė karšta arbata. Ir greitai, ir 
vangiai prabėgo laikas toms mergaitėms, kurių keturios 
dar vilkėjo uniforminėmis suknelėmis. Kai blyški aušra, 
nušvietusi jų nubalusius skruostus, paskelbė atėjus lem
tingą pabaigą, visos suklupo ant kelių ir, rankomis susiė
musios siaubo iškreiptus veidus, ėmė pakuždomis kalbėti 
poterius už mirusiojo vėlę. 

* * * 
Trys aukso medaliai vienas po kito ati teko Sklodovskių 

šeimai... Trečią gavo Mania, 1883 metų birželio dvyliktą 
baigusi gimnaziją. 

Tvankioje kaitroje skaitomas apdovanojamųjų sąrašas, 
skamba prakalbos, orkestras groja tušą. Mokytojai svei
kina mokines, vyriausiasis mokymo pareigūnas Lenkijoje 
Apuchtinas glebiai spaudžia ranką Maniai, ir ji paskuti
nįsyk tūptelėja... Su arbatinių rožių puokšte, prisegta pr ie 
tradicinės juodos iškilmių suknelės korsažo, jaunėlė Sklo-
dovska atsisveikina su visais, prisiekia draugėms rašyti 
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kas savaitę ir, nešina krūva dovanotų rusiškų knygų, ku
rias garsiai pavadina „šlamštu" (kuo ji gali rizikuoti pas
kutinę mokslo metų dieną?), visiems laikams palieka gim
naziją Krokuvos priemiestyje, įsikibusi į parankę tėvui, 
kuris didžiuojasi dukters pergale. 

Mania daug dirbo — ir dirbo labai gerai. Ponas Sklo-
dovskis nusprendžia, jog, prieš pasirinkdama gyvenimo 
kelią, duktė praleis metus kaime. 

Metai atostogų! Būtų galima pagalvoti, jog tokia gabi 
mergaitė jau seniai eina pašaukimo keliu ir slapčiomis 
studijuoja mokslinius veikalus. Bet ne... Paslaptingu bren
dimo laikotarpiu, kai jos kūnas kinta, o veido bruožai 
gražėja, Mania netikėtai aptingsta. Ji meta šalin vado
vėlius, pirmą ir paskutinį kartą gyvenime svaigdama mė
gaujasi dykyste. 

Nuostabus sodžiaus gyvenimo epizodas įsiterpia į mo
kytojo dukters istoriją. „Aš nebetikiu, jog esama geomet
rijos ir algebros,— rašo ji Kaziai.— Jos man visiškai išga
ravo iš galvos". Atsidūrusi toli nuo Varšuvos ir gimnazijos, 
ji ištisus mėnesius svečiuojasi pas gimines, už viešnagę 
atsilygindama viena kita pamoka jų vaikams ir menkučiu 
mokesčiu už išlaikymą. Visa širdimi džiaugiasi gyvenimu. 

Kokia ji nerūpestinga! Kokia linksma ir žvitri ūmai 
pasidarė, nepalyginamai žvitresnė nei niūriomis vaikystės 
dienomis! Tarp pasivaikščioj imo ir pietų vos ištaiko laiko 
paimti plunksną ir aprašyti savo palaimą laiškuose, kurie 
paprastai prasideda žodžiais: „Mano mielas velniūkšti" 
arba „Kazia, širdele". 

Mania Kaziai: * 

Galiu tau prisipažinti, kad dirbu tik vieną valandą — 
mokau prancūzų kalbos mažą berniuką. Daugiau nieko 
nedarau, visiškai nieko tikrąja to žodžio prasme, netgi už
mečiau pradėtą rankdarbį... Ištisas dienas veikiu ką noriu... 
Keliuosi arba dešimtą, arba ketvirtą ar penktą valandą (aiš
ku, ryto, ne vakaro!). Neskaitau nieko rimta, tik kvailus 
pramoginius romanus. Nors turiu vidurinio mokslo atesta
tą, liudijantį ir proto brandą, jaučiuosi tikra kvėša. Kar
tais pratrūksiu juoktis pati viena ir nuoširdžiai mėgau-
juos savo besaikiu kvailumu! 
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rę braukys strykais per stygas ir ligi pirmo sustojimo per
galingai vadovaus tam fantastiniam naktiniam šokiui. 

Pagaliau triukšminga vilkstinė sustoja, visi šoka iš ro
gių, beldžiasi į miegančių namų duris, pasirodo tariamai 
nustebę šeimininkai... Akimoju muzikantai užkeliami ant 
stalo, ir, šviečiant deglams bei žibintams, prasideda balius, 
iš bufetų traukiamos vaišės. Paskui signalas — ir namai 
ištuštėja. Nebelieka nieko: nei žmonių, nei kaukėtų sve
čių, nei vaišių, nei arklių, nei rogių. Vilkstinė — pailgė
jusi, pagausėjusi — lekia per mišką prie kitos sodybos, 
paskui prie kitos, dar kitos, ir vis pasipildo naujomis jė
gomis. Saulė teka, leidžiasi. Smuikininkai vos spėja atsi
pūsti ir numigti kokiame kluone drauge su nusivariusiais 
šokėjais. Tačiau, kai kitos dienos vakare rogių vilkstinė 
kleganti, žvanganti, prunkščianti — sustoja prie didžiausio 
apylinkės dvaro, kur turi įvykti „tikras balius", keturi 
smuikininkai pergalingu fortissimo pradeda pirmąjį kra
koviaką, ir visi ruošiasi nuostabiems figūriniams šokiams. 

Jaunuolis baltu siuvinėtu vilnoniu kostiumu paskubo
mis kviečia geriausią šokėją — šešiolikametę Manią Sklo-
dovską, kuri aksomine palaidinuke su pūstomis ranko
vėmis, vainikuota varpų diadema su plevėsuojančiais mar
gais kaspinais, panaši į šventiškai išsipuošusią kalnų mer
gaitę... 

Savo džiaugsmu Mania dalijasi su Bronia: 
... Praeitą šeštadienį dar sykį pasimėgavau karnavalo 

smagumais baliuje pas Lunevskius, ir manau, kad niekada 
jau taip nesilinksminsiu: mat įprastuose baliuose, kur visi 
renkasi su frakais ir balinėmis sukniomis, nebūna tokio 
užsidegimo, tokio pašėliška siautėjimo. Mes su ponia Bur-
dzinska atvažiavome gana anksti. Aš pasišoviau būti kir
pėja ir visoms merginoms padariau šukuosenas — labai 
gražias, garbės žodis! Kelyje buvo visokių nuotykių: pa
metėm ir vėl susiradom muzikantus, apsivertė vienos ro
gės ir t. t. ... Atvažiavo seniūnas (ponas Peno) ir paskelbė 
mane baliaus „garbės panele", paskui supažindino su gar
bės kavalierium, labai dailiu ir elegantišku jaunuoliu iš 
Krokuvos. Ne balius, o stačiai žavumėlis! Aštuntą valandą 
ryto, jau visai prašvitus, šokom paskutinę mazurką. O 
kokie gražūs kostiumai! Šokom ir nuostabų figūrinį obere-

ką: įsidėmėk, obereką dabar šoku puikiai! Aš tiek šokau, 
kad, grojant valsus, būdavau užprašyta keliems šokiams 
į priekį. Jei kartais, deja, tekdavo išeiti į kitą kambarį tru
putį atsipūsti, prie durų išsirikiuodavo kavalieriai, kad 
manęs nepražiopsotų. 

Žodžiu, turbūt niekad, niekad kol gyva šitaip nebesi
linksminsiu. Po tos šventės labai pasiilgau namų. Mudvi 
su teta sutarėme, kad jeigu kada nors tekėsiu, vestuves 
iškelsim krokuviškai, per Užgavėnių karnavalą. Aišku, 
tai juokai, bet pati mintis man labai patinka! 

Toks nuostabus dykinėjimas turėjo baigtis apoteoze. 
1884 metų birželį, kai t ik Mania sugrįžo namo į Varšu

vą, pas poną Sklodovskį atėjo buvusi ponios Sklodovskos 
mokinė grafienė Fleri, lenkė, ištekėjusi už prancūzo. Jei 
jaunosios Sklodovskio dukterys dar nenumačiusios, kur 
praleisiančios atostogas, kodėl joms neatvažiavus pasisve
čiuoti porą mėnesių į jų dvarą? 

Tai atsitiko sekmadienį,— rašo Mania Kaziai,— o pir
madienį vakare mudvi su Helia jau išvažiavome: gavom 
telegramą, kad stotyje mūsų lauks arkliai. Btai jau kelios 
savaitės, kai gyvenam Kempoje, ir man derėtų papasako
ti, kaip mes čia leidžiame laiką, bet nesiryžtu, pasakysiu 
tik tiek, kad čia nuostabu. Kempa yra Narevo ir Bebžos 
santakoje, tad vandens į valias: gali ir maudytis, ir irsty
tis valtele, o tai man didžiausias malonumas. Aš mokausi 
irkluoti ir jau darau pažangą, o maudytis čia — idealu. Da
rom kas tik šauna į galvą, miegam tai dieną, tai naktį, šo
kam, krečiame tokias kvailystes, kad už kai kurias būtų 
verta mus uždaryti į beprotnamį... 

Mania beveik neperdeda. Iš tiesų šėlstama gražiame 
dvare, kurį savo vingiais supa dvi plačios, plynos ir spin
dinčios upės. Pro kambario langą jaunosios Sklodovskos 
mato žalius tolius ir lėkštus krantus, apaugusius tuopomis 
ir gluosniais, tačiau upės dažnai patvinsta ir užlieja aplin
kines pievas, ir tuomet be krašto tyvuliuojančių vandenų 
platybėje atsispindi dangaus mėlynė. 

Netrukus Helia ir Mania ima vadovauti visam Kempos 
jaunimui. Namų šeimininkai užima savitą padėtį: būdami 
drauge, graudena, bara už išdaigas ir net žada griebtis 
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griežtų priemonių. Bet skyrium, slapčia vieni nuo kitų, tė
vai tampa lyg eibininkų bendrai, atlaidžiai žiūri į jų prasi
žengimus ir net padeda savo atžaloms. 

Ką daryti šiandien? Jodinėti? Eiti pasivaikščioti po 
mišką, grybauti, rinkti bruknių? per daug rimta! Mania 
įkalbina Janą Moniušką, ponios Fleri brolį, nuvažiuoti į 
gretimą miestą. O kol jo nėra namie, drauge su kitais palu
bėje, po storomis sijomis, pariša viską, ką randa jaunuo
lio kambaryje: lovą, stalą, kėdes, lagaminus, drabužius... 
Ir vargšas Moniuška sugrįžęs kariauja tamsoje su savo 
oran pakilusia apystata. 

O kokių gardžių vaišių paruošta rinktiniams svečiams! 
„Vaikai" nebus kviečiami prie stalo? Kur tai girdėta! Kol 
svečiai vaikščioja po sodą, „vaikai" sušveičia gardumy
nus ir prie tuščio stalo sodina paskubomis aprengtą mane
keną, tariamą grafą Fleri, prisikirtusį iki kaklo. Paskui 
dumia kiek kojos neša. 

Kur ieškoti nusikaltėlių? Kur juos surasti ir tą, ir kito
mis vasaros dienomis? Kiekvieną sykį, prikrėtę eibių, iš
garuoja kaip kamparas. Ieškai jų kambariuose, o j ie tyso 
žolėje kur nors parko gale; manai, kad išėję pasivaikščioti, 
o jie, nudžiovę iš vir tuvės kaupiną pintinę agrastų, tupi 
rūsyje ir saujomis gurkia uogas; jei penktą valandą ryto 
namuose tylu, vadinasi, nieko nebėra, ir Mania, ir Helia 
su visa draugija išrūko saulėtekiu maudytis upėje. Yra tik 
vienas būdas įsivilioti juos į namus: reikia pažadėti kokių 
nors pramogų, šaradas, šokius. Šito grafienė Fleri griebia
si kaip galima dažniau. Per aštuonias savaites ji surengia 
tris balius, dvi išvykas į gamtą, valčių „regatą". 

Grafas ir grafienė Fleri nelieka neatlyginti už savo dos
nų svetingumą. Jaunieji padūkėliai dievina ir vyrą, ir žmo
ną, nešykšti j iems savo draugystės, jais visur pasikliauja 
ir džiugina savo nuostabiu linksmumu, bet niekada neper
žengia ribų, nors ir labiausiai paikiodami. 

Šeimininkai sulaukia ir malonių staigmenų: keturiolik
tosios vedybų sukakties proga du delegatai padovanoja 
didžiulį, įspūdingą penkiasdešimties kilogramų vainiką, 
nupintą iš daržovių, ir pasodina iškilmių kaltininkus po 
išmoningu baldakimu. Iškilnioje tyloje jauniausia mergai
tė oriai deklamuoja proginę poemą. 
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Poemos autorė — Mania. Sukūrė ją, įkvėpimo pagauta 
matuodama ilgais žingsniais kambarį. Poema baigiasi taip: 

Šventą Liudviką atšventę, 
Norim iškylą surengti. 
Mums pakvieskit kavalierių, 
Kad turėtume gerbėjų, 
Jūsų pavyzdžiu pasekę, 
Laukti mes ilgai nelauksim: 
Prie altoriaus žengsim drąsiai... 

Prašymas neliko be atsako. Šeimininkai tuoj skelbia 
didelį balių. Ponia Fleri užsako pyragų, žvakių, vainikų. 
O Mania ir Helia suka galvą, kaip apsirengsiančios tą ne
paprastą naktį. 

Ne taip jau lengva žaviai atrodyti, kai esi neturt inga 
ir kai prasta siuvėja pasiuva tau dvi sukneles per metus: 
vieną — balinę, kitą — kasdienę. Susiskaičiavusios pini
gus, seserys nusprendžia: tiulinis Manios suknelės viršus 
gerokai apdilęs, bet mėlyno satino pamušalas dar visai ge
ras. Reikia važiuoti į miestą, nusipirkti pigesnio mėlyno 
tarlatano, juo pakeisti netikusį tiulį, o nenudėvimą pa
mušalą palikti tą patį. Paskui vienur prisiūti kaspinėlį, 
kitur — surišti mazgą, paaukoti kelis rublius rusviems 
ševro bateliams, prisiskinti sode gėlių, prisegti puokštelę 
prie korsažo ir kelias rožes — prie plaukų. 

Vakare, švento Liudviko dieną, kai muzikantai derina 
instrumentus, o nuostabiai graži Helia skrajoja po šventiš
kai papuoštus namus, Mania paskutinįsyk apsižiūri veidro
dyje. Iš tikrųjų viskas labai puiku: ir dailus standus tarla-
tanas, ir gyvos gėlės prie skaistaus veido, ir žavūs nauji 
bateliai. Bet paryčiais Mania išmes batelius: ji tiek šoks 
šią naktį, jog auštant jie liks be puspadžių! 

* * * 
Po daugelio metų mano motina kartais minėdavo tas 

džiugias dienas švelniai, tarytum nuolankiu balsu. Žiūrė
davau į išvargusį veidą, nualintą pusės šimtmečio rūpesčių 
ir didžio mokslinio darbo. Ir dėkodavau likimui, kad, prieš 
nukreipdamas šią moterį rūstaus, nepermaldaujamo pašau
kimo keliu, leido jai pasivažinėti rogėmis po beprotiškus 
karnavalus ir plėšyti naujus batelius per naktinį balių. 
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K e t v i r t a s s k y r i u s 

PASAUKIMAS 

Aš bandžiau pavaizduoti Manios Sklodovskos vaikystę 
ir paauglės metus, jos mokslą ir pramogas. Ji sveika, dora, 
jautri ir linksma. Jos širdis sklidina meilės. Pasak mokyto
jų, ji „nepaprastai gabi" puiki mokinė, bet neišsiskiria iš 
kitų vaikų, savo bendraamžių, kokiais ypatingais gabu
mais. Dar niekuo nepasireiškia jos talentas. 

O štai ki tas jos, jau subrendusios merginos, portretas. 
Jis daug rimtesnis. Ilgainiui nublanksta brangūs veidai, tik 
Mania jų nepamirš ligi paskutinės dienos. Pamažu keičiasi 
ir artimų žmonių ratas. Dingsta praeity pensionas, gimna
zija, nutrūksta pažiūrėti tokie tvirt i draugystės ryšiai, la
bai greit silpstantys, nesustiprinti kasdienio bendravimo. 
Manios pašaukimui padeda išryškėti du sąžiningi, ne
paprastai geri ir supratingi, brangiausi ir artimiausi žmo
n ė s — tėvas ir vyresnioji sesuo. 

Norėčiau parodyti , kaip, bendraujant su tais žmonėmis, 
Manios galvoje brendo mintys apie ateitį. 

Diduma žmonių tokiais atvejais puoselėja neįgyvendi
namas svajones, o kokie gi kuklūs — nors iš pažiūros ir 
drąsūs — būsimosios Marijos Kiuri norai! 

* * * 
Rugsėjo mėnesį, apsvaigusi nuo keturiolikos mėnesių 

laimės, Mania grįžta Varšuvon į naują butą šalia gimna
zijos, kur mokėsi vaikystėje. 

Seimą persikraustė iš Miško į Novolipkų gatvę, iš pa
grindų pasikeitus Sklodovskių gyvenimui. Sulaukęs gar
bingo amžiaus, mokytojas išsaugojo savo vietą gimnazi
joje, bet atsisakė įnamių. Naujas butas buvo mažesnis, 
jaukesnis, bet ir skurdesnis, ir ten su visa šeima įsikėlė 
Mania. Aplinka ir draugija skatina galvoti, imtis rimto 
darbo. 

Susitikę Sklodovskį pirmą sykį, žmonės palaikydavo jį 
rūsčiu. Trisdešimt metų darbo vidurinėse mokyklose su
teikė tam apkūniam nedideliam vyriškiui tam tikro iškil
numo, o kai kurie bruožai sakyte sakė jį esant pavyzdin-
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gą pedagogą: tamsūs, visada kruopščiai išvalyti drabužiai, 
santūrūs gestai, pamokomas tonas. Kiekvienas jo poelgis 
gerai apgalvotas. Je i rašo laišką — sakinys logiškas, rašy
sena glausta. Je i per atostogas veda vaikus pasivaikščio
ti — negali būti jokių atsitiktinumų. Iš anksto sudarytas 
maršrutas eina per įžymiausias vietas, ir mokytojas žings
niuodamas iškalbingai aiškina peizažo grožį ar kokio is
torinio paminklo svarbą. 

Mania net nepastebi šių pedagogo įpročių. Ji visa šir
dimi myli tėvą. Jis — jos globėjas, jos mokytojas. Ji be
veik tiki, jog tėvas — visažinis. 

Iš tikrųjų Sklodovskis žino viską — ar beveik viską. 
Kurioje Europos šalyje nūnai rastum tokios erudicijos 
kuklų vidurinės mokyklos mokytoją? Šeimos galva, jis vos 
ne vos suduria galą su galu ir drauge spėja plėsti savo aki
ratį, rausdamasis moksliniuose žurnaluose, kurių ne taip 
jau paprasta gauti. J is domisi chemijos ir fizikos mokslų 
laimėjimais, taip pat moka lotynų ir graikų kalbas, lais
vai kalba ne tik lenkiškai ir rusiškai, bet ir prancūziškai, 
angliškai, vokiškai, verčia į gimtąją kalbą gražiausius už
sienio autorių poezijos ir prozos kūrinius. Kuria eilėraš
čius, kuriuos kruopščiai surašo į paprastą mokyklinį są
siuvinį pusiau juodais, pusiau žaliais viršeliais: Mano 
draugams metinių proga. Vestuvių tostas. Mano buvusiems 
mokiniams... 

Kas šeštadienį ponas Sklodovskis drauge su sūnum ir 
trimis dukromis vakarą paskiria literatūrai. J ie šnekučiuo-
ja susėdę aplink garuojantį virdulį. Senas tėvas deklamuo
ja eiles arba garsiai skaito kokią knygą. Vaikai klausosi 
nuoširdžiai žavėdamiesi: šis mokytojas praplikusia kakta, 
putliu ir romiu veidu ir žila barzdele turi nepranokstamą 
skaitovo talentą. Kas šeštadienį mielas balsas supažindina 
Manią su geriausiais pasaulinės l i teratūros kūriniais. Ka
daise jis sekdavo pasakas, skaitydavo kelionių knygas, 
sklandžiai, lengvai versdavo į lenkų kalbą „Deividą Ko-
perfildą". Ir štai dabar tas pats balsas, prikimęs nuo ne
suskaitomų pamokų gimnazijoje, keturiems atidiems 
klausytojams deklamuoja lenkų romantikus, Lenkijos ver
govės ir sukilimų laikų poetus: Slovackį, Krasinskį, Mic
kevičių. Skleisdamas nučiupinėtus tomelius — kai kurie 
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jų caro uždrausti ir išleisti slapčiomis,— senas mokytojas 
skanduoja „Pono Tado" 1 herojinius posmus, skausmingas 
„Kordiano" 2 eiles. 

Mania niekada nepamirš tų vakarų. Tėvo dėka j i bręs
ta re to turiningumo intelektualioje aplinkoje, prieinamoje 
tik nedaugeliui merginų. Tvirti ryšiai sieja Manią su žmo
gum, kuris su tokia meile stengiasi, kad jos gyvenimas būtų 
įdomus ir prasmingas. Nerimo graužiama širdimi ji jaučia 
slaptą pono Sklodovskio gėlą, dangstomą tar iama ramy
be, mato nepaguodžiamo našlio, pažeminto, pasmerkto 
vilkti priklausomybės naštą valdininko liūdesį. Jaučia, 
kaip tas sąžiningas žmogus graužiasi ir tylomis sau prie
kaištauja lengvabūdiškai pražudęs nedidelį turtą. 

Kartais nelaimingasis nesusitvardo ir ima graudžiai 
aimanuoti : 

— Kaip aš galėjau iššvaistyti tokius pinigus! Juk aš 
svajojau duoti jums gerą išsilavinimą, parodyti pasaulį, 
išsiųsti mokytis į užsienį... O štai viską sugadinau! Nebe
turiu pinigų ir negaliu jums padėti. Netrukus ir pats tap
siu jums našta. Ką gi jūs darysite? 

Mokytojas sunkiai dūsauja ir, atsigręžęs į vaikus, lau
kia, kad jie šoks jį guosti savo džiugiais prieštaravimais. 
Štai jie, jo vaikai, susibūrę aplink žibalinę lempą, apšvie
čiančią nedidelį kabinetą ir meiliai prižiūrimas gėles. Ke
turios plačios kaktos, keturios drąsios šypsenos... Žvitrios 
akys — vienos melsvos, kitos pelenų spalvos — dega ta 
pačia ugnimi, ta pačia viltimi: 

— Mes jauni. Mes stiprūs. 

* * * 
Pono Sklodovskio būgštavimai suprantami. Šiais me

tais sprendžiamas vaikų likimas, o jų padėtis toli gražu 
nepavydėtina. 

Atsakymas aiškus: mokytojo atlyginimo vos užteko 
apmokėti butui, maistui, tarnaitei, juo labiau kad netrukus 
jis turėjo išeiti į pensiją ir tenkintis menkais grašiais. Va-

1 „Ponas Tadas" — didžiojo lenkų poeto Adomo Mickevičiaus poema. 
„Kordianas" — garsaus lenkų poeto Julijaus Slovackio drama. 
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dinasi, Juzefai, Broniai, Heliai ir Maniai reikėjo tuoj pat 
pradėti rūpintis duonos kąsniu. 

Savaime suprantama, dviejų pedagogų sūnui ir dukte
rims pirmiausia dingtelėjo į galvą mokytojauti . „Medi
cinos studentas ieško repetitoriaus vietos". „Mergina su 
viduriniu išsilavinimu už nedidelį užmokestį gali mokyti 
aritmetikos, geometrijos, prancūzų kalbos". Sklodovskiai 
įsilieja į gretas šimtų jaunų inteligentų, kurie Varšuvoje 
verčiasi privačiomis pamokomis... 

Nedėkingas amatas. Šešiolikos su puse metų Mania su
žino, koks vargas ir pažeminimas laukia repetitorės. Ilgi 
žygiai po miestą per lietų ir šaltį. Kaprizingos arba tingios 
mokinės. Mokinių tėvai laiko tave kiaurai perpučiamuo
se prieškambariuose („Tegu panelė Sklodovska teikiasi 
palaukti.. . duktė ateis po penkiolikos minučių!") arba pap
rasčiausiai išsiblaškę pamiršta mėnesio pabaigoje sumo
kėti tuos kelis rublius, kurių taip ilgai laukei ir kuriuos 
tikėjaisi gauti šiandien rytą! 

Artėja žiema. Novolipkų gatvė, nykus gy valio j imas, 
ir visos dienos panašios viena į kitą. 

Namuose nieko nauja,— rašo Mania.— Gėlės auga 
gerai, azalijos žydi. Lansė miega ant kilimėlio. Gucia, mūsų 
padienė tarnaitė, perdažė mano suknelę ir dabar persiuva: 
išeis gana padori ir net gražutė! Bronios suknelė jau pasiū
ta ir neblogai atrodo. Aš niekam nerašau, visai neturiu 
laiko, o pinigų — dar mažiau. Buvo atėjusi tokia ponia 
teirautis dėl pamokų, susižinojusi apie mus iš bendrų pažįs
tamų. Kai Bronia pasakė, kad imame po penkiasdešimt 
kapeikų už pamoką, ponia spruko kaip nuplikyta! 

Ar Mania buvo paprasčiausia bekraitė, veikli ir nuo
voki panelė, kuriai visų svarbiausia — turėti kuo daugiau 
mokinių? Anaiptol!.. Tik vargo spaudžiama, ji narsiai 
užsikrovė sunkią privačių pamokų naštą. Iš tikrųjų ji gy
vena kitą — slaptą, jaudinantį — gyvenimą. Kaip diduma 
tos aplinkos ir to meto lenkių, Mania sklidina pakilių 
svajonių. 

Visas jaunimas puoselėja širdy patriotinius jausmus. 
Jų ateities planuose pirmauja ne rūpinimasis asmenine ge
rove, meilė ar vedybos, o ryžtas tarnauti Lenkijai. Vienas 
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svajoja apie aktyvią kovą ir, nebijodamas mirties, daly
vauja sąmoksluose. Kitas svajoja kovoti žodžiu ir imtis 
polemikos. Trečias svajoja atsiduoti tikėjimui, nes katali
kybė irgi savotiška priemonė, jėga, stojanti prieš stačia
tikius engėjus. 

Mania nebededa vilčių į katal ikybę. Iš įpročio, iš pado
rumo ji dar vaikščioja į bažnyčią. Tačiau jos tikėjimas, 
kadaise pakirstas motinos mirties, ilgainiui išvėso. Patyru
si stiprią dievobaimingos motinos įtaką, paskutinius šeše
rius septynerius metus ji gyvena turėdama prieš akis tė
vą, gana „atsainų" kataliką ir nesąmoningą laisvamanį. 
Iš vaikystės pamaldumo lieka tik migloti dvasiniai siekiai, 
troškimas garbinti ką nors didaus, pakilaus... 

Nors tarp jos draugių esama tikrų patriočių revoliucio
nierių, kurioms per neatsargumą ji netgi skolina pasą, 
Mania nebesvajoja dalyvauti pasikėsinimuose, svaidyti 
bombas į caro karietą ar Varšuvos gubernatoriaus ekipa
žą. Tuose inteligentijos sluoksniuose, kuriems priklauso 
Mania, pastebima ryški tendencija atsisakyti „tuščių chi
merų". Gana bergždžių apgailestavimų, gana gaivališkų 
bruzdėjimų dėl autonomijos! Dabar svarbiausia — dirbti, 
padovanoti Lenkijai kuo daugiau šviesių protų, lavinti 
liaudį, kurią carinė valdžia sąmoningai laiko tamsoje. 

To meto filosofinės teorijos nukreipia šį tautinį sąjū
dį savitu keliu. Prieš keletą metų Ogiusto Konto ir Her
berto Spenserio pozityvizmas Europoje padėjo naujo mąs
tymo pagrindus. Drauge Pastero, Darvino, Klodo Bernaro 
darbai akivaizdžiai įrodė nepaprastą tiksliųjų mokslų svar
bą. Varšuvoje — labiau nei kur kitur — vis mažiau domi
masi romantikų kūryba. Menas, jausmai kuriam laikui nus
tumiami į šalį. Jaunimas, linkęs kategoriškai samprotau
ti, staigiai iškelia chemiją ir biologiją, sumenkindamas 
literatūrą, ir ima šlovinti nebe rašytojus, o mokslininkus. 

Tačiau jei laisvose šalyse naujos idėjos plėtojamos 
atvirai, kitaip klostosi reikalai Lenkijoje, kur kiekviena 
laisva mintis laikoma įtartina. Naujos teorijos keliauja ir 
sklinda slapčiomis. 

Grįžusi į Varšuvą, Mania Sklodovska netrukus patenka 
į karštų „pozityvisčių" draugiją. Ypač didelę įtaką jai daro 
panelė Piasecka, dvidešimt šešerių dvidešimt septynerių 
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metų mergaičių gimnazijos mokytoja, liesa, negraži, bet 
savotiškai patraukli blondinė. Įsimylėjusi studentą Norbli-
ną, neseniai išmestą iš universiteto už politinę veiklą, ji 
ima aistringai domėtis šiuolaikinėmis doktrinomis. 

Iš pradžių Mania gana nepatikliai ir nedrąsiai svarstė 
kraštutines draugės idėjas, bet veikiai pati jomis persiėmė. 
Kartu su seserimis Bronia ir Helia ir jų drauge Marija 
Rakovska ji pri imama į vadinamąjį „Laisvąjį universite
tą", kur dėstytojai, palankūs žinių trokštančiam jaunimui, 
skaito anatomijos, gamtos mokslų, sociologijos paskaitas. 
Skaitomos jos slapta čia pas panelę Piasecką, čia kuriame 
kitame bute. Susirinkę po aštuonis dešimt žmonių, moks
leiviai užsirašinėja paskaitas, keičiasi brošiūromis, straips
niais. Visi dreba, vos išgirdę menkiausią triukšmą. Jeigu 
juos aptiktų policija, visiems grėstų kalėjimas. 

Aš puikiai prisimenu šiltą intelektualinio ir visuomeni
nio artumo atmosferą,— po keturiasdešimties metų rašė 
Marija Kiuri.— Mūsų galimybės buvo menkos, todėl vargu 
ar galėjome pasiekti ženklesnių rezultatų, tačiau aš tvirtai 
tikiu, kad tik tos idėjos, kuriomis tada vadovavomės, iš 
tikrųjų padeda visuomenei progresuoti. Netobulinant as
menybės, neįmanoma sukurti geresnio gyvenimo. Užsi
brėžęs tokį tikslą, kiekvienas mūsų turi ugdyti savo asme
nybę, prisiimdamas tam tikrą atsakomybę už Žmonijos 
likimą: mūsų pareiga — padėti tiems, kuriems galime būti 
kuo nors naudingi. 

„Laisvasis universitetas" neapsiriboja vien buvusių 
gimnazistų lavinimu. Patys klausytojai tampa mokytojais. 
Panelės Piaseckos skatinama, Mania ima mokyti paprastas 
moteris. Ji skaito knygas vienos ateljė siuvėjoms ir pama
žu kaupia joms lenkų li teratūros biblioteką. 

Galima įsivaizduoti, su kokiu užsidegimu septyniolika
metė mergina atsiduoda šiam darbui! Jos vaikystė prabė
go tarp paslaptingų įstabių daiktų — tėvo fizikos prietaisų, 
ir, dar neatėjus tiksliųjų mokslų „madai", ponas Sklodovs-
kis įdiegė dukrai savo aistrą. Tačiau šis pasaulis jau per 
ankštas kunkuliuojančiai Manios prigimčiai. Ji puola į ki
tas pasaulio pažinimo sritis. Domisi Ogiustu Kontu. Domisi 
visuomenės vystymosi dėsniais. Svajoja ne tik studijuoti 
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matematiką ir chemiją. Trokšta pakeisti esamą visuomeni
nę santvarką. Trokšta šviesti liaudį. Pagal idėjų pažangu
mą ir dvasios taurumą Mania — tikra socialiste. Tačiau 
ji neįstoja į Varšuvos studentų socialistų būrelį. Jos laisva 
dvasia baidosi partinės drausmės, o tėvynės meilė laiko 
atstu nuo marksizmo, internacionalizmo. Pirmiausia ji 
nori tarnauti savo šaliai. 

Mania dar nesuvokia, kad iš daugelio svajonių reikės 
pasirinkti vieną. Tuo tarpu su tokiu pat įkarščiu ji puose
lėja patriotinius jausmus, žavisi humanistinėmis idėjomis 
ir tenkina dvasinius poreikius. 

Pasinėrusi į naujas teorijas, į audringą veiklą, ji lieka 
tokia pat žavi. Griežtas auklėjimas, dorybingų tėvų pavyz
dys sergsti jos jaunystę, saugo nuo kraštutinumų. Entuziaz
mas, net aistringumas visada darniai derinasi su santūriu 
orumu, savitu žavesiu, būdingu jos prigimčiai. Niekada 
nepastebėsime jos stovint revoliucinga poza arba demons
truojant laisvas manieras. Niekada nepriklausoma Mania 
nekalbės žargonu. Niekada neateis jai į galvą mintis už
sirūkyti cigaretę... 

Ištaikiusi laisvo laiko tarp pamokų, užsiėmimų siuvi
mo ateljė ir slaptų anatomijos paskaitų, ji užsidaro savo 
kambary, skaito, rašo. Kur dingo tie laikai, kai ji rydavo 
„kvailus pramoginius romanus"? Dabar ji ryja Dostojevs
kį ir Gončiarovą, ir Boleslavo Prūso „Emancipantes", kur 
susitinka su tokiomis pat kaip ji lenkaitėmis, siekiančiomis 
dvasinės kultūros. Slaptame sąsiuvinyje atsispindi jaunos 
merginos vidinis gyvenimas, godus siekimas žinių ir įvai
riapusiais gabumais apdovanotos asmenybės blaškymasis: 
dešimt puslapių piešinių pieštuku — kruopščių Lafonteno 
pasakėčių iliustracijų; vokiečių ir lenkų poetų eilės; Makso 
Nordau „Melo sąlyginumo" ištrauka; Krasinskis, Slovac
kis, Heinė; t rys puslapiai Renano „Jėzaus gyvenimo", 
prasidedantys žodžiais: „Ligi jo (Jėzaus) dar niekas nie
kada savo gyvenime nėra labiau vert inęs Žmonijos inte
resų už šio pasaulio tuštybę..."; rusų filosofų darbų ištrau
kos; Luji Blano straipsnio fragmentas, Brandeso puslapis; 
vėl gėlių, gyvulių piešiniai; vėl Heinė; jos pačios išversti 
į lenkų kalbą Miusė, Siuli Priudomo, Fransua Kopė eilėraš
čiai. 
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Kiek prieštaravimų! Mat „emancipuotoji moteris", nie
kindama koketavimą, trumpai nusirėžia nuostabius švie
sius plaukus ir vis dėlto slapčia ilgisi meilės, ištisai nusi
rašo žavų, bet lėkštoką eilėraštį: 

Je i vis dėlto jums išpažinčiau savo meilę, 
Dar nežinia, ką tartumėt, žavioji mėlynake.. . 

Vargu ar Mania drįsta prisipažinti savo nesutaikomoms 
draugėms, kad žavisi „Sudie, Siuzon" ir „Sukulta vaza". 
Vargu ar prisipažįsta sau pačiai. Paprasto kirpimo sukne
le, trumpomis garbanomis, kurios, užuot pabrėžusios jos 
originalumą, daro ją stebėtinai panašią į baikščią paauglę, 
ji bėgioja po susirinkimus, klausosi paskaitų, ginčijasi, 
karščiuojasi. Savo draugėms deklamuoja Asnyko eiles, 
įkvėptas karštos tėvynės meilės ir tapusias jaunimo credo: 

Ieškokit spindulio skaistaus Tiesos, 
Ieškokite nežinomų, naujų kelių. 
...Kai dar toliau Žmonijos žvilgsnis prasiskverbs, 
Net ir tada pakankamai stebuklų atsivers. 
...Kiekvienoje epochoj gimsta naujos svajos 
Ir blėsta vakarykštės kaip sapnai. 
Uždekit šviesulį Žinijos 
Ir šimtmečių darbuos sukurkit nauja... 
Statykit Rūmus ateities... 

Dovanodama Marijai Rakovskai nuotrauką, kurioje 
j iedvi su Bronia jausmingai susiglaudusios, Mania skersai 
veidų brūkštelėja lemtingą užrašą: „Idealiai pozityvis-
tei — nuo dviejų pozityvių idealisčių." 

* * * 
Mūsų dvi „pozityvios idealistės" drauge praleidžia va

landų valandas, kurdamos ateities planus. Deja, nei Asny-
kas, nei Brandesas nenurodo, kaip galima gauti aukštąjį 
išsilavinimą mieste, kur universi tetan nepriimamos mo
terys. Juo labiau jie negali patarti , kaip greitai sukrauti 
turtus pusrublinėmis pamokomis! 

Taurioji Mania puola į neviltį. Nors ir jauniausia šei
moje, ji tariasi esanti atsakinga už vyresniųjų ateitį. Laimė, 
kad nereikia per daug rūpintis Juzefu ir Helia: jaunuolis 
netrukus taps gydytoju, o gražioji nenuorama Helia vis dar 
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neapsisprendžia, kuo bus: mokytoja ar dainininke, dainuo
ja iš visos gerklės, renka diplomus ir drauge atstumia jau
nikius vieną po kito. 

Bet užtat Broniai.. Kaip padėti Broniai? Kai tik baigė 
gimnaziją, ją užgriuvo namų rūpesčių našta. Pirkdama pro
duktus, ruošdama valgius, v i rdama uogienes, Bronia tapo 
puikia šeimininke, bet ji eina iš proto pagalvojusi, kad 
nieko daugiau nepasiekė. Mania žino, kas graužia seserį: 
jos didžiausia svajonė — važiuoti į Paryžių studijuoti me
dicinos, paskui grįžti į Lenkiją ir dirbti kaime. Vargšelė 
jau sutaupė truputį pinigų, bet pragyvenimas svetur toks 
brangus! Kiek mėnesių, kiek metų ji dar turės laukti? 

Mania tokia jau apsigimusi, kad Bronios akivaizdus 
nervingumas ir nusiminimas neduoda jai ramybės. Ji pa
miršta savo tokį pat karštą troškimą atsidurti „žadėtojo
je žemėje", savo slaptą svajonę įveikti tūkstančius kilo
metrų, skiriančių ją nuo Sorbonos, įgyvendinti didžiausią 
savo troškimą — įgyti aukštąjį mokslą, paskui su tuo ne
įkainojamu lobiu grįžti į Varšuvą ir būti kuklia savo 
brangiųjų lenkų mokytoja. 

Ne tik kraujo ryšiai skatina Manią sielotis dėl Bronios 
likimo, bet ir taurūs jausmai. Juk mirus poniai Sklodovs-
kai, Bronia ja rūpinosi ir mylėjo ją kaip motina. 

Toje draugiškoje šeimoje abi seseris siejo ypatingi 
abipusiai saitai. Jos savotiškai viena kitą papildo: jaunėlė 
gerbia vyresniąją už praktiškumą ir didesnę gyvenimo 
patirtį, dalijasi su ja kasdienio gyvenimo rūpesčiais. Jau
nėlė, daug drovesnė ir jausmingesnė,— Broniai puikiausia 
draugė, savo dėkingumu ir nesąmoningu troškimu atly
ginti skolą sutvirtinanti jųdviejų draugystę. Kartą, kai 
Bronia, rašinėdama popiergalyje skaičius, tūkstantąjį kartą 
skaičiuoja, kiek turi ar veikiau neturi pinigų, Mania dro
žia jai tiesiai į akis: 

— Pastaruoju laiku aš daug galvojau. Kalbėjausi ir su 
tėvu. Ir, man regis, radau išeitį. 

— Išeitį? 
Mania pasislenka prie sesers. Įkalbėti Bronią bus ne

lengva. Reikia deramai pasvert i kiekvieną žodį. 
— Tai va. Kiek mėnesių galėtum gyventi Paryžiuje 

už savo santaupas? 
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— Užteks kelionei ir vieneriems mokslo metams uni
versitete,— greit atsako Bronia.— Betgi žinai, medicinos 
fakultete reikia mokytis penkerius metus. 

— Tu supranti, Bronia, kad pusrublinėmis pamokomis 
mes niekada neišbrisime iš bėdos. 

— Ir ką gi daryti? 
— Sudarysime sąjungą. Je i grumsimės kiekviena sky

rium, nei tau, nei man nepavyks išvažiuoti į užsienį. O jei 
priimsi mano sąlygas, sėsi į traukinį jau šį rudenį, po kelių 
mėnesių. 

— Mania, tu išprotėjai! 
— Anaiptol! Iš pradžių leisi savo pinigus, o paskui aš 

pasistengsiu tau siųsti pragyvenimui, ir tėvas taip pat. 
Tuo pačiu metu taupysiu pinigus ir savo mokslui. Kai būsi 
gydytoja, aš važiuosiu mokytis, o tu man padėsi. 

Bronios akys pritvinsta ašarų. Ji suvokia tokio pasiūly
mo taurumą. Tačiau Manios programoje jai lieka neaiškus 
vienas punktas. 

— Nesuprantu... Nejaugi tu tikiesi užsidirbti tiek 
pinigų, kad galėtum siųsti man, gyventi pati ir dar tau
pyti? 

— Taigi! — kaip niekur nieko atsako Mania.— Mat aš 
radau išeitį! Įsitaisysiu guvernante į kokią nors šeimą. Tu
rėsiu pastogę, išlaikymą, švarius drabužius ir dar gausiu 
keturis šimtus rublių per metus, o gal ir daugiau... Kaip 
matai, viskas gerai. 

— Mania... Maniusia!.. 
Bronios anaiptol nejaudina tai, kad Mania taps priklau

soma. Jai , t ikrai „idealistei", kaip ir seseriai svetimi visuo
menės prietarai . Ne tai... o mintis, jog Mania, suteikdama 
jai galimybę nedelsiant imtis mokslo, pasmerkia save 
nemaloniam amatui, skausmingam laukimui. Ir ji prieši
nasi. 

— O kodėl aš turiu važiuoti pirma? Kodėl mudviem 
nesusikeitus vietomis? Tu tokia gabi... tikriausiai gabesnė 
už mane. Tu labai greitai iškilsi. Kodėl aš? 

— Ak, Bronia, nebūk kvaila! Juk tau dvidešimt metų, 
o man — septyniolika. Tu jau dievaižin kiek laiko tūpčio
ji apie krosnį, o man dar viskas priešaky. Tokios pat nuo
monės ir tėvas: savaime suprantama, vyresnioji turi va-
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žiuoti pirma. Kai versies praktika, galėsi apipilti mane 
auksu — beje, to labai tikiuosi. Pagaliau padarysime šį tą 
protinga, iš tikrųjų naudinga... 

* * * 
1885 metų rugsėjo rytą romi mergina laukia savo eilės 

samdos agentūros priimamajame. Iš dviejų turimų suk
nelių ji pasirinko kuklesnę. Ant galvos padėvėta skrybė
laitė, smeigtukais šiaip ne taip susegtos garbanos, ataugu
sios per kelis paskutinius mėnesius. Mokytojai — kad ir 
„pozityvistei"! — negalima vaikščioti trumpai kirptais 
plaukais. Mokytoja turi a trodyti nepriekaištingai, papras
tai, taip kaip visi žmonės. 

Atsidaro durys. Liesa moteris liūdnu veidu eina per 
priimamąjį ir, jau žengdama gatvėn, linktelėja Maniai. 
Likimo draugė. Ką tik j iedvi sėdėjo greta ant pintų kė
džių, vienintelių pri imamojo baldų, linkėjo viena kitai 
sėkmės. 

Mania atsistoja. Ji staiga sutrinka. Mašinaliai sugniau
žia rankoje pluoštelį popierių ir laiškų. Gretimame kam
baryje prie mažyčio rašomojo stalo sėdi apkūni dama. 

— Ko pageidaujate, panele? 
— Guvernantės vietos. 
— Turite rekomendacijų? 
— Taip... Jau esu mokytojavusi. Stai mokinių tėvų 

atsiliepimai. Stai atestatas. 
Agentūros direktorė profesionaliu žvilgsniu peržiūri 

Manios dokumentus. Susidomi. Pakelia galvą ir truputį 
atidžiau permeta akimis merginą. 

— Jūs puikiai mokate vokiečių, rusų, prancūzų, lenkų 
ir anglų kalbas? 

— Taip, ponia. Angliškai šiek tiek prasčiau... Bet galiu 
mokyti pagal oficialią programą. Aš baigiau gimnaziją 
aukso medaliu. 

— O!.. Kokios jūsų sąlygos? 
— Keturi šimtai rublių per metus ir visas išlaikymas. 
— Keturi šimtai,— kartoja dama abejingai.— Kas jūsų 

tėvai? 
— Mano tėvas — gimnazijos mokytojas. 
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— Gerai. Aš pasiteirausiu. Tikiuosi, ką nors jums su
rasiu. O kiek jums metų? 

— Septyniolika,— nukaisdama atsako Mania, bet, nar
siai šypsodama, tuoj priduria: — Greit sueis aštuoniolika. 

Dailiu „anglišku" braižu dama užpildo kandidatės kor
telę: 

Marija Sklodovska. Geros rekomendacijos. Gabi. Pa
geidaujama vieta: guvernantė. Atlyginimas: keturi šimtai 
rublių per metus. 

Ji grąžina Maniai popierius. 
— Ačiū, panele. Prireikus aš jums parašysiu. 

P e n k t a s s k y r i u s 

GUVERNANTĖ 

Mania — pusseserei Henrikai Michalovskai, 1885 m. 
gruodžio dešimtą: 

Mieloji Henrika, nuo to laiko, kai mudvi išsiskyrėme, 
aš gyvenu kaip kalinė. Kaip žinai, įsitaisiau pas advokatą 
B. Ir pikčiausiam priešui nepalinkėčiau gyventi tokiame 
pragare! Mano santykiai su ponia B. pagaliau pasidarė 
tokie įtempti, jog aš neištvėriau ir pasakiau jai viską į akis. 
O kadangi ji lygiai taip pat „žavisi" manimi, kaip ir aš ja, 
mudvi puikiai supratome viena kitą. 

Tai vieni tų turtuolių namų, kur, susirinkus svečiams, 
visi kalba prancūziškai — kaip kaminkrėčiai,— kur sąskai
tos apmokamos kas pusė metų, kur pinigai mėtomi į balą 
ir drauge šykščiai taupomas kiekvienas lašelis žibalo. 
Seimininkai laiko penkis tarnus, vaidina liberalus, bet iš 
tikrųjų namuose viešpatauja baisiausias nemokšiškumas. 
Pačiu saldžiausiu tonu visi drabstomi purvais — taip drabs
tomi, kad siūlo galo nelieka sauso. 

Čia aš truputį geriau pažinau žmogaus prigimtį, suži
nojau, kad romanuose aprašyti personažai egzistuoja tikro
vėje ir kad negalima turėti reikalų su turto sugadintais 
žmonėmis... 

Negailestingas paveikslas, nupieštas žmogaus, kuriam 
svetima pagieža, rodo, kokia dar naivi buvo Mania ir kiek 
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iliuzijų ji puoselėjo. Atėjusi į pirmą pasitaikiusią lenkų 
šeimą, ji tikėjosi rasti geraširdiškus tėvus, malonius vai
kučius. Buvo pasiryžusi prisirišti prie jų, pamilti juos. Ir 
koks žiaurus nusivylimas! 

Jaunosios guvernantės laiškai netiesiogiai leidžia įver
tinti ką tik palikto gimtojo židinio pranašumą. Aišku, ir sa
vame inteligentų būrelyje Maniai tekdavo susitikti niekin
gų žmonių, bet dar niekada ji nebuvo regėjusi tokio 
dvasios menkumo, savanaudiškumo, tokio negarbingo el
gesio. Namuose kiek gyva nebuvo girdėjusi negražaus ar 
nepadoraus žodžio. Šeimyniniai vaidai, pikti liežuviai Sklo-
dovskiams būtų įvarę siaubą. Kiekvieną sykį, susidūrusi su 
kvailumu, smulkmeniškumu ar vulgarumu, Mania stebė
damasi piktinasi. 

Manios jaunystės bendrų taurumas ir aukštas intelek
tas, ko gero, padėtų mums įminti vieną mįslę, kuri neduoda 
mums ramybės... Kodėl artimieji anksčiau nepastebėjo 
merginos pašaukimo, jos nepaprastų gabumų? Kodėl, užuot 
siuntę į Paryžių mokytis, leido jai dirbti guvernante? 

Tarp išimtinai gabių žmonių, tarp trijų jaunuolių, aukso 
medaliais baigusių vidurinį mokslą, tokių pat kaip ji paaug
lių, darbščių, atkakliai siekiančių tikslo, būsimoji Marija 
Kiuri nebuvo išimtis. Ribotų žmonių aplinkoje nepaprasti 
gabumai iškart atkreipia dėmesį, stebina, sukelia kalbas. 
O čia po vienu stogu auga Juzefas, Bronia, Helia ir Ma
n i a — visi gabūs, žingeidūs. Todėl niekas šeimoje — nei 
jauni, nei seni — nepastebėjo, kad vienas jų — neprilygs
tamo proto, nepamatė itin ryškių jo pasireiškimų. Niekas 
dar nenujaučia, jog Mania — kitokios prigimties, ne tokia 
kaip brolis ir seserys. Ji pati to nenumano. 

Lygindama save su artimaisiais, iš kuklumo Mania save 
menkina. Tačiau, kai naujo amato vedama mergina paten
ka į buržuazines šeimas, jos pranašumas krinta į akis. Ir 
tai džiaugdamasi pamato net pati Mania. Mergina, niekada 
nevertinusi ir nepavydėjusi nei kilmės, nei turtų teikiamo 
pranašumo, ima didžiuotis savo šeima ir auklėjimu. Jos 
atsiliepimuose apie „šeimininkus" kartais prasikiša tru
putis paniekos ir naivoko puikavimosi. 

Remdamasi karčia patirtimi, Mania ne tik ėmė savaip 
vert inti žmoniją ir „turto sugadintus žmones". Ji taip pat 
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suprato, kad Broniai išdėstytą planą būtina iš pagrindų 
keisti. 

Įsitaisydama Varšuvoje, Mania tikėjosi užsidirbti ne
mažai pinigų ir drauge išvengti skaudžios tremties. Jaunutė 
guvernantė puoselėjo viltį, kad, gyvenant mieste, taip 
neslėgs darbas. Be to, būsianti netoli namų, galėsianti 
kas dieną vienu kitu žodžiu persi tart i su tėvu, palaikyti 
ryšį su „Laisvojo universi teto" draugais ir, galimas daik
tas, toliau mokytis, lankyti kokius vakarinius kursus. 

Tačiau viena auka reikalauja kitos: negalima aukoti 
dalies savęs. Pasirodo, merginos pasirinktas kelias turi 
ir kitokių blogybių. Ji per mažai uždirba ir per daug iš
leidžia. Atlyginimas išeina po truputį kasdieniams pirki
niams, ir mėnesio pabaigoje atl ieka tik menkutė sumelė. 
O juk reikia galvoti apie paramą Broniai, kuri, išvykusi 
Paryžiun drauge su Marija Rakovska, vos suduria galą su 
galu Lotynų kvartale . Be to, netrukus išeis į pensiją ir 
ponas Sklodovskis. Greit ir senukui reikės padėti. Ką gi 
daryti? 

Mania ilgai nesvarsto. Prieš kelias savaites jai buvo 
pasiūlyta gerai apmokama guvernantės vieta provinci
joje... Pasakyta — padaryta! Ji sutinka važiuoti į tolimą 
užkampį. Tai šuolis į nežinią. Teks keleriems metams 
palikti artimuosius, gyventi visiškoje vienatvėje. O kur 
dėsies? Atlyginimas didelis, o tokiame užkampyje daug 
neišleisi. 

— Man taip patinka gyventi gryname ore! — guodžia 
save Mania.— Kaip apie tai anksčiau nepagalvojau? 

Apie savo sprendimą ji rašo pusseserei Henrikai: 

Dabar ilgai nebeturėsiu laisvės, nes, truputį pasvyra
vusi, sutikau nuo sausio pirmos užimti vietą Plocko guber
nijoje su penkių šimtų rublių metiniu atlyginimu. Tą pačią 
vietą, kuri ne per seniausiai man buvo siūloma ir kurią 
pražiopsojau. Tie žmonės nepatenkinti guvernante ir dabar 
nori paimti mane. Beje, galimas daiktas, ir aš jiems ne
įtiksiu! 

1886 metų sausio pirma, šalta rūškana išvykimo die
na — viena skaudžiausių Manios gyvenime. Ji narsiai 
atsisveikina su tėvu. Dar sykį paskiemeniui kartoja adre-
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są: panelei Marijai Sklodovskai. Ponas ir ponia Z. Sčiukai, 
per Pžasnyšą. 

Mania lipa į vagoną. Dar akimirką mato tėvą, dar spėja 
jam nusišypsoti. Ir staiga ją apima dar niekad nepatirtas 
vienatvės jausmas. Viena, pirmą kartą gyvenime ji viena! 

Tą aštuoniolikametę mergai tę ūmai perima baimė. Sė
dėdama traukiny, kuris pūkšdamas neša ją į svetimus na
mus, Mania dreba iš drovumo ir siaubo. O jeigu nauji 
šeimininkai bus tokie kaip ankstesnieji? Jeigu, jai išvykus, 
staiga susirgs tėvas? Ar pamatys jį kada nors? Ar ji nepa
darė kvailystės?.. Dešimtys kankinančių klausimų apninka 
merginą, kai ji, prigludusi prie lango, žiūri į gęstančios 
dienos nušviestas bekraštes snieguotas lygumas ir kumš
teliu šluostosi ašaras. 

Trys valandos geležinkeliu, paskui keturios valandos 
rogėmis tiesiais keliais didingoje žiemos vakaro ramybėje. 
Ponai Z. prižiūri kunigaikščių Cartoryskių valdas ir nuo
moja vieną jo dvarą už šimto kilometrų į šiaurę nuo Var
šuvos. Speiguotą naktį privažiavusi prie namų durų, nuo
vargio apimta Mania lyg per sapną mato aukštą šeimininko 
siluetą, blausų jo žmonos veidą ir įdėmias, smalsumu de
gančias vaikų akutes. 

Šeimininkai sutinka guvernantę maloniai, pavaišina 
karšta arbata. Ponia Z. veda Manią į antrą aukštą, parodo 
jos kambarį ir palieka vieną su jos vargana manta. 

* * * 
Mania — pusseserei Henrikai, 1886 m. vasario trečią: 
...Stai jau mėnuo, kai gyvenu pas ponus Z. Turėjau 

pakankamai laiko apsiprasti su nauja vieta. Siuo tarpu 
jaučiuosi neblogai. Ponai Z.— puikūs žmonės. Su vyres
niąja dukterim Bronia užmezgiau draugiškus santykius, 
kad per daug nenuobodžiaučiau. Mano mokinė Andzia — 
netrukus jai sueis dešimt — labai gera mergytė, bet aikš
tinga ir išlepinta. Šiaip ar taip, nėra ko norėti angelėlio! 

Siame krašte visi dykinėja, tik ir galvoja apie pramo
gas, o kadangi ponai Z. laikosi atstu nuo tų ūžauto jų, atsi
ginti negali nuo apkalbų. Tik pamanyk, vos pagyvenau 
čia savaitę, ir mane apkalbėjo,— mat, nieko nepažinodama, 
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atsisakiau važiuoti baliun į Karvačą, čionykštį paskalų 
centrą. Ir nė kiek nesigailiu, nes ponai Z. parvažiavo iš 
baliaus tik pirmą valandą dienos; labai džiaugiuosi išven
gusi tokio išbandymo, juo labiau kad dabar nekaip jau
čiuosi. 

Per Tris Karalius ir pas mus buvo balius. Labai smagi-
nausi stebėdama svečius, vertus karikatūristo pieštuko. 

Jaunimas čia visai neįdomus: merginos — tikros viš
tos, tik už liežuvio traukiamos, išlemena žodį kitą. Atrodo, 
esama ir kitokių, protingesnių ir labiau išprususių. Kol 
kas viena Bronė (panelė Z.) man atrodo retas perlas tiek 
proto blaivumu, tiek požiūriu į gyvenimą. 

Dirbu septynias valandas per dieną: keturias — su 
Andzia, tris — su Bronia. Truputį per daug, bet ką be
veiksi! Mano kambarys antrame aukšte, erdvus, ramus, 
jaukus. Ponai Z. furi visą krūvą vaikų: trys sūnūs Varšu
voje (vienas universitete, du pensione), namie — Bronia 
(aštuoniolikos metų), Andzia (dešimties metų), trejų metu
kų Stasius ir Marička, šešių mėnesių kūdikis. Stasius labai 
juokingas. Auklė jam išaiškino, kad dievas — visur. Ir 
jisai įsibaiminęs klausia: „O jis manęs nepagaus? Ar ne
įkąs?" Visiems mums nežmoniškai smagu su juo! 

Mania nustoja rašyti, pasideda kotelį ant rašomojo 
stalo, pristumto prie pat lango, ir, su vilnone suknele 
nesibaimindama šalčio, išeina į balkoną. Ji netveria juoku, 
žiūrėdama į priešais atsiveriantį reginį. Argi ne juokinga, 
kad, išvažiuodama į nuošalią sodybą, įsivaizdavai kaimo 
peizažą, pievas ir miškus, o pirmąsyk atidarius kambario 
langą, staiga prieš akis išdygsta fabriko kaminas, kuris 
užtraukia dangų suodžiais ir iš kurio virsta juodžiausių 
dūmų stulpas? 

Kilometrų kilometrai aplink — nei giraitės, nei lankos: 
vien runkeliai, neapžvelgiami runkelių laukai. Rudenį 
tie balsvi, žemėti šakniavaisiai kraunami į jaučių traukia
mus vežimus ir iš lėto gabenami į cukraus fabriką. Tam 
fabrikui ir dirba valstiečiai: sėja, kaupia ir rauna runke
lius. Aplink tuos nykius raudonų plytų trobesius ir glau
džiasi Krasineco kaimo pirkelės. Upė, ir ta fabriko pa
vergta: atplaukia švari švarutėlė, o nuplaukia drumzlina, 
aptekusi purvinomis lipniomis putomis. 
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Ponas Z., garsus agronomas, susipažinęs su naujausiais 
mokslo laimėjimais, prižiūri du šimtus hektarų runkelių. 
Jam priklauso diduma cukraus fabriko akcijų. Jo namuose 
kaip ir kituose daugiausia kalbama apie fabriką. 

Apskri tai čia nėra jokių įžymybių. Net fabrikas, pažiū
rėti nemažas, vis dėlto tik įmonė, kokių apskrityje dešim
tys. Nedidelis ir Ščiukų dvaras: du šimtai hektarų šiame 
krašte — menkniekis. Ponai Z. turtingi, bet ne per daugiau
sia. Jų namas gražesnis už kitus, bet pilimi jo nepavadinsi 
ir labiausiai norėdamas. Tai veikiau senovinė vila, vienas 
tų nedailių dviaukščių trobesių dvišlaičiu stogu, nukabu
siu ant pilkšvų tinkuotų sienų, laukinių vynuogių pavė
nėmis ir įstiklintomis verandomis, kur traukia skersvėjai. 

Cia yra tik gražus nedidelis parkas priešais namus, 
vasarą turbūt labai mielas, su vejelėmis, krūmokšniais ir 
kroketo aikštele, apsodinta gražiai nugenėtais uosiais. 
Kitapus namo — sodas. Tolėliau — keturi raudoni stogai: 
kluonai, arklidės keturiasdešimčiai arklių ir tvartai šešias
dešimčiai karvių. O dar toliau, iki pat horizonto, driekiasi 
molingi runkelių laukai. 

„Ką gi, ne taip jau blogai įsitaisiau! — galvoja Mania, 
uždarydama langą.— Fabrikas, aišku, bjaurus. Bet tiktai 
jo dėka šiame užkampyje truputį judriau negu kur kitur. 
Nuolat važinėja žmonės iš Varšuvos. Pačiame fabrike yra 
būrelis inžinierių ir valdytojų, gana malonių žmonių. Ten 
galima pasiskolinti knygų, žurnalų. Ponios Z. prastas cha
rakteris, bet ji nebloga moteris. Jeigu ji ne visada maloniai 
elgiasi su guvernante, tai yra su manimi, matyt, pati kadai
se buvo guvernantė, tik jai pernelyg anksti nusišypsojo 
laimė. Jos vyras nuostabus, vyresnioji duktė — tikras an
gelas, vaikai — pakenčiami. Turiu jaustis laiminga!" 

Susišildžiusi rankas prie didelės koklinės krosnies, 
užimančios dalį sienos nuo grindų ligi lubų, Mania vėl 
sėdasi prie laiškų ir rašo, kol, pro duris pasigirdus valdin
gam šūktelėjimui „Panele Marija!", paaiškėja, jog šeimi
ninkai pasigedo guvernantės. 

Vieniša mergina rašo daug laiškų gal tik todėl, jog 
tikisi gauti atsakymą ir sužinoti Varšuvos naujienas. Iš 
lėto slenka savaitės ir mėnesiai, ir Mania aprašinėja arti
miesiems savo gyvenimą, gyvenimą samdinės, kuriai tenka 
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ir eiti kuklias pareigas, ir lankytis „aukštuomenėje", ir 
būtinai dalyvauti įvairiose pramogose. 

Ji rašo tėvui, Juzefui, Heliai ir savo mielajai Broniai. 
Rašo gimnazijos laikų draugei Kaziai Pžyhorovskai. Pus
seserei Henrikai, kuri, ištekėjusi Lvove, gyvena provin
cijoje kaip nuožmi „pozityviste", nuoširdžiai išsipasakoja 
jai savo paslaptis, nuoskaudas ir svajones. 

Mania — Henrikai, 1886 metų balandžio penktą: 
...Gyvenu taip, kaip paprastai gyvena mano padėties 

žmonės. Mokytojauju, skaitinėju, bet ne per dažniausiai, 
nes namuose amžinai būna svečių. Kartais jie mane labai 
nervina, nes mano Andzia yra iš tų vaikų, kurie džiaugiasi 
radę progą padykinėti, o paskui neįmanoma jos atvesti 
į protą. Šiandien mudvi vėl susipykome, nes ji nenorėjo 
įprastu laiku keltis. Galų gale čiupau ją už rankos ir iš
vilkau iš lovos. Ir nors atrodžiau rami, viduje virte viriau. 
Tu neįsivaizduoji, kiek man tokie menkniekiai kainuoja. 
Atrodo, mažmožis, bet po to aš valandų valandas esu kaip 
nesava. Bet aš turėjau paimti viršų! 

...Pokalbiai draugijoje? Paskalos, paskalos ir dar kartą 
paskalos. Apšnekami kaimynai, baliai, suėjimai ir t.t. 
O dėl šokių, tai geresnių šokėjų už čionykštes merginas 
reikėtų gerokai paieškoti. Šoka jos puikiai! Beje, jos visai 
neblogos merginos, kai kurios net gana protingos, tik 
niekas nelavina jų gabumų, o kvailos nesibaigiančios pra
mogos galutinai užgožė ir tai, ką joms buvo davusi gamta. 
Kai dėl vaikinų, pakenčiamų labai nedaug, o protingų dar 
mažiau... Ir jie, ir merginos stačiai baisisi tokių žodžių 
kaip „pozityvizmas", „darbininkų klausimas" ir panašiai,— 
aišku, sunku net įsivaizduoti, jog bent vienas kuris apsk
ritai kada nors buvo juos girdėjęs. Ponų Z. šeima palyginti 
kultūringa. Ponas Z.— senų pažiūrų žmogus, bet blaivaus 
proto, simpatiškas, nuovokus. Jo žmona — nelabai sugyve
nama moteris, bet kai moki prie jos prieiti, būna maloni. 
Man rodos, ji mane myli. 

Jei tu matytum, kaip pavyzdingai aš elgiuosi! Kas 
sekmadienį ir per visas šventes einu į bažnyčią, niekad 
neprasimetu nei galvos skausmu, nei persišaldymu, kad 
galėčiau likti namie. Beveik neužsimenu apie moterų 
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aukštąjį mokslą. Apskritai stengiuosi kaip galima santū
riau reikšti savo nuomonę, kaip ir pritinka mano pa
dėčiai. 

Per Velykas važiuosiu kelioms dienoms į Varšuvą. 
Vien apie tai pagalvojus, širdis daužosi iš džiaugsmo, 
ir tik vargais negalais tvardausi, kad nepradėčiau spy
gauti iš laimės... 

* * * 
Be reikalo Mania ironiškai rašo apie savo „pavyzdingą 

elgesį" — drąsi ir savita asmenybė ilgai pakęsti šitokio 
gyvenimo negali. „Pozityvi idealiste" nesikeičia, jai norisi 
būti kuo nors naudinga, grumtis. 

Kas dieną pabjurusiuose keliuose Mania susitinka vals
tiečių vaikus, berniukus ir mergaites, varganais drabužė
liais, valiūkiškomis akimis, spindinčiomis po kupeta kana
pių spalvos plaukų, ir štai merginai dingtelėja mintis. 
Kodėl neįgyvendinus, bent jau Sčiukuose, tame ankštame 
pasaulėlyje, savo pažangių, širdžiai brangių idėjų? Pernai 
ji svajojo „šviesti liaudį". Kokia puiki proga! Diduma 
kaimo vaikų neraštingi. Tie, kurie lanko mokyklą — o 
tokių labai mažai,— mokomi rusiško rašto. Kaip būtų 
gera slapčiomis mokyti juos lenkiškai, kad tie jauni protai 
pajustų gimtosios kalbos grožį, sužinotų savo krašto is
toriją. 

Mania pasidalija savo mintimi su vyresniąja mokine 
Bronia, ši tuoj pritaria ir siūlosi padėti. 

— Gerai pagalvok,— sako Mania, maldydama jos 
įkarštį.— Jeigu kas įduos, mums gresia Sibiras! 

Niekuo taip nepersiimama kaip drąsa. Bronios akys 
dega noru padėti ir ryžtu. Dabar tik reikia gauti šeiminin
ko leidimą ir pradėti patyliukais skleisti žinias pirkelėse. 

Mania — Henrikai, 1886 metų rugsėjo trečią: 
Galėjau prašyti vasaros atostogų, bet nežinojau, kur 

važiuoti, todėl likau Sčiukuose. Nenorėjau leisti pinigų 
kelionei į Karpatus. Daug laiko atima Andzios pamokos, 
be to, skaitau su Bronia, kas dieną po valandą dirbu su 
vietinio darbininko sūnum — ruošiu jį mokyklon. Be kita 
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ko, mudvi su Bronia po dvi valandas per dieną mokome 
valstiečių vaikus. Turime dešimt mokinių, galima sakyti, 
nedidelę klasę. Jie mokosi labai noriai, bet vis dėlto kar
tais mudviem būna labai sunku. Vienintelė paguoda, kad 
rezultatai gerėja, ir net labai greitai. Taigi turiu daug 
darbo, juo labiau kad ir pati mokausi po truputį... 

Mania — Henrikai, 1886 metų gruodis: 
...Dabar jau turiu aštuoniolika mokinių. Savaime su

prantama, jie neateina visi drauge, nes nepajėgčiau susi
doroti, bet ir taip kas dieną sugaištu po dvi valandas. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais dirbu su jais ilgiau — pen
kias valandas. Tai įmanoma tik todėl, kad patekti į mano 
kambarį antrame aukšte galima laiptais iš kiemo, o kadan
gi šis darbas netrukdo mano tiesioginėms pareigoms, 
niekam jis nekliūva. Tie vaikučiai — didžiausias džiaugs
mas ir vienintelė paguoda... 

Taigi Mania ne tik klausosi Andzios skiemenavimo, 
duoda darbo Broniai ir neleidžia miegoti ant vadovėlių Ju-
lekui, kurį, grįžusį iš Varšuvos, irgi patikėjo jai prižiūrė
ti... Atlikusi priedermę, didvyriškoji mergina lipa į savo 
kambarį ir laukia, kada laiptuose pasigirs apautų ir basų 
kojų tapsėjimas, skelbiantis, jog ateina mokiniai. Kad vai
kams būtų patogiau vedžioti lazdeles ir kriputes, ji prasi
manė pušinį stalą ir kėdžių. Nepašykštėjo savo santaupų 
plonyčiams sąsiuviniams ir koteliams, kurie nelabai klauso 
sugrubusių pirštukų. Kai erdviame kambaryje baltintomis 
sienomis susirenka septyni ar aštuoni žmogiukai, dviejų 
mokytojų — Manios ir Bronios — ne per daug, nes reikia 
žiūrėti tvarkos, padėti vargstantiems mokiniams, kurie, 
šnopuodami ir sunkiai dūsaudami, neperskaito kokio sun
kesnio žodžio. 

Tie tarnaičių, kumečių, cukraus fabriko darbininkų 
vaikai, kurie glaustosi prie Manios tamsios suknelės ir 
šviesių garbanų, ne visi tvarkingi ir švarūs. Ir kvepia ne 
per gardžiausiai. Kai kurie neatidūs, užsispyrę. Bet diduma 
akučių spinduliuoja naiviu ir karštu troškimu atlikti negir
dėtą žygdarbį: išmokti rašyti, skaityti. Ir kai kuklus tiks
las pasiektas, kai didelės juodos raidės baltame popieriuje 
staiga pasidaro suprantamos ir vaikai ima didžiuotis savi-
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mi, o jų neraštingi tėvai, kurie kartais ateina į pamokas,— 
aikčioti iš pasigėrėjimo, Maniai širdį suspaudžia graudu
lys. 

Ji galvoja apie nepasotinamą tų vaikiukų žingeidumą, 
apie gabumus, kurie galbūt slypi šiose neišprususiose bū
tybėse. Ir prie šios tamsumo bedugnės ji pasijunta tokia 
silpna, tokia bejėgė! 

Š e š t a s s k y r i u s 

KANTRUS LAUKIMAS 

Kaimo vaikai ir nenumano, jog „panelė Marija" liūdnai 
susimąsčiusi dėl savo nemokytumo. Jie nežino, kad moky
tojos didžiausia svajonė — tapti mokine. 

Ir kai Mania mato pro langą tuos pačius link fabriko 
traukiančius pilnus runkelių vežimus, jai pasidaro skaudu. 
Juk tuo pačiu metu tūkstančiai jaunuolių Berlyne, Vieno
je, Peterburge, Londone klausosi paskaitų, skaito, dirba 
laboratorijose, muziejuose, ligoninėse! Dar skaudžiau da
rosi pagalvojus, kad garsiojoje Sorbonoje dėstoma biolo
gija, matematika, sociologija, chemija, fizika! 

Jokia kita šalis taip nevilioja Manios Sklodovskos kaip 
Prancūzija. Prancūzijos šlovė ją akina. Berlyne, Peterbur
ge viešpatauja Lenkijos engėjai. Prancūzijoje branginama 
laisvė, gerbiami visi jausmai, visi tikėjimai, ten priimami 
nelaimingieji ir persekiojamieji, nors ir iš kur j ie būtų at
vykę. Nejaugi tai tiesa, jog vieną gražią dieną Marija sės 
į Paryžiaus traukinį, nejaugi likimas nepašykštės jai tokios 
laimės? 

Ji jau prarado bet kokią viltį. Per tuos vienerius metus, 
praleistus slogioje provincijoje, merginos svajonės išsisk
laidė. Ji ne tik guvaus proto, svajinga, bet dar ir „realistė". 
Viską apsvarsčiusi, Mania mato, jog jos padėtis be išeities. 
Varšuvoje tėvas, kuriam netrukus reikės jos paramos. 
Paryžiuje Bronia, kurią būtina šelpti dar kelerius metus, 
kol ji užsidirbs pirmą santimą. Ji pati, Marija Sklodovs-
ka,— guvernantė Sčiukų dvare. Dabar ją ima juokas, pri
siminus aną, kaip atrodė, įgyvendinamą planą — sutaupy-
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ti reikiamą sumą. Planas buvo vaikiškas. Iš tokios vietos 
kaip Sčiukai nepabėgsi! 

Matydama, kad jos svajonėms nelemta išsipildyti, j i 
kankinasi kaip kiekviena aštuoniolikmetė, tačiau palaidoti 
save šitame užkampyje neketina. Koks nenugalimas ins
tinktas verčia ją naktimis sėdėti prie rašomojo stalo, skai
tyti sociologijos ir fizikos veikalus, paimtus iš fabriko 
bibliotekos, dažnai rašyti tėvui ir šitaip gilinti matematikos 
žinias! 

Triūsas atrodo toks bergždžias, jog visi aplink stebisi 
Manios atkaklumu. Atskirta nuo pasaulio šioje kaimo so
dyboje, j i neturi nei kas vadovauja, nei kas pataria. Ji ap
graibomis klaidžioja po išsvajotąjį žinių labirintą, bet iš 
pasenusių vadovėlių mokslo nepasisemsi. Nusiminimo va
landėlėmis ji panaši į tuos kaimo mokinukus, kurie, nete
kę vilčių išmokti abėcėlę, įtūžę trenkia žemėn elementorių. 
Ir vis dėlto it užsispyrusi valstietė ji siekia savo tikslo. 

Literatūra mane domino ne ką mažiau nei sociologija ir 
tikslieji mokslai,— rašė ji po keturiasdešimties metų.— 
Tačiau per tuos kelerius darbo metus, kai aš stengiausi 
išsiaiškinti savo tikruosius polinkius, galutinai pasirinkau 
matematiką ir fiziką. 

Studijuodama savarankiškai, susidurdavau su aibe sun
kumų. Mano vidurinis išsilavinimas pasirodė labai ribo
tas — turėjau kur kas mažiau žinių, negu jų reikalaujama 
Prancūzijoje bakalauro laipsniui gauti. Bandžiau jas papil
dyti iš atsitiktinių knygų. Sis būdas buvo nelabai veiks
mingas. Vis dėlto aš įpratau dirbti savarankiškai ir sukau
piau nemaža žinių, kurios vėliau man pravertė... 

Štai kaip Mania aprašo savo darbo dieną Ščiukuose 
Henrikai 1886 metų gruodžio mėnesį: 

...Būna dienų, kai dirbu nuo aštuonių iki pusės dvylik
tos ir nuo dviejų iki pusės aštuonių. Nuo pusės dvylikos 
iki dviejų — pasivaikščiojimas ir pietūs. Po arbatos mudvi 
su Andzia skaitome, jeigu ji klauso, arba šnekamės, arba 
pasiimu rankdarbį, su kuriuo, beje, nesiskiriu netgi per 
pamokas. Devintą vakaro įknimbu į knygas ir dirbu, aišku, 
jei kas nesutrukdo. 

Aš įsipratinau keltis šeštą, kad galėčiau daugiau padir-
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bėti, bet, deja, ne visada pavyksta. Šiuo metu čia vieši labai 
mielas seniukas, Andzios krikštatėvis, ir kad jis nenuo
bodžiautų, ponios Z. prašoma prikalbinau jį išmokyti mane 
žaisti šachmatais. Tenka būti ir ketvirta partnere, lošiant 
kortomis, o tai mane atitraukia nuo knygų. 

Šiuo metu skaitau: 
1) Danielio fiziką: jau baigiau pirmą tomą; 
2) Spenserio sociologiją, vertimą į prancūzų kalbą; 
3) Polio Bero anatomijos ir fiziologijos kursą, vertimą 

į rusų kalbą. 
Iš karto skaitau po keletą knygų: nuoseklus kokio da

lyko studijavimas gali pervarginti mano ir šiaip jau per
krautus smegenis! Kai negaliu susikaupti skaitydama, imu 
spręsti algebros ir trigonometrijos uždavinius, nes jie rei
kalauja sutelkti visą dėmesį ir protą. 

Vargšė Bronia rašo iš Paryžiaus, kad vargsta su egzami
nais, kad labai daug dirba ir kad nerimauja dėl savo svei
katos. 

...Mano ateities planai? Neturiu jokių, ar veikiau jie 
tokie paprasti ir kasdieniški, kad apie juos neverta nė kal
bėti: kaip galima greičiau išsikapanoti iš esamos padėties, 
o jei nesugebėsiu,— atsisveikinsiu su šiuo pasauliu. Nuos
tolis nedidelis, o gedės manęs tiek pat neilgai, kaip kitų. 

Štai tokie mano planai. Kai kam atrodo, kad man vis 
dėlto reikėtų persirgti ta karštlige, vadinama meile. Tai 
nenumatyta mano planuose. Jei kadaise ir turėjau tokių 
minčių, jau seniai jas palaidojau, užmūrijau, užantspau
davau ir pamiršau — juk žinai, kad sienos visada būna 
tvirtesnės už galvas, kuriomis stengiamasi jas pramušti... 

* * * 
Reikėtų paaiškinti, kodėl atsirado šios miglotos mintys 

apie savižudybę, skeptiški, nusivylimo pilni žodžiai apie 
meilę. 

Paaiškinimas labai paprastas ir banalus. Jį būtų galima 
pavadinti „Neturtingos merginos romanu" 1 . Daugelyje sen
timentalių kūrinių aprašomos panašios istorijos. 

' Turima galvoje tuomet madingas prancūzų rašytojo Oktavo Fejė 
„Neturtingo jaunuolio romanas". 
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Viskas prasidėjo tada, kai Mania Sklodovska pagražė
jo. Jos grožis dar nėra toks subtilus, kaip matyti iš vėlesnių 
nuotraukų. Ir vis dėlto papūtžandė paauglė virsta gracinga 
ir skaisčia panele. Kerėte keri jos oda ir plaukai, dailūs 
riešai ir laibos kojos. Tiesa, veido bruožai nei taisyklingi, 
nei tobuli, bet traukia dėmesį valingai sučiauptos lūpos, 
gilios pelenų pilkumo akys, kurios dėl įstabiai įdėmaus 
žvilgsnio atrodo dar didesnės. 

Kai vyresnysis ponų Z. sūnus Kazimežas grįžo iš Varšu
vos į Ščiukus praleisti švenčių, o paskui — vasaros atosto
gų, namuose rado dvasingą ir gražiai išauklėtą guvernantę, 
kuri puikiai šoka, irkluoja, čiuožia, kuria ne tik gana neb
logas eiles, bet ir gerai jodinėja, moka važnyčioti brike
liu,— žodžiu, tokią paslaptingą ir tokią nepanašią nei į vie
ną iš jo pažįstamų panelių. Ir ją įsimylėjo. O Mania, Mania, 
revoliucinėmis doktrinomis dangstanti savo jautrią širdį, 
irgi pamilo tą labai gražų, labai mielą studentą... 

Jai dar nėra nė devyniolikos. Jis tik vos vyresnis už ją. 
Ir juodu jau kuria bendro gyvenimo planus. 

Atrodo, jų vedyboms nėra jokių kliūčių. Tiesa, Mania 
Ščiukuose — tik „panelė Marija", šeimininkų vaikų gu
vernantė. Tačiau visi ją myli: ponas Z. eina su ja pasivaikš
čioti, ponia Z. ją globoja, Bronia dievina. Ir vyras, ir žmo
na rodo jai ypatingą dėmesį. Keletą kartų kvietė į svečius 
tėvą, brolį, seseris. Gimimo dieną įteikė Maniai gėlių, api
pylė dovanomis. 

Tad Kazimežas Z. be jokių būgštavimų, beveik įsitiki
nęs, kad viskas bus gerai, klausia tėvus, ar jie pritaria jo 
sužadėtuvėms. 

Atsakymo ilgai laukti netenka. Tėvas užsiplieskia, mo
tina vos nenualpsta. Ką? Kazimežas, jų mylimas sūnus, nori 
vesti merginą, neturinčią nė kapeikos, kuri priversta „eiti 
per žmones"! Juk jis įsigeidęs gali nors ir rytoj vesti pačią 
kilmingiausią, pačią turtingiausią apskrities merginą! Ar 
tik jis neišprotėjo? 

Ir ten, kur būdavo pabrėžiama, jog Mania laikoma šei
mos drauge, akimoju išdygsta neįveikiamos visuomeninės 

. kliūtys. Kad mergina iš geros šeimos, išsilavinusi, protinga 
ir nepriekaištingo elgesio, kad jos tėvas Varšuvoje ger
biamas žmogus,— visa tai menkniekis palyginti su trimis 
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negailestingais žodžiais: „Nedera vesti guvernantės!" 
Graudenamas, baramas, vedamas į protą studentas jau

čia, kaip atlyžta jo ryžtas. Jis silpnavalis. Bijo tėvų prie
kaištų ir rūstybės. Ir Mania, įžeista jos nevertų žmonių 
paniekinimo, atsitveria nuo visų abuojumo ir nebylumo 
siena. Ji tvirtai pasižada visam laikui išmesti iš galvos šitą 
idilę. 

Tačiau atsikratyti meilės tas pat, kas įveikti savo am
biciją— vien noro nepakanka. 

Mania nesiryžta palikti ponų Z. šeimos. Ji bijo išgąsdin
ti tėvą, o svarbiausia — negali suteikti sau prabangos pa
likti tokią gerą vietą. Dabar, kai Bronios santaupos galu
tinai ištirpo, vyresniosios sesers mokslą medicinos fakul
tete apmoka Mania ir ponas Sklodovskis. Kas mėnesį ji 
siunčia seseriai penkiolika ar dvidešimt rublių — beveik 
pusę savo atlyginimo. O kur rasi tokią vietą? Tarp ponų 
Z. ir Manios nebuvo jokių kivirčų, jokių nemalonių inci
dentų. Tad geriausia išgerti pažeminimo taurę ir likti Ščiu-
kuose, lyg nieko nebūtų atsitikę. 

Gyvenimas vėl slenka sena vaga. Mania moko ir bara 
Andzią, papurto Juleką, kai tas per pamoką ima snausti. 
Ji toliau moko valstiečių vaikus. Kaip ir anksčiau, sėdi 
įknibusi į chemijos knygas ir, gūžčiodama pečiais, šaipo
si iš savo beprasmiško užsispyrimo. Ji žaidžia šachmatais, 
rimuoja kalambūrus, važinėja po balius, daug būna gry
name ore. 

Žiemą, — rašė ji vėliau,— toms sniego nuklotoms be
kraštėms lygumoms netrūkdavo žavesio, ir mes leisdavo
mės rogėmis į tolimas keliones. Kartais vos įžiūrėdavome 
kelią. 

— Neišklyskite! — šaukdavau vežėjui. 
— Važiuojam kaip reikia. Nebijokit! — atsakydavo 

jis. 
Ir mes apsiversdavome! Bet nuo tokių nesėkmių būdavo 

dar smagiau. 
...Pamenu, tais metais, kai buvo labai gili žiema, lau

kuose susilipdėme nuostabią sniego trobelę. Susėsdavome 
joje ir grožėdavomės beribe balta plyne, nurausvinta sau
lės spindulių... 
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Nelaiminga meilė, žlugusios viltys studijuoti aukštojo
je mokykloje, amžinas pinigų stygius — mat, šelpiant vie
nus ir kitus, pačiai nieko nebelieka — visa tai verčia ne
galvoti apie savo liūdną dalią. Ji gręžiasi į tėvą, brolį, se
seris. Ne pagalbos prašo. Ne likimu skundžiasi. Priešingai, 
kiekviename laiške nešykšti patarimų, siūlosi padėti. Jai 
norisi, kad artimieji gyventų kaip galima geriau. 

Mania — ponui Sklodovskiui, 1886: 
...Svarbiausia, tegul mielas tėtis pagaliau nustoja grau

žtis, kad negali mums padėti. Būtų neleistina, kad tėvas, 
tiek mums visko davęs, dar kuo nors mus gelbėtų. Mes gra
žiai išauklėti, neblogo būdo, turime gerą išsilavinimą... 
Žodžiu, tegul tėtis nenusimena: mes nepražūsime. Kai dėl 
manęs, aš būsiu amžinai dėkinga savo mielam tėčiui už 
tai, ką jis man padarė,,o padarė be galo daug. Man tik 
skaudu, jog mes negalime jam atsidėkoti tuo pačiu. Mes 
turime, kiek įmanoma, mylėti jį ir gerbti... 

Mania — Juzefui, 1886 metų kovo devintą: 
...Man rodos, jei pasiskolintum kelis šimtus rublių, ga

lėtum kuo gražiausiai gyventi Varšuvoje, užuot laidojęs 
save provincijoje. Pirmiausia, mielas broliuk, viena sąly
ga: nepyk, jei leptelėsiu kokią kvailystę, prisimink mūsų 
susitarimą — aš sakau atvirai, ką galvoju. 

...Matai, mielas broliuk, visi yra tos nuomonės, kad 
gydytojo praktika kokiame provincijos miestelyje neleis 
tau tobulintis ir atsidėti mokslo tiriamajam darbui. Palai
dojęs save užkampyje, drauge palaidosi ir savo ateitį. Be 
vaistinės, be ligoninės, be knygų tu apkerpėsi, kad ir ge
riausių ketinimų turėdamas. Ir jeigu taip atsitiks, man bus 
labai skaudu, nes pati jau nebesvajoju kuo nors būti ir da
bar visas viltis dedu į tave ir Bronią. Bent judu pasistenki
te parodyti, ką sugebate. Tegu bent jūsų sugebėjimai, be 
abejo, įgimti, nenueina perniek ir tegu bent vienas iš jūsų 
juos pagarsina. Kuo labiau graužiuos dėl savęs, tuo labiau 
kliaujuos jumis... 

Gal gūžtelėsi pečiais ir pasijuoksi iš mano žodžių. Pap
rastai niekad tokiu tonu nei kalbu, nei rašau. Tačiau dabar 
rašau taip, kaip liepia širdis, jau seniai apie tai galvoju — 
nuo tada, kai įstojai į medicinos iakultetą... 
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Be to, galvoju, kaip džiaugtųsi tėtis, jei tu būtum šalia! 
Jis tave taip myli, jis tave myli labiau už mus visus! Įsivaiz
duok, kas būtų tėtei, jei Helia ištekėtų už M. B., o tu išva
žiuotum iš Varšuvos! Liktų vienui vienas ir siaubingai 
mūsų ilgėtųsi. O šiaip gyvensite drauge, ir bus nuostabu! 
Tik iš taupumo nepamirškite ir mums palikti laisvą kam
putį tam atvejui, jei sumanytume grįžti! 

Mania — Henrikai (ką tik pagimdžiusiai negyvą kūdi
kį), 1887 metų balandžio ketvirtą: 

...Koks turbūt skausmas motinai —ištverti šitiek kan
čių, ir viskas veltui! Jei bent galėtum su krikščionišku 
nuolankumu pasakyti sau: „Taip norėjo Dievas, teesie jo 
valia!" — tuomet gal šiek tiek ir palengvėtų. Deja, šitaip 
pasiguosti gali ne visi. Suprantu, jog tikintys žmonės sa
vaip laimingi. Bet, keisčiausia: juo labiau pripažįstu tą 
jų būdą nusiraminti, juo sunkiau man pačiai persiimti jų 
tikėjimu, juo mažiau sugebu suvokti jų laimę. 

...Atleisk man už šiuos filosofinius samprotavimus. 
Šitokias mintis man įkvėpė tavo nusiskundimai atsiliku
siomis, konservatyviomis pažiūromis, viešpataujančiomis 
tavo mieste. Labai griežtai nesmerk jų, nes politines ir 
visuomenines tradicijas paprastai sąlygoja religinės tradi
cijos, o jos — puikios, nors mums jau nebesuvokiamos. 
Aš, pavyzdžiui, niekada neišdrįsiu pasmerkti kieno nors 
tikėjimo. Tegu kiekvienas tiki savaip, tik tegu tiki nuo
širdžiai. Mane piktina vien veidmainiavimas, ir jeigu jis 
labai paplitęs, tikrasis tikėjimas pasitaiko labai retai... 
Veidmainystės aš neapkenčiu. Bet aš gerbiu nuoširdžius 
religinius jausmus netgi tuomet, kai jie siejasi su dvasiniu 
ribotumu... 

Mania — Juzefui, 1887 metų gegužės dvidešimtą: 
...Dar nežinau, ar mano mokinė Andzia laikys egzami

nus, bet jau dabar nerimauju. Negalima kliautis nei jos dė
mesingumu, nei atmintimi! Ne ką geriau ir su Juleku. 
Mokyti juos — tai lyg remtis į vandenį: iškalę ką nors 
šiandien, jau nebeprisimena, ko mokėsi vakar. Kartais 
stačiai kantrybė nebeneša. Man labai baisu ir dėl savęs: 
man atrodo, kad aš siaubingai atbukau — dienos bėga grei-
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tai, o aš tarytum stoviu vietoje. Net kaimo vaikus nustojau 
mokyti — prasidėjo gegužinės pamaldos. 

O juk tiek mažai tereikia, kad būčiau laiminga: nieko 
daugiau nenorėčiau, tik jausti, jog esu reikalinga... 

Truputį toliau Mania rašo apie iširusias Helios vedy
bas: 

Įsivaizduoju, kaip kenčia Helios savimeilė... Iš tikrųjų 
gerą nuomonę galima susidaryti apie žmones! Jeigu jie ne
nori vesti neturtingų merginų, tegu eina velniop! Niekas 
jiems nesiperša. Bet kam gi be reikalo įžeisti nekaltą būty
bę, kam drumsti jos ramybę? 

...Jei bent tu duotum apie save gerą žinią! Dažnai gal
voju, kaip tau sekasi, ar nesigaili, kad pasilikai Varšuvo
je. Tiesą pasakius, man nevertėtų nerimauti, tau tikrai 
pasiseks, tuo esu įsitikinusi. „Bobelių" daliai visada tenka 
daugiau nemalonumų, bet, netgi turėdama galvoje save, 
viliuosi, jog neišeisiu nebūtin be pėdsako... 

Mania — Henrikai, 1887 metų gruodžio dešimtą: 
...Netikėk gandais apie mano vedybas—jie visiškai 

nepagrįsti. Tos kalbos pasklido po visą apskritį ir net pa
siekė Varšuvą. Nors aš čia niekuo dėta, bet nenoriu užsi
traukti nemalonumų. 

Mano ateities planai labai kuklūs: svajoju turėti savo 
kampelį ir gyventi drauge su tėčiu. Vargšelis labai manęs 
ilgisi, norėtų, kad aš būčiau namuose, stačiai džiūva be 
manęs! O aš atiduočiau pusę gyvenimo, kad tik susigrąžin
čiau nepriklausomybę ir turėčiau namus. 

Kai tik bus įmanoma, atsisveikinsiu su Ščiukais — deja, 
tai atsitiks negreit,— apsigyvensiu Varšuvoje, gausiu mo
kytojos vietą kokiame nors pensione, o papildomai užsi
dirbsiu pamokomis. Nieko daugiau nenoriu. Gyvenimas 
nevertas, kad per daug dėl jo sielotumeis. 

Mania — Broniai, 1888 metų sausio dvidešimt ketvirtą: 
Mane stačiai sukrėtė Ožeškovos romanas „Prie Nemu

no". Ta knyga man neduoda ramybės, aš neberandu vietos. 
Joje visos mūsų svajonės, visos audringos kalbos, nuo 
Kurių užkaisdavo veidai. Verkiau, lyg vėl būčiau buvusi 
trejų metų. Kodėl, kodėl išsisklaidė tos svajonės? Siekiau 
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dirbti liaudies labui, būti drauge su liaudimi, o vos ne vos 
išmokiau skaityti dešimtį kaimo vaikų. O pažadinti jų są
monę, kad jie suvoktų savo svarbą, savo vaidmenį visuo
menėje,— apie tai ir kalbos negali būti. Ak, dieve mano, 
kaip sunku!.. Aš jaučiuosi tokia menka, tokia niekam ne
tikusi. Ir jei kas netikėtai, kaip tas romanas, pažadina mane 
iš slogučio, siaubingai kankinuosi. 

Mania — Juzefui, 1888 metų kovo aštuonioliktą: 

Mielas Juziau, klijuoju paskutinį pašto ženklą, o kadan
gi neturiu nė kapeikos— nė vienos! — tikriausiai nerašy
siu jums iki pat švenčių, nebent jei atsitiktinai gaučiau 
kokį ženkliuką. 

Rašau šį laišką norėdama tave pasveikinti vardo dienos 
proga, bet jei pavėlavau, patikėk, tai tik todėl, kad neturiu 
nei pinigų, nei pašto ženklų, o prašyti jų dar neišmokau. 

...Mielas Juziau, kad tu žinotum, kaip aš dūsauju, kaip 
man norisi parvažiuoti kelioms dienoms į Varšuvą! Jau 
nekalbu apie sukneles, kurios visai susidėvėjo ir prašyte 
prašosi siuvėjos rankos... Bet nutriušo ir mano siela. Ak, 
kad galėčiau bent kelioms dienoms ištrūkti iš tos ledinės, 
stingdančios aplinkos, kur amžinai turi apgalvoti kiekvie
ną žodį, kontroliuoti savo veido išraišką, judesius; man 
reikia to atokvėpio kaip vėsaus upės vandens per vidur
vasario karščius. Beje, dar yra ir kitokių priežasčių, dėl 
kurių norėčiau pakeisti aplinką. 

Jau seniai neberašo Bronia. Tikriausiai ir ji nebeturi 
pašto ženklų... Jei gali man paaukoti bent vieną ženklą, 
būk geras, parašyk laišką. Smulkiai ir išsamiai aprašyk, 
kas darosi namuose, nes tėtis ir Helia laiškuose ištisai skun
džiasi, ir aš vis galvoju, ar iš tikrųjų tokie jau prasti rei
kalai, nerimauju. Visi tie rūpesčiai prisideda prie begalės 
nemalonumų, kurių čia man netrūksta,— pasiguosčiau 
tau, bet nenoriu. Jei negalvočiau apie Bronią, tuoj atsisa
kyčiau vietos pas ponus Z., nors čia man gerai moka, ir 
imčiau ieškoti darbo kitur... 

Mania — savo draugei Kaziai (kuri ką tik pranešė apie 
savo sužadėtuves ir kelioms dienoms pakvietė Manią į sve
čius), 1888 metų spalio dvidešimt penktą: 
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Rašyk apie viską: niekas nepasirodys man nei berei
kalinga, nei juokinga. Bene tavo pasiskirtoji sesutė gali 
neimti į širdį to, kas tave jaudina, ir dar taip, lyg tai liestų 
ją pačią? 

Kai dėl manęs, tai aš labai linksma ir gana dažnai sma
giu juoku stengiuosi dangstyti toli gražu nelinksmą nuo
taiką. To aš išmokau suvokusi, jog žmonės, kurie taip jau
triai reaguoja į kiekvieną menkniekį kaip aš ir nesugeba 
savo jautrumo įveikti, turi bent jau mokėti kaip galima 
geriau jį slėpti. Manai, tai gera, kam nors padeda? Nieko 
panašaus! Dažniausiai ima viršų mano temperamentas, aš 
įsikarščiuoju, prišneku ko nereikia, o paskui graužiuosi, 
ir kur kas labiau nei derėtų. 

Gal per daug kartėlio mano laiške, Kazia. O ką padary
si? Sakai, kad praleidai laimingiausią savaitę gyvenime, 
o aš per vasaros atostogas stūmiau savaites, kokių tu nie
kada neišgyvensi. Sunkių buvo dienų, bet vienintelė pa
guoda, jog vis dėlto garbingai pasitraukiau, aukštai iškelta 
galva... (kaip matai, dar neatsisakiau to įpročio, kuriuo 
pelniau panelės Mejer neapykantą). 

...Pasakysi, Kazia, jog darausi sentimentali. Nebijok, 
ši yda neįgimta, tik pastaruoju metu labai pašlijo nervai. 
Yra žmonių, kurie šito norėjo. Bet nesirūpink, atvažiuosiu 
pas jus linksma ir laisva kaip niekad. Kiek bus kalbų! At
sivesiu kartu spyneles mūsų burnoms, kitaip nueisim gulti 
tik auštant! Ar tavo mama pavaišins mus sirupu ir šoko
ladu kaip kitados?.. 

Mania—Juzefu i , 1888 metų spalį: 
Liūdnai žiūriu į kalendorių: ši diena man atsieis penkis 

pašto ženklus, neįskaitant laiškinio popieriaus. Vadinasi, 
netrukus nebegalėsiu jums tarti nė žodžio! 

Įsivaizduok, aš mokausi chemiją iš knygos! Supranti, 
kiek mažai iš to naudos, bet ką beveiksi, jei negaliu dary
ti bandymų. 

Bronia atsiuntė iš Paryžiaus nedidelį albumą. Gražutis! 

Mania — Henrikai, 1888 metų lapkričio dvidešimt 
penktą: 

Mano nuotaika nepaprastai bjauri, nes kas dieną pučia 
siaubingi vakarų vėjai, lyja, šlapia, purvas. Šiandien dan-



gus kiek maloningesnis, bet kamine ūžia vėjas. Šalčio — 
nė kvapo, ir pačiūžos liūdnai kabo spintoje. Tu, aišku, 
nesupranti, jog šitam užkampy šaltis su savo privalumais 
mums ne mažiau svarbus kaip konservatorių ir radikalų 
polemika Galicijoje... 

Nepamanyk, jog tavo pasakojimai man nuobodūs. Prie
šingai, man labai džiugu sužinoti, jog esama tokių vietų, 
kur žmonės dar ne visai sustingę ir net mąsto. Tu gyveni 
pačiame sambrūzdyje, o mano gyvenimas nelyginant tos 
sraigės, kurių pilna mūsų drumzlinoje upėje. Laimė, ti
kiuosi greitai ištrūkti iš šitos klampynės. 

Kai mudvi susitiksime, man bus įdomu sužinoti tavo 
nuomonę: į gera ar į bloga išėjo man tie metai, kuriuos pra
leidau tarp svetimų žmonių. Visi sako, jog, gyvendama 
Sčiukuose, labai pasikeičiau ir fiziškai, ir dvasiškai. Kas 
čia nuostabaus! Kai atvažiavau čionai, man buvo aštuonio
lika, o ko tik čia neišgyvenau! Buvo tokių baisių valandė
lių, kokių nesu patyrusi gyvenime. Į viską reaguoju labai 
jautriai, stačiai visa esybe, paskui atsipeikėju, protas ima 
viršų, ir man atrodo, jog nusikračiau kokio košmaro... 
Svarbiausia taisyklė: nesileisti palaužiamai nei žmonių, nei 
aplinkybių. 

Skaičiuoju valandas ir dienas, likusias iki švenčių, kai 
vėl pasimatysiu su saviškiais. Kartais taip norisi naujų įs
pūdžių, permainų, tikro gyvenimo, veiklos, jog esu pasi
rengusi pridaryti didžiausių kvailysčių, kad tik nereiktų 
va šitaip vienodai stumti dienas. Laimė, turiu tiek darbo, 
jog tie priepuoliai užeina labai retai. 

Čia gyvenu paskutinius metus. Todėl turiu pasistengti, 
kad man patikėti vaikai gerai išlaikytų egzaminus... 

S e p t i n t a s s k y r i u s 

PABĖGIMAS 

Jau treji metai, kai „panelė Marija" guvernantė. Treji 
vienodi metai: daug darbo ir mažai pinigų, menki džiaugs
mai ir didelis sielvartas. Bet štai vos pastebimi poslinkiai 
išjudina iš vietos nepaprastai sustingusį merginos gyve-

nimą. Pažiūrėti nereikšmingi įvykiai Paryžiuje, Varšuvoje, 
Sčiukuose naujais švietalais papildo mįslingą lošimą, 
lemiantį Manios likimą. 

Ponas Sklodovskis, i šė jęs į pensiją iš valdiško darbo, 
ėmė ieškoti gerai apmokamos vietos. Jam norisi padėti 
dukterims. 1888 metų balandį jis pradeda eiti sunkias ir 
nedėkingas direktoriaus pareigas Studzeneco vaikų patai
sos namuose netoli Varšuvos . Nemaloni ir namų atmosfera, 
ir visa aplinka. Bet užtat palyginti didelis atlyginimas, ir 
tas puikus žmogus gali kas mėnesį siųsti Broniai pinigų 
mokslui tęsti. 

Pirmiausia Bronia duoda žinią Maniai ir prašo nebesiųs
ti pinigų. Paskui rašo tėvui , kad iš keturiasdešimties rub
lių, skiriamų jai kas mėnesį, atskaitytų aštuonis rublius 
jaunėlei ir taip pamažu išmokėtų skolą. Nuo šiol Manios 
kapitalas, lygus nuliui, ima augti... 

Medicinos studentės laiškuose iš Paryžiaus esama ir 
kitokių naujienų. Ji dirbanti. Sėkmingai laikanti egzami
nus. Ji įsimylėjusi! Įsimylėjusi lenką, Kazimežą Dluskį, 
bendramokslį, nepaprastai žavų ir dorybingą; tik esąs vie
nas nemalonus dalykas: j a m uždrausta grįžti Lenkijon, kur 
gresiąs ištrėmimas. 

1889 metai, Maniai neilgai liko dirbti Sčiukuose: po 
Joninių ponams Z. ji bus nebereikalinga. Tenka ieškotis 
kitos vietos. Ji jau turi numačiusi guvernantės vietą Varšu
voje pas ponus F., stambius pramonininkus. Pagaliau ateis 
permaina, permaina, kurios taip karštai t roško Mania! 

Mania — Kaziai, 1889 metų kovo tryliktą: 
Po penkių savaičių Velykos... Tai man labai svarbi data, 

nes ligi to laiko išsispręs mano likimas. Be ponų F., man 
siūloma ir kita vieta. Vis abejoju ir nežinau, ką daryti. 

...Galvoju tik apie Velykas. Stačiai svaigsta galva nuo 
visokiausių planų. Nebežinau, kas toliau bus! Tavo Mania 
iki pat paskutinio atodūsio bus kaip degtukas, numestas 
ant žagarų krūvos... 

Sudie, Sčiukai ir cukrinių runkelių laukai!.. Visiems 
maloniai šypsant, ko gero, pernelyg maloniai, Marija Sklo-
dovska atsisveikina su ponais Z. Išsivadavusi ji grįžta 
Varšuvon, mėgaudamasi traukia gimtojo miesto orą. Bet 
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štai ji vėl traukiny! Važiuoja į niūrų Baltijos pajūrį, į So
potą, pas savo naujuosius šeimininkus. 

Mania — Kaziai (iš Sopoto), 1889 metų liepos keturio
liktą: 

Nepaisant baisios nuojautos, mano kelionė pasibaigė 
gerai... Niekas manęs neapvogė, net nemėgino, penkiskart 
persėdau į kitą traukini ir nė sykio neapsirikau. Suvalgiau 
visas dešreles, tik nesugebėjau sudoroti bandelių ir kara
melių. 

Kelionėje pasitaikė geranorių globėjų, kurie man visa 
kuo padėjo. Bijodama, kad jie paslaugiai nesušveistų ir 
mano maisto atsargų, dešrelių jiems nerodžiau! 

Ponai F. laukė manęs stotyje. Jie labai malonūs, ir aš 
iškart prisirišau prie jų vaikų. Tad viskas bus gerai — be
je, kitaip ir būti negali! 

To kurorto „Šulco orelyje", kur, kaip rašo Mania, to
lydžio susiduri su tais pačiais žmonėmis, kurie kalba tik 
apie skudurus ir panašius dalykus. Todėl čia gyventi ne
labai smagu: 

Salta, visi tupi namie: ponia F., jos vyras ir motina, ir 
visi tokios nuotaikos, kad įmanydama prasmegčiau skra
džiai žemes! 

Bet netrukus ir tėvai, ir vaikai, ir guvernantė grįžta 
atgal į Varšuvą. 

Ateinantys metai žada merginai gana malonų atokvė
pį. Ponia F. labai graži, elegantiška, turtinga. Vaikščioja 
apsisiautusi brangiais kailiais, apsikarsčiusi brangeny
bėmis. Drabužių spintose kabo Vorto firmos suknelės, o 
svetainėje — ponios F. portretas vakariniu tualetu. Gyven
dama pas ponus F., Mania prisižiūri žavių ir prabangių 
niekniekių, kokiais turtas apdalija išlepintą moterį ir kokių 
ji pati niekada neturės. 

Pirmas ir paskutinis susitikimas su prabanga! Juo malo
nesnis, jog ponia F., sužavėta „nuostabia panele Sklodovs-
ka", gieda jai ditirambus ir reikalauja, kad Mania daly
vautų visuose pusdieniuose ir baliuose... 

Ir staiga lyg perkūnas iš giedro dangaus: vieną rytą 
laiškininkas atneša laišką iš Paryžiaus. Šiame neišvaizdžia-
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me laiške, tarp paskaitų kur nors auditorijoje pakeverzo
tame languoto popieriaus lapelyje, taurioji Bronia ateinan
tiems metams siūlo Maniai prieglobstį savo naujame šei
mos židinyje! 

Bronia — Maniai (iš Paryžiaus), 1889 metų kovą: 
... Jeigu viskas klostysis, kaip tikimės, per vasaros atos

togas tikriausiai ištekėsiu. Mano sužadėtinis jau bus gavęs 
gydytojo diplomą, o man reikės tik išlaikyti paskutinius 
egzaminus. Mes dar pagyvensime metus Paryžiuje iki bai
giamųjų egzaminų, paskui grįšime į Lenkiją. Mano akimis 
žiūrint, mūsų planai labai apgalvoti. Sakyk, argi aš ne tei
si? Nepamiršk, kad man dvidešimt ketveri — tai nieko, 
bet jam trisdešimt ketveri, o tai jau rimčiau. Būtų kvaila 
ilgiau laukti! 

...O kai dėl tavęs, mano mažoji Maniusia, pagaliau ir 
tau reikia susitvarkyti savo gyvenimą. Jei per šiuos metus 
susitaupysi kelis šimtus rublių, ateinančiais metais galėsi 
atvažiuoti į Paryžių ir apsistoti pas mus, turėsi ir pastogę, 
ir išlaikymą. Tik būtinai atsivežk kelis šimtus rublių sto
jamajam mokesčiui į Sorboną. Pirmus metus gyvensi pas 
mus. Antrais ir trečiais, kai mūsų nebebus Paryžiuje, duodu 
žodį, kad tau padės tėtis, nors ir pats velnias bandytų jam 
koją pakišti. 

Tu privalai apsispręsti: jau per ilgai lauki! Garantuoju, 
jog per dvejus metus būsi licenciate. Gerai pagalvok, tau
pyk pinigus, laikyk saugioje vietoje, niekam neskolink. 
Gal būtų geriausia iš karto juos pakeisti frankais, nes šiuo 
metu rublio kursas neblogas, vėliau jo vertė gali kristi... 

Manote, Mania apsidžiaugs ir atsakys, jog iš laimės 
nejaučia žemės po kojomis, jog tikrai atvažiuos? Nieko 
panašaus! Per tuos vienatvės metus toji nepaprasta mergi
na ne tik užsigrūdino, bet pasidarė dar jautresnė. Tūnanti 
joje pasiaukojimo dvasia verčia ją išsižadėti ateities. 
Mat ji pasižadėjo tėvui gyventi su juo drauge, be to, ji 
nori padėti seseriai Heliai, padėti broliui Juzefui ir atsisa
ko važiuoti. Štai kaip ji atsiliepia į Bronios pasiūlymą: 

Mania — Broniai (iš Varšuvos), 1890 metų kovo dvylik
tą: 

75 



Miela Bronia, aš buvau, esu kvaila ir būsiu tokia iki gra
bo lentos ar, šnekant šiuolaikine kalba, man nesisekė, ne
siseka ir niekada nesiseks. 

Aš svajojau apie Paryžių kaip apie išganymą, bet jau 
seniai palaidojau visas viltis. Ir štai dabar, kai turiu tokią 
galimybę, nebežinau, ką daryti... Bijau užsiminti apie tai 
tėčiui: man rodos, mudviejų planas gyventi drauge atei
nančiais metais jam giliai įstrigo širdin,- tėtis to labai nori, 
o man būtų malonu suteikti jam bent truputį laimės se
natvėje. Kita vertus, man širdis plyšta, pagalvojus, jog 
pražudžiau savo gabumus, kurie, manau, šio to verti. Be 
kita ko, pažadėjau Heliai dėti visas pastangas ir surasti 
jai kokią nors vietą Varšuvoje, kad ji galėtų grįžti namo. 
Tu negali įsivaizduoti, kaip man skaudu dėl jos! Juk ji 
visada buvo „pagrandėlė" mūsų šeimoje, ir aš suvokiu, 
kad mano pareiga — ja pasirūpinti: vargšelei taip reikia 
globos! 

O tu, Bronia, būk gera, energingai imkis Juzefo reika
lų, kaip tu viena tesugebi, o jeigu tau atrodo, jog prašyto
jos vaidmuo tau netinka, perveik save ir vis dėlto kreipkis 
į ponią S., tik ji viena gali jam padėti. Šiaip ar taip, juk ir 
Evangelijoje parašyta: „Belskitės, ir bus atidaryta." Nieko 
baisaus, jei netgi truputį nukentės tavo savimeilė. Nuo
širdus prašymas negali pažeminti orumo. Kokį parašyčiau 
laišką! Reikia paaiškinti tai damai, jog turima galvoje ne 
kokia didelė suma, o tik keli šimtai rublių, kad Juzefas 
galėtų likti Varšuvoje, mokytis, verstis gydytojo prakti
ka, kad nuo to priklauso jo ateitis ir kad kitaip jo nuosta
būs gabumai nueis perniek... Visa tai, mieloji Bronia, reikia 
aprašyti nuosekliai, o jeigu tu šiaip paprašysi tą damą pas
kolinti pinigų, jos nė kiek nesujaudins Juzefo likimas, ir 
tu nieko nelaimėsi. Nieko baisaus, jeigu tau pasirodys, 
kad esi pernelyg įkyri. Svarbu pasiekti tikslą! Beje, ar 
čia toks jau didelis prašymas? Bene žmonės — ir labai daž
nai — labiau neįkyri? Tos paramos dėka Juzefas bus nau
dingas Visuomenei, o jeigu išvažiuos į provinciją — pra
žus! 

Aš tau įsibostu su Helia, su Juzefu, su tėčiu, su savo 
nenusisekusiu gyvenimu. Mano širdy taip liūdna, nyku, 
jaučiu, kad visai be reikalo temdau tavo laimę savo šne-
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komis. Tau vienintelei iš mūsų, kaip sakoma, pasisekė. 
Atleisk, bet, kaip matai, turiu tiek daug rūpesčių, kad man 
sunku linksmai užbaigti laišką. 

Švelniai tave bučiuoju. Kitą kartą parašysiu daugiau 
ir linksmiau, bet šiandien ypač blogai jaučiuosi šiame pa
saulyje. Galvok apie mane su meile, gal ji pasieks mane 
šičia. 

Bronia neatlyžta, ginčijasi. Deja, ji neturi lemiamo ar
gumento: ji tokia neturtinga, jog negali apmokėti jaunė
lei kelionės išlaidų ir pr ievarta įsodinti jos į traukinį. 
Pagaliau sutariama, jog Mania atidirbs savo laiką pas 
ponią F. ir dar vienerius metus pagyvens Varšuvoje. Ji 
bus drauge su tėvu, neseniai atleistu iš pareigų Studze-
nece, papildys savo santaupas mokytojaudama. O paskui 
išvažiuos... 

Ištrūkusi iš sustingusios provincijos, pagaliau Mania 
vėl atsiduria širdžiai mieloje aplinkoje: nuosavas butas, 
senasis mokytojas Sklodovskis, įdomūs pokalbiai, lavinan
tys protą. Prieš ją iš naujo atsidaro paslaptingos „Laisvojo 
universiteto" durys. Ir pagaliau — neapsakomas džiaugs
mas, svarbiausias įvykis: Mania pirmą kartą įeina į la
boratoriją! 

Laboratorija buvo Krokuvos priemiesčio gatvėje, namo 
Nr. 66 kieme, kur stovėjo alyvų gožiamas fligelis mažais 
langučiais. Ten vienas Manios pusbrolis, Juzefas Bogus-
kis, vadovavo nedidelei įmonei pompastišku pavadinimu: 
„Pramonės ir žemdirbystės muziejus". Si pretenzinga ir 
miglota iškaba buvo reikalinga valdžiai mulkinti. Šiaip ar 
taip, „muziejus" nekelia įtarimų! O už muziejaus durų nie
kas netrukdo mokyti jaunų lenkų... 

Turėjau labai mažai laiko dirbti laboratorijoje,— rašė 
vėliau Marija Kiuri.—Paprastai nueidavau tik vakarais 
arba sekmadieniais ir būdavau ten pati viena. Mėgindavau 
daryti įvairius bandymus, aprašytus fizikos ir chemijos 
vadovėliuose, ir kartais gaudavau gana netikėtus rezulta
tus. Retkarčiais padrąsindavo kokia nedidelė ir visiškai 
nelaukta sėkmė, bet dažnai po nelaimingų atsitikimų ir 
nesėkmių, kurių pasitaikydavo per mano nepatyrimą, pul
davau į neviltį, apskritai, mokydamasi iš klaidų, supratau, 
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jog šioje srityje sėkmė pasiekiama ne taip paprastai ir 
greitai, ir po pirmųjų bandymų pamėgau eksperimentinį 
darbą. 

Apgailestaudama palikusi elektrometrus, kolbas ir 
svarstykles, vėlai naktį Mania grįžta namo, nusirengia ir 
gulasi ant siauros sofos. Bet miegas neima. Keistas, dar 
niekada nepatirtas susijaudinimas virpina kūną ir nelei
džia sumerkti akių. Staiga pabudęs tikras, ilgai snaudęs 
pašaukimas, verčia paklusti jo valiai. Jis pagauna mergi
ną, tarytum apsėda. Kai ji ateina į „Pramonės ir žemdirbys
tės muziejų" ir savo dailiomis mikliomis rankomis paima 
mėgintuvėlius, lyg burtų lazdele mostelėjus, atgyja mig
loti vaikystės prisiminimai, iškyla prieš akis vitrinoje 
sudėti tėvo fizikos prietaisai, su kuriais kitados jai taip 
magėdavo pažaisti. Dabar ji sumezga tą nutrūkusią gyve
nimo giją. 

Naktimis Mania būna karštligiškai susijaudinusi, die
ną— pažiūrėti rami. Ji slepia nuo artimųjų, kad jai be
protiškai norisi išvažiuoti: tegu paskutinius mėnesius tėvas 
jaučiasi laimingas. Ji rūpinasi brolio vedybomis, ieško 
vietos Heliai. Gal ir kita, daug savanaudiškesnė mintis 
trukdo jai tiksliai nustatyti išvykimo datą: jai atrodo, kad 
ji vis dar myli Kazimežą Z. Ir nors valdinga jėga t raukte 
traukia ją į Paryžių, ji galvoja apie savanorišką ilgametę 
tremtį su didžiausia širdgėla. 

1891 metų rugsėjo mėnesį, Maniai atostogaujant Za
kopanėje, Karpatuose, kur ji turėjo susitikti su Kazimežu 
Z., ponas Sklodovskis išdėsto Broniai padėtį. 

Ponas Sklodovskis — Broniai: 

Mania dar pabus Zakopanėje. Ji grįš tik apie tryliktą, 
nes serga gripu ir labai kosti, ir, vietinio gydytojo nuomo
ne, tai gali užsitęsti visą žiemą, jeigu ji ten neišsigydys. 
Padykėlė! Pati kalta, visada šaiposi iš atsargumo ir niekada 
nesiteikia tinkamai apsirengti — nežiūri, koks lauke oras. 

Rašo, kad labai prastai nusiteikusi; bijau, kad ją galu
tinai užgrauš liūdesys ir padėties netikrumas. Ji dar slepia 
savo ateities planus, bet žada smulkiai apie tai pasikalbėti 
grįžusi namo. Tiesą pasakius, puikiai įsivaizduoju, ką ji 
turi galvoje, tik nežinau, ar man džiaugtis, ar nerimauti. 
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Jei neklystu, žmonės, anksčiau įskaudinę Manią, gali jai 
užduoti širdį ir vėl. Šiaip ar taip, kad gyvenimas būtų mie
las širdžiai ir kad du žmonės būtų laimingi, gal ir verta 
grumtis su kliūtimis. Apskritai aš nieko nežinau! 

Toks netikėtas pasiūlymas atvažiuoti į Paryžių suau
drino Manią ir dar labiau sujaukė jos mintis. Aš jaučiu, 
kaip karštai ji trokšta prisiartinti prie to žinių šaltinio, apie 
kurį be paliovos svajoja. Bet dabar nelabai palankios ap
linkybės, juo labiau jei Mania sugrįš ne visai pasveikusi, 
aš griežtai priešinsiuos jos kelionei, turėdamas galvoje tą 
sunkų gyvenimą, kuris jos laukia Paryžiuje žiemą. Jau 
nekalbu apie visa kita ir nesakau, kad man bus labai skaudu 
su ja išsiskirti, nes tai ne taip jau svarbu. Vakar parašiau 
jai laišką ir pabandžiau ją padrąsinti. Jeigu ji pasiliks Var
šuvoje, jei netgi neras pamokų, bent metams turėsiu duo
nos kąsnį ir jai, ir sau. 

Džiaugiuosi sužinojęs, kad tavo Kazimežas puikiai lai
kosi. Kaip būtų originalu, jeigu jūs abi turėtumėte po 
Kazimežą!.. 

Mielas ponas Sklodovskis! Širdies gilumoje jis nelabai 
nori, kad jo mažoji Mania, jo numylėtinė, iškeliautų į platų 
pasaulį ieškoti laimės. J is pageidautų, kad ją kas nors su
laikytų Lenkijoje: pavyzdžiui, vedybos su Kazimežu Z. 

Tačiau Zakopanėje, išėję pasivaikščioti į kalnus, jau
nuoliai galutinai išsiaiškino santykius. Kai Kazimežas šim
tąjį kartą pradėjo Maniai dėstyti savo abejones ir būgšta
vimus, mergina, netekusi kantrybės, vienu sakiniu nukir
to visas gijas. 

— Jeigu jūs neišmanote, kaip sutvarkyti mūsų reika
lus, aš neimsiu jūsų mokyti! 

Šioje užsitęsusioje idilėje, beje, gana banalioje, Mania 
buvo, kaip vėliau pasakė mokytojas Sklodovskis, „ori ir 
išdidi". 

Mergina nutraukė tą plonytę giją, kuri ją dar laikė 
Lenkijoje. Ji nebeslopino savo siekimų. Prisimena, kiek 
metų kentėta ir vargta. Jau aštuoneri metai, kai ji baigė 
gimnaziją, iš jų šešerius tarnavo guvernante. Ji jau nebe 
ana pusmergė, kuriai visas gyvenimas buvo priešaky. Po 
kelių savaičių jai sueina dvidešimt ketveri! 

Ir staiga ji šaukiasi pagalbon Bronią: 
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Mania — Broniai (iš Varšuvos), 1891 metų rugsėjo dvi
dešimt trečią: 

...Dabar, Bronia, laukiu tavo galutinio atsakymo. Ap
sispręsk, ar iš tikrųjų gali mane priglausti, nes aš pasiren
gusi važiuoti. Pinigų turiu. Jei per daug savęs nevaržyda
ma gali mane išmaitinti, parašyk. Tai būtų man didžiausia 
laimė, ji suteiktų dvasinių jėgų po to žiauraus sukrėtimo, 
kurį patyriau šią vasarą ir nepamiršiu visą gyvenimą, bet, 
kita vertus, aš tau nesiperšu. 

Kadangi tu lauki kūdikio, aš galėčiau tau praversti. 
Šiaip ar taip, rašyk nieko neslėpdama. Jeigu man įmanoma 
atvažiuoti, pranešk, kokius stojamuosius egzaminus turė
siu laikyti ir kada vėliausiai galėsiu įsirašyti į universi
tetą. 

Mane taip jaudina toji kelionė, jog daugiau nerašysiu, 
kol negausiu atsakymo. Tad maldauju tave atsakyti ne
delsiant ir siunčiu jums abiem nuoširdžiausius linkėjimus. 

Galėsite mane apgyvendinti kur tik norėsit, aš jūsų 
neapsunkinsiu; duodu žodį, kad niekuo jums neįkyrėsiu, 
nepridarysiu jokių nemalonumų. Meldžiu atsakyk, tik 
nuoširdžiai! 

* * * 
Bronia neatsakė telegrama tik todėl, jog telegramos — 

pernelyg didelė prabanga. Mania nešoko į pirmą traukinį 
tik todėl, jog reikėjo kaip galima taupiau išsirengti į tą 
didžią kelionę. Ji išklojo ant stalo visus savo rublius, prie 
kurių tėvas paskutinę akimirką pridėjo kuklią, bet labai 
pravarčią sumą. Ir prasidėjo skaičiavimas. 

Tiek ir t iek už pasą. Tiek ir tiek kelionei geležinkeliu... 
Kvailystė būtų pirkti trečios klasės bilietą iš Varšuvos į 
Paryžių — patį pigiausią Rusijoje ir Prancūzijoje. Ačiū 
dievui, vokiečių geležinkeliuose esama ketvirtos klasės va
gonų, be jokių kupė, beveik tokių pat tuščių kaip prekiniai: 
pasieniais po ilgą suolą, o vidury, tarpe, galima pastatyti 
sulankstomą kėdutę ir neblogai sėdėti! 

Nevalia pamiršti praktiškosios Bronios patarimų: pasi
imti iš namų viską, kas reikalinga, kad Paryžiuje nebūtų 
nenumatytų išlaidų. Čiužinį, patalynę, rankšluosčius gali-
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ma išsiųsti iš anksto prekiniu traukiniu. Jos baltiniai, pa
siūti iš tvir tos drobės, drabužiai, bateliai, abi skrybėlės 
jau ant sofos, o šalia stovi atvožtas vienintelis praban
gus pirkinys — rudas medinis lagaminas, didelis ir pilvo
tas, pažiūrėti labai kaimiškas, bet užtat tvirtas: juodais 
dažais Mania išvedžioja ant jo dvi storas raides: M. S.— 
savo inicialus! 

Čiužinys iškeliavo, lagaminas atiduotas į bagažo vago
ną, keliauninkė lieka su nelabai dailiais ryšuliais: maistu 
ir gėrimu trims kelionės dienoms, sulankstoma kėdute, 
kurią pasistatys vokiečių vagone, knygomis, maišeliu ka
ramelinių saldainių, antklode... 

Susidėjusi daiktus vagone į tinkliuką ir užsiėmusi 
vietą ant siauro ir kieto suolo, Mania išeina į peroną. 
Kokia jauna ji atrodo su tuo šiurkštaus audinio paltu: 
skruostai skaistūs, o pilkos akys neįprastai karštligiškai 
žaižaruoja!. 

Ir vėl sąžinės priekaištų sugildyta širdimi, su ašaromis 
akyse Mania apsikabina tėvą, apiberia švelniais, nedrąsiais 
žodžiais, tarytum atsiprašinėdama: 

— Juk aš neilgam išvažiuoju... daugiausia dvejiems 
trejiems metams! Kai tik baigsiu mokslus, išlaikysiu kelis 
egzaminus, tuoj sugrįšiu ir mudu gyvensime drauge, ir 
daugiau niekados nebesiskirsime... Ar ne? 

— Taip, mano mažoji Maniusia,— prikimusiu balsu 
kužda mokytojas, glausdamas dukterį prie krūtinės.— 
Greičiau sugrįžk. Gerai mokykis. Sėkmės! 

* * * 
Žlegsėdamas ir šaižiai švilpdamas, traukinys skrodžia 

tamsą, dunda per Vokietiją. 
Susirietusi ant sulankstomos kėdutės ketvirtos klasės 

vagone, apsimuturiavusi kojas, Mania tolydžio kruopščiai 
perskaičiuoja visus ryšulius ir mėgaujasi nežemiška laime. 
Ji prisimena praeitį, mąsto apie šią ilgai lauktą ir neįtikė
tiną kelionę. Mėgina įsivaizduoti ateitį. Tariasi, jog netru
kus vėl sugrįš į gimtąjį miestą ir bus kukli mokytoja. 

Ir toli gražu Maniai neateina į galvą mintis, jog, sės
dama į šį traukinį, pagaliau ji ištrūko iš tamsos į šviesą 
ir iš niekingos kasdienybės įžengė į šlovingą gyvenimą. 



A N T R A D A L I S 

A š t u n t a s s k y r i u s 

PARYŽIUS 

Ne patys gražiausi Paryžiaus kvartalai atsiveria prieš 
akis, kai važiuoji iš La Vijetės į Sorboną, ir pati kelionė 
nei greita, nei patogi. Iš Vokietijos gatvės, kur gyvena 
Bronia su vyru, iki Rytų stoties važinėja dviaukštis tri
kinkis omnibusas su įvijais laipteliais į svaiginamą viršu
tinę aikštelę — imperialą. Nuo Rytų stoties iki Universi
teto gatvės reikia gautis kitu omnibusu. 

Savaime suprantama, kaip tik į tą imperialą, neapsaugo
tą nuo darganų, ir ropščiasi Mania, pasispaudusi po pažas
timi seną, „Laisvojo universiteto" laikų portfelį, nes ten — 
„ir pigiau, ir smagiau". Įsitaisiusi toje judančioje stebėji
mo aikštelėje, mergina žiemos vėjų nugairintais skruos
tais persisveria per turėklus, ištempia kaklą ir godžiai 
žvalgosi aplink. Kas jai tas begalinės Lafajeto gatvės pil
kas vienodumas ir nykios parduotuvių virtinės Sevasto
polio bulvare? Tos krautuvėlės, tos nušiurusios guobos, ta 
minia, tos dulkės — visa tai Paryžius... Pagaliau Paryžius! 

Kokia jauna jautiesi Paryžiuje, kokia stipri, žvali, ku
pina didžių vilčių! Koks įstabus jausmas užlieja jaunosios 
lenkės širdį! Pagaliau ji laisva! 

Tą pačią akimirką, kai sunkios kelionės išsekinta Ma
nia išlipo iš traukinio aprūkusiame Šiaurės stoties perone, 
staiga sakytum nukrito įprasti vergijos pančiai, atsitiesė 
pečiai, nevaržomai ėmė plakti širdis ir alsuoti krūtinė. 
Pirmą kartą Mania įtraukia laisvos šalies oro. Jai, entu
ziazmo pagautai, viskas atrodo stebuklinga. Stebuklas, 
kad žiopliai, slampinėjantys šaligatviais, plepa, kas tik 
šauna į galvą, stebuklas, kad knygynuose laisvai parduo
dama viso pasaulio spauda... O didžiausias stebuklas, kad 
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šitos tiesios gatvės, kurios palengva leidžiasi į miesto cen
trą, veda ją, Manią Sklodovską, prie plačiai atlapotų 
universiteto durų! Ir kokio universiteto! Paties garsiausio, 
to, kuris nuo amžių aprašomas kaip „Visatos konspektas", 
to paties, apie kurį Liuteris yra pasakęs: „Garsiausia ir 
geriausia mokykla yra Paryžiuje, o vadinama ji Sorbona!" 

Jos kelionė panaši į pasaką, o lėtas, kratus, ledinis om
nibusas — užburta karieta, kuria neturtinga princesė va
žiuoja iš savo vargano būsto į svajonių rūmus. 

Karieta darda per tiltą, ir viskas aplink žavi Manią: ir 
abi paūkavusios Senos atšakos, ir didingos, nuostabios sa
los, ir paminklai, ir aikštės, ir teri, po kairei, Dievo motinos 
katedros bokštai. Kildamas įkalnėn Sen-Mišelio bulvaru, 
omnibusas važiuoja lėčiau, arkliai eina žingine. Pagaliau! 
Štai čia! Studentė griebia portfelį, pasikaišo sunkų vilnonį 
sijoną. Skubėdama netyčiomis stumtelėja kaimynę. Ne
drąsiai atsiprašo netvirta prancūzų kalba. Ir štai, jau nu
siritusi omnibuso laipteliais, ji gatvėje ir susikaupusi skuba 
prie Sorbonos vartų. 

1891 metais tie Mokslo rūmai atrodė labai savitai. Jau 
šešeri metai jie perstatomi, ir Sorbona panaši į gigantišką 
smauglį, nusineriantį odą. Už naujo, akinamai balto fasado 
dunkso apšiurę Rišeljė laikų pastatai, o šalia stirkso pasto
liai, kur tolydžio kaukši plaktukai. Ši statybų netvarka 
savotiškai pagyvina studentų gyvenimą. Darbams judant 
į priekį, paskaitos skaitomos čia vienose, čia kitose audi
torijose. Laboratorijos laikinai įsikelia į apleistus namus 
Sen-2ako gatvėje. 

Bet argi tai svarbu, jei šiais metais kaip ir ankstesniais 
ant sienos prie namsargio būsto baltuoja skelbimas: 

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA 
Gamtos mokslų fakultetas — pirmas semestras 

Mokslo metų pradžia Sorbonoje 
1891 metų lapkričio trečią 

Magiški žodžiai, kerintys žodžiai!.. 
Už savo menkas santaupas, kurias susidėjo rublis po 

rublio, Mania turi teisę pasirinkti tai, kas jai patinka iš 
gausybės paskaitų, surašytų sudėtingame tvarkaraštyje. 
Ji turi savo vietą laboratorijoje, kur ne šiaip, o dėstytojų 
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vadovaujama ir patariama, gali naudotis prietaisais, dary
ti paprasčiausius bandymus. Dabar Mania — kokia lai
mė! — Gamtos mokslų fakulteto studentė. 

Tiesą pasakius, ji jau nebe Mania ir ne Marija; studen
to kortelėje ji pasirašė prancūziškai: Mari Sklodovska. Bet 
kadangi bendramoksliams liežuvis neapsiverčia ištarti tokį 
barbarišką priebalsių derinį kaip „Sklodovska", o lenkė 
niekam neleidžia vadinti ją tiesiog Mari, ją gaubia savo
tiška paslaptis. Dažnai, susitikdami aidžiose galerijose tą 
merginą kuklia, paprasto kirpimo suknele, atšiauria veido 
išraiška ir šviesiais puriais plaukais, jaunuoliai stebėda
miesi gręžiojasi ir klausinėja: „Kas ji tokia?" Jei kas ir 
atsako, atsako labai miglotai: „Užsienietė... Jos pavardė 
neištariama!.. Per fizikos paskaitas visada sėdi pirmoje 
eilėje... Ne iš plepiųjų..." Studentai lydi akimis grakštų 
siluetą, kol jis dingsta už koridoriaus posūkio, ir priduria: 
„O plaukai nuostabūs!" 

Slavės pelenų spalvos plaukai ir nedidelė galvutė Sor-
bonos studentams ilgai buvo vienintelis tos laukinukės 
tautybės požymis. 

Tačiau šiuo metu Mari Sklodovska vaikinai domina 
mažiausiai. Pakerėta kelių orių vyriškių, vadinamų pro
fesoriais, ji trokšta prasigauti į jiems pažįstamą paslap
čių pasaulį. Gražiu to meto papročiu jie skaito paskaitas 
baltais kaklaraiščiais ir juodais frakais, amžinai išteptais 
kreida. Mari gyvenimas bėga stebint tuos iškilmingus fra
kus ir žilas barzdas. 

Užvakar skaitė paskaitą profesorius Lipmanas, labai 
nuosekliai, logiškai mąstantis dėstytojas. Vakar Mari klau
sėsi profesoriaus Buti. Jo mažutė it beždžionės galva — 
tai tikras žinių lobynas. Ji norėtų klausyti visų paskaitų, 
pažinti visus dvidešimt tris profesorius, kurių vardai su
rašyti paskaitų tvarkaraštyje. Jai atrodo, kad niekada ne
sugebės patenkinti savo didžio žinių troškimo. 

Pirmosiomis savaitėmis Mari Sklodovskai iškyla neti
kėtos kliūtys. Ji buvo įsitikinusi, jog tobulai moka pran
cūziškai, ir apsiriko. Kai būdavo kalbama greitai, ji nesu
prasdavo ištisų sakinių. Buvo įsitikinusi turinti pakanka
mai žinių, kad galėtų klausytis paskaitų universitete. Ta
čiau savarankiškas mokymasis Ščiukuose, guvernantės 
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kambaryje, žinios, įgytos susirašinėjant su ponu Sklodovs-
kiu, atsitiktiniai bandymai „Pramonės ir žemdirbystės 
muziejuje" negalėjo atstoti solidaus Paryžiaus licėjų pa
ruošimo. Iš naujo ėmusis matematikos ir fizikos, Mari 
pastebi dideles spragas. Kiek teks dirbti norint pasiekti 
geidžiamą tikslą — gauti universi teto diplomą! 

Šiandien paskaitą skaito Polis Apelis. Koks aiškus dės
tymas, koks vaizdingas stilius! Mari atėjo viena pirmųjų. 
Pakopomis išdėstytame amfiteatre, šykščiai apšviestame 
gruodžio saulės, ji užima vietą apačioje, prie pat katedros. 
Pasideda kotelį ir sąsiuvinį pilkos drobės aplanku, kuria
me netrukus pradės užsirašinėti paskaitą savo dailiu aiš
kiu braižu. Ji iš anksto susikaupia, sutelkia dėmesį ir net 
negirdi didėjančio balsų šurmulio, kuris iškart nutrūksta 
pasirodžius profesoriui. 

Stebėtina, kaip kai kurie profesoriai sugeba padaryti , 
kad auditorijoje stotų įtempta tyla... Jaunuoliai, palinkę 
prie sąsiuvinių, užsirašinėja lygtis, kurias mokslininko 
ranka išvedžioja lentoje. Dabar čia tiktai žinių ištroškę 
moksleiviai. Tegyvuoja matematika! 

Apelis — dailiu fraku, ketvir taine barzdele — atrodo 
nuostabiai. J is kalba ramiai, aiškiai tardamas kiekvieną 
skiemenį, tik šiek tiek vangiai — kaip elzasietis. Jo įrody
mai grakštūs, įtaigūs, sakytum nušalina visus pavojus ir 
pajungia sau Visatą. Valdingai ir tvirtai jis braunasi į sub
tiliausias pažinimo sritis, laisvai manipuliuoja skaičiais, 
dangaus šviesuliais. Jis nebijo drąsių palyginimų ir, paly
dėdamas žodžius plačiu savininko mostu, kaip niekur nieko 
sako: 

— Aš imu saulę ir sviedžiu... 
Mari susižavėjusi atsako jam džiugia šypsena. Jos švie

sios pilkos akys po plačia iškilia kakta žėri iš laimės. Kaip 
galima sakyti, jog Mokslas — sausas? Bene yra kas nuos
tabesnio už nekintamus dėsnius, valdančius Visatą, ir kas 
didingesnio už žmogaus protą, atskleidžiantį tuos dėsnius? 
Kokie tušti atrodo romanai ir kokios lėkštos stebuklinės 
pasakos palyginti su nepaprastais reiškiniais, susijusiais 
tarpusavy darniais ryšiais, su tariamo chaoso darna... Tokį 
minties polėkį galima palyginti nebent su merginos širdy
je įsižiebusia meile pažinimo begalybei, dėsniams, valdan
tiems Visatą. 

85 



— Aš imu saulę ir sviedžiu... 
Vertėjo ilgus metus kovoti ir kentėti tolimame užkam

pyje, kad galėtum išgirsti šią didingo ir oraus mokslininko 
ištartą mintį. 

Dabar Mari laiminga. 

* * * 
Kazimežas Dluskis (Bronios vyras) — savo uošviui 

ponui Sklodovskiui: 

Vokietijos gatvė, 92 
Priima nuo 1 iki 3 vai. 

Nemokamai priima pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 7 iki 8 vai. 

Brangus ir didžiai gerbiamas pone, 
...Pas mus viskas gerai. Panelė Mari stropiai mokosi, 

beveik visą laiką praleidžia Sorbonoje, ir mes su ja mato
mės tik per vakarienę. Tai labai nepriklausoma persona, 
ir nors formaliai jūs man pavedėte ją globoti, ji ne tik 
negerbia manęs ir neklauso, bet dar tyčiojasi iš mano au
toriteto ir rimtumo. Turiu viltį atvesti ją į protą, tačiau 
ligi šiol mano pedagoginiai sugebėjimai neveiksmingi. 
Šiaip ar taip, mudu puikiai vienas kitą suprantame ir gyve
name kuo darniausiai. 

Nekantriai laukiu Bronios. Mano jauna žmona nesisku
bina grįžti namo, nors čia labai laukiama ir pageidaujama. 

Priduriu, jog panelė Mari sveika ir gražiai atrodo. 
Su nuoširdžiausia pagarba. 

Stai tokios pirmosios daktaro Dluskio naujienos apie 
svainę, kurią buvo įpareigotas įkurdinti Vokietijos gatvė
je, Broniai užsibuvus kelias savaites Lenkijoje. Turbūt 
neverta pridurti , jog šis kandus jaunas vyriškis itin pui
kiai priėmė Manią. 

Iš visų lenkų emigrantų, stumiančių dienas Paryžiuje, 
brangioji Bronia išsirinko gražiausią, protingiausią ir są-
mojingiausią. O koks turiningas gyvenimas! Kazimežas 
Dluskis studijavo Peterburge, Odesoje, Varšuvoje. Pri
verstas bėgti iš Rusijos, nes buvo įtariamas dalyvavęs pasi-
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kėsinime į Aleksandrą II , tapo revoliuciniu publicistu 
Ženevoje, paskui a tvyko Paryžiun, įstojo į politinių moks
lų mokyklą, perėjo į medicinos fakultetą ir pagaliau gavo 
gydytojo diplomą. Kažkur Lenkijoje gyvena jo turtingi 
tėvai, o čia, Prancūzijoje, tarp Užsienio reikalų ministeri
jos bylų guli ir jo registracijos kortelė, surašyta pagal 
carinės policijos pranešimus, vienintelė kliūtis, t rukdanti 
jam gauti pilietybę ir įsikurti Paryžiuje. 

Pagaliau sugrįžusią Bronią džiugiai sveikina vyras ir 
sesuo. Namai prašyte prašėsi patyrusios šeimininkės ran
kos. Prabėgo kelios valandos, ir trečio aukšto bute su pla
čiu balkonu į žalią Vokietijos gatvę vėl įsiviešpatauja tvar
ka. Virtuvė gardžiai kvepia, dulkių nebeliko nė žymės, 
vazose pamerktos gėlės, ką tik parneštos iš turgavietės. 
Bronia apsigimusi vadove! 

Kaip tik jai ir kilo mintis pabėgti iš Paryžiaus centro 
ir išsinuomoti butą La Vijetėje, prie Biut-Šomono parko. 
Pasiskolinusi truputį pinigų, ji keliskart paslaptingai ap
silankė Aukciono rūmuose, ir vieną gražų rytą Dluskių 
bute atsirado dailūs raižyti veneciški baldai, pianinas, 
puikios užuolaidos. Taip buvo sukurta jauki aplinka. Taip 
pat išradingai jaunoji šeimininkė paskirstė kiekvienam 
darbo laiką. Tam tikromis valandomis kabinetas priklauso 
Kazimežui, ir jis priima pacientus, daugiausia skerdyklos 
darbininkus, kitomis valandomis Bronia ten konsultuoja 
moteris. Abu gydytojai sunkiai dirba, iškviesti eina per 
namus, lanko ligonius... 

Tačiau vakare, kai užsidega lempos, jie meta šalin visus 
rūpesčius. Kazimežas Dluskis mėgsta pramogas. Įtemptas 
darbas, pinigų stygius nepakenkia jo įgimtam judrumui 
nei šelmiškam linksmumui. Po sunkios dienos jis akimoju 
surengia išvyką į teatrą — aišku, bilietus perka kuo pigiau
sius. Jei visai nėra pinigų, sėda prie pianino, o skambina 
jis nuostabiai. Vakare čirškia durų skambutis, ateina drau
gai iš lenkų kolonijos — jaunos poros, kurios žino, jog 
„pas Dluskius visada galima užsukti". Bronia ima bėgioti 
po butą. Ant stalo garuoja arbata, stovi sirupas ir šaltas 
vanduo, ir staiga išdygsta krūva pyragėlių, kuriuos gydy
toja spėjo iškepti po pietų, ištaikiusi laiką tarp dviejų 
konsultacijų. 
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Vieną vakarą, kai Mari atsisėda prie knygų savo maža
me kambarėlyje, pačiame buto gale, pasirengusi lig vėlu
mos padirbėti, staiga įsiveržia svainis. 

— Griebk paltą, skrybėlaitę, greičiau! Aš gavau nemo
kamus bilietus, einam į koncertą! 

— Bet... 
— Jokių bet! Groja anas lenkas pianistas, apie kurį 

esu tau kalbėjęs. Labai mažai parduota bilietų, būtinai 
reikia pasitarnauti vargšeliui ir „užpildyti" salę. Aš jau 
prir inkau savanorių: plosime, net delnai skeldės, kad susi
darytų didelės sėkmės įspūdis. O, kad tu žinotum, kaip jis 
skambina! 

Neįmanoma atsispirti energingajam Dluskiui, tam barz
dylai tokiomis juodomis, žvitriomis, žaižaruojančiomis 
akimis. Mari užskleidžia knygą. Trinktelėja buto durys, 
ir t rys jaunuoliai nusirita laiptais. Išpuolę į gatvę, bėga 
kiek kojos neša, kad tik spėtų į atvažiuojantį omnibusą. 

Kiek vėliau Mari jau sėdi pustuštėje Eraro koncertų 
salėje. Į estradą išeina aukštas liesas vyriškis nepaprastu 
veidu, su ugningai rudų plaukų aureole. 2engia prie roja
lio. Po jo laibais pirštais atgyja Listas, Šumanas, Šopenas. 
Jo veidas valdingas ir taurus, įkvėpimo kupinos akys žvel
gia į tolį. Mari susižavėjusi klausosi to keisto pianisto įčiu-
rusiu fraku, kuris laikosi prieš pustuštę salę ne kaip niekam 
nežinomas artistas, o kaip valdovas, kaip dievas. 

Vėliau tas muzikas lankysis vakarais Vokietijos gatvėje 
drauge su žavia moterim, ponia Gorska, iš pradžių myli
mąja, paskiau — žmona. Be jokio kartėlio jis pasakoja 
savo vargingą gyvenimą, nusivylimus, kovas. Bronia ir 
Mari mini su ponia Gorska tuos tolimus laikus, kai ši, dar 
šešiolikos metų būdama, lydėjo jų motiną, ponią Sklodovs-
ką, į užsienio sanatoriją. „Grįžusi į Varšuvą,— juokdamasi 
sako Bronia,— mama prisiekė niekada neimsianti jūsų į 
kurortus — labai jau graži esate!.." 

Ištroškęs muzikos, jaunuolis ugniniais karčiais staiga 
pertraukia kalbas keliais akordais. Ir lyg burtų lazdele 
mostelėjus, kuklus Dluskių pianinas ūmai virsta dievišku 
instrumentu. 

Tas pianistas žavi savo talentu. Jis nervingas, įsimy
lėjęs, laimingas ir drauge nelaimingas. 

ss 

Jis bus genialus virtuozas, o vėliau — laisvosios Len
kijos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras. 

Tai Ignacas Paderevskis. 

* * * 
Mari karštai griebiasi to, ką siūlo naujas gyvenimas. 

Mokosi su užsidegimu. Taipogi patiria naują, dar nepatir
tą džiaugsmą draugauti, nuolat bendrauti su universiteto 
studentais. Tačiau, būdama labai nedrąsi, dar varžosi pran
cūzų, daugiau linksta prie tautiečių. Matematikės panelė 
Kraskovska ir panelė Dydynska, medikas Mocas, biologas 
Danyšas, Stanislavas Sala jus, būsimasis Helios vyras, ir 
jaunasis Voicechovskis, būsimasis Lenkijos respublikos 
prezidentas, tampa jos draugais Lotynų kvartalo lenkų 
kolonijoje, toje laisvosios Lenkijos salelėje. 

Lenkų jaunimas neturtingas, bet rengia subuvimus, 
bendrai švenčia Kūčias, ir tuomet savanoriai virėjai gami
na tik varšuviečių patiekalus: karštutėlius burnočių spal
vos barštukus, grybienę, įdarytas lydekas, aguoninius 
prėskučius; susirinkusieji išgeria po lašelį degtinės ir skęs
ta arbatoje.. . Statomi ir mėgėjiški spektakliai, vaidinamos 
komedijos ir dramos. Tų vakarų programos — savaime 
suprantama, lenkų kalba — pagražintos simboliniais pie
šiniais: pirkutė snieguotoje lygumoje, o žemiau — jau
nuolis mansardoje, palinkęs prie knygos... Aišku, ir Kalė
dų Senelis, pro kaminą beriantis į laboratoriją vadovė
lius. O pirmame plane — tuščia, žiurkių apgraužta pinigi
nė... 

Tose pramogose dalyvauja ir Mari . Ji neturi laiko mo
kytis žodžių, vaidinti komedijose. Tačiau, kai skulptorius 
Vašinkovskis surengė patriotinį spektaklį su gyvaisiais 
paveikslais, jai teko įkūnyti pagrindinį personažą — Len
kiją, nutraukiančią grandines. 

Tą vakarą atšiauri studentė neatpažįstamai pasikeičia. 
Ji vilki klasikine tunika, siaučiasi tautinių spalvų šydais. 
Šviesūs plaukai apriečia jos ryžtingą veidą slaviškais 
skruostikauliais, plaikstosi ant pečių. Apsigaubusi granatų 
spalvos audiniu, ji pasirodo prieš tremtinius kaip gyvas 
jų tautos paveikslas. 

Kaip matome, nei gyvenimas svetur, nei atstumas negali 
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atplėšti jos ir sesers nuo Varšuvos. Jos pasirinko Vokieti
jos gatvę sostinės pakraštyje, dar nesiryždamos keltis į 
centrą, apsigyveno netoli Siaurės stoties ir traukinių, atga
benusių jas į Prancūziją. Tėvynė drauge su jomis, laiko 
seseris tūkstančiais saitų, kurių bene tvirčiausias — susira-
šinėjimas su tėvu. Gražiai išauklėtos dukterys pagarbiai 
kreipiasi į poną Sklodovskį trečiuoju asmeniu ir kiekvieną 
laišką baigia žodžiais: „Bučiuoju rankas tėčiui", vaizdingai 
aprašo senukui savo gyvenimą ir prašo visokiausių paslau
gų. Joms net neateina į galvą, jog arbatos galima nusipirk
ti kur kitur nei Varšuvoje, jog ir Prancūzijoje įmanoma 
prieinama kaina gauti kad ir lygintuvą... 

Bronia — ponui Sklodovskiui: 

...Būčiau labai dėkinga mielam tėčiui, jeigu jis man 
atsiųstų du svarus arbatos po du rublius dvidešimt kapeikų. 
Šiaip jau mums nieko daugiau nereikia. Maniai irgi. 

Mes gyvename gerai. Mania gražiai atrodo, ir, man 
regis, mokslas jos per daug nenuvargina... 

Ponas Sklodovskis — Broniai: 

Mieloji Bronia, labai džiaugiuosi, kad lygintuvas tau 
patiko. Aš pats jį išrinkau, tad būgštavau, jog jis gal ne 
toks, kokio tu norėjai. Neturėjau kam pavesti pasirūpinti 
tuo pirkiniu, beje, kaip ir visais kitais. Nors visi jie pri
klauso nerimtai damų sierai, teko imtis pačiam... 

Savaime suprantama, Mari papasakojo tėvui apie va
karą skulptoriaus bute ir apie savo „Polonijos" triumfą. Ta
čiau mokytojas nelabai apsidžiaugė. 

Ponas Sklodovskis — Mari, 1892 metų sausio trisdešimt 
pirmą: 

Mieloji Mania, tavo paskutinis laiškas mane nuliūdino. 
Labai apgailestauju, kad taip aktyviai dalyvavai rengiant 
tą spektaklį. Nors ir kokia ji būtų nekalta, tokia šventė 
atkreipia dėmesį į organizatorius, o tu, aišku, žinai, jog 
Paryžiuje esama žmonių, kurie kuo stropiausiai, seka jūsų 
elgesį, susirašo labiausiai pasireiškiančiųjų pavardes ir 
čionai siunčia visus duomenis, kurie panaudojami įvai
riais tikslais. 
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Sekami žmonės gali turėti didelių nemalonumų ir net 
negauti leidimo dirbti tam tikroje srityje. Tad tie, kurie 
tikisi vėliau pelnytis duoną Varšuvoje, turi pagalvoti apie 
savo ateitį, tyliau laikytis ir per daug nesirodyti viešuo
menėje. Tokie įvykiai kaip koncertai, baliai ir taip toliau 
korespondentų aprašomi laikraščiuose, kur minimos ir 
pavardės. 

Man būtų labai skaudu, jei kada nors butų paminėta 
ir tavo pavardė. Kaip tik todėl jau ankstesniuose laiškuose 
esu tau padaręs kurių ne kurių pastabų ir prašęs kaip ga
lima labiau laikytis nuošaly... 

Ar paveikė pono Sklodovskio tvirtas žodis, ar pa
čios Mari sveikas protas sukilo? Ko gero, mergina pati la
bai greitai susivokė, jog paikos pramogos trukdo ramiai 
dirbti. Ji pasitraukia į nuošalį. Juk atvažiavo Prancūzijon 
ne gyvuosiuose paveiksluose vaidinti, ir kiekviena ne 
mokslui skirta minutė — prarasta. 

Kitas keblumas: smagu ir gera gyventi Vokietijos gat
vėje, bet Mari ten sunku susikaupti. Ji negali uždrausti 
Kazimežui groti pianinu, priiminėti draugus ar užeiti pas 
ją tuo metu, kai ji sprendžia sudėtingas lygtis, negali su
trukdyti pacientams brautis į jaunų gydytojų butą. Nakti
mis ji tolydžio pašoka, pažadinta skambučio čirškimo ar 
žmonių, atbildančių kviesti Bronios pas kokią gimdyvę, 
skerdiko pačią. . 

O svarbiausia, siaubingai nepatogu gyventi La Vijete-
je: ištisa valanda kelio iki Sorbonos! Ir mokėti už du om
nibusus galų gale ne taip jau pigu. 

Šeimos taryba nusprendžia, jog Mari reikia apsigyven
ti Lotynų kvartale, šalia universiteto, laboratorijų ir biblio
tekų. Dluskiai prisispyrę paskolina merginai kelis frankus 
persikraustymui. Rytojaus dieną Mari patraukia ieškoti 
mansardos. 

Labai apgailestaudama Mari palieka butą proziškame 
skerdyklų kvartale , pilna meilės, ryžto ir geros nuotaikos. 
Tarp Mari ir Kazimežo Dluskio užsimezgė broliški santy
kiai, kurie nenutrūko lig paskutinės dienos. Mari ir Bronia 
nuo seno bendrauja kaip gražiame romane, romane apie 
pasiaukojimą, atsidavimą ir tarpusavio pagalbą. 

Nors ir apsunkusi nuo nėštumo, Bronia padeda jaunė-
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lei susirinkti varganą mantą ir susidėti į rankinį vežimėlį. 
Dar sykį pasinaudodami garsiaisiais omnibusais ir persės-
dami iš vieno imperialo į kitą, Kazimežas ir jo žmona iš
kilmingai lydi „mažylę" ligi studentiško būsto. 

D e v i n t a s s k y r i u s 

KETURIASDEŠIMT RUBLIŲ PER MĖNESĮ 

Taip, Mari gyvenimas ligi šiol buvo dar nelabai vieni
šas ir skurdus. Keli mėnesiai Vokietijos gatvėje buvo lyg 
aklimatizavimosi laikotarpis. Dabar Mari vis labiau užsis
klendžia, visiškai nebepastebi aplinkinių žmonių, ir pokal
biai tik retkarčiais sudrumsčia tylą, kuria ji apgaubia savo 
gyvenimą. Daugiau nei treji metai bus paskirti vien moks
lui. Tai gyvenimas, atit inkantis jos svajones, atšiaurus kaip 
vienuolių atsiskyrėlių ir misionierių. 

Beje, ir jos gyvenimo būdas toks pat paprastas kaip 
vienuolių. Savo noru atsisakiusi kambario ir išlaikymo 
pas Dluskius, Mari pati viena tvarko savo išlaidas. O juk 
jos mėnesinį biudžetą, įskaitant pačios santaupas, padaly
tas į proporcingas dalis, ir truputį tėvo siunčiamų pinigų, 
sudaro keturiasdešimt rublių. 

Kaip moteriai, juo labiau užsienietei, 1892 metais pado
riai pragyventi Paryžiuje už keturiasdešimt rublių per 
mėnesį — tris frankus per dieną, mokant už kambarį, valgį, 
drabužius, sąsiuvinius, knygas ir paskaitas universitete? 
Šį uždavinį būtina išspręsti kuo greičiausiai. Tačiau dar 
nėra buvę tokio atvejo, kad Mari nebūtų išsprendusi kokio 
uždavinio! 

Mari — broliui Juzefui, 1893 metų kovo septynioliktą: 
Tikriausiai jau žinai iš tėčio, kad aš nusprendžiau apsi

gyventi arčiau universiteto: tai man buvo reikalinga dėl 
įvairių sumetimų — ypač šį semestrą. Pagaliau sumanymas 
įvykdytas, ir dabar tau rašau iš naujo buto: Flatero gatvė, 
Nr. 3. Tai mažytis kambarėlis, labai jaukus ir drauge labai 
nebrangus. Per penkiolika minučių atsiduriu laboratorijo
je, per dvidešimt — Sorbonoje. Savaime suprantama, jei 
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nebūtų padėję Dluskiai, nebūčiau taip gražiai susitvarkiu
si. 

Dirbu tūkstantįsyk daugiau nei gyvendama Vokieti jos 
gatvėje. Ten mano mielas svainelis buvo įsipratinęs truk
dyti be galo, be krašto. Kai būdavau namie, jis negalėdavo 
pakęsti, jog aš darau ką nors kita, o ne maloniai plepu su 
juo. Dėl to man tekdavo amžinai su juo kariauti. Po kelių 
dienų juodu su Bronia manęs pasiilgo ir atėjo aplankyti. 
Pavaišinau juos viengungiška arbata, o paskui nulipome 
žemyn pas tokius S., kurie gyvena tame pačiame name. 

Ar tavo žmona rūpinasi tėčiu, kaip man buvo pažadėju
si? Tik tegu visai neišstumia manęs iš namų! Tėtis pradeda 
pernelyg meiliai apie ją rašyti, ir man baugu, kad netru
kus mane pamirš... 

Mari ne vienintelė studentė, kurios biudžetą sudaro 
šimtas frankų per mėnesį: diduma lenkių tokios pat netur
tingos kaip jinai. Kai kurios gyvena drauge po tris ar po 
keturias ir bendrai gaminasi valgį. Kitos gyvena vienos ir 
sugaišta po kelias valandas per dieną apyvokai, virtuvei, 
drabužių priežiūrai, bet sumanumo dėka sočiai valgo, nešą
la ir rengiasi... daugiau ar mažiau elegantiškai. Taip kitados 
manėsi Bronia, visame Lotynų kvartale pagarsėjusi savo 
kulinariniais sugebėjimais. 

Gražūs pavyzdžiai, kuriais Mari nė neketina sekti. Ji 
pernelyg brangina ramybę, kad dalytųsi būstu su draugė
mis. Pernelyg atsiduoda darbui, kad rūpintųsi patogumais. 
Beje, jeigu ir panorėtų, vargu ar sugebėtų: nuo septynio
likos metų ji tarnavo guvernante pas svetimus žmones ir, 
pamokoms skirdama septynias aštuonias valandas per 
dieną, neturėjo laiko mokytis šeimininkauti. Tai, ką išmo
ko Bronia šeimininkaudama tėvo namuose, nežinoma Mari. 
Ir lenkų kolonijoje sklinda kalbos, jog „panelė Sklodovs-
ka neišmano, iš ko reikia virti sultinį". 

Ji to nežino ir nenori žinoti. Kuriam galui ištisą rytme
tį gilintis į kulinarijos paslaptis, jei tuo metu galima iš
mokti kelis puslapius fizikos ar laboratorijoje padaryt i 
įdomų bandymą? 

Viską apsvarsčiusi, ji išbraukė iš savo dienotvarkės 
pramogas, vakarėlius, bendravimą su žmonėmis. Taipogi 
j i prieina išvadą, jog materialinis gyvenimas neturi jokios 
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reikšmės, jog jis stačiai neegzistuoja. Remdamasi šiuo 
principu, Mari gyvena spartietiškai, kitoniškai negu visi, 
nežmoniškai. 

Flatero gatvė, Por Ruajalio bulvaras, Fejantinų gatvė... 
Kambariai, kuriuose gyvena Mari, pigūs, be patogumų. 
Iš pradžių ji įsikėlė į varganą namą su mebliuotais kam
bariais, kur nuomojasi būstą jaunavedžiai studentai, gydy
tojai, karininkai iš gretimų kareivinių. Vėliau, ieškodama 
visiškos ramybės, ji persikrausto į mansardą, panašią į 
tarnaitės kambarėlį, pačioje daugiaaukščio namo pas
togėje. Už penkiolika ar dvidešimt frankų per mėnesį 
galima gauti prieglobstį — užunarvį su mažyčiu stoglan
giu. Pro tą langutį, vadinamą „tabakine", matyti dangaus 
kvadratėlis. Nei šildymo, nei šviesos, nei vandens. 

Ir štai tokiame kambarėlyje Mari išdėsto savo turtą: 
sulankstomą geležinę lovelę, čiužinį, atsivežtą iš Lenkijos, 
krosnelę, paprastą lentinį stalą, taburetę, dubenį. Pasista
to žibalinę lempą su pigučiu gaubtu, ąsotį vandeniui, kurio 
reikia prisileisti iš čiaupo laiptų aikštelėje, spiritinę viryk-
lėlę didumo sulig lėkštute, ant kurios trejus metus ji vir-
sis valgį. Mari turi dvi lėkštes, peilį, šakutę, šaukštą, puo
delį ir prikaistuvį, be to, virdulį ir tris stiklines, kad galė
tų lenkų papročiu pavaišinti arbata į svečius atėjusius 
Dluskius. Kartais — be galo retai! — kai ji turi viešnių, 
ima galioti vaišingumo įstatymas: šeimininkė uždega kros
nelę su dūmtraukiu, įmantriai vingiuojančiu po kambarį. 
Viešnioms susodinti Mari ištempia iš ker tės didelį pilvotą 
rudą lagaminą, kuris jai atstoja ir drabužių spintą, ir ko
modą. 

Jokių paslaugų: netgi valandą per dieną samdydamasi 
tarnaitę, Mari pakirstų savo menką biudžetą. Kelionės 
išlaidų irgi nebėra: bet kokiu oru Mari eina pėsčiomis į 
Sorboną. Kaip galima mažiau anglių: vieno ar dviejų maišų 
pakanka visai žiemai, be to, mergina pati nusiperka jas 
krautuvėlėje, gatvės kampe, ir kibirais susineša į septintą 
aukštą, kopdama stačiais laiptais ir kiekvienoje aikštelėje 
sustodama atsipūsti. Kaip galima mažiau išlaidų šviesai: 
kai tik ima temti, studentė bėga į palaimingą prieglobstį, 
vadinamą Sent Zenevjevos biblioteka, kur palyginti šilta 
ir dega dujų rageliai. Ten neturtinga lenkė sėdasi prie ilgo 

ketvirtainio stalo, pasiremia rankomis galvą ir dirba iki 
dešimtos vakaro, kai uždaroma biblioteka. Namie reikia 
turėti žibalo tik tiek, kad užtektų iki antros valandos nak
ties... Tuomet paraudusiomis iš nuovargio akimis Mari 
palieka knygas ir griūva į lovą. 

Iš „ūkiškų" darbų Mari moka tik vieną — siūti. Šito 
ji išmoko per darbų pamokas panelės Sikorskos pensione 
ir ilgomis dienomis Ščiukuose, kai, prižiūrėdama savo 
mokinius, laikydavo rankose ir kokį nors siuvinį. Nepagal
vokime, jog Mari, ūmai įsigeidusi pasipuošti, nusiperka 
pigučio audinio atraižą ir susikerpa naują palaidinukę. 
Nieko panašaus, j i tarytum prisiekė niekada nesiskirti 
su varšuvietiškomis suknelėmis ir be perstojo jomis dėvi, 
nors tos jau blizga aptrintos ir išdilusios. Tačiau Mari 
kruopščiai jas prižiūri, valo, ado, kad pakenčiamai atro
dytų. Ji netgi teikiasi imtis skalbimo, kai būna pervargusi 
nuo darbo ir nori valandėlę „atsipūsti". 

Mari negalvoja, kad gali sušalti ar išalkti. Taupydama 
anglis — ir per i šs ib laškymą!—ji nekuria krosnelės iš
rangytu dūmtraukiu ir rašo skaičius, lygtis, nepastebėda
ma, jog grumba pirštai ir šiurpsta nugara. Jai pridėtų jėgų 
lėkštė karštos sriubos, gabalėlis jautienos. Bet Mari nemo
ka virti! Ji negali išleisti viso franko ir sugaišti ištiso pus
valandžio, kepdama eskalopą! Ji beveik kojos nekelia 
pas mėsininką, o juo labiau — į kavinę: per brangu! Savai
čių savaitėmis maitinasi sviestainiais ir arbata. Susimaniu
si papuotauti, užeina į kurią Lotynų kvartalo pieno kavinę, 
suvalgo porą kiaušinių arba nusiperka plytelę šokolado, 
kokį vaisių. 

Nuo tokio režimo prieš kelis mėnesius iš Varšuvos at
vykusi sveika ir stipri mergina labai greitai išsenka. Daž
nai, stojantis nuo stalo, ima svaigti galva. Vos nusigavusi 
iki lovos, ji virsta be sąmonės. Atsipeikėjusi klausinėja 
save, kodėl nualpo, pagalvoja, ar tik nebus susirgusi, bet 
sveikata jai tiek ir terūpi. Jai net į galvą neateina, jog 
vienintelė jos nualpimo priežastis — išsekimas nuo bada
vimo. 

Savaime suprantama, ji nesigiria Dluskiams tuo nuosta
biuoju gyvenimo būdu. Kaskart, kai užeina į svečius, labai 
trumpai atsakinėja į klausimus apie laimėjimus kulinarijos 
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srityje ir kasdienį racioną. Jei Kazimežui pasirodo, kad ji 
t prastai atrodo, Mari pasiteisina pernelyg dideliu darbo 

krūviu — anot jos, tai vienintelė nuovargio priežastis. 
Paskui, abejingu mostu atsakiusi į giminaičių susirūpinimą, 
puola žaisti su mažąja seserėčia, Bronios dukrele, kurią 
jau spėjo karštai pamilti. 

Bet vieną dieną Mari nualpsta matant draugei, ir ši 
dumia į Vokietijos gatvę. Po valandos Kazimežas lekia 
laiptais į septintą aukštą, įbėga į mansardą, kur pablyškusi 
mergina jau ruošiasi rytdienos paskaitai. Jis apžiūri svai
nę, o svarbiausia — švarias lėkštes, tuščią prikaistuvį ir 
visą kambarį, bet neranda nieko valgoma, tik mažytį pa
kelį arbatos. Ūmai jis suvokia, kas darosi, ir prasideda 
kvota: 

— Ką valgei šiandien? 
— Šiandien?.. Kad nepamenu... Ką tik pietavau... 
— Ką tu valgei? — neatlyžta Kazimežas nepermaldau

jamu tonu. 
— Vyšnių... paskui... daug ko... 
Pagaliau Mari prisipažįsta: nuo vakar dienos ji suval

giusi pusę ryšelio ridikėlių ir pusę svaro vyšnių. Dirbusi 
iki trečios valandos ryto, miegojusi keturias valandas. Nu
ėjusi į Sorboną. Grįžusi namo, subaigusi ridikėlius. Ir ne
tekusi sąmonės. 

Gydytojas nesileidžia į kalbas. Jis piktas. Pyksta ir 
ant Mari, žiūrinčią į jį be galo nuvargusiomis valiūkiško
mis akimis. Pyksta ir ant savęs, kad nepakankamai rūpi
nosi „mažyle", pono Sklodovskio jam patikėta. Nepaisy-

1 damas prieštaravimų, paduoda svainei paltą, skrybėlaitę, 
priverčia susikrauti knygas ir sąsiuvinius, kurių prireiksią 
visą savaitę. Ir nepatenkintas, tylėdamas vedasi ją į La Vi-
jetę, o vos įžengęs į butą, duoda įsakymą Broniai, ir ši puo
la į vir tuvę. 

Praslenka dvidešimt minučių. Ir Mari dideliais kąs
niais ryja Kazimežo prirašytus vaistus: didelį puskepį 
bifšteksą, traškančias keptas bulves. Įvyksta stebuklas — 
parausta Mari skruostai. Vienuoliktą valandą vakaro Bro-
nia įeina į kambarį, kur pastatyta lova jaunėlei seseriai, 
ir užpučia lempą. Per kelias dienas sočiai maitinama, gerai 
prižiūrima Mari gauna protingo gydymo kursą, atkunta. 
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O paskui, nerimaudama dėl artėjančių egzaminų, pažada 
gyventi su protu ir grįžta atgal į savo mansardą. 

Nuo rytojaus dienos ji vėl gyva tik oru. 

* * * 
Dirbti!.. Dirbti!.. Mari visa galva pasineria į mokslą 

ir, apsvaigusi nuo laimėjimų, tariasi galinti suimti viską, 
kas žmonijos atskleista. Ji klauso matematikos, fizikos, 
chemijos paskaitų. Pamažu įsisavina eksperimentų tech
niką. Netrukus jos laukia didelis džiaugsmas: profesorius 
Lipmanas jai patiki keletą mokslinių tyrimų, tiesa, gana 
nereikšmingų, bet jie suteikia galimybę parodyti savo 
sugebėjimus ir savitą protą. Sorbonos fizikos laboratorijo
je, aukštoje ir erdvioje patalpoje su sraigtiniais laiptais 
į vidinę galeriją, Mari Sklodovska išbando savo jėgas. 

Ji karštai pamėgsta tą susikaupimo ir ramybės atmos
ferą, tą laboratorijų „klimatą", kuriam liks ištikima iki 
paskutinės gyvenimo dienos. Ji dirba stačiomis, visada sta
čiomis tai prie ąžuolinio stalo su tikslių matavimų aparatū
ra, tai prie t raukos gobtuvo, po kuriuo litavimo degiklio 
liepsnoje verda kokios nors medžiagos tirpalas. Grubios 
drobės chalatu Mari beveik nesiskiria nuo susikaupusių 
jaunuolių, palinkusių greta prie kitų degiklių, kitų prie
taisų. Kaip ir jie, ji gerbia šios mokslo šventovės ramy
bę, dirba tyliai, neištaria nė vieno nereikalingo žodžio. 

Licenciato diplomas — ne, vieno negana! Mari ryžtasi 
apsiginti du — iš fizikos ir matematikos. Ankstesni pla
nai, tokie kuklūs, auga ir plečiasi taip sparčiai, jog Mari 
pristinga laiko — o svarbiausia, drąsos — patikėti juos po
nui Sklodovskiui. O tas puikus žmogus nekantriai laukia, 
kada gi pagaliau duktė grįš į Lenkiją. Ir ima nejučia neri
mauti nesuvokdamas, jog išaugintas paukštelis, tiek metų 
buvęs klusnus ir pasiaukojantis, darosi nebepriklausomas 
ir bando sparnus. 

Ponas Sklodovskis — Broniai, 1893 metų kovo penktą: 
...Paskutiniame laiške tu pirmąsyk užsimeni, jog Ma-

nia ketina laikyti egzaminus licenciâtes laipsniui gauti. 
Savo laiškuose ji niekada apie tai nėra rašiusi, nors aš ir 
klausinėjau. Tiksliai parašyk, kada vyksta tie egzaminai, 
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kada Mania ketina juos laikyti, kiek tai gali atsieiti ir kiek 
kainuoja pats diplomas. Aš turiu iš anksto viską apgalvo
ti, kad galėčiau išsiųsti Maniai pinigų, o nuo to priklausys 
ir mano paties planai. 

...Aš galvoju neatsisakyti dabartinio buto ir kitais 
metais: jis labai tinka ir man, ir Maniai, jeigu ji sugrįš... 
Mania suburs tam tikrą skaičių mokinių, šiaip ar taip, aš 
pasirengęs dalytis su ja tuo, ką turiu. Mums nesunku bus 
susitvarkyti. 

Nors ir kaip šalindamasi žmonių, vis dėlto Mari kas 
dieną su jais susitinka. Keli vaikinai jai labai malonūs ir 
paslaugūs. Užsienietės Sorbonoje turi „paklausą". Tos 
neturtingos, paprastai labai gabios merginos, iš toli a tvy
kusios į Sorboną, brolių Gonkūrų pavadintą „mokslų moti
na maitintoja", įkvepia jauniems prancūzams simpatiją. 
Mūsų lenkė pamažu apsipranta ir pastebi, kad jos kolegos, 
daugiausia „darbo pelės", ją gerbia ir noriai reiškia savo 
prielankumą. Tačiau tas prielankumas neperžengia ribų... 
Mari turbūt labai graži, sprendžiant iš to, jog jos draugė — 
žavioji padūkėlė panelė Dydynska, pasišovusi būti jos as
mens sargybiniu,— vieną dieną grasina skėčiu išvaikyti 
aplink studentę susispietusius dūsautojus! 

Davusi valią panelei Dydynskai grumtis su dūsautojais, 
abejinga j iems mergina stengiasi suartėti su žmonėmis, 
kurie domina ją ki tkuo — tuo, kad su jais galima pasikal
bėti apie darbą. Tarp paskaitų ir laboratorinių darbų ji 
šnekučiuoja su Poliu Penlevė, jau profesorium, Zanu Pe-
renu, Šarliu Morenų — būsimais Prancūzijos mokslo švie
suliais. Tačiau tai vien bičiuliški pokalbiai. Mari neturi 
laiko art imoms draugystėms ir meilei. Ji įsimylėjusi tik 
matematiką, fiziką... 

Jos mąstymas toks tikslus, protas toks šviesus, kad 
jokios „slaviškos" fantazijos negali išmušti jos iš vėžių. Ją 
palaiko geležinė valia, maniakiškas siekimas tobulybės, 
neįtikėtinas užsispyrimas. Kantriai, nuosekliai siekia abie
jų tikslų: 1893 metais ji gauna fizikos mokslų licenciâtes 
diplomą, užimdama pirmą vietą, o 1894 metais — matema
tikos mokslų licenciâtes diplomą, užimdama antrą vietą. 

Ji nusprendžia tobulai išmokti prancūzų kalbą, būtiną 
darbo priemonę. Užuot mėnesių mėnesius grėsmingai bur-
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kavusi netaisyklinga prancūzų kalba kaip diduma lenkų, 
Mari iš pagrindų įsisavina rašybą ir sintaksę, išguja men
kiausias lenkiško tarimo ydas. Tik vos juntamas skardu
sis „r" visą gyvenimą išliks kaip maloni jos duslokos, bet 
švelnios ir žavios tart ies ypatybė. 

Mari mokėjo ne tik pragyventi už keturiasdešimt rublių 
per mėnesį, bet ir, atsižadėdama būtiniausių dalykų, kar
tais leisti sau tam tikrą prabangą: nueiti vakare į teatrą, 
pasivaikščioti po Paryžiaus apylinkes, prisiskinti miške 
gėlių ir parsinešti jų namo. Jo je dar gyva anų laikų sodietė. 
Likimo nublokšta į didmiestį, pavasarį Mari laukia, kada 
pradės skleistis lapai, ir, kai tik turi truputį laiko ir pinigų, 
tuoj bėga į mišką. 

Mari — ponui Sklodovskiui, 1893 metų balandžio še
šioliktą: 

Praeitą sekmadienį buvau nuvažiavusi į Rensi, gana 
gražų ir mielą miestelį netoli Paryžiaus. Gražiausiai žydi 
alyvos, vaismedžiai, net obelys, o oras sklidinas žiedų 
kvapsnių. 

Paryžiuje medžiai sužaliavo jau balandžio pradžioje. 
Dabar lapai jau visai išsiskleidė, pražydo kaštonai. Karšta 
kaip vasarą, viskas žalia. Mano kambary jau darosi tvanku. 
Laimė, kad liepos mėnesį, kai turėsiu ruoštis egzaminams, 
čia nebegyvensiu, nes kambarį išsinuomojau tik iki liepos 
aštuntos. 

Juo labiau artėja egzaminai, juo baisiau darosi, kad 
nespėsiu pasiruošti. Blogiausiu atveju atidėsiu lapkričio 
mėnesiui, bet tuomet neturėsiu vasaros, o tai nelabai malo
nu. Ką gi, pagyvensim — pamatysim! 

Liepa. Karštligė, skubėjimas, siaubingi egzaminai, slo
gi nuotaika rytmečiu, kai Mari , drauge su trisdešimčia 
studentų uždaryta egzaminų salėje, taip jaudinasi, jog 
raidės šokinėja prieš akis, ir kelias minutes ji netgi nesu
geba perskaityti lemtingojo lapo, kur iame pateikti užda
vinys ir klausimai „iš viso kurso". Atidavus darbą, prasi
deda ilgos laukimo dienos, kol pagaliau paskelbiami eg
zaminų rezultatai. Mari įsispraudžia tarp likimo draugų 
ir jų giminių, prisigrūdusių į auditoriją, kur pagal įverti-
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nimus bus skaitomos išlaikiusiųjų pavardės. Kamšatyje 
ji laukia profesoriaus. Ir staiga stojus tylai, išgirsta skel
biant pirmą — pačią pirmąją — savo pavardę: Mari Sklo-
dovska. 

Niekas nesupras jos jausmų! Ištrūkusi iš sveikinančių 
draugų būrio, ji išsiveržia iš grūsties, bėga šalin. Išmušė 
atostogų valanda, laikas važiuoti į Lenkiją, namo. 

Neturtingų lenkų grįžimas gimtinėn turi senus papro
čius, ir Mari ištikimai jų laikosi. Ji at iduoda saugoti savo 
turtą — lovą, krosnelę, rykus — kuriai nors pasiturinčiai 
tautietei, vasarą neatsisakančiai buto Paryžiuje. Prieš pa
likdama savo mansardą, švariai ją išvalo, atsisveikina su 
namsarge, su kuria jau nebesimatys, nusiperka maisto 
kelionei. Paskaičiuoja likusius pinigus, eina į didelę par
duotuvę ir — vienintelį kartą per metus — žiūrinėja niek
niekius... 

Gėda lenkui, grįžtančiam gimtinėn su pinigais kišenėje! 
Pagal nerašytą įstatymą, aukščiausiąjį mados ir prašmat
numo reikalavimą privalu išleisti visus pinigus dovanoms 
artimiesiems ir Šiaurės stotyje įlipti į traukinį be vieno 
santimo kišenėje. Protinga, ar ne? Už dviejų tūkstančių 
kilometrų nuo Paryžiaus, ki tame gale bėgių, y ra ponas 
Sklodovskis, yra Juzefas ir Helia, yra gimtoji pastogė, 
kur galima sočiai pavalgyti , kur siuvėja už grašius pasiūs 
baltinių ir kelias šiltas sukneles. O lapkričio mėnesį, prasi
dėjus mokslo metams, Mari jas nešios atgautoje Sorbono-
je! 

Paryžiun ji sugrįš žydinti, gerokai papilnėjusi, per tuos 
tris mėnesius atšerta visų Lenkijos Sklodovskių, papiktin
tų jos prastos išvaizdos. Ir vėl prieš akis bus mokslo metai, 
reikės dirbti, semtis žinių, iš naujo ruoštis egzaminams, 
lysti... 

* * * 
Tačiau, rudeniui artėjant, tas pats nerimas vėl suspau

džia Mari širdį: kur gauti pinigų? Kaip grįžti į Paryžių? 
Keturiasdešimt rublių, dar keturiasdešimt, dar ir dar... 
Jos santaupos senka, jai gėda, kad tėvas dėl jos turi atsi
žadėti menkų malonumų. 1893 metais padėtis atrodė visai 
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beviltiška, ir Mari buvo beatsisakanti kelionės į Paryžių, 
bet įvyko stebuklas. Panelė Dydynska, pernai skėčiu gynu
si nuo gerbėjų, dar labiau išplėtė savo globą. Būdama tikra, 
jog draugės laukia didi ateitis, ji apvertė Varšuvą aukštyn 
kojomis ir iškovojo Mari Aleksandrovičiaus fondo sti
pendiją, skiriamą itin gabiems studentams, vykstantiems 
į užsienį tęsti studijų. 

Šeši šimtai rublių! Penkiolika mėnesių aprūpinto gyve
nimo! Pačiai Mari , sugebančiai galvoti vien apie kitus, 
niekad nebūtų dingtelėjusi mintis prašyti sau tokios pa
ramos, o svarbiausia — ji nebūtų drįsusi imtis reikalingų 
žygių. Apsvaigusi, pakerėta ji lekia į Prancūziją. 

Mari — broliui Juzefui (iš Paryžiaus), 1893 metų rugsė
jo penkioliktą: 

...Jau išsinuomojau kambarį septintame aukšte, švario
je, padorioje gatvėje, kuri man labai patinka. Pasakyk 
tėčiui, jog ten, kur buvau numačiusi apsistoti, viskas jau 
buvo užimta ir jog aš patenkinta šiuo kambariu: langas 
labai sandarus, ir kai dar užkamšysiu ir apklijuosiu popie
riais, neturėtų būti šalta, juo labiau kad čia ne plytelių 
asla, o parketas. Palyginti su kambariu, kurį turėjau per
nai,— tai tikri rūmai. Moku šimtą aštuoniasdešimt frankų 
per metus, vadinasi, šešiasdešimčia frankų pigiau nei už 
tą, kurį rekomendavo man tėtis. 

Ar reikia tau sakyti, kaip beprotiškai džiaugiuosi grį
žusi į Paryžių? Man buvo labai skaudu vėl skirtis su tėčiu, 
bet aš mačiau, kad jis sveikas, guvus, gali puikiausiai 
apsieiti be manęs — juo labiau kad tu gyveni Varšuvoje. 
Na, o aš visą. gyvenimą statau ant kortos... Man atrodė, kad 
galiu dar čia pagyventi ramia sąžine. 

Iš paskutiniųjų šturmuoju matematiką, kad iki mokslo 
metų pradžios pasiekčiau reikiamą lygį. Rytais triskart 
per savaitę duodu pamokas vienai kolegei prancūzei, nes 
ji ruošiasi tam egzaminui, kurį neseniai laikiau. Pasakyk 
tėčiui, jog apsiprantu su tuo darbu, jog nebenuvargstu taip, 
kaip anksčiau, ir neketinu jo mesti. 

Šiandien pradedu tvarkyti savo naują kampelį, labai 
varganą, bet ką beveiksi? Viską reikia daryti pačiai, kitaip 
neišsimokėsi. Sustatysiu baldus, tiesą pasakius, tai, ką 
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šitaip pompastiškai vadinu, nes visas komplektas kainuoja 
dvidešimtį frankų. 

Šiomis dienomis parašysiu Juzefui Boguskiui, kad pa
pasakotų apie savo laboratoriją. Nuo to priklauso mano 
būsimas darbas. 

Mari — Juzefui, 1894 metų kovo aštuonioliktą: 

...Sunku nuosekliai tau aprašyti savo gyvenimą — toks 
jis vienodas ir apskritai neįdomus. Bet manęs nevargina 
jo pilkumas, ir man gaila tik vieno: kad dienos tokios trum
pos ir taip greit prabėga. Niekada nepastebi to, kas padary
ta, o matai vien tai, kas tavęs laukia, ir jei nemėgtum savo 
darbo, galėtum pulti į neviltį... 

Norėčiau, kad tu apsigintum daktarinę... Gyvenimas, 
kaip regis, nė vieno mūsų nelepina. Ką gi, reikia būti at
kakliam, o svarbiausia — pasitikėti savimi! Reikia įsiteig
ti, jog turi kam nors pašaukimą ir privalai žūt būt tą „ką 
nors" pasiekti. Gal viskas išeis į gera kaip tik tuo metu, 
kai mažiausiai to tikėsimės. 

Palaimingoji Aleksandrovičiaus stipendija! Su šykštuo
lio aistra Mari stengiasi tausoti tuos šešis šimtus rublių, 
kad tik galėtų kuo ilgiau pabūti auditorijų ir laboratorijų 
rojuje. Po kelerių metų Mari vėl su ta pačia aistra atidės 
šešis šimtus rublių iš savo pirmojo honoraro už techno
loginį darbą, Nacionalinės pramonės skatinimo draugijos 
užsakytą, ir nuneš Aleksandrovičiaus fondo sekretoriui, 
apstulbindama visą komitetą jo istorijoje negirdėtu pa
šalpos grąžinimu. 

Mari priėmė stipendiją kaip pasitikėjimo liudijimą, 
kaip garbės paskolą. Jos tiesi širdis būtų laikiusi nedora 
kaip galima greičiau neatiduoti tų pinigų, kurie gali išgel
bėti kitą neturtingą merginą. 

* * * 
Kai iš naujo skaitau lenkiškai parašytą motinos eilė

raštį apie anuos laikus, kai prisimenu, kaip ji, kartais nusi
šypsodama ir įterpdama komiškų epizodų, pasakodavo 
savo gyvenimą, kai žiūriu į vienintelį, ypač jos brangintą 
portretą — nedidelę drąsaus žvilgsnio ir valingo smakro 
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studentės nuotrauką,— jaučiu, jog arčiausiai širdies jai 
visad buvo anas sunkus, karštl igiškas metas. 

Skaudu gyvent jaunai studentei, 
Kai smaginąs aplink jaunimas: 
Mat kiekviena diena jam — šVenfė.' 
Bet jai patinka toks likimas, 
Patinka vienišai gyventi: 
Mansardoje ji semias įkvėpimo, 
Nes toks studentės pašaukimas... 
Laikai geri prabėga veikiai, 
Palikti metas Mokslo šalj: 
Dėl duonos kąsnio eiti reikia 
Pilkais gyvenimo keleliais. 
...Dažnai širdis nuvargus kviečia 
Sugrįžt atgal į būstą seną, 
Kuris lyg žiburėlis šviečia: 
Ten triūsas atkaklus gyveno, 
Ten tiek prisiminimų spiečias... 

Be abejo, vėliau Mari pažino ir kitokių džiaugsmų. 
Tačiau net begalinio švelnumo valandėlėmis, net pergalių 
ir šlovės metais, „amžinoji" studentė niekada nebuvo tokia 
patenkinta — sakykim atvirai — išdidi kaip anais vargo 
laikais, kai, sutelkusi visas jėgas, karštai siekė užsibrėžto 
tikslo. Ji didžiuojasi savo skurdu. Didžiuojasi, kad gyvena 
viena ir nepriklausoma svetimame mieste. Taip savo var
ganame būste bedirbant prie žibalinės lempos apšviesto 
stalo, jai atrodo, jog tuo tarpu kuklus jos likimas mįslingai 
siejasi su įžymių žmonių gyvenimu ir jog ji pati tampa 
nežinoma bendražygė didžių praeities mokslininkų, kaip 
ir ji užsidariusių silpnai apšviestose celėse, kaip ir ji atsit
vėrusių nuo savo laikų tuštybės, kaip ir ji skubinančių 
protą peržengti jau pasiektą žinių ribą. 

Taip, tie ketver i didvyriški metai Mari Sklodovskai 
buvo ne tik patys laimingiausi gyvenime,, bet ir gražiausi, 
jos akimis žiūrint, labiausiai priartėję prie mokslo viršū
nių, į kurias tolydžio krypo jos žvilgsnis. Kai esi jaunas, 
vienišas ir įsigilinęs į mokslą, gali „neturėti iš ko gyven
ti" — ir gyventi visavertį gyvenimą. Begalinis entuziazmas 
teikia jėgų dvidešimt šešerių metų lenkei nepaisyti nepri
teklių, sutaurinti varganą egzistavimą. Vėliau meilė, mo
tinystė, žmonos ir motinos rūpesčiai, sunkus kasdienis dar
bas grąžins t ikrovėn tą įkvėpimo pagautą merginą. Tačiau 
tą stebuklingą metą, juodžiausio skurdo metą, ji nerūpes-
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tinga kaip mažas vaikas. Ji skrajoja kitame pasaulyje, 
kuris visą gyvenimą jai a t rodys kaip vienintelis t ikras, 
vienintelis tyras. 

Taip atsijus nuo t ikrovės, ne visos dienos būna švie
sios. Kokia nors netikėta nelaimė staiga viską apverčia 
aukštyn kojomis ir ta ry tum nepataisomai sugriauna gyve
nimą: neįveikiamas nuovargis , negalavimas, reikalingas 
gydymo ir priežiūros. Nutinka ir kitokios pasibaisėtinos 
katastrofos... Galutinai sudryska paskutinė pora batelių 
kiaurais padais, ir būtina pirktis naujus. Senka ištisoms 
savaitėms numatytas biudžetas, ir nepakeliamas išlaidas 
tenka išlyginti taupant valgį, žibalą lempai. 

Arba užsitęsia žiema, ir ledinė žvarba smelkiasi į man
sardą septintame aukšte. Kambary taip šalta, jog Mari 
negali užmigti. Ją kra to šiurpuliai. Anglių atsargos išsi
baigė... Na ir kas? Bene varšuvietė leisis Paryžiaus žiemos 
įveikiama? Mari uždega lempą, apsižvalgo. Atvožia didįjį 
lagaminą, išsitraukia visus drabužius. Susivelka viską, ką 
gali, paskui įsliuogia į lovą ir ant antklodės sukrauna kas 
likę: suknelę, baltinius, marškinius. Vis tiek šalta. Mari 
iškiša ranką, pasisiekia vienintelę kėdę ir užkrauna ant 
viršaus, .kad susidarytų sunkumo, šilumos įspūdis. 

Dabar telieka laukti miego, tik nevalia pajudėti, kad 
nenuvirstų visas kalnas. 

O virš vandens ąsotyje pamažu traukiasi ledo plutelė. 

D e š i m t a s s k y r i u s 

PJERAS KIURI 

Iš gyvenimo programos Mari buvo išbraukusi meilę 
ir vedybas. 

Tai nelabai originalu. Neturtinga mergina, nusivylusi 
pirmąja idile, pažeminta prisiekia kol gyva nebeįsimylėti. 
Juo labiau studentei slavei, siekiančiai mokslo viršūnių, 
nesunku atsižadėti dalios, paprastai lemiančios merginoms 
vergiją, laimę ir nelaimę, ir atsidėti vien savo pašaukimui. 
Visais laikais moterys, t roškusios tapti didžiomis dailinin
kėmis ar muzikėmis, niekino meilę, motinystę, visuomenės 
normas. 
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Mari susikūrė slaptą, nepermaldaujamai griežtą pasau
lį, kuriame pripažįstama tik viena meilė — Mokslui. Ži
noma, jame būta vietos ir giminystes ryšiams, ir pavergtos 
tėvynės meilei. Bet ne daugiau! Niekas kitas neturi reikš
mės, nieko kito nebėra. Taip tarė dvidešimt šešerių metų 
mergina, gyvenanti vieniša Paryžiuje ir kas dieną Sorbo-
noje ir laboratori joje susit inkanti su jaunais studentais. 

Jai neduoda ramybės žinių troškimas, ją persekioja 
vargas, alina įtemptas darbas. Mari nežinoma dykystė ir 
jos pavojai. Išdidumas ir kuklumas — jos patikimiausi 
ginklai. Ir nepasitikėjimas: nuo tos dienos, kai ponai Z. ne
panoro priimti jos į savo šeimą, Mari tvirtai tiki, jog bek-
raitės niekada nesulauks iš vyrų nei atsidavimo, nei meilės. 
Įsiteigusi tokias teorijas ir karčias mintis, ji iš paskutinių
jų laikosi nepriklausomybės. 

Nieko nuostabaus, jog talentinga lenkė, skurdo pas
merkta vienatvei, visa širdimi atsiduoda darbui. Bet nuos
tabiausia, stačiai neįtikėtina, jog talentingas mokslininkas, 
prancūzas, išsaugojo save šitai lenkei, tartum jos laukė. 
Neįtikėtina, jog tuo metu, kai Mari gyveno Novolipkų 
gatvėje ir tik svajojo apie Sorboną, Pjeras Kiuri, parėjęs 
namo iš Sorbonos, kur jau buvo padaręs kelis svarbius 
fizikos atradimus, savo dienoraštyje parašė šias liūdnas 
eilutes: 

...Moteris daugiau negu mes myli gyvenimą dėl paties 
gyvenimo: talentingos moterys — retenybė. Todėl, kai 
mes, apimti kokios mistinės meilės, norime eiti nauju, neįp
rastu keliu, kai nukreipiame visas mintis į kokį darbą, ati
tolinantį mus nuo aplinkinių žmonių, pirmiausia turime 
kovoti su moterimis. Motinai svarbiausia vaiko meilė, 
tegul, ją atiduodamas, jis ir tampa kvailiu. Meilužė irgi 
geidžia valdyti meilužį ir laikys savaime suprantamu da
lyku, jei dėl valandos meilės bus paaukotas didžiausias 
pasaulio genijus. Si kova beveik visada nelygi: moterys 
sviedžia puikų argumentą — girdi, jos stengiasi mus susi
grąžinti, nes jų pusėje gyvenimas ir prigimtis. 

Prabėgo daug metų. Pjeras Kiuri, siela ir kūnu atsida
vęs moksliniams ieškojimams, nevedė nė vienos tų ne per 
įdomiausių ar tiesiog mielų merginų, su kuriomis jam buvo 
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lemta susidurti. Jam trisdešimt penkeri. Jis neturi mylimos 
moters. 

Prasiblaškymui sklaidydamas seniai užmestą dienoraš
tį, jis skaitinėja laiko išblukintas eilutes, ir netikėtai jo 
žvilgsnį patraukia trys žodžiai, sklidini graudulio ir slapto 
ilgesio: 

...talentingos moterys — retenybė. 

* * * 
Kai įėjau, Pjeras Kiuri stovėjo prie stiklinių balkono 

durų. Jis man pasirodė labai jaunas, nors jau buvo trisde
šimt penkerių. Mane apstulbino šviesių akių išraiška ir 
kiek atsaini poza, kuria stovėjo tas aukšto stoto vyriškis. 
Lėtoka, gerai apgalvota kalba, paprastumas, rimta ir sykiu 
jaunatviška šypsena žadino pasitikėjimą. Mudu pradėjome 
kalbėtis, veikiai draugiškai įsišnekome: man norėjosi su
žinoti jo nuomonę apie kai kurias mokslines problemas. 

Tokiais paprastais, nedrąsiais žodžiais Mari aprašo 
jųdviejų pirmą susitikimą 1894 metų pradžioje. 

Vienas lenkas, ponas Kovalskis, Fribūro universiteto 
fizikos profesorius, atvažiuoja Prancūzijon kartu su žmo
na, pažįstama Mari Sklodovskai iš Ščiukų laikų. Tai ir 
povestuvinė, ir mokslinė kelionė. Ponas Kovalskis Pary
žiuje skaito paskaitas, dalyvauja Fizikos draugijos posė
džiuose. Tik atvykęs, j is iš karto ėmė teirautis Mari, drau
giškai išklausinėjo, kaip jai sekasi. Studentė jam patikė
jo savo rūpesčius: Nacionalinės pramonės skatinimo drau
gija užsakiusi jai darbą apie kai kurių plieno rūšių magne
tines savybes. Ji pradėjusi tyrimus profesoriaus Lipmano 
laboratorijoje. Bet jai reikią daryti mineralų analizes, rū
šiuoti metalų pavyzdžius. Ir ji negalinti apsieiti be gre
mėzdiškų įrengimų, tokių gremėzdiškų, kad jie nebetelpa 
ir šiaip jau užgrioztoje laboratorijoje. Mari nebežinanti, 
ką daryti, kur pagaliau pradėti bandymus. 

— Turiu neblogą mintį,— truputį pagalvojęs, atsakė 
Juzefas Kovalskis.— Aš pažįstu vieną rimtą mokslininką 
Fizikos ir chemijos mokykloje, Lomono gatvėje. Gal j is 
suras tinkamą patalpą. Šiaip ar taip, bent patars, ką daryti . 

Rytoj po pietų užeikite pas mus gerti arbatos. Aš pasik-
viesiu į svečius tą jaunuolį. Turbūt jau esate girdėjusi jo 
vardą: tai Pjeras Kiuri. 

Tą vakarą, praleistą tyliame šeimyniniame pensione, 
kur apsistojo Kovalskiai, abu fizikai — prancūzas ir len
kė — greitai pajunta abipusę simpatiją. 

Pjeras Kiuri —laba i savito žavesio: tai orus ir drauge 
nerūpestingai švelnus žmogus. Ūgio gana aukštas. Drabu
žiai truputį per dukslūs, nebemadingo fasono, bet jam la
bai tinka: pats to neįtardamas, jis moka skoningai rengtis. 
Pirštai ilgi, nervingi. Veidas taisyklingų bruožų, nejudrus, 
atrodo labiau ištįsęs dėl šiurkščios barzdelės, labai gražus 
dėl neprilygstamo romių akių žvilgsnio. 

Tas žvilgsnis įdėmus, susikaupęs, tarytum nepastebin
tis aplinkinio pasaulio. 

Paprastai Pjeras Kiuri laikosi santūriai, niekada neke
lia balso, tačiau neįmanoma nepastebėti jo reto intelekto 
ir taurumo. 

Ši nelabai plepi užsienietė iš karto jį patraukia, ir jis 
ja susidomi. Toji panelė Sklodovska išties įstabi mergi
na... Vadinasi, ji lenkė, atvažiavo iš Varšuvos studijuoti į 
Sorboną? Pernai ji geriausiai išlaikė egzaminus ir gavo 
fizikos mokslų licenciâtes diplomą, o po kelių mėnesių — 
matematikos mokslų licenciâtes diplomą. O tarp pelenų 
spalvos akių įsirėžė susirūpinimo raukšlelė todėl, kad ji 
nežino, kur jai įsikūrus su visa aparatūra įvairių rūšių 
plieno magnetizmui tirti. 

Pokalbis, iš pradžių bendras, netrukus virsta Pjero Kiu
ri ir Mari Sklodovskos moksliniu dialogu. Mergina su tam 
tikra pagarba klausinėja, klausosi Pjero nurodymų. O Kiu
ri savo ruožtu dėsto jai savo planus, pasakoja apie tokius 
jam įdomius kristalografijos reiškinius, kurių dėsnius jis 
stengiasi atskleisti. Kaip keista, galvoja fizikas, kalbi su 
žavia moterim apie mėgstamą darbą, berte beri terminus 
ir sudėtingas formules ir matai, kaip ji pagyvėja, kaip viską 
supranta ir kartais net prieštarauja, puikiai išmanydama 
dalyką... Kaip malonu! 

J is žiūri į Mari plaukus, į aukštą iškilią kaktą, į rankas, 
jau gerokai nukentėjusias nuo laboratorijos rūgščių ir 
apyvokos darbų. Jį išmuša iš vėžių koketavimo nedarko-
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mas merginos žavesys. Mokslininkas prisimena šeiminin
ko žodžius apie viešnią: ji dirbusi ilgus metus, prieš sėsda
ma į Paryžiaus traukinį, ji neturinti pinigų, gyvenanti vie
na mansardoje.. . 

— Ar jūs visam laikui liksite Prancūzijoje? — pats ne
suprasdamas kodėl, klausia jis panelę Sklodovską. 

Šešėlis nuslenka Mari veidu. Ir ji atsako savo dainingu 
balsu: 

— Žinoma, kad ne. Jei šią vasarą pavyks išlaikyti pas
kutinius egzaminus, tuoj pat grįšiu į Varšuvą. Mielai atva
žiuočiau čionai rudenį, t ik nežinau, ar turėsiu pakanka
mai lėšų. Vėliau mokytojausiu Lenkijoje, stengsiuos būti 
naudinga tėvynei. Lenkai neturi teisės palikti savo krašto. 

Į pokalbį įsiterpia Kovalskiai, ir visi ima šnekėti apie 
sunkų engiamų lenkų gyvenimą. Trys tremtiniai mini gim
tinę, keičiasi naujienomis apie gimines, draugus. Nustebęs, 
lyg ir nepatenkintas Pjeras Kiuri klausos Mari samprota
vimų apie jos patriotines pareigas. 

Fizikos apsėsto mokslininko protas neneša, kaip ši ne
paprastai gabi mergina gali bent vieną mintį skirti ne 
Mokslui, kaip ji gali švaistyti jėgas kovodama su carizmu. 

J i s norėtų su ja pasimatyti . 

* * * 
Kas y ra Pjeras Kiuri? 
Talentingas prancūzų mokslininkas, menkai žinomas 

savo šalyje, bet didžiai vert inamas užsienio kolegų. 
Gimė Paryžiuje, Kiuvjė gatvėje, 1859 metų gegužės 

penkioliktą. Jo tėvas Eženas Kiuri — gydytojas, irgi gydy
tojo sūnus, kilęs iš Elzaso, protestantas. Kiuri giminė, kurią 
kadaise sudarė kuklūs miestelėnai, iš kartos į kartą augi
no išprususius žmones, mokslininkus. Pjero tėvas, dėl duo
nos kąsnio priverstas verst is gydytojo praktika, karštai 
domėjosi moksliniais tyrimais. Jis dirbo asistentu Gamtos 
mokslų muziejuje ir parašė keletą darbų apie skiepijimą 
nuo tuberkuliozės. 

Abu sūnus, Zaką ir Pjerą, nuo mažumės t raukė moks
las. Pjeras, nepriklausomo proto svajotojas, nesugebėjo 
prisiderinti prie licėjų drausmės ir sistemingo mokymosi. 
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Todėl niekada nelankė mokyklos. Daktaras Kiuri matė, 
jog tas savitas berniukas negalės gerai mokytis licėjuje, 
ir iš pradžių pats rūpinosi jo lavinimu, o paskui patikėjo 
sūnų puikiam mokytojui ponui Baziliui. 

Laisvas mokymas duoda vaisių: šešiolikos metų Pjeras 
išlaiko vidurinio mokslo egzaminus, aštuoniolikos — gau
na licenciato diplomą. Devyniolikos metų jis tampa pro
fesoriaus Dezeno asistentu gamtos mokslų fakultete ir 
penkerius metus eina tas pareigas. Drauge su broliu Zaku, 
irgi licenciatu ir asistentu Sorbonoje, dirba tiriamąjį dar
bą. Netrukus du jauni fizikai atskleidžia svarbų reiškinį —• 
pjezoelektrą, o tęsdami eksperimentus, išranda naują prie
taisą — kvarcinį pjezometrą, kuriuo galima elektrinius 
procesus pakeisti mechaniniais ir atvirkščiai. 

1883 metais broliai liūdnai išsiskiria: Žakas skiriamas 
profesorium į Monpeljė, Pjeras ima vadovauti praktiniams 
studentų užsiėmimams Paryžiaus fizikos ir chemijos mo
kykloje. Nors tos pareigos atima daug laiko, Pjeras toliau 
darbuojasi kristalų fizikos srityje. Šį darbą apvainikuoja 
jo atskleistas „simetrijos principas", tapęs vienu iš šiuo
laikinio mokslo pagrindų. 

Vėl imdamasis eksperimentų, Pjeras Kiuri išranda ir 
sukonstruoja moksliniams tikslams ultrajautrias svarstyk
les, vadinamąsias „Kiuri svarstykles", paskui pradeda tir
ti magnetizmą ir pasiekia nepaprastą rezultatą: atskleidžia 
pagrindinį dėsnį, „Kiuri dėsnį". 

1894 metais, po penkiolikos metų darbo, Prancūzijos 
vyriausybė įvertina Pjero Kiuri pastangas, jo stulbinan
čius laimėjimus, nuolatinį rūpinimąsi trisdešimčia jam 
patikėtų mokinių — jam skiriamas trijų šimtų frankų mė
nesinis atlyginimas, toks pat, kokį gauna kvalifikuotas 
darbininkas gamykloje. 

Tačiau kai įžymusis anglų mokslininkas lordas Kelvi
nas atvyksta į Paryžių, j is ne tik išklauso Pjero Kiuri pra
nešimą Fizikos draugijoje. Šis garsusis senis rašo laišką 
jaunajam fizikui, žavėdamasis kalba apie jo darbus, nori 
susitikti. 

Lordas Kelvinas — Pjerui Kiuri, 1893 metų rugpjūtį: 
Gerbiamas pone Kiuri, 
labai jums dėkoju, kad malonėjote atsiųsti jūsų 
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su broliu išrastą prietaisą, kuris man leidžia taip patogiai 
stebėti nuostabų eksperimentinį pjezoelektros reiškinį. 

Aš parašiau žinutę į „Filosoiijos žurnalą" patikslinda
mas, kad jūsų darbai ankstesni už manuosius. Ši žinutė 
turėtų nueiti laiku ir tikriausiai pasirodys spalio numery
je, o vėliausiai — lapkričio mėnesį... 

1893 metų spalio trečią: 
Gerbiamas pone Kiuri, 
tikiuosi rytoj vakare būti Paryžiuje, ir būčiau labai dė

kingas, jei nurodytumėte, kuriuo laiku iki savaitės pabai
gos jums būtų patogiau mane priimti savo laboratorijoje... 

Per jųdviejų susitikimus, kuriuose abu įžymūs žmonės 
valandų valandas kalbėjosi moksliniais klausimais, anglų 
mokslininkas didžiai stebėdamasis sužinojo, kad Pjeras 
Kiuri dirba be pagalbininkų apgailėtinoje patalpoje, ge
riausias valandas atiduoda menkai apmokamam darbui 
ir kad Paryžiuje beveik niekas nežino fiziko vardo — 
fiziko, kurį jis, lordas Kelvinas, laiko mokslo korifėjumi. 

* * * 
Pjeras Kiuri — ne tik nuostabus fizikas. 
Tai ir žmogus, kuris, paprašytas pasiūlyti savo kandi

datūrą į geriau apmokamas pareigas, atsako: 
Esu girdėjęs, kad vienas profesorius, galimas daiktas, 

paliks savo postą ir kad man tokiu atveju pridera pasiū
lyti savo kandidatūrą. Bjauru siūlytis į kieno nors vietą, 
juo labiau kad nesu pratęs prie tokių eksperimentų, ne
paprastai žeminančių žmogaus orumą. Apgailestauju, kad 
turėjau su jumis apie tai kalbėti. Mano nuomone, nėra nie
ko pražūtingesnio žmogaus dvasiai kaip nusileisti iki tokių 
rūpesčių. 

Fizikos mokyklos direktoriaus pristatytas apdovanoji
mui (akademinėms palmėms!), Pjeras atsisako jo šiais žo
džiais: 

Ponas Direktoriau, 
ponas Miuzė man pranešė, kad jūs ketinate vėl siūlyti 

prefektui pristatyti mane apdovanojimui. 
Prašau jus to nedaryti. Jei išrūpinsite man šį ordiną, 
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būsiu priverstas jo atsisakyti, nes esu tvirtai apsisprendęs 
niekada nepriimti jokių apdovanojimų. Tikiuosi, apsau
gosite mane nuo to žygio, kuris pastatytų mane į keblią 
padėtį prieš daugelį žmonių. 

Jeigu jūsų ketinimas padiktuotas noro įrodyti man 
savo palankumą, tai jau esate įrodęs, ir kur kas veiksmin
giau, sudarydamas man geras darbo sąlygas. 

Būkite tikras mano visišku atsidavimu. 
Pjeras Kiuri — ir rašytojas, šiaip ar taip, bent jau būtų 

galėjęs juo tapti. Šis žmogus, gavęs tokį originalų išsila
vinimą, turi savo stilių — savitą, grakštų, tvirtą. 

„Apkurtinti tarškyne protą, linkusį į apmąstymus."1 

Idant aš, silpnas žmogus, sulig menkiausiu dvelktelė
jimu nesileisčiau visų vėjų blaškomas, reikėtų sustabdyti 
viską aplink arba man pačiam įsisukti kaip ūžiančiam su
kučiui, ir tuomet judėdamas apsisaugočiau nuo aplinkos 
poveikio. 

Kai aš, pamažu įsibėgėdamas, stengiuosi įsisukti, koks 
menkniekis — žodis, pasakojimas, laikraštis, svečias — 
ūmai mane sustabdo, sukliudo tapti giroskopu arba suku
čiu ir gali atitolinti ar visam laikui sulaikyti tą akimirką, 
kai, įgavęs reikiamą greitį, sugebėčiau nepaisydamas ap
linkos susikaupti. 

Mums reikia valgyti, gerti, miegoti, dykinėti, mylėti, 
tai yra prisiliesti prie pačių maloniausių gyvenimo dalykų 
ir vis dėlto jiems nepasiduoti. Tačiau tegul, visa tai darant, 
tos mūsų prigimčiai svetimos mintys, kurioms esame pasis-
kyrę, ima viršų ir ramiai sukasi mūsų nelaimingoje galvo
je. Tegul gyvenimas būna svajonė, o svajonė — tikrovė. 

Žodžiu, j is ir poetas, ir menininkas, kuriam būdingi 
jausmingumas ir vaizduotė, neviltis ir nerimas... 

Kas bus toliau?..— rašė jis dienoraštyje 1881 metais.— 
Labai retai aš mobilizuoju visas jėgas: paprastai dalis mano 
esybės snaudžia. Man rodos, jog kasdien mano protas vis 
labiau glemba. Anksčiau aš leisdavausi į mokslinius ir 
kitokius samprotavimus, dabar tik šliaužiu paviršiumi, 
nebesigilinu į esmę. O kiek darbo prieš akis! 

1 V. Hugo. „Karalius linksminasi". 
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Vargšas prote, nejaugi tu toks silpnas, jog nesugebi 
paveikti mano kūno? O mintys, kodėl jūs negalite prikel
ti mano vargšo proto? Vadinasi, jūs menkos! O jūs, Išdidu
me, Savimeile, nejaugi jūs negalėtumėte manęs bent pas
tūmėti, nejaugi leisite man taip gyvalioti? Gal vaizduotė 
padėtų man išsukti iš išminto tako, gal suviliotų protą ir 
nusineštų jį ant savo sparnų. Bet man baugu, kad ir ji bus 
mirusi... 

* * * 
Poetas ir drauge fizikas pakliuvo į Mari Sklodovskos 

nelaisvę. Lėtai, bet atkakliai Pjeras Kiuri siekia art imes
nės pažinties su mergina. Du ar tris kartus matėsi su ja 
Fizikos draugijos posėdžiuose, kur ji buvo atėjusi klausy
tis mokslininkų pranešimų apie naujus išradimus. Reikšda
mas pagarbą, nusiuntė jai savo paskutinio straipsnio „Apie 
fizikos reiškinių simetriją. Elektrinio lauko ir magnetinio 
lauko simetrija" atspaudą, o pirmame puslapyje užrašė: 
Panelei Sklodovskai, reikšdamas pagarbą ir draugiškumą. 
Autorius, P. Kiuri. Pastebėjo ją Lipmano laboratorijoje, 
kur ji savo drobiniu chalatu stovėjo palinkusi prie prie
taisų. 

Vėliau paprašė ją leidimo ateiti į svečius. Mari davė 
jam savo adresą: Fejantinų gatvė, 11. 

Draugiškai, santūriai p r iėmė jį savo mažame kambarė
lyje, ir Pjeras, skaudama širdimi matydamas skurdžią apys-
tatą, vis dėlto įvertino subtilią asmenybės ir aplinkos har
moniją. Dar niekada Mari neatrodė jam tokia graži kaip 
tame beveik tuščiame būste — padėvėta suknele, įkvėptu, 
užsispyrusiu-veidu. Jauna figūra, sukritusi nuo asketiško 
gyvenimo, niekur kitur negalėjo taip tikti kaip toje tuščio
je mansardoje. 

Prabėga keli mėnesiai. Abipusės pagarbos ir simpati
jos dėka stiprėja draugystė, pasitikėjimas vienas kitu, 
didėja tarpusavio artumas. Pjeras Kiuri jau pavergtas tos 
šviesaus, išlavinto proto lenkės. Klauso jos, seka patari
mais. Jos akinamas, skatinamas, netrukus jis nusikrato 
nerūpestingo vangumo, vėl imasi savo darbų apie magne
tizmą ir nuostabiai apsigina daktarinę disertaciją. 

J I 2 

Mari dar tariasi esanti laisva. Atrodo, ji kol kas nenu
siteikusi išgirsti lemiamų žodžių, kurių mokslininkas nesi
ryžta ištarti. 

Tą vakarą, ko gero, dešimtą kartą juodu susitinka Fe
jantinų gatvėje. Birželio popietė, puikus oras. Ant stalo 
šalia matematikos knygų — Mari ruošiasi greitai laikyti 
egzaminus — stiklinėje pamerktos kelios ramunės, kurias 
Pjeras ir Mari parsinešė iš pasivaikščiojimo. Mergina pils
to arbatą, pašildytą ant nepamainomos spiritinės viryk-
lėlės. 

Fizikas ką tik išsamiai pasakojo apie darbą, kuris neina 
jam iš galvos. Ir staiga nei iš šio, nei iš to sako: 

— Norėčiau jus supažindinti su savo tėvais. Gyvenu 
su jais So, kur nuomojamės nedidelį namelį. Tai puikūs 
žmonės... 

J is nupiešia Mari savo tėvą, aukštą negrabų senį žvit
riomis mėlynomis akimis, labai protingą, karštą, užsiplies
kiantį kaip degtukas ir vis dėlto nepaprastai gero būdo,— 
ir savo motiną, ligų priveiktą, bet neprilygstamą šeiminin
kę, šaunią ir linksmą. Prisimena užgaidžią vaikystę, miš
kus, po kuriuos kitados amžinai klaidžiodavo su broliu 
2aku. 

Mari klausosi stebėdamasi. Kiek panašumo, kiek mįs
lingų sutapimų! Reikia tik pakeisti kurias ne kurias deta
les, perkelt i namelį iš So į Varšuvos gatvę, ir Kiuri šeima 
virs Sklodovskių šeima. Atmetus t ikėjimo klausimą (dak
taras Kiuri, laisvamanis ir antiklerikalas, nekrikštijo savo 
sūnų), tokia pat gera ir dora aplinka. Ta pati pagarba kul
tūrai, ta pati meilė mokslui, tokia pat nuoširdi tėvų ir vaikų 
sandora, toks pat karštas potraukis į gamtą... 

Jau nebesivaržydama, su šypsena lūpose Mari pasako
ja apie savo smagias atostogas Lenkijos kaime — tame pa
čiame, kurį vėl matys po kelių savaičių. 

— Bet jūs grįšite spalio mėnesį? Pažadėkite, kad grįšit! 
Jei liksite Lenkijoje, nebegalėsite mokytis toliau. Jūs ne
turite teisės mesti mokslo! 

Šiais žodžiais Pjeras išduoda savo gilų nerimą. Mari ži
no, jog, sakydamas: „Jūs neturi te teisės mesti mokslo", 
jis turi galvoje: „Jūs neturi te teisės mesti manęs." 

Juodu ilgai sėdi tylėdami. Paskui Mari pakelia į Pjerą 
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pelenų spalvos akis ir neryžtingai atsako: 
— Man rodos, jūsų teisybė. Aš labai norėčiau sugrįž

ti. 

* * * 
Pjeras dar ne kartą kalbėjo apie ateitį. Pagaliau drąsiai 

pasiūlė Mari būti jo žmona, tačiau ji nesutiko. Ištekėti už 
prancūzo, palikti savo šeimą, išsižadėti patriotinės veiklos, 
atsisveikinti su Lenkija — visa tai pasirodė panelei Sklo-
dovskai siaubinga išdavystė. Ji negali! Nevalia! Ji puikiai 
išlaikė egzaminus ir dabar privalo važiuoti į Varšuvą — 
bent jau vasarai, o gal ir visam laikui. Atsisveikindama 
su nuliūdusiu jaunuoju mokslininku, ji siūlo draugystę, 
kuri jo nebepatenkina, ir sėda į traukinį, nieko nepaža
dėjusi. 

Mintimis Pjeras seka įdurmu. Buvo bevažiuojąs į Švei
cariją, kur ji praleido kelias savaites su tėvu, atvykusiu 
jos pasitikti, paskui į Lenkiją, į tą pačią Lenkiją, kuriai jos 
pavydi. Bet tai neįmanoma... 

Tuomet iš tolo ima ginti savo teises. Nors ir kur būtų 
Mari tą vasarą — Kretaže, Lvove, Krokuvoje, Varšuvo
je,— visur ją pasiekia laiškai, negrabiu, lyg vaikišku brai
žu parašyti firminiame Fizikos mokyklos popieriuje, Pjeras 
stengiasi ją perkalbėti , susigrąžinti, priminti, kad jos lau
kia Pjeras Kiuri. 

Tai žavūs, nuostabūs laiškai... 

Pjeras Kiuri — Mari Sklodovskai, 1894 metų rugpjūčio 
dešimtą: 

Nėra man didesnio džiaugsmo kaip gauti iš jūsų žinu
tę. Mintis, kad ištisus du mėnesius nieko apie jus negirdė
siu, man buvo be galo nemaloni, tad pati turite suprasti, 
kokie laukiami buvo tie keli jūsų žodžiai. 

Tikiuosi, sočiai prisikvėpuosite grynu oru ir spalio 
mėnesį sugrįšite. Na, o aš, regis, niekur nevažiuosiu: gyve
nu kaime, kiauras dienas praleidžiu prie atviro lango arba 
sode. 

Juk mudu pasižadėjome v ienas kitam (ar ne tiesa?) bent 
jau būti geri draugai. Kad tik jūs nepersigalvotumėte! Mat 
tvirtų pažadų nebūna, širdžiai neįsakysi! Vis dėlto būtų 
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nuostabu tai, kuo stačiai negaliu patikėti, jog mudu galė
tume praleisti gyvenimą šalia vienas kito, pakerėti savo 
svajonių: jūsų patriotinių, mūsų bendražmogiškų ir mūsų 
mokslinių. 

Iš visų tų svajonių, man rodos, tik paskutinė teisėta. 
Turiu galvoje, kad mes bejėgiai pakeisti visuomeninę sant
varką, o jei ir galėtume, nežinotume, ką daryti, ir, veikda
mi viena ar kita kryptimi, niekada nebūtume tikri, jog 
priešindamiesi kokiam nors neišvengiamam procesui, 
darome daugiau gera nei bloga. Moksle, priešingai, mes 
galime tikėtis ką nors nuveikti: čia dirva palankesnė, ir 
kiekvienas žingsnis, nors ir koks menkas jis būtų,— lai
mėjimas... 

Matote, kaip viskas siejasi... Mudu susitarėme, kad 
būsime artimi draugai, bet jeigu po metų jūs išvažiuosi
te iš Prancūzijos, dviejų žmonių draugystė per atstumą 
bus pernelyg platoniška. Ar jums nebūtų geriau likti su 
manimi? Žinau, kad šis klausimas jums nemalonus, ir dau
giau apie tai nekalbėsiu, be to, ir pats jaučiuosi jūsų ne
vertas bet kuriuo požiūriu... 

Norėjau prašyti jūsų leidimo netyčia susitikti Fribūre. 
Bet jūs tikriausiai pabūsite ten tik vieną dieną ir tą pačią, 
žinoma, paaukosite mūsų draugams Kovalskiams. 

Jums atsidavęs — Pjeras Kiuri. 

Būčiau labai laimingas, jei teiktumėtės man parašyti 
ir užtikrinti, jog spalio mėnesį ketinate sugrįžti. Laiškai 
ateis daug greičiau, jei rašysite tiesiai į So: Pjerui Kiuri, 
Šablonų gatvė, 13, So (Senos departamentas). 

Pjeras Kiuri — Mari Sklodovskai, 1894 metų rugpjūčio 
keturioliktą: 

Aš niekaip neapsisprendžiau pas jus atvažiuoti, visą 
dieną svarsčiau ir pagaliau atsisakiau tos minties. Skaitant 
jūsų laišką, man iš pradžių susidarė toks įspūdis, kad jūs 
nepageidaujate manęs matyti. Paskui tariau sau, jog vis 
dėlto jūs labai maloni sutikdama praleisti drauge tris die
nas, ir jau buvau bevažiuojąs. Bet staiga man pasidarė gė
da, kad peršuosi jums per jėgą, ir pagaliau nutariau ne
bevažiuoti, būdamas beveik tikras, jog jūsų tėvas bus 
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manim nepatenkintas nebegalėdamas vienas eiti su jumis 
pasivaikščioti. 

Dabar, po laiko, jau gailiuosi nevažiavęs. Gal mūsų 
draugystė būtų pasidariusi dar tvirtesnė, jei būtume kartu 
praleidę tas tris dienas ir pajutę, jog negalėsime pamiršti 
vienas kito per tuos du su puse išsiskyrimo mėnesių? 

Ar jūs tikite likimu? Prisimenate Užgavėnių karnava
lą? Mudu staiga pasimetėme minioje. Man atrodo, kad 
mūsų draugiški santykiai gali nutrūkti taip pat staiga 
ir nepriklausomai nuo mūsų valios. Aš netikiu likimu, bet 
tokią atomazgą gali nulemti mūsų charakteriai. Reikiamu 
metu aš nesugebėsiu nieko padaryti. 

Beje, jums tai bus geriausia, nes pats neišmanau, kodėl 
įsikaliau sau į galvą sulaikyti jus Prancūzijoje, atskirti nuo 
tėvynės ir artimųjų, neturėdamas nieko pasiūlyti mai
nais į tą auką. 

Man regis, jūs truputį perdedate didžiuodamasi savo 
nepriklausomybe. Visi mes — vieni daugiau, kiti mažiau — 
savo aistrų vergai, mylimų žmonių prietarų vergai, turime 
užsidirbti duonos kąsnį ir todėl tampame paprasčiausiu 
mašinos sraigteliu... 

Sunkiausia daryti nuolaidas mus supančios visuomenės 
prietarams, didesnes ar mažesnes — nelygu kiek stiprus 
mūsų pačių charakteris. Jei per daug spiriesi — tave su
traiško. Jei per daug nusileidi — nusimenkini ir pats sau 
esi koktus. Štai ir aš nutolau nuo principų, kurių laikiausi 
prieš dešimt metų: tuomet buvau įsitikinęs, jog reikia lai
kytis kraštutinumų ir nedaryti jokių nuolaidų aplinkai. 
Buvau įsitikinęs, jog reikia išpūsti tiek savo trūkumus, tiek 
dorybes, vilkėjau tik mėlynomis palaidinėmis kaip darbi
ninkai... 

Žodžiu, kaip matote, labai susenau ir jaučiuosi nuvar
gęs. 

Linkiu jums kuo maloniau leisti laiką. 
Jūsų ištikimas draugas 

P. KIURI 

Pjeras Kiuri — M a r i Sklodovskai, 1894 metų rugsėjo 
septintą: 

...Kaip ir galite numanyti, jūsų laiškas man kelia neri
mą. Karštai patariu grįžti į Paryžių spalio mėnesį. Man 
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būtų labai skaudu, jei šiemet neatvažiuotumėte: ne iš drau
giško egoizmo prašau jus sugrįžti. Man rodos, čia ir sąly
gos būtų geresnės, ir jūsų darbas būtų svaresnis ir duotų 
daugiau naudos. 

...Ką pasakytumėte apie žmogų, kuriam dingtelėtų min
tis galva pramušti tašytų akmenų sieną? Tokia mintis galė
tų ateiti, turint geriausių norų, bet apskritai būtų juokin
ga ir kvaila. Man regis, kai kurie klausimai reikalingi vi
suotinio sprendimo ir šiuo metu jau nespręstini vietiniu 
požiūriu, o kai pasukama keliu, vedančiu į aklavietę, gali
ma pridaryti daug blogio. Esu taip pat įsitikinęs, jog šiame 
pasaulyje nėra teisybės ir jog viršų ima jėga. Žmogus nu
sialina betriūsdamas, bet gyvena skurde: tai kelia pasipik
tinimą, tačiau nuo to niekas nesikeičia. Jei ir bus permai
nų, tai tik todėl, jog žmogus — savotiška mašina: ekono
mijos požiūriu naudingiau, kai mašina dirba normaliu re
žimu, be forsavimo. 

Jūs labai keistai suprantate egoizmą. Dvidešimties metų 
patyriau baisų smūgį — siaubingomis aplinkybėmis nete
kau vaikystės draugės, kurią labai mylėjau; sunku būtų 
viską jums papasakoti... Paskui dienas ir naktis mane 
kankindavo košmarai, aš tarsi mėgaudavausi save kankin
damas. Vėliau pradėjau gyventi kaip vienuolis, daviau 
įžadą domėtis tik mokslu, nebegalvoti nei apie žmones, 
nei apie save. Paskui dažnai klausinėdavau save, ar tik šis 
atsižadėjimas gyvenimo nebuvo paprasčiausia gudrybė, 
kurios griebiausi tikėdamasis pelnyti teisę viską pamiršti. 

Ar jūsų šalyje leidžiama laisvai susirašinėti? Aš tuo 
labai abejoju ir manau, jog ateity geriau vengti tokių sam
protavimų, kurie, nors ir grynai filosofinio pobūdžio, ga
lėtų būti neteisingai suprasti ir užtraukti jums nemalonu
mų. 

Jei norite, galite man rašyti į Šablonų gatvę, 13. 
Jūsų ištikimas draugas 

PJERAS KIURI 

Pjeras Kiuri — Mari Sklodovskai, 1894 metų rugsėjo 
septynioliktą: 

Jūsų laiškas sukėlė man didelį nerimą, aš pajutau, kad 
jūs sutrikusi, nebežinote, ką daryti. Bet laiškas iš Varšuvos 
nuramino, jaučiu, kad vėl atgavote ramybę. Jūsų portre-
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tas man labai patinka. Kaip gerai, kad sugalvojote jį atsiųs
ti, dėkoju iš visos širdies. 

Pagaliau jūs grįžtate į Paryžių, ir man labai džiugu. 
Karštai trokštu, kad mudu taptume neišskiriami draugai. 
Kokios jūs nuomonės? 

Jeigu jūs būtumėte prancūzė, galėtumėte kaip niekur 
nieko dirbti mokytoja mergaičių licėjuje ar pedagoginėje 
mokykloje. Ar jums patiktų ši profesija? 

Jūsų ištikimas draugas 
P. KIURI 

Aš parodžiau jūsų nuotrauką broliui. Gal negerai pada
riau? Jūs labai jam patikot. Ir jis pridūrė: „Pažiūrėti ji 
labai ryžtinga ir net užsispyrusi." 

* * * 
Stai ir spalis. Pjero Kiuri širdis sklidina laimės. Mari 

tesėjo žodį ir grįžo į Paryžių. Ji vaikščioja į paskaitas Sor-
bonoje, į Lipmano laboratoriją. Bet šiais metais — pasku
tiniais Prancūzijoje, kaip ji mano,— ji nebegyvena Loty
nų kvartale. Bronia jai užleido kambarį šalia savo kabine
to, kurį at idarė Satodeno gatvėje, 39. Kadangi Dluskiai 
gyvena La Vijetėje, o Bronia ateina Satodeno gatvėn tik 
dieną, Mari niekas netrukdo dirbti. 

Tame niūriame, gana liūdname kambaryje Pjeras to
liau gina savo širdies reikalus. Kaip ir Mari, jis savaip 
užsispyręs. Jis išpažįsta tą patį tikėjimą kaip ir būsimoji 
žmona, tik dar grynesnį, be jokių priemaišų. Mokslas, jo 
akimis žiūrint,— vienintelis tikslas. Todėl jo meilė labai 
neįprasta, beveik neįtikima, nes joje glaudžiai siejasi ir 
širdies potraukis, ir pagrindinis jo proto siekimas. Mok
slininką traukia prie Mari ir aistros protrūkis, ir taurus 
dvasinis poreikis. 

J i s pasiryžęs paaukoti tai, ką žmonės vadina laime, 
jam vienam žinomos laimės labui. Pasiūlė Mari pasvarstyti 
ekstravagantišką planą, kuris būtų galėjęs pasirodyti klas
ta, gudrybė, bet iš tikrųjų logiškai labai ati t iko jo prigim
tį. Jei Mari jo nemylinti, ar jai nebūtų priimtinas grynai 
draugiškas sandėris: persikelti dirbti į butą Muftaro gat-
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vėje su langais į sodus, butą, kurį galima perskirti į dvi ats
kiras dalis? 

Arba jeigu jis, Pjeras Kiuri, apsigyventų Lenkijoje — 
ką beveiksi, už viską reikia mokėti,— ar ji sutiktų už jo 
tekėti? Iš pradžių jis duotų prancūzų kalbos pamokas, o 
paskui, nors ir kas būtų, drauge su ja imtųsi mokslinio 
darbo... 

Buvusią guvernantę, kitados paniekintą lenkų dvari
ninkų šeimos, meldžia malonės tas neprilygstamas žmo
gus. 

Mari patiki Broniai savo abejones, papasakoja, jog 
Pjeras pasisiūlęs išvykti iš tėvynės. Jos manymu, ji netu
rinti teisės priimti tokios aukos. Bet ji sukrėsta, jog Pje
rui galėjusi ateiti tokia mintis. 

Sužinojęs, kad Mari kalbėjosi apie jį su Dluskiais, Pje
ras imasi žygių iš tos pusės. Jis užeina pas Bronią, su kuria 
jau ne kartą buvo susitikęs, užsitikrina jos paramą ir drau
ge su Mari pakviečia į svečius pas savo tėvus, į So. Dak
taro Kiuri žmona nusiveda Bronią į šalį, nuoširdžiai, pri
mygtinai prašo įtikinti seserį. 

— Pasaulyje nėra kito tokio žmogaus kaip mano Pje
ras,— kartoja ji.— Tegu jūsų sesuo neabejoja. Su nieku 
kitu ji nebus tokia laiminga kaip su juo! 

Tačiau praslenka dar dešimt mėnesių, kol užsispyrusi 
lenkė susitaiko su vedybų mintimi. Kaip tikra „išprususi" 
slavė, Mari pilna teorijų-apie gyvenimą, apie savo parei
gas. Kai kur ios jų taurios ir gražios, kitos — vaikiška pai
kystė. Tačiau ne jos — ir Pjeras tai seniai suprato — nule
mia Mari privalumus. Mokslininkas nelabai vertina prin
cipus, kuriuos brangina Mari drauge su keliais tūkstančiais 
savo išsilavinusių tautiečių. Labiausiai jį žavi ir keri jos 
visiškas atsidavimas darbui, neginčijamas talentas, kurį jis 
jauste jaučia, jos didvyriškumas ir taurumas. Sios dailios 
merginos ir, būdas, ir gabumai — tikros mokslininkės. 

O principai? Juk ir jis ilgai laikėsi principų, kol gyve
nimas malonėjo įrodyti, kokie j ie absurdiški. Juk ir jis 
buvo davęs žodį niekada nevesti . Jam nereikia kovoti dėl 
Lenkijos, bet juk ir jis buvo įsitikinęs, jog vedybos nesu
derinamos su Mokslui paskirtu gyvenimu. Karštos jau
nystės meilės tragiška pabaiga privertė jį užsidaryti savo 
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kiaute, šalintis moterų. Jis pasižadėjo niekada nebeįsimy-
lėti. Šis palaimingas principas sulaikė jį nuo lėkštos san
tuokos, išsaugojo susitikimui su neeiline moterimi, mote
rimi, „sukurta jam", su Mari! Dabar jis nebus toks kvailas, 
dėl principo nepraleis didelės laimės ir nuostabaus ben
dradarbiavimo galimybės. Jis neatsižadės tos merginos, 
tos lenkės, tos fizikės! 

Šias mintis Pjeras stengiasi pamažu įteigti panelei Sklo-
dovskai. Tokiomis kalbomis, o ir kitokiomis, daug švel
nesnėmis, nuolatine globa, savo neatremiamu žavesiu Pje
ras Kiuri ilgainiui įkvepia vienišei gyvus jausmus. 

* * * 
1895 metų liepos keturioliktą Mari brolis Juzefas siun

čia iš Varšuvos nuoširdų Sklodovskių šeimos pritarimą: 
...Kadangi jau esi pono Kiuri sužadėtinė, širdingai lin

kiu, kad šalia jo patirtum tiek laimės ir džiaugsmo, kiek 
to esi verta mano nuomone, o ir nuomone visų tų, kurie 
pažįsta tavo puikią širdį ir būdą. 

Man regis, tu gerai padarei, kad paklausei širdies balso, 
ir nė vienas doras žmogus negalės tau nieko prikišti. Aš 
tave gerai pažįstu, todėl tvirtai tikiu, jog širdimi visada 
būsi lenkė ir niekados nenustosi jaustis mūsų šeimos da
limi. Mes irgi visada tave mylėsime ir laikysime saviške. 

...Man šimtąsyk maloniau žinoti, jog tu laiminga ir 
patenkinta gyveni Paryžiuje, nekaip matyti tave palūžu
sią, jei grįžtum tėvynėn, paaukojusi savo gyvenimą dėl 
pernelyg jautriai suvokiamos pareigos. Dabar mes turime 
stengtis kaip galima dažniau susitikti. 

...Karštai tave bučiuoju, mieloji Mania, ir dar kartą lin
kiu laimės, džiaugsmo ir pasisekimo. Perduok savo sužadė
tiniui mano nuoširdžiausius linkėjimus. Pasakyk jam, kad 
mielai priimu jį į mūsų šeimą ir siūlau jam savo begalinę 
draugystę ir prielankumą. Tikiuosi, jis taip pat neatsakys 
man draugystės ir pagarbos. 

Tave širdinaai mylintis brolis 
a ' J U Z E F A S 

Po kelių dienų Mari rašo savo draugei Kaziai ir praneša 
savo svarbų sprendimą: 
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Kai gausi šį laišką, tavo Mania jau bus pasikeitusi pa
vardę. Aš išteku už to žmogaus, apie kurį tau kalbėjau 
pernai Varšuvoje. Man labai skaudu, kad turėsiu visada 
gyventi Paryžiuje, bet ką padarysi? Likimo valia mudu 
taip prisirišome vienas prie kito, jog nė pagalvoti negali
me apie išsiskyrimą. 

Nerašiau nieko anksčiau, nes viskas išsisprendė nese
niai ir labai staigiai. Ištisus metus aš dvejojau ir nežinojau, 
kam ryžtis. Pagaliau susitaikiau su mintimi, jog turėsiu ši
čia gyventi. Kai tik gausi šį laišką, rašyk: Poniai Kiuri. 
Fizikos ir chemijos mokykla, Lomono gatvė, 42. 

Tokia dabar bus mano pavardė. Mano vyras dėsto toje 
mokykloje. Ateinančiais metais atvešiu jį Lenkijon, kad 
susipažintų su mano tėvyne, ir būtinai pristatysiu savo iš
rinktajai seseriai, o tave paprašysiu jį mylėti. 

Liepos dvidešimt šeštą Mari paskutinįsyk atsibunda 
savo kambary Šatodeno gatvėje. Puiki diena. Merginos 
veidas be galo gražus. Jis spindi nauja, kurso draugių dar 
neregėta šviesa. Mat šiandien panelė Sklodovska tampa 
ponia Kiuri. 

Ji šukuojasi savo žavius plaukus, velkasi jaunosios 
suknelę, kurią padovanojo sena Kazimežo Dluskio motina, 
dabar gyvenanti Vokietijos gatvėje. „Aš turiu tik vieną 
suknelę, tą, kurią dėviu kas dieną,— pasakė jai Mari.— 
Jeigu esate tokia gera ir ketinate man padovanoti kitą, 
norėčiau, kad ji būtų tamsesnė, labai praktiška, tinkama 
vėliau nešioti laboratorijoje." Bronios vadovaujama, pigi 
siuvėja iš Dankūro gatvės, ponia Glė, sukirpo kostiumėlį 
iš tamsiai mėlynos vilnonės medžiagos ir melsvą palaidi
nukę žydrais ruoželiais, su kuria Mari atrodo tokia jauna, 
tokia graži. 

Mari patinka mintis šią didžią dieną atšvęsti vestuves 
kitaip negu visi. Nebus nei baltos suknelės, nei aukso žie
dų, nei „puotos". Nebus nė bažnytinių apeigų: Pjeras — 
laisvamanis, o Mari jau seniai nebeklauso mišių. Nebus ir 
notaro, nes jaunavedžiai neturi jokio turto, tik du tviskan
čius dviračius, kuriuos vakar nusipirko už „skambią" vieno 
pusbrolio vestuvinę dovaną, todėl vasarą dažnai važinės 
į užmiestį. 

Taip, gražios bus vestuvės, neateis į jas liudytojais nei 
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abejingumas, nei tuščias smalsumas, nei pavydas. So mies
telio merijoje, o paskui Šablonų gatvėje pas Pjero tėvus 
bus Bronia ir Kazimežas, keletas artimiausių universiteto 
draugų ir su Helia iš Varšuvos atvažiavęs mokytojas Sklo-
dovskis, laikąs garbės reikalu šnekėti su senuoju daktaru 
Kiuri grynų gryniausia išpuoselėta prancūzų kalba... 

Bet pirmiausia tyliai, susijaudinusiu balsu tars žodžius, 
einančius iš savo geros širdies gelmių: 

— Mari jums bus meilės ver ta duktė. Dar niekada, 
kol gyva, j i niekam nėra uždavusi širdies. 

* * * 
Pjeras užėjo pas Mari į jos butą. J iems reikia važiuo

ti iki Liuksemburgo stoties ir sėsti į traukinį, einantį į So, 
kur laukia jų tėvai. Sėdėdami omnibuso imperiale, links
mai šviečiant saulei, jie važiuoja Sen-Mišelio bulvaru ir 
nuo savo triumfo vežimo aukštybių žvalgo pro šalį slen
kančias pažįstamas vietas. 

Priešais Sorboną, pr ie Gamtos mokslų fakulteto vartų, 
Mari stipriau spūstelėja alkūnę bendrakeleiviui, pakelia 
žvilgsnį į jo ramias spindinčias akis. 

V i e n u o l i k t a s s k y r i u s 

JAUNAVEDŽIAI 

Pirmųjų bendro gyvenimo dienų žavesys... Savo gar
siaisiais dviračiais Pjeras ir Mari išvažinėja visus Il-de-
Franso kelius. Ant bagažinių guli diržais suveržti keli dra
bužiai ir du ilgi guminiai lietpalčiai, kuriuos teko norom 
nenorom nusipirkti subjurus vasarai. Juodu pusryčiauja 
susėdę kur nors laukymėje ant samanų, tenkinasi trupu
čiu duonos ir sūrio, persikais ir vyšniomis. Vakare apsis
toja pirmoje pasitaikiusioje smuklėje. Ten gauna karš tos 
tirštos sriubos ir kambarį, išklijuotą nublukusiais apmu
šalais, kuriais žvakės liepsnelė šankina šešėlius. J ie lieka 
vieni apgaulioje kaimo nakties tyloje, drumsčiamoje toli
mo šunų skalijimo, balandžių burkavimo, pašėlusio kačių 
pjovimosi ir šiurpaus grindų braškėjimo. 

Kai užsinori ištirti miško tankmę ar uolynus, pasideda 
dviračius ir eina pėsčiomis. Pjeras beprotiškai mėgsta 
gamtą, ir, savaime suprantama, tolimi tylūs pasivaikščio
jimai būtini jo talentui, vienodi ritmingi žingsniai nutei
kia mokslininką apmąstymams. Jis negali nusėdėti net 
sode. Jis nemoka „ilsėtis". Nemėgsta klasikinių išvykų 
numatytais maršrutais. Nepripažįsta laiko sąvokos. Kodėl 
įprasta vaikščioti t ik dieną, o naktimis — ne, kodėl visada 
reikia valgyti tam t ikru metu? Nuo pat vaikystės Pjerui 
patinka išeiti iš namų netikėtai, čia auštant, čia temstant, 
nenumačius, kada grįš — po valandos ar po dienos. Apie 
savo klajones su broliu jis paliko nuostabių prisiminimų: 

O, kaip gražiai aš praleidau laiką toje palaimingoje 
vienatvėje, toli nuo galybės apmaudžių niekniekių, kamuo
jančių manė Paryžiuje... Ne, man negaila miškuos praleis
tų naktų ir vienatvės gaubiamų dienų. Jei turėčiau daugiau 
laiko, duočiau sau valią ir papasakočiau, kokių godų aš 
ten prigodojau. Mielai aprašyčiau žavų klonį, visą kve
piantį augalais, gražią giraitę, tokią vešlią ir drėgną, abi
pus Bievro upelės, lėjų rūmus su apynių kolonomis, uolė
tas kalvas, paraudusias nuo viržynų, kur taip gera pasėdė
ti. Taip, visada su giliausiu dėkingumu minėsiu Minjerės 
mišką! Iš visų regėtų kampelių tai pats mieliausias mano 
širdžiai,— fen aš buvau laimingas. Dažnai išeidavau vakare 
ir leisdavausi kloniu. Pargrįždavau su dviem dešimtimis 
idėjų galvoje... 

1895 metų klajonės, tos „povestuvinės klajonės", dar 
malonesnės: meilė įkvepia joms grožio ir žavesio. Keli 
frankai už kambarį kaime ir tūkstančiai pedalų sūkių duo
da jaunavedžiams galimybę dviese, visiškoje vienatvėje 
mėgautis stebuklingomis dienomis ir naktimis. 

Šiandien Pjeras ir Mari , palikę dviračius valstiečių so
dyboje ir pasiėmę tik kompasą ir vaisių, išsuko iš vieške
lio ir ant nuomonės patraukė takeliu. Pjeras žergia pir
mas ilgais žingsniais, Mari neatsil ikdama seka įdurmu. 
Nebijodama nepadoriai atrodyti , ji pasitrumpino sijoną, 
kad būtų patogiau vaikščioti. Ji vienplaukė, baltutėle pa
laidinuke, švaria ir labai gražia, įsispyrusi į tvirtas kurpai
tes ir susijuosusį nelabai dailiu, bet praktišku odiniu diržu, 
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o jo kišenaitėse peiliukas, pinigai, laikrodėlis... 
Net nesigręždamas pažvelgti žmonai į akis, Pjeras gar

siai dėsto mintis apie sudėtingą kristalografijos darbą, 
kurį šiuo metu dirba. J is žino, jog Mar i klausosi, jog ji 
atsilieps ir j o s a tsakymas bus protingas, naudingas ir savi
tas. Ji irgi turi didelių planų — ruošiasi konkursiniam 
egzaminui dėstytojos diplomui gauti ir beveik tikra, jog 
Fizikos mokyklos direktorius Šiucenbergas jai leis imtis 
mokslinių tyrimų toje pačioje laboratorijoje, kur dirba 
Pjeras. Nuolatos būti drauge! Niekada nesiskirti! 

Skindamiesi per atvašynus, jaunavedžiai prieina mel
dais apaugusį tvenkinį. Pjeras, džiūgaudamas kaip vaikas, 
šoka tirti to snaudžiančio liūgo faunos ir floros. Jis puikiau
siai pažįsta visus oro ir vandenų gyvius: salamandras, 
laumžirgius, tritonus... Jo žmona prigula pakrantėj , o j is 
tuo tarpu mikliai žengia nugriuvusiu medžio kamienu ir, 
rizikuodamas išsimaudyti dumble, siekia plūduriuojančių 
geltonųjų ir baltųjų lelijų. 

Mari, beveik snausdama, žiūri į lengvus debesėlius, 
plaukiančius dangumi. Staiga ji suspinga pajutusi delne 
kažką šalta ir drėgna. Tai Pjeras atsargiai padeda jai į del
ną tankiai alsuojančią žalią varlę . J is anaiptol nenorėjo 
iškrėsti pokšto: bendravimas su varlėmis, jo akimis žiū
rint, savaime suprantamas dalykas. 

— Klausyk, Pjerai!..— piktinasi ji, baugiai t raukdama
si į šalį. 

Fizikas įsižeidžia. 
— Tau nepatinka varlės? 
— Patinka, bet imti į rankas... 
— Be reikalo,— ramiai taria jis.— Juk taip malonu 

apžiūrinėti varlę... Palengva atgniaužk pirštus... Matai, 
kokia ji gražutė! 

Pjeras ima varlę, ir Mar i lengvai atsidūsta, nusišypso. 
Jis paleidžia varlę į vandenį, grąžina jai laisvę. Bet jam 
jau nusibodo vienoje vietoje, jis žengia taku toliau. Mari 
pašoka ir eina iš paskos, pasidabinusi galvą baltųjų ir gel
tonųjų lelijų vainiku. 

Vėl apsėstas įkyrių minčių apie darbą, Pjeras iškart 
pamiršta ir mišką, ir dangų, ir varlę, ir tvenkinį. Mąsto apie 
amžinus ir begalinius tyr imų keblumus, apie jaudinančias 
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kristalų augimo paslaptis. Pasakoja, kokius prietaisus ket i 
na sumontuoti naujam bandymui. Ir vėl girdi atsidavusį 
Mari balsą, aiškius klausimus, apgalvotus atsakymus. 

Tomis laimės dienomis užsimezga vieni gražiausių ry
šių, kokie kada nors buvo sieję vyrą ir moterį. Jų širdys 
plaka sutartinai, kūnai susilieja į vieną, gabūs protai pra
tinasi mąstyti drauge. Mari turėjo ištekėti tik už šio didžio 
fiziko, išmintingo ir tauraus žmogaus. Pjeras turėjo vesti 
t ik šią moterį, švelnią ir guvią šviesiaplaukę lenkę, kuri 
sugeba būti čia vaikiška, čia rimta, čia gyvenimo draugė, 
čia bendradarbė, čia mylimoji, čia mokslininkė. 

* * * 
Šilta nuostabi vasara! Rugpjūčio vidury jaunavedžiai 

įsikuria netoli Santiji, sodyboje, vadinamoje „Ožkyte": 
ją atrado Bronia ir išsinuomojo šį tykų prieglobstį keliems 
mėnesiams. Pjeras ir Mari prisideda prie senosios ponios 
Dluskos, Kazimežo, Bronios ir jų dukrelės Helenos, šau
kiamos Lu, ir pr ie mokytojo Sklodovskio su Helia, pratę
susių savo viešnagę Prancūzijoje. Zavi poetiška troba, 
vieniša dideliame miške, apgyventame fazanų ir kiškių, 
pakalnučių lapais nuklota žeme. Zavi draugystė, suarti
nanti dvi tautas ir tris kartas... 

Pjeras Kiuri pavergė žmonos šeimą. Kalba mokslinė
mis temomis su ponu Sklodovskiu, labai rimtai šnekučiuo
ja su trejų metukų Lu, visų numylėtine, gražute, linksma 
ir juokinga mergyte. Kartais iš So atvažiuoja daktaras 
Kiuri su žmona. Prie didelio stalo pristatomos dar dvi kė 
dės, pokalbis pagyvėja, nuo chemijos pereinama prie medi
cinos, vaikų auklėjimo, nuo visuomeninių idėjų prie ben
drų Prancūzijos ir Lenkijos gyvenimo apžvalgų. 

Pjeras neturi nė trupučio inst inktyvaus nepasitikėjimo 
užsieniečiais, tokio įprasto mūsų tautiečiams. Mokslininką 
žavi ir Dluskiai, ir Sklodovskiai. O kad įrodytų žmonai 
meilę naujai giminei, nepaisydamas pakerėtos Mari prieš
taravimų, pasižada imtis jaudinančio uždavinio: mokytis 
lenkų kalbos, pačios sunkiausios iš Europos kalbų, ir pa
čios nereikalingiausios, nes Lenkija — pavergta šalis. 

„Ožkytėje" Pjeras išeina „lenkėjimo" kursą, o So mies-
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telyje, kur rugsėjo mėnesį jis nusiveža žmoną, Mari eilė 
„prancūzėti". Jai nieko daugiau ir nereikia. Mari jau pami
lo savo uošvius, ir jų meilė sušvelnins tėvynės ilgesį, kai 
ponas Sklodovskis su Helia išvažiuos į Varšuvą. 

Pjero vedybos su neturt inga užsieniete, paimta iš Lo
tynų kvar ta lo mansardos, nei papiktino, nei nustebino 
abu senukus, tikrai neeilinius žmones. J ie iš karto susiža
vėjo Mari. Juos paveikė ne tik „slaviškas patrauklumas". 
Stačiai apstulbino vyr iškas protas ir tvirtas būdas. 

Atsidūrus So, didelį įspūdį Mari padarė šešuro ir jo 
draugų politinės aistros. Daktaras Kiuri, persiėmęs 1848 
metų idėjomis, art imai draugavo su radikalu Anri Brisonu. 
Ir būdo irgi buvo karingo. Mari, išauklėta kovos prieš 
svetimšalius engėjus ir ištikimybės taikiam visuomeniniam 
idealui dvasia, dabar susipažįsta su politiniais ginčais, 
kur iuos taip.mėgsta prancūzai. Ji klausosi ilgų diskusijų, 
tiek kovingų, tiek kilniaširdiškų ugningų teorijų. Pasibo-
dėjusi jomis, vėl bėga prie vyro , tylaus svajotojo, nusiša
linusio nuo tų ginčų. Je i sekmadieniniai svečiai bando 
įtraukti Pjerą į draugišką dienos įvykių aptarimą, fizikas 
švelniai, lyg teisindamasis, a tsako: 

— Aš neturiu jėgų pykti! 

Pjeras Kiuri nebuvo linkęs aktyviai dalyvauti politi
niame gyvenime,—vėliau rašė Mari.— Išauklėtas demok
ratinių ir socialistinių idėjų dvasia, jis pritarė joms širdi
mi, bet laikėsi atstu nuo bet kokio politinio mokymo. Tiek 
visuomeniniame, tiek asmeniniame gyvenime jis nebuvo 
prievartos šalininkas. 

Dreifuso byla — viena iš tų retų išimčių, kai Pjeras Kiu
ri atsižada savo įprasto santūrumo ir metasi į politinę kovą. 
Bet ir tuomet jo elgesį sąlygoja ne kokia politinė progra
ma: savaime suprantama, jis stoja nekalto, persekiojamo 
žmogaus pusėn. Kaip tiesus žmogus Pjeras Kiuri grumiasi 
su nekenčiama neteisybe. 

* * * 
Spalio mėnesį jaunavedžiai įsikuria Glasjerės gatvėje, 

24, naujame bute su langais į didelio sodo medžius. Tik tuo 
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ir patrauklus tas butas, kur iame nėra paprasčiausių pato
gumų. 

Mari ir Pjeras nė neketina apstatyti trijų ankštų kam
barėlių. Netgi atsisako daktaro Kiuri siūlomų baldų. Kiek
vienas minkštasuolis, kiekvienas krėslas — tai vis papildo
mas daiktas, kurį reikės valyti kas rytą ir šveisti apyvokos 
dieną. Mari tam neturi nei jėgų, nei laiko! Beje, kuriam 
galui minkštasuolis ir krėslas, jeigu jaunavedžiai vienin
gai sutarė nekviesti svečių ir nerengti vakarėlių? Ne
prašytas svečias, įlipęs į šeštą aukštą sudrumsti ramybės 
šeimininkams jų lindynėje, visai sutrinka atsidūręs vedy
biniame kabinete plikomis sienomis su knygų spinta ir 
neobliuotų lentų stalu. Viename stalo gale — Mari kėdė, 
kitame — Pjero. Ant stalo — fizikos veikalai, žibalinė 
lempa, gėlių puokštė. Daugiau nieko. Atsikliuvęs prieš dvi 
kėdes ir mandagiai nustebintus Pjero ir Mari žvilgsnius, 
pats įžūliausias svečias puola atgal pro duris... 

Pjeras gyvena vardan vienintelio idealo: vykdyt i moks
linius tyrimus ranka rankon su mylima žmona, atsidavusia 
tam pačiam tikslui. Mari gyvenimas sudėtingesnis: prie 
mėgstamo darbo prisideda sunkūs kasdieniai ištekėjusios 
moters rūpesčiai. Ji negali nepaisyti materialios gyvenimo 
pusės kaip studijų laikais. Todėl, grįžusi iš atostogų, pir
miausia nusiperka sąskaitų sąsiuvinį juodu aplanku ir ne
dviprasmišku užrašu aukso raidėmis: IŠLAIDOS. 

Fizikos mokykloje Pjeras uždirba penkis šimtus frankų 
per mėnesį. Kol Mari neturi diplomo, suteikiančio teisę 
dėstyti Prancūzijoje, tie penki šimtai frankų — vienintelės 
jaunavedžių pajamos. 

Viskas būtų gerai: šeima gali kukliai gyventi už šiuos 
pinigus, juo labiau kad Mari nereikia mokyti taupumo. 
Visa bėda, jog dvidešimt keturių valandų vargu ar pakan
ka alinantiems dienos darbams nudirbti. Didžiąją laiko 
dalį Mari praleidžia mokyklos laboratorijoje, kur turi savo 
vietą. Laboratorija, aišku, laimė! Betgi Glasjerės gatvėje 
reikia pakloti lovą, pašluoti parketą. Reikia žiūrėti, kad 
Pjero drabužiai būtų tvarkingi ir pietūs pakenčiami. O tar
naitės nėra... 

Mari keliasi anksčiau, skuba į turgavietę, o grįždama su 
Pjeru iš mokyklos, užeina pas pienininką, į bakalėją. Kur 
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tie laikai, kai nerūpestingoji panelė Sklodovska neišmanė, 
iš kokių keistybių reikia virti sultinį? Dabar ponia Kiuri 
laiko savo garbės reikalu tai žinoti! Kai tik buvo galutinai 
nuspręstas vedybų klausimas, studentė ėmė slapčia moky
tis kulinarijos meno pas Bronią ir senąją ponią Dluską. 
Išmoko kepti viščiukus, bulves. Dabar ji sąžiningai ruošia 
sveikus valgius Pjerui, o jis — šventas atlaidumas! — toks 
išsiblaškęs, jog netgi nepastebi jos pastangų. 

Mari kursto vaikiška savimeilė. Koks būtų smūgis, 
jei anyta prancūzė, išvydusi prastą omletą, kurią dieną 
paklaustų, ko mokomos merginos Varšuvoje! Mari toly
džio skaito kulinarijos knygą, paraštėse sąžiningai rašosi 
pastabas, su moksliniu griežtumu žymėdamasi visus bandy
mus, nepasisekimus ir laimėjimus. 

Ji prasimano patiekalų, nereikalaujančių didelių rū
pesčių, „prieinančių" savaime tuo metu, kai ji būna mo
kykloje. Tačiau virimo menas pasirodo besąs toks pat su
dėtingas ir paslaptingas kaip ir chemija! Ką daryti, kad 
makaronai neištežtų? Į kokį vandenį dėti jautieną — šaltą 
ar verdantį? Kiek laiko virti šparagines pupeles? Degan
čiais skruostais stovėdama prie viryklės, Mari sunkiai 
dūsauja. Kaip kitados buvo paprasta maitintis sviestai
niais ir arbata, ridikėliais ir vyšniomis! 

Ilgainiui Mari išmoksta šeimininkės gudrybių. Dujinė 
orkaitė, tiek kartų sudeginusi kepsnį, pagaliau perpranta 
savo pareigas. Prieš išeidama iš namų, Mari fizikės tiks
lumu nustato liepsną, dar sykį meta nerimastingą žvilgs
nį į prikaistuvį, užrakina duris, nubėga laiptais ir, pasivi
jusi vyrą, skuba į mokyklą. 

Po penkiolikos minučių, palinkusi prie kitokių „rykų", 
taip pat kruopščiai laboratorijoje nustato degiklio liepsnos 
aukštį. 

* * * 
Aštuonios valandos mokslinių tyrimų, dvi ar trys va

landos namų ruošos. Tai dar ne viskas. Vakare, surašiusi 
dienos išlaidas į sąskaitų sąsiuvinio skiltis skambiais pa
vadinimais — Vyro išlaidos, Žmonos išlaidos,— Mari Kiuri 
sėdasi prie neobliuotų lentų stalo ir įknimba ruoštis kon-
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kursiniam egzaminui. Kitoje lempos pusėje, palenkęs gal
vą, Pjeras sudarinėja savo naujo kurso fizikos mokykloje 
programą. Dažnai, pajutusi įdėmų vyro žvilgsnį, Mari pa
kelia akis. Vyras ir moteris, mylintys vienas kitą, pasikei
čia šypsenomis. Iki antros ar trečios valandos nakties dega 
šviesa jų buto languose, o kabinete su dviem kėdėmis 
girdėti švelnus skleidžiamų puslapių ir krebždančių plun
ksnų pianissimo. 

Mari — Juzefui Sklodovskiui, 1895 metų lapkričio dvi
dešimt trečią: 

...Pas mus viskas gerai: esame sveiki, ir gyvenimas mus 
lepina. Po truputį tvarkau butą, bet noriu išsaugoti tokį 
stilių, kad man reikėtų kuo mažiau rūpintis kambariais ir 
gaišti laiką apyvokai, nes menkai naudojuos svetimomis 
paslaugomis: kas dieną vienai valandai ateina moteris 
suplauti indų ir nudirbti juodų darbų. Aš pati verdu valgį. 

Kas kelios dienos važiuojame į So pas vyro tėvus. Tai 
netrukdo mūsų darbui. Turime du gretimus kambarius 
antrame aukšte su visa apystata, ten jaučiamės kaip namie 
ir galime nevaržomi atlikti tą darbą, kurio nepadarysi 
laboratorijoje. 

Kai būna geras oras, važiuojame į So dviračiais. Trau
kiniu važinėjame tik tada, kai lyja kaip iš kibiro. 

Mano „pajamingi verslai" dar neryškėja. Tikiuosi šiais 
metais gauti vieną darbą, kurį darysiu laboratorijoje. Dar
bas pusiau mokslinis, pusiau techninis, bet jis man labiau 
prie širdies negu pamokos. 

Mari — Juzefui Sklodovskiui, 1896 metų kovo aštuo
nioliktą: 

...Mūsų gyvenimas toks pat vienodas. Su niekuo nesu
sitinkame, tik su Dluskiais ir vyro tėvais So miestelyje. 
Beveik niekad neiname į teatrą, neleidžiame sau jokių 
pramogų. Per Velykas^cjalbūt pasinaudosime švenčių die
nomis ir važiuosime paiškylauti. 

Labai skaudu, kad negalėjau būti Helios vestuvėse. 
'Jei nė vieno mūsų nebūtų Varšuvoje, ko gero, nepaisy
dama keblumų, susidaryčiau pinigų kelionei. Bet, laimė, 
Helia ne vieniša. Ir aš skaudama širdimi atsisakiau šito 
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džiaugsmo, nes nebūčiau galėjusi džiaugtis graužiama 
sąžinės. 

Jau kelios savaitės labai karšta. Laukuose visur žalia. 
Pirmosios žibuoklės pražydo So vasario mėnesį, o dabar 
jų devynios galybės: mėlynuoja visos sodo lysvės. Pary
žiaus gatvėse pilna gėlių prieinama kaina, ir mūsų bute 
visada primerkta puokščių. 

M a r i — Juzefui ir jo žmonai, 1896 metų liepos septy
nioliktą: 

Mielieji, taip norėčiau šią vasarą parvažiuoti gimtinėn, 
visus jus išglėbesčiuoti! Deja, apie tai nevalia net galvoti: 
nėra nei pinigų, nei laiko. Laikau egzaminus dėstytojo 
diplomui gauti, ir jie gali nusitęsti iki rugpjūčio vidurio... 

Vidurinio mokslo mokytojų konkurse Mari Kiuri užėmė 
pirmą vietą. Išdidus Pjeras, netardamas nė žodžio, globė
jiškai apkabino savo lenkę. Apsikabinę j ie grįžo į Glasje-
rės gatvę... ir negaišdami pripūtė dviračių kameras, susi
krovė mantą. Į Overnę — tirti nežinomo krašto! 

Kaip juodu netausoja savo proto ir fizinių jėgų! Atos
togos, ir tos tarytum besaikis energijos švaistymas! 

Šviesų prisiminimą,— rašė vėliau Mari,— paliko mums 
viena saulėta diena, kai, ilgai ir sunkiai kopę į kalnus, 
pagaliau važiavome žaliomis Obrako pievomis, alsuodami 
grynu aukštų plokščiakalnių oru. Kitą ryškų prisiminimą 
paliko vakaras Triujero tarpeklyje, kur užtrukome ligi 
sutemų, mėgaudamiesi liaudies daina, sklindančia iš pas
roviui plaukiančios valties ir gęstančia toliuose. Prastai 
apskaičiavę kelią, mes parsigavome į išsinuomotą kambarį 
prieš auštant: susidūrėme su vežimais, o kai arkliai išsigan
do mūsų dviračių, pasukome tiesiai per arimus,- paskui 
vėl išvažiavome į kelią, einantį per pasakiškos mėnesie
nos užlietą plokščiakalnį, kur mieguistos karvės, paliktos 
nakvoti diendaržiuose, oriai stebėjo mus didelėmis romio
mis akimis... 

* * * 
Antrieji vedybinio gyvenimo metai. Nuo pirmųjų j ie 

skiriasi nebent pablogėjusia dėl nėštumo Mari sveikata. 
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Ponia Kiuri norėjo kūdikio, bet jaučiasi prastai: pykina, 
ji greit pavargsta stovėdama prie prietaisų. Ir ji skundžia
si. 

Mari — Kaziai, 1897 metų kovo antrą: 
Mieloji Kazia, pavėlavau pasveikinti tave gimimo die

nos proga, bet pastaruoju laiku labai prastai jaučiuosi, ne
pajėgiu net laiško suregzti. 

Laukiu kūdikio, bet šis laukimas man brangiai kainuoja. 
Jau du mėnesiai, kai be perstojo svaigsta galva, ir taip būna 
ištisą dieną — nuo ryto ligi vakaro. Labai greit pervargs-
tu, jaučiuos gerokai nusilpusi, nebegaliu dirbti ir būnu 
prastos nuotaikos. 

Ir savijauta juo blogesnė, kad anyta sunkiai serga... 
Mari — Juzefui Sklodovskiui, 1897 metų kovo trisde

šimt pirmą: 
...Nieko nauja. Visą laiką prastai jaučiuosi, bet nėmaž 

neblogstu, netgi labai gražiai atrodau. Vyro motina tebe
serga, o kadangi liga nepagydoma (krūties vėžys), visi 
esame labai prislėgti. Ypač bijau, kad ligos atomazga ne
sutaptų su gimdymu. Jeigu taip atsitiktų, mano Pjerui tek
tų pergyventi sunkias savaites. 

1897 metų liepos mėnesį Pjeras ir Mari, nė valandos 
nepalikę vienas kito, pirmąsyk išsiskiria. Ponas Sklodovs-
kis atvažiuoja Prancūzijon praleisti vasaros ir, įsikūręs 
su dukra Por-Blano „Pilkųjų uolų" viešbutyje, rūpinasi ja, 
kol Pjeras, užsibuvęs Paryžiuje, galės pas juos ištrūkti. 

Pjeras — M a r i , 1897 metų liepą: 
Mano miela, brangi mylimoji mergyte, šiandien gavau 

tavo laišką ir esu labai laimingas. Čia nieko nauja, tik la
bai tavęs pasigendu: tu išsivežei mano širdį... 

Tos eilutės stropiai išvedžiotos... lenkiškai, ta pačia 
sunkia kalba, kurios fizikas išmoko švelniausius žodžius. 
Mari jam atsako irgi lenkiškai. Parenka paprastus vaikiš
kus sakinius, kad Pjerui būtų lengviau suprasti: 

Mielasis vyre, oras čia gražus, šviečia saulė, šilta. Man 
labai liūdna be tavęs, atvažiuok greičiau. Laukiu nuo ryto 
ligi vakaro, o tavęs vis nėra. Jaučiuosi gerai, dirbu kiek 



galia, bet Puankarė knyga pasirodė sunkesnė nei maniau. 
Man reikia su tavimi apie ją pasikalbėti, kartu peržiūrėti 
tai, ką man vienai nelengva suvokti. 

Pereidamas prie prancūzų kalbos, kituose laiškuose, 
kur ie irgi prasideda tais pačiais žodžiais: „Mano brangi 
mylimoji mergyte", Pjeras paskubomis aprašo savo gyve
nimą So ir mokslo metų pabaigą. Be galo rimtai kalba apie 
vystyklus, marškinėlius, ruošiamus būsimam kūdikiui: 

...Šiandien tau išsiunčiau paštu siuntinuką. Ten rasi dve
jus trikotažinius marškinėlius, regis, ponios P. dovaną. 
Jie mažo dydžio ir atitinkamo kirpimo. Mažas dydis tinka 
trikotažiniams marškinėliams, o siūtiniai turi būti didesni. 
Tau reikėtų turėti marškinėlių dviejų dydžių. 

Ir staiga rimtais ir nekasdieniais žodžiais j is prabyla 
apie savo meilę: 

...Aš mąstau apie savo brangiausiąją, suteikiančią pras
mę visam gyvenimui, ir man norėtųsi turėti nepaprastų 
sugebėjimų. Man rodos, jei sutelkčiau mintis j tave kaip 
štai dabar, būtinai pamatyčiau ir tave, ir tai, ką šiuo metu 
veiki, ir sugebėčiau tau įteigti, jog visa esybe esu tavo,— 
bet man nesiseka susidaryti tavo paveikslo. 

Rugpjūčio pradžioje Pjeras skuba į Por-Blaną. Gal pa
galvosite, jog, sujaudintas Mari būklės aštuntą nėštumo 
mėnesį, j is ramiai praleis su ja visą vasarą? Nieko pana
šaus! Kaip bepročiai — ar veikiau kaip mokslininkai — 
nesuvokdami, ką daro, juodu lekia dviračiais į Brestą, per 
dieną nuvažiuodami nė kiek ne mažiau nei anksčiau. Mari 
tvirt ina nė trupučio nepavargusi, ir Pjeras mielai ja tiki. 
Jis vaizduojasi ją beveik kaip antgamtinę būtybę, nepa
valdžią žmonių gyvenimo dėsniams. 

Vis dėlto šį sykį moters kūnas ima melsti malonės. Nors 
ir labai gėdydamasi, Mari priversta nutraukti išvyką ir 
grįžti Paryžiun, kur rugsėjo dvyliktą pagimdo dukrelę 
Ireną, nuostabų kūdikį, būsimą Nobelio premijos laureatę! 
Daktaras Kiuri priima kūdikį, o ponia Kiuri kenčia sukan
dusi dantis, net nesurinka. 

Vaiko gimimas nesukėlė didelio šurmulio ir pigiai atsiė-
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jo. Rugsėjo dvyliktą sąskaitų sąsiuvinyje randame tokį 
įrašą: Papildomos išlaidos: šampanas — 3 frankai. Telegra
m a — 1 frankas 10 santimų. Skiltyje „ligos": vaistai ir 
slaugė — 71 frankas 50 santimų. Kiuri šeimos bendros 
išlaidos rugsėjo mėnesį — 430 frankų 40 santimų — tiek 
viršijo normą, jog Mari, reikšdama nepasitenkinimą, pab
raukė skaičių 430 dviem riebiais brūkšniais. 

* * * 
Mintis pasirinkti arba šeimą, arba mokslinę veiklą net 

neateina Mari į galvą. Ji pasiryžusi veikti visais frontais — 
meilėje, motinystėje ir moksle — ir niekuo nenusižengti. 
Meilė ir valia padeda jai įveikti visas kliūtis. 

Mari — ponui Sklodovskiui, 1897 metų lapkričio dešim
tą: 

Aš tebemaitinu savo mažąją karalaitę, bet pastaruoju 
metu mes buvome bepradedą rimtai būgštauti, jog turėsiu 
šito atsisakyti. Per tris savaites vaiko svoris ėmė staigiai 
mažėti. Irena prastai atrodė, buvo prislėgta, vangi. Pasku 
tinėmis dienomis jai pasidarė geriau. Jeigu normaliai 
priaugs svorio, pati maitinsiu toliau. Jei ne — pasisam-
dysiu žindyvę, nors man bus labai skaudu ir prisidės pa
pildomų išlaidų: nieku gyvu nenorėčiau, kad kas nors 
pakenktų mano vaiko vystymuisi. 

Pas mus dar gražus oras, šilta ir saulėta. Irena kas die
ną būna lauke arba su manim, arba su tarnaite. Aš maudau 
ją skalbimo vonelėje. 

Netrukus, gydytojui griežtai uždraudus, Mari nusto
ja maitinti dukrelę. Tačiau rytą, vidurdienį, vakare ir nak
tį ji pati mergaitę pervysto, maudo ir rengia. Žindyvė ei
na su ja pasivaikščioti į Monsuri parką, o jaunoji motina 
tuo tarpu darbuojasi laboratorijoje prie savo prietaisų, 
rašo darbą apie įvairių plieno rūšių magnetines savybes, 
kuris turi pasirodyti Nacionalinės pramonės skatinimo 
draugijos biuletenyje. 

Tais pačiais metais trijų mėnesių laikotarpiu Mari Kiu
ri pagimdo pirmąjį kūdikį ir paskelbia savo pirmųjų tyri
mų rezultatus... 
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Kartais atrodo, jog toliau ji nebegalės taip balansuoti 
it lyno akrobatas. Po gimdymo itin pablogėja sveikata. 
Kazimežas Dluskis ir daktaras Votjė, nuolatinis Kiuri šei
mos gydytojas, kalba apie džiovos židinį kairiajame plau
tyje. Sunerimę dėl galimo paveldimumo,— Mari motina 
mirė nuo džiovos,— jie pataria kelis mėnesius praleisti 
sanatorijoje. Bet užsispyrėlė abejingai juos išklauso, pa
klusti griežtai atsisako. 

Ji turi ir kitokių rūpesčių! Laboratorija, vyras, namai, 
dukrelė... Irenai kalasi dantukai, ir jos ašaros, karščiavi
mas ar dar kokia neganda dažnai sutrikdo namų ramybę 
ir priverčia abu fizikus nerimauti ir nemiegoti ištisomis 
naktimis. Arba Mari, netikėtai baimės pagauta, staiga pa
lieka Fizikos mokyklą ir lekia į Monsuri parką. Ar tik 
žindyvė nebus pametusi kūdikio? Ne... Ji iš tolo pastebi 
ir žindyvę, ir vežimėlį, kuriame kruta kažkas balta. 

Nepamainomas Mari pagalbininkas pasidarė šešuras. 
Kelios dienos po Irenos gimimo mirus žmonai, daktaras 
Kiuri nepaprastai prisirišo prie vaiko. Jis stebi pirmuosius 
anūkės žingsnius Šablonų gatvės sodelyje. Kai Pjeras ir 
Mari persikels iš Glasjerės gatvės į nedidelį namelį Ke-
lermano bulvare, senis apsigyvens pas juos. Jis bus Irenos 
auklėtojas ir geriausias draugas. 

* * * 
Koks kelias nueitas nuo ano 1891 metų lapkričio ryt

mečio, kai ryšuliais apsikrovusi lenkė atvažiavo į Šiaurės 
stotį ketvir tos klasės vagone!.. Maniai Sklodovskai atsivė
rė fizika, chemija, visas moters gyvenimas. Ji įveikė gau
sybę menkų ir didelių kliūčių, kliaudamasi savo iš tverme 
ir nepaprastu didvyriškumu. 

Tos kovos, tos pergalės pakeitė jos išvaizdą, net veido 
bruožus. Neįmanoma ramiai žiūrėti į trisdešimtmetės Ma
ri Kiuri nuotrauką. Kresna, tvir ta mergina tapo sakytum 
nematerialia būtybe. Norisi pasakyti: „Kokia kerinti, įdo
mi, daili moteris!" Ir nesiryžti matydamas plačią kaktą 
ir žvilgsnį, tarytum neregintį šios žemės. 

Mari Kiuri paskyrė pasimatymą šlovei. Ir ta proga pasi
gražino. 

134 

\ 
D v y l i k t a s s k y r i u s 

RADŽIO ATRADIMAS 

Jauna žmona rūpinasi namais, maudo dukrelę ir kaičia 
puodus..., o skurdžioje fizikos mokyklos laboratorijoje 
daro svarbiausią šiuolaikinio mokslo atradimą. 

* * * 
Du diplomai — vidurinės mokyklos mokytojos ir už 

darbą apie įvairių grūdinto plieno rūšių magnetines savy
bes — toks Mari veiklos balansas 1897 metų pabaigoje, 
kai ji, vos atsigavusi po gimdymo, vėl imasi mokslinių 
tyrimų. 

Kitas jos nuoseklaus mokslinio darbo etapas — dak
tarinės disertacijos gynimas. Praeina kelios abejonių sa
vaitės. Reikia pasirinkti vaisingą, originalią temą. Ieško
dama temos, Mari peržvelgia naujausius fizikos darbus. 

Šiuo pagrindiniu klausimu svarbu žinoti Pjero nuomo
nę. Jis — Mari laboratorijos vadovas, jos „patronas". 
Jis — fizikas, vyresnis už Mari amžiumi ir labiau patyręs. 
Šalia vyro ji atrodo kaip ir mokinė. 

Ir vis dėlto temai pasirinkti didelę įtaką turėjo lenkės 
būdas ir prigimtis. Nuo pat vaikystės Mari įgimtas smal
sumas ir drąsa, tyrėjams būdingos savybės. Kaip tik šis 
instinktas kitados paskatino ją palikti Varšuvą ir keliauti 
į nežinomą Paryžių ir Sorboną, iš jaukaus Dluskio buto 
persikraustyti į vienišės kambarėlį Lotynų kvartale. Vaikš
čiodama po mišką, ji pasirenka ne išmintą taką, o žvėrių 
takelius. 

Mari panaši į keliauninką, pasiryžusį leistis didžion 
kelionėn. Palinkęs prie pasaulio žemėlapio, keliauninkas 
pastebi tolimoje šalyje kokį keistą vietovardį, sukursčiu-
sį jo vaizduotę, ir iškart nusprendžia keliauti tik ten ir 
niekur kitur. Sklaidydama naujausių eksperimentinių dar
bų ataskaitas, ji susidomi pernai spausdintais prancūzų 
fiziko Anri Bekerelio straipsniais. Juodu su Pjeru jau se
nokai su jais susipažinę. Dabar ji ima juos skaityti iš naujo, 
uoliai įninka į ataskaitas. 
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Rentgenui atradus X spindulius, Anri Bekereliui kyla 
mintis ištirti, ar kartais į Rentgeno spindulius nepanašūs 
ir tie spinduliai, kuriuos skleidžia šviesos veikiami fluo-
rescuojantys kūnai. Susidomėjęs šia problema, jis ėmėsi 
tyrinėti „reto metalo" — urano — druskas. Bet vietoj lau
kiamo reiškinio pastebėjo kitą, visiškai skirtingą ir nesu
vokiamą: urano druskos pačios savaime, nepaveiktos švie
sos, skleidė nežinomos kilmės spindulius. Urano turinti 
medžiaga, padėta ant fotografijos plokštelės, įvyniotos 
į juodą popierių, ir kiaurai popierių paveikė plokštelę. 
Panašiai kaip ir Rentgeno spinduliai, t ie įstabūs spinduliai 
išelektrindavo elektroskopą, aplinkinį orą paversdami lai
dininku. 

Anri Bekerelis įsitikino, kad tos savybės nepriklauso 
nuo to, ar mėginys prieš tai buvo apšvitintas — jos nepa
sireiškia netgi tada, kai turinti urano medžiaga ilgai išlai
koma tamsoje. Jis atskleidė reiškinį, kurį vėliau Mari 
Kiuri pavadins radioaktyvumu. Tačiau šio spinduliavimo 
kilmė tuo metu buvo mįslė. 

Bekerelio spinduliai nepaprastai sudomina abu Kiuri. 
Iš kur atsiranda ši, tiesa, menka, energija, kurią kaip spin
dulius pastoviai skleidžia urano turinti medžiaga? Ir kokia 
to spinduliavimo kilmė? Stai puiki mokslinio tyrimo ir 
daktarinės disertacijos tema! Sis dalykas vilioja Mari, 
juo labiau kad tyrimų sritis — neplėšti dirvonai: Bekere
lio darbai visai nauji ir, kiek jai žinoma, Europos labora
torijose dar niekas nesiėmė plačiau tirti urano spindulių. 
Išeities taškas ir vienintelis šaltinis — Anri Bekerelio 
1896 metų ataskaitos Mokslų akademijai. Kokia pagunda 
atsiduoti likimo valiai ir pulti į nežinomybę! 

* * * 
Tereikia rasti patalpas, kur Mari galėtų imtis tyrimų,— 

ir štai čia prasideda sunkumai. Pjeras ne kartą kreipėsi į 
fizikos mokyklos direktorių, bet visi jo žygiai pasibaigė 
gana apgailėtinai: Mari žiniai atiduodama įstiklinta dirb
tuvė mokyklos pirmajame aukšte. Tai užgriozta, nuo garų 
pridrėkusi patalpa, kartu sandėlis ir mašinų skyrius Pri
mityvūs įrengimai. Jokių patogumų. 
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Mari nenusimena. Neturėdama reikiamos elektros ins
taliacijos ir įrengimų moksliniams tyrimams pradėti, ji su
geba ir ten paleisti į darbą savo prietaisus. 

Tai nelengva. Tikslūs prietaisai irgi turi slaptų priešų: 
drėgmę, temperatūros svyravimus. Nedidelės dirbtuvės 
oras, pragaištingas jautr iems elektrometrams, nelabai tin
ka ir Mari sveikatai... Bet tai nesvarbu, ar ne? Kai ypač 
šalta, fizikė atsikeršija, šimtosios laipsnio tikslumu pasižy
mėdama temperatūrą užrašų sąsiuvinyje. Taip 1898 metų 
vasario šeštą tarp formulių ir skaičių randame įrašą: „Tem
peratūra 6,25°!!" 

Šešių laipsnių iš tiesų mažoka! Pabrėždama savo pasi
piktinimą, Mari prideda du šauktukus. 

Pirmiausia kandidatė į mokslų daktarus užsibrėžia tiks
lą išmatuoti urano spindulių „jonizacijos gebą" — tai yra 
jų gebėjimą paverst i orą elektros laidininku ir išelektrinti 
elektroskopą. Ji naudojasi puikiu metodu, daug anksčiau 
sugalvotu dviejų gerai pažįstamų fizikų — Pjero ir Zako 
Kiuri — kitiems reiškiniams tirti, ir tas metodas nulems 
jos eksperimentų sėkmę. Visus Mari įrengimus sudaro 
jonizacijos kamera, Kiuri elektrometras ir kvarco pjezo-
kristalas. 

Po kelių savaičių darbo — pirmieji rezultatai: Mari 
įsitikina, jog to mįslingo spinduliavimo intensyvumas 
proporcingas urano kiekiui tiriamuose mėginiuose, jog 
spinduliavimą galima tiksliai išmatuoti ir jis nepriklauso 
nei nuo cheminių urano junginių sudėties, nei nuo išorinių 
sąlygų kaip šviesa ar temperatūra. 

Profano akimis žiūrint, anaiptol ne sensacingi duome
nys, bet mokslininkui jie be galo įdomūs. Fizikoje dažnai 
atsitinka taip, jog nesuvokiamas reiškinys, pagrįstas po 
trumpų tyrimų jau žinomais dėsniais, iš kar to nusto
ja dominti mokslininką. Taip būna ir skaitant prastą de
tektyvinį romaną: kai trečiame skyriuje sužinome, jog 
pažiūrėti „lemtinga" moteris, galėjusi įvykdyti nusikalti
mą, iš tikrųjų dorai gyvenanti miestietė, nusiviliame kny
ga ir metame ją į šalį. 

Šiuo atveju — nieko panašaus. Juo labiau Mari pažįsta 
urano spindulius, juo ypatingesni, juo labiau nesuvokiami 
jie atrodo. J ie nepanašūs į jokius kitus. Jų niekas neveikia. 
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Nors ir labai nedidelio intensyvumo, jie nepaprasti savo 
ypatybėmis. 

Svarstydama šią mįslę, Mari pasuka teisingu keliu ir 
netrukus gali tvirtai pareikšti , jog nesuvokiamasis spin
duliavimas yra atominės kilmės. Ir j i klausia savęs: nors 
reiškinys pastebėtas tiriant tik uraną, dar neįrodyta, jog 
uranas — vienintelis cheminis elementas; skleidžiantis 
tuos spindulius. Kodėl kiti elementai negalėtų turėti tokios 
pat savybės? Gal spinduliavimas atsitiktinai fizikų sieja
mas su uranu, nes pirmiausia buvo atskleistas kaip šio ele
mento savybė? Dabar reikia tirti ir kitus elementus. 

Pasakyta — padaryta! Atidėjusi uraną į šalį, Mari ima 
tirti visus žinomus cheminius elementus. Ir rezultatų ilgai 
laukti netenka. Pasirodė, kad ir torio junginiai skleidžia 
panašius ir tokio pat intensyvumo spindulius. Jauna moks
lininkė pasirinko teisingą kelią: reiškinys būdingas ne 
tik uranui, ir jam reikia duoti atitinkamą pavadinimą. Po
nia Kiuri siūlo pavadinti jį radioaktyvumu, o uraną ir torį, 
turinčius radioaktyvumo savybę,— radioaktyviaisiais ele
mentais. 

Radioaktyvumas taip sudomina fizikę, kad ji — vis tuo 
pačiu metodu — tiria toliau įvairiausias medžiagas. Smal
sumas — pagrindinė mokslininko dorybė, o Mari niekada 
netrūko to nuostabaus moteriško smalsumo! Neapsiribo
dama paprastais elementais, jų druskomis ir rūgštimis, ji 
staiga pasiryžta ištirti fizikos mokyklos mineralų kolek
ciją ir dėl viso pikto elektrometru patikrinti daugelį pa
vyzdžių, tarytum peržiūrėti muitinėje prekes. Pjeras jai 
pri taria ir padeda atrinkti mėginius, kietus ir trapius, 
išraizgytus gyslelėmis, fantastiškų formų it barokinio meno 
kūriniai. 

Mari mintis paprasta — kaip ir visos genialios mintys. 
Tame darbo etape, į kurį įžengė Mari, šimtai tyrėjų būtų 
įstrigę mėnesių mėnesiams, o gal ir ištisiems metams. Pa
tikrinę visus žinomus cheminius elementus ir atskleidę — 
kaip ji — torio spinduliavimą, j ie būtų veltui sukę galvą, 
iš kur atsiranda toji mįslinga radiacija. Mari irgi stebisi 
negalėdama to suvokti. Tačiau jos nuostaba perauga į vai
singą veiklą. Visos įmanomos galimybės jau išnaudotos: 
dabar ji žengia į nežinomybę, į netirtą sritį. 

Ji numato, kokius rezultatus duos mineralų tyrimas, 
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ar veikiau tariasi tai žinantr. Pavyzdžiai be urano ar torio 
priemaišų būsią visiškai „neaktyvūs". Kiti, turintys urano 
ar torio,— radioaktyvūs. 

Duomenys patvirtina jos spėliojimus. Atmetusi „neak
tyvius" mineralus, Mari imasi kitų ir matuoja jų radioak
tyvumą. Ir ūmai — staigmena: radioaktyvumas nepaly
ginamai intensyvesnis negu būtų galima tikėtis iš esamų 
urano ar torio kiekių mėginiuose. 

„Įsivėlė kokia nors klaida..." — taria sau jauna moteris, 
nes abejonė — pirmoji mokslininko reakcija, gavus neti
kėtą rezultatą. 

Mari nesiblaškydama vėl ramiai imasi matavimų — 
ir vėl tas pats rezultatas. Tikrina dešimt, dvidešimt kartų. 
Neįmanoma nepripažinti akivaizdaus fakto: urano ar torio 
kiekis mineraluose neturi nieko bendra su itin dideliu 
spinduliavimo intensyvumu. 

Iš kur toks nepaprastas, nenormalus radioaktyvumas? 
Lieka vienas vienintelis įmanomas atsakymas: matyt, ti
riamuose mineraluose esama medžiagos, nepalyginamai 
radioaktyvesnės už uraną ir torį. 

Kokia tai medžiaga, jei anksčiau Mari jau ištyrė visus 
žinomus cheminius elementus? 

Mokslininkė atsako su tuo pasitikėjimu ir nuostabiu 
drąsumu, kurie būdingi tik didiems protams. Ji skelbia 
drąsią hipotezę: mineraluose neabejotinai esama kitos 
radioaktyvios medžiagos, o tai — dar nežinomas chemi
nis elementas, naujas cheminis elementas! 

Naujas elementas! Viliojanti, gundanti hipotezė... bet, 
deja, tik hipotezė. Tuo tarpu ši nepaprastai radioaktyvi 
medžiaga egzistuoja nebent Mari ir Pjero vaizduotėje. 
Bet vis dėlto egzistuoja! Ir vieną dieną Mari pasakys Bro
niai su užsidegimu, bet tvardydamasi : 

— Zinai, tuos spindulius, kurių kilmės niekaip nesu
gebėjau nustatyti, skleidžia nežinomas cheminis elemen
tas... Elementas egzistuoja, tik reikia jį surasti! Esame tuo 
įsitikinę! Mes kalbėjome apie tai su kai kuriais fizikais, 
ir j ie mano, jog tai kokia nors eksperimento klaida, ir 
pataria būti atsargesniems. Bet aš esu tikra, kad jokios 
klaidos nėra! 

Nepakartojamo gyvenimo nepakartojamos minutės. 
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Apie išradėjus ir išradimus neišmanėliai turi susidarę ro
mantišką ir iš esmės klaidingą nuomonę. Ne visada būna 
„išradimo akimirka". Mokslininko darbas toks subtilus, 
toks sudėtingas, jog betriūsiant mintis apie sėkmę negali 
tvykstelėti staiga it žaibas ir apakinti. Mari vargu ar patyrė 
netikėtos pergalės svaigulį, plušėdama prie savo prietai
sų. Šviesios vilties kurstomas svaigulys augo kelias lemia
mas darbo dienas. Tačiau ta valandėlė, kai Mari, galutinai 
įsitikinusi, jog apt iko nežinomos medžiagos pėdsakus, 
atskleidė savo paslaptį vyresniajai seseriai, savo sąjun
gininkei,— ta valandėlė, matyt, iš tiesų buvo nepaprasta. 
Seserys neištarė nė vieno jausmingo žodžio, bet, užplūdus 
prisiminimams, širdies gilumoje tikriausiai iš naujo išgy
veno ilgus laukimo ir abipusio pasiaukojimo metus, nelen
gvas, bet svajonių ir t ikėjimo kupinas studijų dienas. 

Vos prieš ketverius metus Mari rašė: 

Nė vienam iš mūsų gyvenimas nešypso. Ką beveiksi, 
reikia turėti kuo daugiau ištvermės, o ypač — pasitikėji
mo savimi. Reikia tikėti, jog kam nors esi pašauktas ir tą 
„ką nors" privalai žūt būt pasiekti. 

Tasai „kas nors" — tai naujas kelias, kuriuo nuo šiol 
turėjo pasukti Mokslas. 

Profesoriaus Lipmano pranešime, išspausdintame 1898 
metų balandžio dvyliktos dienos posėdžio „Mokslų aka
demijos ataskaitose", sakoma: „Mari Sklodovska-Kiuri 
tvirtina, kad mineraluose, turinčiuose urano oksido, esama 
naujo, itin radioaktyvaus cheminio elemento": 

...Du urano mineralai: uraninitas (urano oksidas) ir 
chalkolitas (vario uranilsulfatas) nepalyginamai aktyvesni 
už patį uraną. Šis pažymėtinas faktas perša mintį, jog tuose 
mineraluose galbūt esama elemento, nepalyginamai akty
vesnio už uraną... 

Taip buvo žengtas pirmas žingsnis į radžio atradimą. 

* * * 

Genialios intuicijos dėka Mari priėjo išvadą, jog neži
noma medžiaga turi būti. Mokslininkė įsako jai egzistuo
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ti. Bet reikia atskleisti jos tapatybę. Dabar būtina hipotezę 
patikrinti eksperimentu, gauti pačią medžiagą, kad galėtum 
viešai pareikšti: „Ji yra. Aš ją mačiau". 

Pjeras Kiuri nepaprastai susidomėjęs stebi sėkmingus 
žmonos bandymus. Pats nesikišdamas į darbą, dažnai pade
da Mari pastabomis, patarimais. Apstulbintas rezultatų, 
jis nusprendžia laikinai atidėti savo darbą apie kristalus 
ir drauge su Mari imtis ieškoti naujos medžiagos. 

Kas kartą, kai tik naujas uždavinys, pernelyg sunkus 
vienam mokslininkui, pareikalauja paramos, žymus fizikas 
stoja šalia fizikės, gyvenimo draugės. 

Prieš trejus metus meilė susiejo šį žmogų su ta nepap
rasta moterimi. Meilė, o gal mįslinga nuojauta, bendrumo 
instinktas? 

* * * 
Dabar kovinės pajėgos dvigubai padidėjo. Drėgnoje 

dirbtuvėje, Lomono gatvėje, du protai ir keturios rankos 
stengiasi rasti nežinomą elementą. Nuo šiol abiejų Kiuri 
darbe nebeįmanoma įvertinti kiekvieno jų indėlio. Mes 
žinome, jog Mari, daktarinės disertacijos tema pasirinkusi 
urano spinduliavimo problemą, atskleidė ir kitų medžiagų 
radioaktyvumą. Mes žinome, jog, ištyrusi mineralus, ji 
paskelbė esant naują, nepaprasto radioaktyvumo cheminį 
elementą ir jog šis nepaprastos reikšmės rezultatas paska
tino Pjerą Kiuri nutraukti savo darbą kitoje srityje ir pa
dėti žmonai gauti tą elementą. Dabar, 1898 metų gegužės 
ar birželio mėnesį, prasideda jų aštuonerių metų bendra
darbiavimas, kurį žiauriai nutrauks tragiška Pjero mirtis. 

Neįmanoma ir nevalia aiškinti, kas per tuos aštuonerius 
metus padaryta Mari, o kas — Pjero. Tai prieštarautų ir 
pačių sutuoktinių valiai. Pjero Kiuri talentas mums žino
mas iš ankstesnių savarankiškų mokslininko darbų. Žmo
nos talentą išryškina pirmoji atradimo nuojauta, pergalin
ga tyrimų pradžia. Šis talentas reikšis ir vėliau, kai ponia 
Kiuri, jau našlė, nesvyruodama neš naujųjų mokslo laimė
jimų naštą ir savo darbais prisidės prie harmoningo jo suk
lestėjimo. Mes turime nepaneigiamų įrodymų, jog toje 
vyro ir moters sąjungoje abiejų indėlis buvo vienodas. 
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Patikėją tuo, patenkinkime savo smalsumą ir nenusto
kime žavėtis abiem mokslininkais. Neskirkime vienas kitą 
mylinčių sutuoktinių, kurių ranka pakaitomis išmargina 
formulėmis sąsiuvinių puslapius ir kurie drauge pasirašo 
beveik visus savo straipsnius. Jie rašo: „Mes atskleidėme... 
Mes pastebėjome..." ir tik retkarčiais, norėdami labiau 
pabrėžti katro vaidmenį, griebiasi tokios jaudinančios 
formuluotės: 

Kai kurie mineralai, turintys urano ir torio (uraninitas, 
chalkolitas) labai aktyviai skleidžia Bekerelio spindulius. 
Ankstesniame darbe vienas mūsų įrodė, jog aktyvumu jie 
netgi prašoka uraną ir torį, ir pareiškė nuomonę, kad tokį 
poveikį daro kokia nors kita medžiaga, kurios nedidelių 
kiekių esama tuose mineraluose... 

(Pjeras ir Marija Kiuri. „Paryžiaus mokslų akademijos 
ataskaitos", 1898 metų liepos 18.) 

* * * 
Sutuoktiniai Kiuri ieško „labai aktyvios medžiagos" 

urano turinčiame minerale — uraninite. Neapdorotas ura
ninitas pasirodė keturiskart radioaktyvesnis už gryną ura
no oksidą, įeinantį į to mineralo sudėtį. Tačiau mineralo 
sudėtis labai gerai ištirta... Vadinasi, naujojo elemento 
esama tiek mažai, kad ligi šiol jo nepastebėjo mokslinin
kai ir neparodė, matyt, nepakankamai nuodugnios chemi
nės analizės! 

Pagal pačius „pesimistiškiausius" apskaičiavimus (kaip 
ir pri t inka t ikriems fizikams, iš dviejų tikimybių pasiren-
kantiems mažesnę), Pjero ir Mari nuomone, nauja medžia
ga sudaro ne daugiau kaip vieną procentą uraninito masės. 
Jie mano, jog tai labai mažai... Kaip jie būtų priblokšti su
žinoję, kad uraninite nežinomojo radioaktyvaus elemento 
esama mažiau nei viena milijonoji dalis! 

Juodu kantriai imasi tyrimo pagal savo metodą: įpras
tomis cheminės analizės priemonėmis skaido uraninitą į 
atskirus elementus, o paskui matuoja kiekvieno jų radioak
tyvumą. Nuosekliai atr inkdami mėginius, pamažu jie 
įsitikina, jog neįprastu radioaktyvumu pasižymi tik tam 
tikros sudėtinės mineralo dalys. Juo toliau juda jų darbas, 
juo labiau siaurėja tyrimų sritis. J ie veikia tuo pačiu prin-
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cipu kaip policininkai, kurie, eidami nusikaltėlio pėdomis, 
krato vieną po kito kvartalo namus. 

Bet čia, pasirodo, esama ne vieno piktadario: radioak
tyvumas reiškiasi dviejose uraninito cheminėse frakcijose. 
Tai ženklas, jog yra du nauji elementai. 1898 metų liepos 
mėnesį sutuoktiniai jau gali paskelbti vieną jų atradę. 

— Tu privalai sugalvoti „jam" v a r d ą ! — t a r ė Pjeras 
žmonai. 

Buvusioji panelė Sklodovska susimąsto. Širdimi nusi-
kėlusi į ištrintą iš pasaulio žemėlapio tėvynę, ji pagalvoja, 
kad atradimas būsiąs paskelbtas Rusijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, ir nedrąsiai pasiūlo: 

— O jei pavadintume jį „poloniu"? 

1898 metų liepos mėnesio „Paryžiaus mokslų akade
mijos ataskaitose" skaitome: 

...Mūsų nuomone, medžiagoje, mūsų gautoje iš urano 
rūdos, esama dar neaprašyto metalo, cheminėmis savybė
mis artimo bismutui. Jei pasitvirtins, jog toks metalas iš 
tikrųjų egzistuoja, siūlome jį pavadinti „poloniu" — ša
lies, iš kurios kilęs vienas mūsų, vardu. 

Kad Mari par inko tokį pavadinimą, rodo, jog j i , tapusi 
prancūzų fizike, neišsižadėjo jaunystės idealų. Tai įrodo ir 
žinutė, kurią, prieš spausdindama „Paryžiaus mokslų aka
demijos ataskaitose", Mari nusiuntė į tėvynę Juzefui Bo-
guskiui, vadovaujančiam Pramonės ir žemdirbystės muzie
jui, kur ji atliko pirmuosius bandymus. Zinutė buvo pas
kelbta Varšuvos il iustruotame mėnesiniame žurnale „Švie
sa" beveik tuo pačiu metu kaip ir Paryžiuje. 

* * * 
Gyvenimo būdas bute, Glasjerės gatvėje, nesikeičia. 

Nebent Mari ir Pjeras dirba daugiau nei paprastai. Užėjus 
vasaros karščiams, Mari ištaikė laiko prisipirkti pintines 
uogų ir, kaip įprasta, pr ivirė žiemai uogienių pagal Kiuri 
šeimos receptus. Paskui uždarė langines, atidavė dviračius 
į bagažą Orleano stotyje ir kaip tūkstančiai kitų jaunų pa
ryžiečių kartu su vyru ir dukrele išvyko atostogų. 

Sutuoktiniai išsinuomojo valstiečių trobą Overnėje, 
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Orū miestelyje. Kaip lengva alsuoti grynu oru po kenks
mingos atmosferos Lomono gatvėje! Visa Kiuri šeima važi
nėja dviračiais į Mandą, Piuji, Klermoną, Mon Dorą. Kyla 
ir leidžiasi šlaitais, apžiūri kalnų urvus, maudosi upeliuo
se. Kas dieną vidury laukų kalbasi apie savo vadinamuo
sius „naujus metalus", polonį ir kitą, kurį dar reikia atrasti . 
Rugsėjo mėnesį grįžta atgal į drėgną dirbtuvę prie dulsvų 
mineralų. Ir vėl su įkarščiu imasi darbo. 

Mari darbo džiaugsmą užtemdo liūdna žinia: Dluskiai 
ruošiasi palikti Paryžių. J ie nusprendė apsigyventi Lenki
joje ir Zakopanėje, Karpatų kalnuose, atidaryti džiovi
ninkų sanatoriją. Didžiai nuliūdusi atsisveikina Mari su 
Bronia. Mari netenka draugės ir globėjos. Pirmą kartą ji 
pasijunta tremtinė. 

Mari — Broniai, 1898 metų gruodžio antrą: 
...Negali įsivaizduoti, kaip pasidarė nyku, tau išvažia

vus. Drauge su judviem netekau visko, kas, be vyro ir duk
relės, siejo mane su Paryžium. Dabar man atrodo, kad 
už buto ir mokyklos sienų nebėra Paryžiaus. 

Paklausk ponią Dluską apie tą gėlę, kurią mums paliko
te: ar ją reikia laistyti ir kiek kartų per dieną, ar jai būti
na šiluma ir saulė? 

Mes visi sveiki, nors orai bjaurūs, lietus ir purvas. Ire
na jau didelė mergiščia. Ją labai sunku maitinti: išskyrus 
piene virtas tapijokas, beveik nieko nenori valgyti, net 
kiaušinių kratosi. Parašyk, koks maistas patartinas tokio 
amžiaus vaikams... 

* * * 
Mūsų nuomone, verta pateikti keletą ponios Mari Kiu

ri pastabų, užrašytų tais atmintinais 1898 metais, nors jos 
gana proziškos — o gal kaip tik dėl to. 

Jos surašytos knygos „Namų valgiai" paraštėse ir lie
čia serbentų drebučių ruošimą: 

Paėmiau aštuonis svarus uogų ir tiek pat smulkaus cuk
raus. Pavirusi viską dešimt minučių, perkasiau per labai 
tankų sietelį. Taip pasidariau keturiolika stiklainių nes
kaidrių, bet labai gardžių drebučių, kurie puikiai sustingo. 
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Mokykliniame sąsiuvinyje juodu drobiniu aplanku, 
kuriame jaunoji motina kas dieną užsirašo mažosios Ire
nos svorį, dietą ir kada išsikalė pieniniai dantukai, skai
tome, kas užrašyta 1898 metų liepos dvidešimtą, praslinkus 
savaitei po to, kai spaudoje buvo pranešta apie polonio 
atradimą: 

Irena rankute daro „ačiū"... labai gražiai vaikščioja 
keturiomis. Sako: „Gogli, gogli, go". Ištisą dieną pralei
džia sode (So) ant kilimo. Vartosi, pati stojasi,' sėdasi... 

Rugpjūčio penkiol iktą , 'Orū miestelyje: 

Irenai prasikalė septintas dantukas apačioje, kairėje 
pusėje. Kokią pusę minutės jau pastovi pati. Jau trys die
nos, kai maudome ją upelyje. Ji spiegia, bet šiandien (ket
virtas maudymasis) jau nebespiegia, o pliuškenasi. 

Ji žaidžia su kate ir vaikosi ją, karingai klykaudama. 
Jau nebebijo svetimų. Daug dainuoja. Kai pasodini ant 
kėdės, pati užsiropščia ant stalo... 

Po trijų mėnesių, spalio septynioliktą, Mari didžiuo
damasi rašo: 

Irena gražiai vaikščioja ir jau neberopoja keturiomis. 
O 1898 metų sausio penktą: 
Irena turi penkiolika dantukų! 

* * * 
Tarp dviejų pastabų — 1898 metų spalio septynioliktos 

apie tai, kad Irena neberopoja keturiomis, ir 1899 metų 
sausio penktos, kai ji turi penkiolika dantukų,— ir truputį 
vėliau po pastabos apie uogienių stiklainius yra dar viena 
paminėtina pastaba. 

Ją Mari ir Pjeras Kiuri parašė drauge su jų bendradar
biu Z. Bemonu. Skirta Mokslų akademijai ir išspausdinta 
„Mokslų akademijos ataskaitose" kartu su pranešimu apie 
1898 metų gruodžio dvidešimt šeštos dienos posėdį, ji skel
bia uraninite esant antrą radioaktyvų cheminį elementą. 

Štai kelios to pranešimo eilutės: 
...Daugelis ką tik mūsų išdėstytų argumentų leidžia 
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mums tikėti, jog naujoje radioaktyvioje medžiagoje esama 
naujo elemento, kurį siūlome pavadinti RADŽIU. 

Nauja radioaktyvioji medžiaga tikriausiai turi bario 
priemaišų ir net labai daug, bet vis dėlto jos radioaktyvu
mas gana didelis. Paties radžio radioaktyvumas turėtų būti 
milžiniškas. 

T r y l i k t a s s k y r i u s 

KETVERI METAI BARAKE 

Pirmas pasitaikęs žmogus, perskaitęs pranešimą apie 
radžio atradimą, nė akimirkos tuo neabejoja: žmonės, ku
rių gebėjimas kritiškai vertinti t ikrovę neišlavėjęs, o drau
ge nesugadintas ir siauros specializacijos, turi lakią vaiz
duotę. J ie lengvai patiki negirdėtu dalyku ir juo žavisi, 
nors ir koks neįprastas j is būtų. 

Kiek kitaip sutinka naujieną fizikas, kuris nors sutuok
tinių Kiuri kolega. Polonio ir radžio savybės griauna pag
rindines teorijas, kuriomis mokslininkai t ikėjo ištisus šimt
mečius. Kaip galima paaiškinti savaiminį radioaktyvių kū
nų spinduliavimą? Atradimas verčia aukštyn kojomis su
kauptų žinių pasaulį ir prieštarauja tvirtai prigijusioms 
idėjoms apie materijos sandarą. Tad fizikas laikosi santū
riai. J i s nepaprastai domisi Pjero ir Mari Kiuri darbu, suvo
kia, kokias jis atveria neribotas galimybes, bet laukia le
miamų rezultatų, kad galėtų susidaryti savo nuomonę. 

Chemikas žiūri dar priekabiau. Jis patiki kokio nors 
elemento egzistavimu tik tada, kai jį pamato, pačiupinėja, 
pasveria, ištiria, paveikia rūgštimis, įdeda į indą ir nustato 
jo „atominę masę". 

O radžio ligi šiol dar niekas nėra matęs. Niekas nežino 
radžio atominės masės. Ir chemikai, ištikimi savo princi
pams, daro išvadą: „Jei nėra atominės masės — nėra ir 
radžio. Parodykite mums radį, ir mes patikėsime". 

Sutuoktiniams Kiuri dar reikės dirbti ištisus ketverius 
metus, kad skeptikams parodytų polonį ir radį, įrodytų 
pasauliui savo „vaikų" egzistavimą ir galutinai tuo įsiti
kintų patys. 
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* * * 
Dabar jųdviejų tikslas — gauti gryną radį ir polonį. 

Mokslininkų gautuose radioaktyviausiuose produktuose 
abi medžiagos reiškiasi tik labai nežymiai. Naujiems ele
mentams išskirti reikia apdoroti daug žaliavos. 

Cia iškyla t rys kankinantys klausimai: 
Kur gauti reikiamą kiekį mineralo? 
Kur jį apdoroti? 
Kaip prasimanyti pinigų neišvengiamoms išlaidoms? 
Uraninitas, turintis polonio ir radžio,— nepaprastai 

brangus mineralas, kasamas Bohemijoje, Joachimštalio 
rūdynuose, stiklo pramonėje naudojamas urano druskoms 
gauti. Būtinos tonos uraninito atsieis labai brangiai. Per
nelyg brangiai sutuoktiniams Kiuri!.. 

Išradingumas jiems atstos pinigus. Abiejų mokslininkų 
apskaičiavimu, išgavus uraną, minerale dar lieka truputis 
radžio ir polonio. Vadinasi, jų turi būti atliekose, ir jei 
neapdorotas mineralas labai brangus, atliekos kainuoja 
vienus niekus. Jei paprašius austrą kolegą rekomendaci
jos Joachimštalio rūdyno direktoriui, gal pavyktų gauti 
kiekį tų atliekų prieinama kaina? 

Tai labai paprasta, bet reikia pagalvoti. 
Juk reikia nusipirkti šios žaliavos ir apmokėti jos 

pristatymą į Paryžių. Pjeras ir Mari ima reikiamą sumą 
iš gana kuklių santaupų. J ie ne tokie naivūs, kad prašytų 
vyriausybę tų lėšų... Jei abu fizikai, einą teisingu keliu į 
negirdėtą atradimą, kreiptųsi į Paryžiaus universitetą ar 
vyr iausybę paramos urano rūdos atliekoms pirkti , j iems 
būtų nusijuokta į akis. Šiaip ar taip, jų raštas pasimestų 
kokios kanceliarijos bylose, ir prireiktų mėnesių mėne
sius laukti veikiausiai neigiamo atsakymo. Prancūzų re
voliucija, sukūrusi metrinę matų sistemą, įsteigusi poli
technikos institutą ir daugybę kartų skatinusi mokslų vys
tymąsi, deja, nesugebėjo įdiegti visų savo principų — 
praslinkus daugiau nei šimtmečiui, valstybė atsiminė tik 
apmaudžius Fukjė-Tenvilio žodžius, ištartus tribunolo po
sėdyje, kuris nusiuntė Lavuazjė ant ešafoto: „Respublikai 
nereikią mokslininkų." 

Ar galima bent jau gausybėje Sorbonos universiteto 
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pastatų rasti darbui t inkamas patalpas ir atiduoti jas su
tuoktiniams Kiuri? Matyt, ne! Po bergždžių žygių Pjeras 
ir Mari grįžta į išeities tašką, tai yra į Fizikos mokyklą, 
kur dėsto Pjeras, į nedidelę dirbtuvę, pirmųjų Mari ban
dymų prieglobstį. Dirbtuvė išeina į kiemą, o kitapus jo 
stovi apleistas medinis barakas kiauru stikliniu stogu. Ki
tados ten buvo medicinos fakulteto prozektoriumas, bet 
ši patalpa jau seniai laikoma nebetinkama net lavoninei. 
Vietoj grindų — abejotino storio asfalto sluoksnis. Iš apys
tates — keli suklypę virtuviniai stalai, nežinia kaip atsik-
liuvusi juoda mokyklinė lenta ir sena ketinė krosnelė su
rūdijusiu dūmtraukiu. 

Paprastas darbininkas gera valia nebūtų dirbęs tokio
je patalpoje. Pjeras ir Mari vis dėlto tam ryžtasi. Barakas 
turi ir privalumų: jis toks apgailėtinas, toks nepatrauklus, 
jog niekam ir mintis nekyla jo neduoti sutuoktiniams Kiuri. 
Mokyklos direktorius Šiucenbergas, visada buvęs palan
kus Pjerui Kiuri, apgailestauja, kad nieko geresnio negali 
pasiūlyti. Šiaip ar taip, nieko kito jis nepasiūlo, ir sutuok
tiniai, džiaugdamiesi, jog neatsidūrė gatvėje su visais įren
gimais, dėkoja ir tvirtina, kad „viskas bus gerai, j ie susit
varkys" . 

J iems perimant baraką savo žinion, iš Austrijos ateina 
atsakymas. Geros naujienos! Laimė, paskutinių urano ga
vybos atliekų dar nespėta išgabenti. Kalnas nereikalingos 
medžiagos kūpsojo pušų priaugusioje dykvietėje greta 
Joachimštalio rūdyno. Tarpininkaujant profesoriui Ziusui 
ir Vienos mokslų akademijai, Austri jos vyriausybė, tos 
valstybinės įmonės savininkė, nusprendė nemokamai duoti 
toną atliekų dviems mokslo fanatikams, kuriems prireikę 
to nereikalingo šlamšto. Jeigu jie pageidausią gauti dau
giau tos medžiagos, rūdynas parduosiąs lengvatinėmis 
sąlygomis. 

Vieną rytą didelis vežimas, panašus į tuos, kuriais ga
benamos anglys, sustoja Lomono gatvėje priešais Fizikos 
mokyklą. Pjeras ir Mari, gavę žinią, vienplaukiai, nenusi-
juosę prijuosčių, galvotrūkčiais puola kieman. Pjeras kaip 
paprastai ramus, bet Mari, išvydusi darbininkus iškrau
nant maišus, negali sutramdyti džiaugsmo. Juk tai uranini-
tas, jos uraninitas! Jau kelios dienos, kai prekių stotis pra-
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nešė, jog jis pristatytas. Degdama smalsumu ir nekantru
mu, ji nori, nieko nelaukdama, tuoj pat atrišti maišą ir 
pažiūrėti į savo lobį. Perpjauna raiščius, praskleidžia šiur
kštų kiltinį audeklą. Sukiša abi rankas į rudą dulsvą mine
ralą, pilną Bohemijos pušų skujų. 

Štai kur slypi radis! Štai iš kur išgaus jį Mari, nors tu
rėtų apdoroti kalną tos medžiagos, panašios į kelio dulkes. 

* * * 
Pačius gražiausius studijų metus Marija Sklodovska 

pragyveno mansardoje. Daug nuostabių džiaugsmo valan
dų praleis Mari Kiuri apgriuvusiame barake. Keistas ap
linkybių pasikartojimas, kai rūsti ir subtili laimė (kokios, 
ko gero, ligi Mari dar nepatyrė nė viena moteris) abu kar
tus pasirenka pačią vargingiausią aplinką. 

Barakas Lomono gatvėje „pavyzdinis" savo nepatogu
mais. Vasarą, saulei kaitinant stiklinį stogą, ten karšta kaip 
šiltnamyje. Žiemą nežinai, kas būtų geriau: šaltis ar lietus. 
Lyjant lašai tyliai, bet įkyriai tyška ant žemės, ant darbo 
stalų, ten, kur fizikai, pamokyti kartaus patyrimo, sten
giasi niekada nestatyti prietaisų. Jei šąla, šąli ir tu. O kur 
dėsies? Krosnelė, net įkaitinta iki baltumo,— grynas nusi
vylimas. Prieini prie jos taip arti, kone prisilieti,— trupu
tį apšyli, o vos atsitrauki per žingsnį — drebi nuo šalčio. 

Beje, Mari ir Pjerui reikia pratintis prie žiaurių lauko 
sąlygų: kadangi be būtiniausių įrengimų trūksta ir t raukos 
gobtuvų nuodingoms dujoms sutraukti, didumą darbų ten
ka daryti lauke, gryname ore. Prapliumpa liūtis — ir fizikai 
paskubomis neša prietaisus į baraką. O kad neuždustų tvan
kioje patalpoje, daro skersvėjus — plačiai atlapoja duris 
ir langus. 

Mari tikriausiai ne per daugiausia giriasi daktarui Vot-
jė, kaip ji savotiškai gydosi nuo džiovos antkryčių! 

Mes neturėjome nei pinigų, nei laboratorijos, nei pa
ramos, kad galėtume sėkmingai atlikti tą svarbų ir sunkų 
uždavinį,— rašė ji vėliau.— Reikėjo tarytum kažką sukur
ti iš nieko, ir jei mano studijų metus Kazimežas Dluskis 
kitados pavadino „didvyriškais mano svainės gyvenimo 
metais", galiu neperdėtai pasakyti, jog tas laikotarpis 
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mano vyrui ir man buvo didvyriška mūsų bendro gyve
nimo epocha. 

...Ir vis dėlto tame varganame sename barake prabėgo 
treji gražiausi ir laimingiausi mūsų gyvenimo metai, ištisai 
paaukoti darbui. Dažnai ten pat gamindavau kokį valgį, 
kad nereikėtų pertraukti itin svarbios operacijos. Kartais 
kiaurą dieną maišydavau verdančią masę geležiniu strypu 
sulig mano ūgiu ilgumo. Vakare būdavau kaip sudaužyta. 

Tokiomis sąlygomis sutuoktiniai Kiuri dirba nuo 1898 
iki 1902 metų. 

Pirmaisiais metais juodu drauge stengiasi chemiškai 
išskirti radį ir polonį, gauna radioaktyvius elementus ir 
išmatuoja jų spinduliavimo intensyvumą. Ilgai netrukus 
sumoja, jog tikslinga darbuotis skyrium. Pjeras Kiuri mė
gina patikslinti radžio savybes, geriau ištirti naują metalą. 
Mari toliau apdoroja žaliavą, norėdama gauti gryno radžio 
druskas. 

Taip pasiskirsčius darbą, Mari pasirinko „vyrišką ama
tą" — apsiėmė būti juodadarbiu. Barake vyras gilinasi į 
sudėtingus bandymus. Kieme vėjo plaikstomais plaukais, 
senu dulkėtu ir rūgščių išėstu chalatu, siaučiama dūmų, 
graužiančių akis ir gerklę, Mari vienui viena tarytum 
atlieka visas fabriko funkcijas. 

Aš apdorodavau iškart ligi dvidešimties kilogramų 
žaliavos,— rašo ji.— Tad visą baraką tekdavo nustatyti 
dideliais indais su nuosėdomis ir tirpalais. Koks vargas 
tampyti indus, pilstyti tirpalus, ištisas valandas maišyti 
ketiniame katile verdančią masę. 

Tačiau radis atkakliai saugo savo paslaptį. Neparodo 
nė menkiausio noro susipažinti su žmonija. Kur tie laikai, 
kada Mar i naiviai tikėjo urano rūdoje esant vieną procen
tą radžio? Naujo elemento spinduliavimas toks intensyvus, 
jog menkutis radžio kiekis, išsklaidytas minerale, sukelia 
stulbinančius reiškinius, kuriuos galima ne tik stebėti, bet 
ir lengvai matuoti. Sunkiausia — neįmanoma atskirti mini
malų radžio kiekį, išgauti elementą iš tos terpės, su kuria 
jis glaudžiai susiliejęs. 

Darbo dienos tampa mėnesiais, mėnesiai — metais. Pje
ras ir Mari nepraranda drąsos. Ta medžiaga keri juos savo 
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priešinimusi. Jis ir ji, suvienyti švelnios meilės ir bendrų 
siekių, gyveno mediniame barake „antgamtinį" gyveni
mą, kuriam juodu abu sukurti . 

Tuo metu mes buvome visa galva pasinėrę į naują sritį, 
atsivėrusią mums netikėto atradimo dėka,— rašė vėliau 
Mari.— Nors ir kokios sunkios buvo darbo sąlygos, mes 
jautėmės laimingi. Visas dienas praleisdavome laborato
rijoje. Mūsų apgailėtiname barake viešpatavo ramybė; 
kartais, būdavo, stebėdami kokią operaciją, mudu vaikš
čiojame po baraką, šnekamės apie dabartinį ir būsimą dar
bą, sužvarbę čia pat, prie krosnelės, išgeriame po puode
lį karštos arbatos, atsigauname. Gyvenome vienu vienin
teliu rūpesčiu, lyg sapne. 

...Laboratorijoje tik labai retai matydavomės su žmo
nėmis; retkarčiais užsukdavo koks chemikas ar fizikas — 
pasižiūrėti mūsų bandymų, paklausti patarimo Pjerą Kiuri, 
jau pagarsėjusį savo kompetencija keliuose fizikos sky
riuose. Prie mokyklinės lentos prasidėdavo pokalbiai, 
paliekantys pačius maloniausius prisiminimus, nes jie 
skatino dar labiau domėtis mokslu, dar atkakliau dirbti, 
o kartu netrukdė mąstyti ir nedrumstė ramybės bei susi
kaupimo — tikrosios laboratorijų atmosferos. 

Kartais Pjeras ir Mari , valandėlei palikę savo prietai
sus, ima ramiai šnekučiuoti, ir tuomet jų pokalbiai apie 
„mylimąjį" radį netenka iškilnumo, darosi beveik vaikiški. 

— Labai įdomu, koks „jis" bus, kaip atrodys,— vieną 
dieną karštai smalsauja Mari , it maža mergytė klausinėda-
ma apie žadėtą žaislą.— Pjerai, o tu kokį jį įsivaizduoji? 

— Nežinau...— ramiai atsako fizikas.— Klausyk, norė
čiau, kad jis būtų gražios spalvos. 

* * * 
Keisčiausia, kad Mari Kiuri korespondencijoje neran

dame vaizdingų, jausmingų atsiliepimų apie tą nepaprastai 
sunkų darbą — tokių, kokių pasitaikydavo jos ankstes
niuose laiškuose. Gal todėl, kad išgyventi svetur metai 
kiek susilpnino dvasinius ryšius su artimaisiais? O gal, 
darbo spaudžiama, ji nebeturi laiko? 
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Iš tikrųjų to santūrumo priežastis turbūt ne ta. Neatsi
tiktinai ponios Kiuri laiškai nustoja įprasto savitumo kaip 
tik tuo metu, kai jos gyvenimas darosi išskirtinis. Būda
ma mokinė, guvernantė , studentė, jaunavedė, Mari galėjo 
būti atvira... Tačiau dabar ją atitveria nuo kitų žodžiais 
nenusakomas paslaptingas pašaukimas. Tarp mylimų žmo
nių jau nebėra pašnekovo, kuris sugebėtų ją suprasti, su
vokti jos rūpestį, užsibrėžto tikslo sunkumą. Tik vienam 
žmogui ji gali patikėti savo slapčiausias mintis: Pjerui 
Kiuri, gyvenimo ir darbo draugui. Tik jam vienam išpasa-
koja savo godas ir svajones. Nuo to laiko visiems kitiems, 
nors ir kokie brangūs būtų jos širdžiai, Mari atrodys be
veik eilinė moteris. Ji aprašinės vien savo kasdienį gyve
nimą. Kartais jaudinančiais žodžiais pasigirs savo mote
riška laime. Tačiau apie savo darbą prasitars tik keliais 
trumpais, neišraiškingais sakiniais, viena kita eilute... 

Čia jaučiame jos tvirtą valią: laiškuose neliesti darbo. 
Iš skrupulingo kuklumo, iš bjaurėjimosi tuščiomis kal
bomis ir nenatūralumu Mari slepiasi, gūžiasi pr ie žemės, 
o greičiau — rodo tik pusę savo esybės. Ima viršų drovu
mas, bodėjimasis, protas, ir talentinga mokslininkė išnyks
ta, tampa „paprasta moterimi". 

Mari — Broniai, 1899 metai: 

. . .Gyvename po senovei. Daug dirbame, bet gerai mie
game, todėl darbas nekenkia sveikatai. Vakarus praleidžiu 
su dukrele. Rytą aprengiu, pamaitinu ir apie devintą va
landą paprastai išeinu iš namų. Visus tuos metus nebuvome 
nei teatre, nei koncerte, nei svečiuose. Ir neblogai laiko
mės... Labiausiai pasigendu saviškių, o ypač jūsų, mano 
brangieji, ir tėčio. Dažnai su liūdesiu galvoju apie savo 
vienatvę. Šiaip niekuo skųstis negaliu, nes visi esame svei
ki, dukrelė auga gerai, o apie geresnį vyrą ir svajoti nėra 
ko: netgi neįsivaizdavau, kad galiu tokį surasti. Tai tikra 
dangaus dovana, ir kuo ilgiau mudu gyvename drauge, 
tuo karščiau mylime vienas kitą. 

Mūsų darbas juda į priekį. Netrukus skaitysiu apie jį 
pranešimą. Buvo numatyta aną šeštadienį, bet aš negalėjau 
dalyvauti, todėl dabar skaitysiu arba šį šeštadienį, arba 
po dviejų savaičių. 
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Darbas tik sausai paminėtas Mari laiške, kuo puikiau
siai juda į priekį. 1899—1900 metais Pjeras ir Mari išs
pausdina straipsnį apie radžio sukeliamą „indukuotąjį 
radioaktyvumą", kitą — apie radioaktyvumo reiškinius, 
trečią — apie radioaktyviųjų spindulių gebėjimą pernešti 
elektros krūvį. Pagaliau 1900 metų fizikos kongresui pa
ruošia bendrą apžvalginį pranešimą apie radioaktyviųjų 
medžiagų tyrimą, kuris sukelia nepaprastą mokslininkų 
susidomėjimą. 

* * * 
Naujasis mokslas apie radioaktyvumą ima plėtotis ne

regėtais tempais. Sutuoktiniams Kiuri reikia pagalbininkų. 
Ligi šiol j iems padėdavo tik vienas laboratorijos darbuo
tojas, pavarde Pti, šaunus žmogus, kuris savo noru ir be
veik slapčiomis užeidavo pas juos padirbėti laisvalaikiu. 
Bet dabar j iems reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų. 
Jų atradimas — įvadas svarbių, rimtų studijų reikalau
jančių darbų chemijos srityje. Sutuoktiniai Kiuri nori susi
vienyti su patyrusiais mokslininkais. 

Radioaktyvumu pradėjome domėtis patys vieni,— rašė 
vėliau Mari.— Tačiau didėjant darbo užmojams, vis labiau 
aiškėjo būtinybė ieškoti bendradarbių. Jau 1898 metais 
mums pagelbėjo Fizikos mokyklos mokslinių darbų vado
vas Z. Bemonas. Apie 1900 metus Pjeras Kiuri susipažino 
su jaunu chemiku Andrė Debjernu, profesoriaus Fridelio 
didžiai vertinamu asistentu. Pjero Kiuri pasiūlymu Andrė 
Debjernas mielai sutiko užsiimti radioaktyvumu ir pradė
jo ieškoti naujo radioaktyvaus elemento, kuris, kaip buvo 
manoma, turėtų būti geležies ir retųjų žemių grupėje. Jis 
atrado tą elementą, pavadintą aktiniu. Nors Andrė Deb
jernas dirbo Zano Pereno vadovaujamoje Sorbonos fizikos 
ir chemijos laboratorijoje, dažnai ateidavo į mūsų baraką 
ir netrukus artimai susidraugavo su mumis, su daktaru 
Kiuri, o vėliau — ir su mūsų vaikais. 

Taigi, dar negavus polonio ir radžio, prancūzų chemikas 
Andrė Debjernas atrado jų „brolį" —aktinį . 
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Daugmaž tuo pat metu,— pasakoja Mari,— jaunas fizi
kas Zoržas Sanjakas, tyręs X spindulius, dažnai ateidavo 
pas Pjerą Kiuri pasikalbėti apie galimas analogijas tarp tų 
spindulių, jų antrinių spindulių ir radioaktyviųjų kūnų 
spinduliavimo. Jie drauge padarė darbą tirdami elektros 
krūvį, pernešamą antrinių spindulių. 

Tuo tarpu Mari ki logramas po kilogramo apdoroja 
tonas urano rūdos, tolydžio siunčiamos iš Joachimštalio. 
Ištisus ketverius metus diena dienon ji atkakliai persikū
nija čia į mokslininką, čia į kvalifikuotą darbininką, čia 
į inžinierių, čia į juodadarbį. Jos proto ir energijos dėka 
vis didesnės koncentracijos produktai , turintys daugiau 
radžio, atsiranda ant senų barako stalų. 

Mari Kiuri artėja prie tikslo. Jau praėjo tie laikai, kai 
ji s tovėdavo vidury kiemo, aitrių dūmų siaučiama, stebė
dama sunkiuose katiluose tirpstančią pirminę medžiagą. 
Dabar naujas darbo etapas: labai radioaktyvių tirpalų 
valymas ir dalinė kristalizacija. Stai kada prireikia idealiai 
švarios patalpos ir prietaisų, tobulai apsaugotų nuo dulkių 
ir temperatūros svyravimų!.. Apgailėtiname, vėjų perpu
čiamame barake skrajojančios geležies bei anglies dulkės 
gula į kruopščiai išvalytus naujai gautus produktus, ir 
tai varo Mari į neviltį. Jai skauda širdį nuo tų kasdienių 
nesklandumų, atimančių ir laiką, ir jėgas. 

Pjerui taip nusibosta toji begalinė kova, kad jis ryžtasi 
jos atsižadėti. Supraskime jį teisingai: j is ir negalvoja 
atsisakyti radžio ir radioaktyvumo tyrimų, bet šiuo metu 
mielai atidėtų kuriam laikui ypatingą techninę operaciją — 
gryno radžio išskyrimą. Kliūtys a t rodo neįveikiamos. 
Argi jie galėtų iš naujo imtis darbo vėliau, kai bus 
geresnės sąlygos? Daugiau linkęs gamtoje ieškoti pačių 
reiškinių negu jų medžiaginės realybės, Pjeras Kiuri 
pristinga kantrybės matydamas, kokie menki alinančio 
Mari darbo rezultatai. J is pataria jai laikinai sudėti 
ginklus. 

Bet Pjeras neįvertino žmonos charakterio. Mari nori 
išskirti radį ir išskirs! Ji nepaiso nuovargio, sunkumų ir 
netgi savo žinių spragų, rimtai kliudančių dirbti. Šiaip 
ar taip, ji labai jauna mokslininkė. Trūksta ir pasitikė-
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j imo savimi, ir didelės mokslinės kultūros, kokią turi 
Pjeras, jau dvidešimt metų paaukojęs tam darbui; kartais 
ji susiduria su menkai žinomais reiškiniais ir metodais, 
ir tuomet įknimba į literatūrą papildyti žinių. 

Didelio čia daikto! Mari užsispiria ir griebiasi savo 
prietaisų ir mėgintuvėlių. 

1902 metais, praslinkus keturiasdešimt penkiems mėne
siams nuo tos dienos, kai sutuoktiniai Kiuri paskelbė, kad 
radis tikriausiai egzistuojąs, Mari pagaliau laimi tame 
alinančiame kare pergalę. Jai pasiseka išskirti vieną 
decigramą gryno radžio ir nustatyti naujojo elemento 
.atominę masę, lygią 225. 

Nepatikliems chemikams — tokių dar būta — nebeliko 
nieko kita kaip nusilenkti faktams ir nežmoniškam moters 
atkaklumui. 

Pagaliau radis oficialiai pripažintas. 

* * * 
Devynios vakaro. Pjeras ir Mari savo namuose Keler-

mano bulvare. Namas j iems labai patinka... Iš bulvaro, 
kur t rys medžių eilės pusiau užstoja įtvirtinimus, matyti 
vien tik nyki siena ir mažytis prieangis. Tačiau kitapus 
to dviaukščio namelio yra pašalinei akiai neregimas 
nedidelis provinciją primenantis sodas, gana mielas ir 
labai tylus. Iš ten per Šantiji užkardą galima spausti 
dviračiais į priemiestį, o paskui — į mišką. 

Senis daktaras Kiuri nuėjo į savo kambarį. Mari iš
maudė ir paguldė dukrelę, ilgokai pastovėjo prie lovytės. 
Toks ritualas. Je i vakare Irena nejaučia šalia motinos, 
plyšauja be perstojo „Me!", kuris visam laikui atstos jai 
žodį „mama". Ir Mari, nusileisdama tai mažai keturmetei 
despotei, lipa į antrą aukštą, sėdasi mergaitės galvūgaly 
ir tūno tamsoje, kol vaikiškas balselis virsta lygiu alsa
vimu. Tik tuomet ji kopia apačion pas nekantraujantį 
Pjerą. Nors ir švelnaus būdo, Pjeras be galo reiklus ir 
pavydus vyras. Pripratęs, kad žmona visada būtų greta, 
jis nesugeba susikaupti, kai tik ji t rumpam pasišalina. 
Jei Mari ilgiau užtrunka prie dukrelės, jis pasitinka ją 
skaudžiai priekaištaudamas: 
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— Niekuo daugiau tu nesirūpini, t ik tuo vaiku! 
Pjeras iš lėto vaikščioja po kambarį. Mari atsisėda, 

ima siūlėti naują prijuostę Irenai. Vienas iš jos pagrindi
nių principų — niekados nepirkti mergytei gatavų drabu
žėlių: jos nuomone, j ie per daug gražūs ir nepatogūs. Tais 
laikais, kai Bronia gyveno Paryžiuje, abi seserys siuvo 
dukrelėms sukneles pagal savo iškarpas. Jos praverčia 
Mari ligi šiol... 

Tačiau tą vakarą ji negali susikaupti. Sudirgusi pasike
lia, padeda siuvinį į šalį ir staiga sako: 

— O jeigu nueitume tenai? 
Ji be reikalo klausia maldaujamu balsu, nes ir Pjerui 

norisi grįžti į baraką, kurį jie paliko vos prieš dvi valandas. 
Radis, aikštingas kaip gyva būtybė, kerintis kaip meilė, 
šaukia juodu atgal į savo būstą. 

Darbo diena pasitaikė labai sunki, ir abiem mokslinin
kams būtų protingiausia eiti gulti. Tačiau Pjeras ir Mari 
ne visada klauso proto balso. Juodu apsivelka paltus, 
perspėja daktarą Kiuri ir bėga iš namų... Eina pėsčiomis, 
susikibę už parankių, persi tardami vienu kitu žodžiu. J ie 
palieka užpakaly to nuošalaus kvartalo judrias gatves, 
fabrikų cechus, dykvietes, varguolių namus, atsiduria 
Lomono gatvėje, pereina kiemą. Pjeras kiša raktą į spyną. 
Durys sugirgžda kaip tūkstantįsyk anksčiau, ir štai j ie 
savo valdose, savo svajonių karalystėje. 

— Nedek šviesos! — sako Mari. Ir kikendama pridu
ria: — Prisimeni tą dieną, kai man sakei: „Norėčiau, kad 
jis būtų gražios spalvos"? Tikrovė, jau keli mėnesiai 
lepinanti Pjerą ir Mari, pranoko visus lūkesčius. Radis 
turi šį tą svarbesnio už „gražią spalvą": jis skleidžia šviesą! 
Ir tamsiame barake mažyčiai stikliniai indeliai su neįkai
nojamomis radžio dalelytėmis, sustatyti ant stalų, ant 
lentynų, prikaltų prie sienų — mat nėra spintų,— švyti 
melsvais fosforescuojančiais, tarytum pakibusiais naktyje 
siluetais. 

— Žiūrėk... Žiūrėk!..— kužda jauna moteris. 
Ji atsargiai slenka priekin, sugraibo šiaudinę kėdę, 

atsisėda. Tamsoje, tyloje abu veidai atgręžti į blyškias 
švieseles, mįslingus spindulių šaltinius — į radį, jų radį! 
Palinkusi į priekį, susikaupusi, Mari sėdi ta pačia poza, 
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kokia prieš valandą sėdėjo savo miegančios dukrelės gal
vūgalyje. 

Draugo ranka švelniai glosto jai plaukus. 
Ji niekada nepamirš to vakaro, to stebuklingo reginio. 

K e t u r i o l i k t a s s k y r i u s 

SUNKUS GYVENIMAS 
Pjeras ir Mari būtų gyvenę laimingi ir patenkinti, 

jeigu būtų galėję atiduoti visas jėgas tai įnirtingai kovai 
su gamta, kuri virė jų varganame barake. 

Deja, j iems tenka stoti ir į kitokius mūšius ir juose 
patirti pralaimėjimus. 

Už penkis šimtus frankų per mėnesį Pjeras skaito dvi
dešimties paskaitų kursą Fizikos mokykloje ir vadovauja 
studentų prakt ikos darbams. Prie to sunkaus krūvio prisi
deda mokslo tiriamasis darbas. Kol sutuoktiniai Kiuri 
neturėjo vaikų, tų penkių šimtų frankų pakako namų 
išlaidoms. Bet, gimus Irenai, tarnaitės ir žindyvės samdy
mas skaudžiai atsiliepė šeimos biudžetui. Pjeras ir Mari 
išsirengė į žygį ieškoti naujų pajamų. 

Sunku įsivaizduoti ką nors liūdnesnio už nevykusius 
ir nesėkmingus tų didžių mokslininkų bandymus užsitik
rinti t rūkstamus du ar tris tūkstančius frankų per metus. 
Svarbu ne tiek gauti kokią nors menką tarnybą deficitui 
padengti. Mokslo tiriamasis darbas, kaip žinome, Pjerui 
Kiuri — gyvybinis poreikis. Dirbti laboratorijoje — tegul 
ir barake, jei nėra tikros,— Pjerui kur kas svarbiau nei 
valgyti ar miegoti. Tačiau darbas Fizikos mokykloje ir 
šiaip jau praryja didžiąją laiko dalį. Užuot užsikrovus 
naujų pareigų, priešingai,— reikėjo palengvinti esamą naš
tą. Bet trūksta pinigų. Ką daryti? 

Išeitis paprasta, be galo paprasta. Jei Pjerą priimtų į 
Sorboną profesorium — o nuveiktais darbais, savaime 
aišku, jis nusipelno tokios vietos,— jis gautų dešimt 
tūkstančių frankų per metus, skaitytų mažiau paskaitų 
negu Fizikos mokykloje, jo žinios praturtintų studentus 
ir pakeltų universiteto prestižą. Ir jeigu prie profesūros 
dar prisidėtų laboratorija, Pjeras neturėtų daugiau ko 
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prašyti apvaizdos. Jo siekius galima apibūdinti šiais žo
džiais: profesoriaus katedra šeimai aprūpinti ir jauniems 
fizikams mokyti , laboratori ja mokslo tiriamajam darbui. 
Tikra laboratorija su elektros ir technikos įrengimais, 
keliomis asistentų vietomis, palyginti šilta žiemą... 

Beprotiški reikalavimai!.. Profesoriaus katedrą Pjeras 
Kiuri gaus tik 1904 metais, kai apie jį kalbės visas pasaulis. 
Laboratorijos jis niekada neturės. Genialius žmones mirtis 
ištinka anksčiau, negu juos pripažįsta valdžia. 

Mat Pjeras, gimęs atskleisti mįslingus reiškinius, išra
dingai grumtis su neklusnia materija, pasirodo be galo 
nerangus, kai prireikia išsikovoti kokią vietą. Pirmas 
trūkumas: j is talentingas, o konkurencijos sąlygomis tai 
sukelia slaptą, nenumaldomą priešiškumą. J i s nemoka 
regzti pinklių, intrigų. Jam nepraverčia neginčijami nuo
pelnai: jis nemoka jų pateikti taip, kad jie būtų deramai 
įvertinti. 

Visada pasirengęs praleisti į priekį draugus ir netgi 
varžovus, Kiuri buvo iš tų, kurie vadinami „nevykėliais 
kandidatais",— vėliau pasakys apie jį Anri Puankarė.— 
Tačiau mūsų demokratijos sąlygomis kaip tik tokių kan
didatų mažiausiai trūksta... 

1898 metais Sorbonos universitete įsteigiama fizikinės 
chemijos katedra. Pjeras Kiuri ryžtasi prašyti jos sau. 
Iš teisybės jo paskyrimas atrodė savaime suprantamas... 
Bet jis nestudijavo nei Normalinėje mokykloje, nei Poli
technikos institute, vadinasi, neturi tos lemiamos paramos, 
kurią suteikia savo buvusiems auklėtiniams tos dvi mo
kymo įstaigos. Be to, kai kurie priekabūs profesoriai 
tvirtina, kad jo darbai, paskelbti per paskutiniuosius pen
kiolika metų, „ne visiškai" ati t inka fizikinę chemiją. Pjero 
kandidatūra atmetama. 

Mes sutriuškinti,— rašo Pjerui Kiuri vienas jo šalinin
kas profesorius Fridelis,— ir mums nieko kito nebeliktų 
kaip tik apgailestauti, kad įkalbėjome jus pasiūlyti savo 
kandidatūrą, nesulaukusią pasisekimo, jeigu jos aptarimas 
nebūtų buvęs jums palankesnis negu balsavimas. Tačiau, 
nepaisant Lipmano, Buti, Pela ir mano pastangų, nepaisant 
netgi jūsų priešų pagyrimų ir jūsų puikių darbų, argi 
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įmanoma įveikti kandidatą, baigusį Normalinę mokyklą, 
ir matematikų išankstinį nusistatymą? 

Žinoma, geranoriškas Pjero Kiuri kandidatūros aptari
mas teikia tam tikrą paguodą, deja, tik platonišką. Bėga 
mėnesiai, bet nepasitaiko nė vienos įdomesnės vietos, 
ir sutuoktiniai Kiuri, visa galva pasinėrę į didį radžio 
tyrimo darbą, sutinka verčiau gyvalioti negu veltui gaišti 
laiką laukiamuosiuose. Ir vis dėlto — tai reikia pabrėžti — 
jie nesiskundžia likimu ir ne'nuleidžia galvos. Šiaip ar taip, 
penki šimtai frankų — dar ne badas. Gyvenimas eina... 
prastai. 

Mari — Juzefui Sklodovskiui, 1899 metų kovo devy
nioliktą: 

Mes stengiamės būti apdairesni, nes vyro atlyginimo 
nepakanka pragyvenimui, bet ligi šiol kasmet mums ne
tikėtai pasitaikydavo papildomų pajamų, tad stygiaus kol 
kas nejaučiame. 

Beje, tikiuosi, jog vyras arba aš greitu laiku gausime 
vietą su tvirtu atlyginimu. Tuomet galėsime ne tik sudurti 
galą su galu, bet ir sutaupyti truputį pinigų, kad mūsų 
dukrelei nereiktų rūpintis rytojumi. Bet, prieš pradėdama 
ieškoti sau vietos, pirmiausia noriu apsiginti disertaciją. 

Siuo metu mudu turime tiek darbo su savo naujaisiais 
metalais, kad negaliu prisėsti prie daktarinės disertaci
jos— beje, ji turi remtis kaip tik tais darbais, bet reika
lauja papildomų žinių, o man dabar trūksta laiko. 

Mes visi sveiki. Vyrą mažiau kamuoja reumatas. Aš 
jaučiuosi gerai, visiškai nebekosčiu: gydytojų tyrimai 
ir skreplių analizė parodė, kad plaučiai švarūs. 

Irena auga gerai. Nuo aštuoniolikos mėnesių nebe-
leidžiu jos maitinti krūtimi, bet, savaime aišku, jau anks
čiau pradėjau duoti pieniškų sriubų. Dabar maitinu ją 
tomis sriubomis ir šviežiais „dar šiltais" kiaušiniais! 

1900-ieji metai... Sąskaitų sąsiuvinyje išlaidų daugėja, 
jos prašoka pajamas. Dabar senasis daktaras Kiuri gyvena 
drauge su sūnumi, ir, kad sutilptų visa šeimyna — penki 
žmonės, įskaitant tarnaitę,— Mari išsinuomoja namelį Ke-
lermano bulvare už tūkstantį keturis šimtus frankų per 
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metus. Gyvenimo spaudžiamas, Pjeras prašo vietos Poli
technikos institute. Jo prašymas patenkinamas, ir už savo 
darbą jis gaus du tūkstančius penkis šimtus frankų per 
metus. 

Staiga — netikėtas pasiūlymas... bet ne iš Prancūzijos. 
Radžio atradimas nepasiekė visuomenės, bet apie jį žino 
fizikai. Ženevos universitetas, norėdamas prisivilioti vyrą 
ir žmoną, kuriuos laiko aukščiausio rango Europos moks
lininkais, nusprendžia žengti dar neregėtą žingsnį. Fakul
teto dekanas pasiūlo Pjerui Kiuri fizikos katedrą, dešimties 
tūkstančių frankų metinį atlyginimą, nemokamą butą ir 
dar vadovauti laboratorijai, kurios „kreditai bus padidinti 
pagal susitarimą su profesorium Kiuri, be to, jam bus 
priskirti du asistentai. Patikrinus laboratorijos įrangą, 
bus papildytas fizikos prietaisų komplektas". Toje pačioje 
laboratorijoje suteikiama apmokama vieta ir Mari. 

Likimas kartais mėgsta pasišaipyti: patenkina jūsų 
karščiausią troškimą, bet... pamiršta menką detalę, dėl 
kurios reikia atsisakyti visko. Jei to labai kilnaus laiško 
pradžioje vietoj užrašo „Ženevos respublika ir kantonas" 
būtų „Paryžiaus universitetas", Kiuri šeima būtų buvusi 
be galo laiminga. 

Ženevos pasiūlymas buvo toks nuoširdus ir garbingas, 
jog Pjeras, pirmo įspūdžio pagautas, jį priima. Liepos 
mėnesį juodu su Mari vyksta į Šveicariją, kur juos kuo 
gražiausiai sutinka kolegos. Bet vasarą prasideda abejonės. 
Ar nereikės paaukoti kelių mėnesių, ruošiantis dėstyti 
tokį svarbų dalyką?.. Laikinai nutraukti radžio tyrimus, 
kuriuos ne taip jau paprasta atlikti kitoje vietoje? Atidėti 
grynos medžiagos išskyrimo darbus? Abiem įnirtingiems, 
apsėstiems vienos idėjos mokslininkams, tai per didelė 
auka. 

Sunkiai dūsaudamas, Pjeras siunčia Zenevon atsiprašy
mą ir padėkų kupiną laišką — atsisako vietos. Jis atsisako 
gundančio pasiūlymo ir nusprendžia iš meilės radžiui 
pasilikti Paryžiuje. Iš Politechnikos instituto pereina į ge
riau apmokamą vietą Fizikos, chemijos ir gamtos mokslų 
institute prie Sorbonos universiteto, Kiuvjė gatvėje. 
Prisiimdama dalį rūpesčių, Mari pasiūlo savo kandidatūrą 
į dėstytojos vietą Sevro Aukštojoje normalinėje mergai-
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čių mokykloje . Ji gauna rektoriaus pavaduotojos laišką 
apie savo paskyrimą: 

Ponia, 
turiu garbę pranešti, kad mano pasiūlymu jūs skiriama 

1900—1901 mokslo metams dėstyti fiziką Sevro normali
nės mokyklos pirmame ir antrame kurse. 

Malonėkite prisistatyti panelei Direktorei ateinantį 
pirmadienį, t. y. šio mėnesio dvidešimt devintą dieną. 

Išsyk dvi „sėkmės". Dabar šeimos biudžetas subalan
suotas ilgam, bet abu Kiuri užsikrauna nepakeliamą darbo 
krūvį kaip tik tuo metu, kai radioaktyvumo tyrimai rei
kalauja daugiausia jėgų. Pjerui atsakoma vienintelė jo 
ver ta vieta — katedra Sorbonoje. Bet užtat šis žymus 
mokslininkas užverčiamas nereikalingomis paskaitomis, 
atimančiomis brangų laiką. 

Sutuoktiniai Kiuri sėdi prie vadovėlių, sudarinėja už
davinius, numato kursinius darbus... Pjeras dabar dėsto 
dviejose vietose ir vadovauja dviejų grupių prakt ikos 
darbams. Mari susirūpinusi savo „debiutu" prancūzų peda
gogikoje, eikvoja jėgas ruošdamasi paskaitoms ir labora
toriniams darbams. Ji ta iko naują dėstymo metodiką, ir 
jos pamokos tokios savitos, jog rektorius Liusjenas Pu-
ankarė stebisi ir sveikina jauną moterį. Jeigu Mari ko 
nors imasi, nieko nedaro atžagaria ranka. 

Kiek iššvaistyta jėgų, kiek sugaišta laiko, kurį būtų 
galima skirti t ikram darbui! Prisikimšusi pilną portfelį 
ištaisytų sąsiuvinių, keliskart per savaitę Mari važinėja 
Sevran beviltiškai lėtu tramvajumi, kurio, be kita ko, 
tenka po pusvalandį lūkuriuoti gatvėje. Pjeras bėgioja 
iš Lomono į Kiuvjė gatvę, kur yra Fizikos, chemijos ir 
gamtos mokslų institutas, o iš ten — atgal į Lomono gatvę, 
į savo baraką. Vos tik pradeda kokį nors bandymą, jau 
reikia palikti prietaisus ir skubėti kitur — egzaminuoti 
neapsiplunksnavusių fizikų. 

Jis tikėjosi naujoje vietoje gauti laboratoriją. Ji būtų 
jam didžiausia paguoda! Deja... Fizikos, chemijos ir gamtos 
mokslų institute jam skiriami du mažučiai kambarėliai. 
Jis taip nusivilia, jog, pergalėjęs savo bjaurėjimąsi prašy
mais, bando išsireikalauti didesnę patalpą. Nesėkmingai. 

6. Mar i ja Kiuri mi 



Tie, kurie bent kartą yra ėmęsi panašių žygių,— rašo 
Mari,— gerai žino, kokios finansinės ir administracinės 
kliūtys išdygsta kelyje, kiek reikia oficialių laiškų, vaikš
čiojimų ir pareiškimų, norint laimėti menkiausią nieką. 
Pjeras Kiuri nepaprastai išvargo ir nuleido rankas. 

Šis krūvis atsiliepia sutuoktinių Kiuri darbui ir netgi 
sveikatai. Ypač Pjeras jaučiasi toks pervargęs, jog tenka 
skubiai sumažinti „valandų" skaičių. Kaip tik tuo metu 
Sorbonoje atsilaisvina mineralogijos katedra, ir toks moks
lininkas kaip Kiuri, pagrindinių kristalų fizikos autorius, 
itin t inka tai vietai užimti. J is pasiūlo savo kandidatūrą. 
Ir vėl viršų ima konkurentas . 

„Labai nusipelnęs ir labai kuklus žmogus ilgai gali lik
ti nežinomas",— yra pasakęs Montenis. 

Pjero Kiuri draugai stengiasi žūt būt iškovoti jam tą 
nepasiekiamą profesoriaus vietą. 1902 metais profesorius 
Maskaras prisispyręs reikalauja, kad Pjeras siūlytų savo 
kandidatūrą į Mokslų akademiją. Sėkmė garantuota, o 
tai nepaprastai padėsią pagerinti materialinę padėtį. 

Pjeras svyruoja, paskui be didelio džiaugsmo sutinka. 
Jam sunku susitaikyti su mintimi, jog reikės aplankyti 
visus akademikus, kaip to reikalauja, jo nuomone, kvailas 
ir žeminantis paprotys. Akademijos fizikos skyrius vien
balsiai paremia Pjerą. Jis sujaudintas, jis kandidatas. 
Deramai Maskaro pamokytas, kiekvieną įžymiosios drau
gijos narį prašo audiencijos. 

Kai, šlovei atėjus, žurnalistai pasakos pikantiškus anek
dotus apie garsųjį mokslininką, vienas jų aprašys Pjero 
Kiuri „kryžiaus kelius" 1902 metų gegužės mėnesį šiais 
žodžiais: 

...Užkopti laiptais, paskambinti, prašytis priimamam, 
pasisakyti, ko atėjus,— jau vien tai atrodo gėdinga kandi
datui ne savo noru,- bet tai dar ne viskas: reikia išvardyti 
savo nuopelnus, gerai apibūdinti save patį, pasigirti savo 
žiniomis, darbais, o visa ta procedūra, jo nuomone, jau 
pati savaime prašoka žmogaus jėgas. Paskui jis ima nuo
širdžiai ir žodingai liaupsinti savo varžovą tvirtindamas, 
jog ponas Amaga turi didesnį pagrindą balotiruotis į 
akademiją negu jis, Kiuri! 
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Birželio devintą paskelbiami rinkimų rezultatai. Ap
tardami du kandidatus — Pjerą Kiuri ir poną Amaga,— 
akademikai at idavė pirmenybę pastarajam. 

Savo art imam draugui Zoržui Guji Pjeras taip praneša 
šią naujieną: 

Mielasis drauge, kaip jūs ir buvote numatęs, išrinktas 
Amaga, gavęs dvidešimt tris balsus, aš gavau dvidešimt, 
o Zernė — šešis. 

Apskritai labai apgailestauju praradęs tiek laiko vizi
tams, kad pasiekčiau tokį puikų rezultatą. Skyrius pasiūlė 
vienbalsiai mano kandidatūrą, ir tik todėl aš sutikau ba
lotiruotis. 

Pasakoju jums visas tas paskalas žinodamas, kad tokius 
dalykus mėgstate, bet nemanykite, jog labai graužiuosi 
dėl tų menkniekių. 

Jums atsidavęs 
PJERAS KIURI 

Naujasis dekanas Polis Apelis — tas pats profesorius, 
kurio paskaitų kitados su tokiu susižavėjimu klausėsi 
Marija Sklodovska,— netrukus bando kitaip pasitarnauti 
Pjerui. Žinodamas jo nesukalbamą būdą, stengiasi iš anksto 
paruošti dirvą. 

Polis Apelis— Pjerui Kiuri: 
Ministras reikalauja pateikti kandidatus Garbės legiono 

ordinui gauti. Jūs privalote būti tame sąraše. Prašau įus 
padaryti paslaugą fakultetui ir leisti jus įtraukti į tą sąrašą. 
Suprantu, jog tokiam žmogui kaip jūs šis apdovanojimas 
nerūpi, bet aš noriu siūlyti labiausiai nusipelniusius fakul
teto darbuotojus, tuos, kurie pasižymėjo savo atradimais 
ir darbais. Taip galima pristatyti jus ministrui ir parodyti, 
kaip mes dirbame Sorbonoje. Jeigu būsite apdovanotas, 
galėsite nešioti ordiną arba nenešioti, kaip jūs laikysite 
reikalinga, bet prašau leisti jus pristatyti apdovanojimui. 

Atleiskite, gerbiamas kolega, kad jums įkyriu, ir būkite 
tikras mano nuoširdžiu atsidavimu. 

Polis Apelis — Mari Kiuri: 
...Esu jau ne kartą kalbėjęs rektoriui Liarui apie puikius 

pono Kiuri darbus, apie įrengimų ir prietajsų stoką, apie 
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būtinumą suteikti jam didesnę laboratoriją. Ponas rekto
rius kalbėjosi apie poną Kiuri su ministru ir tuo pačiu 
žygiu užsiminė apie apdovanojimus Garbės legiono ordinu 
Liepos keturioliktosios proga. Ministras, atrodo, labai 
susidomėjo ponu Kiuri ir galbūt pageidautų iš pradžių 
parodyti savo dėmesį apdovanodamas poną Kiuri ordinu. 
Puoselėdamas šią viltį, prašau jus panaudoti visą savo 
įtaką, kad ponas Kiuri jo neatsisakytų. Pats apdovanoji
mas nėra itin reikšmingas, bet praktiniu požiūriu — labo
ratorijos, kreditai ir t. t.— vis dėlto nepaprastai svarbus. 

Prašau jus paveikti poną Kiuri Mokslo ir aukščiausių 
fakulteto interesų labui, kad jis leistų man laisvai veikti. 

Sį kartą Pjeras Kiuri „laisvai veikti" neleidžia. Įgimtas 
pasidygėjimas bet kokiais garbės ženklais visiškai pateisi
na jo elgesį. Be to, jam kelia pasipiktinimą kitas dalykas. 
Pjerui atrodo juokinga, kad mokslininkui neduodama 
darbo priemonių ir drauge kaip paskatinimas, kaip „geras 
pažymys", siūlomas emaliuotas kryželis, užnertas ant 
raudono šilkinio kaspino. 

Stai Pjero Kiuri a tsakymas dekanui: 
Būkite malonus padėkoti ponui Ministrui ir pasakyti, 

jog man reikia anaiptol ne apdovanojimo, o laboratorijos. 

* * * 
Viltis pasigerinti sąlygas žuvo. Negavę trokštamos 

patalpos bandymams, sutuoktiniai Kiuri tenkinasi baraku 
ir, karštai bei energingai atsidėję darbui, pamiršta visas 
nesėkmes. J ie toliau dėsto mokyklose — sąžiningai, be 
jokio kartėlio. Ne vienas jaunuolis su dėkingumu minės 
gyvas, aiškias Pjero paskaitas. Ne viena „sevrietė" įsi
trauks į Mokslą šviesiaplaukės dėstytojos Mari dėka. 

Tiriamojo darbo ir dėstymo draskomi, Pjeras ir Mari 
pamiršta valgyti ir miegoti. Kitados Mari įdiegtas „norma
lus" gyvenimo būdas, virėjos ir namų šeimininkės laimė
jimai — viskas pamiršta. Vyras ir žmona tartum bepro
čiai alina save, kol galutinai išsenka. Sąnarių skausmų 
priepuoliai priverčia Pjerą atgulti. Mari dar nepasiduoda, 
laikosi įtempusi nervus: savitu abejingumo ir kasdienio 
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režimo nepaisymo metodu išsigydžiusi džiovą, kėlusią 
nerimą artimiesiems, ji jaučiasi ligų neįveikiama. Tačiau 
knygutėje, kur ji reguliariai užsirašo savo svorį, kas 
savaitė skaičius mažėja. Per ketverius darbo barake metus 
Mari sulyso septyniais kilogramais. Šeimos draugai paste
bi, kad ji išblyškusi, prastai atrodo. Vienas jaunas fizikas 
netgi rašo Pjerui laišką, melsdamas tausoti ir savo, ir Mari 
sveikatą. Sis laiškas — šiurpus sutuoktinių Kiuri gyvenimo 
ir aukojimosi paveikslas. 

2oržas Sanjakas — Pjerui Kiuri: 
...Kai pamačiau ponią Kiuri Fizikos draugijos posėdyje, 

mane sukrėtė nepaprastai pasikeitę jos veido bruožai. 
Puikiai žinau, kaip ji pervargo rašydama daktarinę diser
taciją... Bet dabar galutinai įsitikinau, kad gyventi tokį 
vien protinį gyvenimą, kokį judu gyvenate, jos jėgos per 
menkos, ir tai, ką čia rašau, tiesiogiai liečia ir jus. 

Savo žodžius galiu patvirtinti vienu pavyzdžiu: jūs 
beveik nieko nevalgote, nei vienas, nei kitas. Ne kartą 
esu matęs, kaip ponia Kiuri paskubomis suvalgo kelis 
griežinėlius dešros ir užsigeria puodeliu arbatos. Kaip jus 
manote, ar gali organizmui, netgi stipriam, neatsiliepti 
toks maitinimasis? O kas bus su jumis, jei ponia Kiuri 
praras sveikatą? 

Jūs negalite pasiteisinti žmonos nerūpestingumu ar už
sispyrimu. Numanau, kad jūs galite man atkirsti: „Ji neno
ri valgyti. Ji suaugusi moteris ir žino, ką daro." Anaiptol! 
Dabar ji elgiasi kaip mažas vaikas. Sakau jums draugiškai, 
tvirtai tuo įsitikinęs. 

Jūs skiriate per mažai laiko valgymui. Valgote kada 
pakliūva, vakarieniaujate taip vėlai, jog skrandis, laukimo 
išvargintas, ilgainiui atsisako virškinti maistą. Be abejo, 
gali taip atsitikti, jog, darydami kokį nors bandymą, nu-
kelsite pietus į vakarą, bet nevalia prie to priprasti... Nega
lima moksliniu darbu užpildyti kiekvienos gyvenimo aki
mirkos kaip jūs tai darote. Reikia duoti kūnui pailsėti. 
Reikia patogiai atsisėsti prie stalo, valgyti iš lėto, vengti 
liūdnų arba protą varginančių temų. Valgant negalima 
nei skaityti, nei kalbėtis apie fiziką... 
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* * * 
Į visus pamokymus ir pi iekaištus Pjeras ir Mari pap

rastai naiviai atsako: „Juk mes ilsimės. Vasarą važiuojame 
atostogų". 

Vasarą jie iš tiesų atostogauja ar, tikriau, tariasi atos
togaują. Gražiuoju metų laiku, kaip anksčiau, j ie keliauja 
iš vienos vietos į kitą. Ilsėtis, jų nuomone,— tai aplėkti 
dviračiais Sevenus, kaip 1898 metais. Po dvejų metų j ie 
pervažiuoja visą Lamanšo pakrantę nuo Havro iki Sen 
Valeri pr ie Somos, paskui persikelia į Nuarmutjė salą. 
1901 metais juos galima sutikti Puldiu, 1902 metais — 
Aromanšuose, 1903 metais — Trepore, paskui Sen Tro-
žane... 

Ar tos lenktynės teikia fizinį ir dvasinį poilsį, kurio 
jiems taip reikia? Vargu. Kaltas Pjeras, kuris nenustygsta 
vietoje. Vos tik j ie pabūna kur nors dvi ar tris dienas, 
Pjeras jau ima kalbėti apie Paryžių ir švelniai sako žmonai: 

— Kaip seniai mes nieko nedarome! 
1899 metais sutuoktiniai Kiuri išvyksta į tolimą kelionę, 

suteikusią j iems begalę džiaugsmo. Pirmą kartą po vedybų 
Mari aplanko tėvynę, a tvyksta ne į Varšuvą, bet į Zako
panę, kur Dluskiai statydinasi sanatoriją. Netoli pastolių, 
ant kurių dirba daug mūrininkų, „Jėgerio" pensione įsitaisė 
miela draugija. Čia apsistojo mokytojas Sklodovskis, dar 
labai judrus, stačiai atjaunėjęs iš džiaugsmo, kad aplink 
susibūrė visi keturi vaikai, keturios šeimos. Kaip greit 
bėga metai! Juk taip neseniai sūnus ir t rys dukterys vertėsi 
pamokomis Varšuvoje... Šiandien Juzefas — gerbiamas 
gydytojas, turi žmoną, vaikų. Bronia ir Kazimežas statydi
nasi sanatoriją. Helia mokytojauja, jos vyras Stanislavas 
Salajus vadovauja didelei fotografijos įmonei. O Mania 
dirba laboratorijoje ir spausdinasi savo straipsnius! Miela 
šelmė — taip kitados visi vadindavo tą šeimos numy
lėtinę... 

Pjeras Kiuri kaip užsienietis traukia visų dėmesį. Len
kai didžiuojasi galėdami jam aprodyt i Lenkiją. Iš pradžių 
jis ne per labiausiai žavisi tuo atšiauriu kraštu, kur niūrios 
eglės remia viršūnėmis dangų, bet po iškylos į Rysų vir
šukalnes širdį sujaudina tų aukštų kalnų grožis ir didybė. 
Vakare jis sako žmonai, giminėms girdint: 

\— Labai gražus kraštas. Dabar suprantu, kad jį galima 
mylėti. 

Pjeras tyčia kalba lenkiškai ir, nors jo tarimas labai 
prastas, pakeri svainius ir svaines. Spindinčiame Mari 
veide jis pastebi vaikiškai išdidžią šypseną. 

Po trejų metų, 1902 metų gegužės mėnesį, Mari vėl 
sėdo į traukinį, važiuojantį Lenkijon. Prieš tai ji buvo 
gavusi keletą laiškų apie staigią tėvo ligą, apie tulžies 
akmenų pašalinimo operaciją. Iš pradžių naujienos buvo 
neblogos, bet staiga — telegrama. Tai jau pabaiga. Mari 
iškart susirengia į kelionę. Bet gauti užsienio pasą ne taip 
paprasta: prabėga kelios valandos, kol sutvarkomi popie
riai. Po pustrečios paros kelionės Mari a tvyksta Varšuvon 
tiesiai į Juzefo namus, kur gyvena ponas Sklodovskis. 
Per vėlu. 

Mintis, kad j i nebepamatys brangaus veido, nedavė 
jai ramybės. Kelionėje ji gavo žinią, kad tėvas mirė, ir 
telegrama meldė seseris palaukti su laidotuvėmis. Įeina 
į kambarį, kur gėlėse skendi velionis, ir prisispyrusi 
prašo atvožti karstą. Jos noras patenkinamas. Žvelgdama 
į sustingusį ir romų veidą, Mari atsisveikina su tėvu ir 
prašo jai atleisti. Širdies gilumoje ji visada sau priekaišta
vo, kad pasiliko Prancūzijoje ir apvylė senuką, kuris ti
kėjosi šalia jos nugyvent i paskutines dienas. Stovėdama 
prieš atvirą karstą visiškoje tyloje, ji nesiliauja pakuždo
mis savęs kaltinusi, kol pagaliau brolis ir seserys nutraukia 
tą šiurpią sceną. 

Mari visada buvo gyva sąžinė, bet dabar graužiasi 
be reikalo. Paskutiniuosius gyvenimo metus tėvas praleido 
ramus ir laimingas, ir tik jos dėka. Supamas artimųjų mei
lės, patenkintas kaip tėvas ir senelis, ponas Sklodovskis 
pamiršo buvusias gyvenimo negandas. Paskutinį, patį 
didžiausią džiaugsmą suteikė jam kaip tik Mari. Polonio 
ir radžio atradimas, dukters pasirašyti stulbinantys prane
šimai „Paryžiaus mokslų akademijos ataskaitose" jaudino 
fizikos mokytoją, kuriam kasdieniai rūpesčiai neleido 
imtis nesavanaudiško mokslinio darbo. Žingsnis po žings
nio sekė jis dukters laimėjimus. Visai neseniai Mari jam 
pranešė, kad po ketverių metų atkaklaus darbo gavo 
gryną radį. Ir savaite prieš mirtį paskutiniajame laiške 
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ponas Sklodovskis jau nebe ana ankstesne dailia ir lygia 
rašysena, o drebančia ranka, išvedžiojo šias eilutes: 

Pagaliau turi grynos radžio druskos! Jei paskaičiuo
tume, kiek įdėta į ją tavo darbo, tai tikriausiai būtų vienas 
brangiausių cheminių elementų. Gaila, kad šis darbas turi 
tik teorinės vertės. 

Pas mus nieko nauja. Orai pusėtini, dar gana šalta. Man 
reikia grįžti įlovą. Baigdamas švelniai tave bučiuoju... 

Kaip didžiuotųsi ir džiaugtųsi šis nuostabus žmogus, 
jei būtų išgyvenęs dar dvejus metus ir sužinojęs, kad jo 
duktė pelnė pasaulinę šlovę, kad Nobelio premija paskirta 
Anri Bekereliui, Pjerui Kiuri ir Mari Kiuri — jo pagran-
dėlei, jo Anciupetei! 

Liesa, išblyškusi Mari išvažiuoja iš Varšuvos. Rugsėjo 
mėnesį ji sugrįš Lenkijon. Po skausmingos netekties „vai
kai" Sklodovskiai panūsta vėl susiburti, įrodyti, kad jų 
šeimos vienybė neišardoma. 

* * * 
Spalis. Pjeras ir Mari vėl laboratorijoje. Abudu per

vargę. Mari padeda vyrui ir drauge apibendrina radžio 
gryninimo darbų rezultatus. Bet ji viskam abejinga, niekas 
jos nedomina. Nervų sistema nebeišlaiko ilgos siaubingos 
įtampos, ir atsiranda keisti reiškiniai: naktimis ištinka 
lengvi somnambulizmo priepuoliai, ji keliasi iš lovos, 
nesąmoningai klaidžioja po namus. 

Ateinantys metai atneša vien nelaimes. Pirmiausia 
Mari nėštumas netikėtai baigiasi persileidimu. Mari dėl 
to labai sielojasi. 

Mari — Broniai, 1903 metų rugpjūčio dvidešimtą: 
Aš taip priblokšta tos nelaimės, jog nesiryžtu niekam 

rašyti. Buvau taip apsipratusi su mintimi, jog turėsiu 
kūdikį, kad nebegaliu rasti paguodos. Parašyk, ar čia, 
tavo manymu, kaltas bendras nusilpimas, nes turiu prisi
pažinti, jėgų netausojau. Pasiklioviau savo organizmu, o 
dabar karčiai apgailestauju, nes tai man pernelyg brangiai 
atsiėjo. Kūdikis — mergaitė — buvo visiškai sveikas ir 
dar gyvas. O aš taip jo laukiau! 

Truputį vėliau iš Lenkijos ateina bloga žinia: antras 
Bronios vaikas, berniukas, per kelias dienas miršta nuo 
meningito. 

Aš prislėgta nelaimės, ištikusios Dluskius,— rašo Mari 
broliui.— Tas vaikas atrodė sveikatos įsikūnijimas. Jei 
galima netekti taip gražiai prižiūrimo vaiko, bene įmano
ma tikėtis išsaugoti ir išauginti kitus? Pasižiūriu į dukre
lę ir imu drebėti iš siaubo. Bronios skausmas drasko man 
širdį. 

Tie liūdni įvykiai temdo Mari gyvenimą, juo labiau 
kad ją graužia kitas, dar skaudesnis nerimas: serga Pjeras. 
Ir anksčiau jam užeidavo skausmai, kuriuos gydytojai, 
nesugebėdami tiksliai nustatyti diagnozės, vadino reuma
tiniais; dabar jie dar sustiprėjo ir baisiai kamuoja Pjerą. 
Sopulių varstomas, jis dejuoja ištisas naktis, o persigandusi 
žmona jį slaugo. 

Tačiau Mari turi skaityti paskaitas Sevre, o Pjeras — 
apklausinėti gausybę studentų ir t ikrinti jų laboratorinius 
darbus. Laboratorijos nėra, o reikia toliau tęsti tikslius 
tyrimus. 

Tik kartą, vieną vienintelį kartą Pjeras nesusitvardęs 
pakuždomis pasiskundžia: 

— O vis dėlto sunkų gyvenimą mudu pasirinkome. 
Mari mėgina prieštarauti , bet nesugeba nuslėpti savo 

nerimo. Je i net Pjeras pasiduoda nevilčiai, vadinasi, jį 
apleidžia jėgos? Gal jis serga kokia nors baisia, nepagydo
ma liga? Jau keli mėnesiai mirties šmėkla persekioja 
Mari, neduoda jai ramybės. 

— Pjerai! 
Mokslininkas nustebęs atsigręžia į Mari, pašaukusią 

jį prislopintu, liūdnu balsu. 
— Kas yra? Brangioji, kas tau? 
— Pjerai... Jeigu vienas mūsų mirtų... kitas neturėtų 

ilgiau gyventi . Juk mudu negalėtume gyventi vienas be 
kito. Tiesa? 

Pjeras iš lėto pur to galvą. Tie žodžiai, žodžiai mylimo
sios ir žmonos, pamiršusios savo pašaukimą, iš esmės 
prieštarauja jo įsitikinimui, jog mokslininkas neturi teisės 
palikti Mokslo, savo gyvenimo tikslo. 
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Valandėlę jis žiuri į sielvartingą, sumenkusį Mari veidą. 
Paskui tvirtai taria: 

— Tu klysti. Nors ir kažin kas atsitiktų, nors ir siela 
apleistų kūną, vis viena reikėtų dirbti. 

P e n k i o l i k t a s s k y r i u s 

DAKTARINE DISERTACIJA 
IR PENKIŲ MINUČIŲ POKALBIS 

Bene mokslui svarbu, turtingi jo tarnai ar vargšai, 
laimingi ar nelaimingi, sveiki ar ligoniai? Jis žino, kad 
jie sutverti ieškoti ir atrasti ir kad jie ieškos ir atras, kol 
turės jėgų. Mokslininkas negali kovoti su pašaukimu. 
Netgi dvasinės krizės metu kojos pačios neša jį prie labo
ratorijos prietaisų. 

Tad nesistebėkime, jog pačius gražiausius rezultatus 
Pjeras ir Mari pasiekė sunkiais gyvenimo metais. Jaunas 
radioaktyvumo mokslas auga, veša pamažu sekindamas 
abu fizikus, davusius jam gyvybę. 

Nuo 1899 iki 1904 metų sutuoktiniai Kiuri — bendrai, 
skyrium arba drauge su kuriuo iš kolegų — išspausdina 
trisdešimt du mokslinius darbus. Jų antraštės nepatrauk
lios, tekstas pilnas diagramų ir formulių, bauginančių 
nespecialistą. Tačiau kiekvienas ženklina pergalę. Skai
tydami sausą pagrindinių darbų sąrašą, pripažinkime, kad 
visi jie — smalsumo, atkaklumo, talento vaisius. 

Apie radžio spindulių cheminį veikimą (Mari Kiuri ir 
Pjeras Kiuri, 1899). 

Apie radį, turintį bario atominę masę (Mari Kiuri, 
1900). 

Naujos radioaktyviosios medžiagos ir jų spinduliavi
mas (Mari ir Pjeras Kiuri, 1900). 

Apie radžio druskų sužadinamą indukuotąjį radioakty
vumą (Pjeras Kiuri ir Andrė Debjernas, 1901). 

Radžio spindulių fiziologinis veikimas (Pjeras Kiuri ir 
Andrė Bekerelis, 1901). 

Apie radioaktyviuosius kūnus (Mari Kiuri ir Pjeras 
Kiuri, 1901). 

Apie radžio atominę masę (Mari Kiuri, 1902). 
Apie absoliutinį laiko matavimą (Pjeras Kiuri, 1902). 
Apie indukuotąjį radioaktyvumą ir radžio emanaciją 

(Pjeras Kiuri, 1903). 
Apie radžio druskų savaiminį šilumos išskyrimą (Pjeras 

Kiuri ir A. Labordas, 1903). 
Radioaktyviųjų medžiagų tyrimai (Mari Kiuri, 1903). 
Apie mineralinio vandens išskiriamų dujų radioakty

vumą (Pjeras Kiuri ir A. Labordas, 1904). 
Radžio emanacijos fiziologinis veikimas (Pjeras Kiuri, 

Š. Bušaras ir V. Baltazaras, 1904). 

Žinia apie radioaktyvumo atradimą Prancūzijoje greitai 
pasklido užsienyje. Nuo 1900 metų Lomono gatvėn ateina 
laiškai iš Anglijos, Vokietijos, Austrijos, Danijos, pasira
šyti garsiausių pasaulio mokslininkų. Sutuoktiniai Kiuri 
susirašinėja su seru Viljamu Kruksu, su Vienos profeso
riais Ziusu ir Bolcmanu, su danų tyrinėtoju Paulsenu. 
Radžio „tėvai" nešykšti savo kolegoms aiškinimų ir prakti
nių patarimų. Kai kuriose šalyse mokslininkai puola ieško
ti naujų radioaktyviųjų elementų, tikėdamiesi atradimų. 
Medžioklė duoda gausių trofėjų: mezotoris, radioakty
vusis toris, jonis, protaktinis, radioaktyvusis švinas... 

1903 metais anglų mokslininkai Ramzis ir Sodis įrodo, 
jog radis be perstojo išskiria nedidelį kiekį dujų — helio. 
Tai pirmasis branduolių virsmo pavyzdys. Truputį vėliau, 
irgi Anglijoje, Rezerfordas ir Sodis, remdamiesi 1900 
metais Mari Kiuri paskelbta hipoteze, pagarsina įspūdingą 
„Radioaktyvinių virsmų teoriją". J ie tvirtina, jog radio
aktyviuosiuose elementuose netgi tada, kai jie pažiūrėti 
nekinta, vyksta savaiminis skilimas: kuo spartesnis virsmo 
procesas, tuo didesnis elemento aktyvumas. 

Tai tikra paprastų kūnų virsmo teorija, tik ne tokio 
virsmo, kokį įsivaizdavo alchemikai,— rašys Pjeras Kiu
ri.— Neorganinė materija amžiais vystysis pagal nekinta
mus dėsnius. 

Stebuklingasis radis!.. Grynas jo junginys su chloru — 
tai balti, matiniai milteliai, kuriuos galima lengvai palaiky
ti paprasčiausia valgomąja druska. Tačiau kuo geriau 
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pažįsti jo savybes, tuo nuostabesnės jos atrodo. Jo spin
duliavimas, kurio dėka sutuoktiniai Kiuri ir atrado patį 
radį, savo intensyvumu prašoka visus lūkesčius: jis du 
milijonus kartų stipresnis už urano spinduliavimą. Mokslas 
jau tyrinėjo radį, suskaidė, a tskyrė trejopus spindulius, 
nustatė, jog tie spinduliai kiaurai pereina — tiesa, silpnė-
dami,— pro labiausiai šviesai nepralaidžias medžiagas. 
Tik storas švino ekranas gali sustabdyti tų neregimų spin
dulių srautą. 

Radis turi savo šešėlį, savo šmėklą: jis savaime „gami
na" ypatingą dujinę medžiagą — radžio emanaciją, irgi 
aktyvią, kuri, netgi uždaryta stikliniame vamzdelyje, kas 
dieną tolydžio skaidosi tiksliai pagal tam tikrą dėsnį. Jos 
pastebėta daugelyje mineralinio vandens šaltinių. 

Kitas iššūkis teorijoms, regis, sudarančioms nepajudi
namą fizikos pagrindą: radis savaime išskiria šilumą. Šilu
mos kiekio, kurį radžio dalelytė išspinduliuoja per va
landą, užtenka tokio pat svorio ledo gabalėliui ištirpdyti. 
Izoliuotas radis įšyla, ir temperatūra dešimtimi ir daugiau 
laipsnių prašoka aplinkos temperatūrą. 

Kas tik jam neįmanoma? Jis veikia fotografijos plokšte
lę per juodą popierių; paverčia orą elektros laidininku ir 
per atstumą iškrauna elektrometrus; stiklinį indą, kuriame 
jis laikomas, nudažo tamsiai ar šviesiai violetine spalva; 
įvyniotas į vatą ar popierių, pamažu suardo juos ir paver
čia dulkėmis... 

Mums jau žinoma, kad radis švyti. 

Toji liuminescencija nematoma dieną,— rašo Mari,— 
bet puikiai regima prieblandoje. Nedidelio radžio kiekio 
spinduliuojama šviesa būna tokia stipri, jog įmanoma skai
tyti tamsoje. 

Radis nešykšti kit iems šių stebuklingų savybių. Jis 
priverčia fosforescuoti daugelį kūnų, kurie patys savaime 
nespinduliuoja šviesos. Taip esti su deimantu: 

Radžio paveiktą deimantą galima lengvai atskirti nuo 
imitacijos — strazo, kuris švyti labai silpnai. 

Pagaliau radžio spindul iavimas—„limpamas". . . Lim
pamas kaip stiprus kvapas, kaip liga. Salia mėgintuvėlio 
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su radžiu atsidūręs daiktas, augalas, gyvis, žmogus tuoj 
pat įgyja „aktyvumo". Tas „limpamumas", iškreipiantis 
tikslių bandymų rezultatus,— kasdienis Pjero ir Mari 
priešas. 

Tiriant labai radioaktyvias medžiagas,— rašo Mari,— 
reikia imtis ypatingų atsargumo priemonių, jei norima il
giau daryti tikslius matavimus. Įvairūs chemijos labora
torijos daiktai, taip pat iizikos eksperimentų priemonės 
greitai patys tampa radioaktyvūs ir ima veikti fotogra
fijos plokštelę kiaurai pro juodą popierių. Dulkės, kam
bario oras, drabužiai — viskas darosi radioaktyvu. Kam
bario oras virsta elektros laidininku. Laboratorijoje, kur 
mes dirbame, ši neganda pasiekė tokį laipsnį, kad mes ne
beturime nė vieno gerai izoliuoto prietaiso. 

Praslinkus trisdešimčiai ar keturiasdešimčiai metų po 
abiejų Kiuri mirties, jų darbo užrašų knygutės vis dar bus 
prisisotinusios to gyvo, paslaptingo „aktyvumo" ir tebe
veiks matavimo prietaisus! 

Radioaktyvumas, šilumos spinduliavimas, helio ir 
emanacijos susidarymas, savaiminis skilimas... Kaip toli 
nueita nuo inertiškos medžiagos, nedalomo atomo teorijų! 
Prieš penketą metų mokslininkai dar tikėjo, kad Visata 
sudaryta iš gerai žinomų kūnų, iš nekintamų elementų. O 
štai dabar pasirodė, jog radžio dalelytės kas sekundę išstu
mia iš savęs helio atomus ir išmeta juos į erdvę milžiniš
ku greičiu... Šį siaubingą mikroskopinį sprogimą Mari 
pavadins „branduolio virsmo kataklizmu"; sprogimo lie
kana — radžio emanacijos atomas — virsta kita radioakty
via medžiaga, o ši irgi skyla. Dabar žinome, jog radioak
tyvūs elementai sudaro savotiškas šeimas, kuriose kiekvie
nas narys atsiranda iš savaiminio motininės medžiagos 
virsmo: radis — urano palikuonis, polonis — radžio. Šie 
virsmai paklūsta amžinam dėsniui: kiekvienas radioakty
vus elementas skyla tokia sparta, kad pusė esamos masės 
visada suskyla per tą patį tiksliai numatytą laiką, vadina
mą pusamžiu arba pusėjimo trukme. Urano kiekiui suma
žėti per pusę reikia kelių milijardų metų, radžio — tūks
tančio šešių šimtų, radžio emanacijos — keturių dienų, o 
emanacijos „palikuonių" — tik kelių sekundžių... 
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Pažiūrėti inertiškoje medžiagoje tolydžio vyksta gimi
mo, susidūrimo, naikinimo ir susinaikinimo procesai. Joj« 
vyksta baisios dramos. Joje slypi gyvybė ir mirtis. 

Štai ką mums atskleidė radioaktyvumo atradimas. Filo
sofams nieko kito nebelieka, kaip iš naujų pozicijų studi
juoti filosofiją panašiai kaip fizikams — fiziką. 

* * * 
Paskutinis jaudinantis stebuklas: radis gali šį tą reikšti 

žmogaus sveikatai. Netrukus jis taps sąjungininku kovoje 
prieš baisią ligą — vėžį. 

1900 metais vokiečių mokslininkai Valkhofas ir Gyzelis 
pareiškė, jog naujoji medžiaga veikia fiziologiškai, ir Pje
ras Kiuri, nepaisydamas pavojaus, tuoj pat nukreipia ra
džio spindulius į savo ranką. Koks džiaugsmas, atsiranda 
pakitimų! Pranešime Mokslų akademijai jis šaltakaraujiš-
kai aprašo stebimus simptomus: 

Paraudo šešių kvadratinių centimetrų odos plotelis: 
pažiūrėti atrodo kaip nudegimas, truputį skauda. Po kurio 
laiko raudonis nesiplėsdamas pradėjo tamsėti; dvidešimtą 
dieną atsirado šašai, paskui atsivėrė žaizda, kuri toliau 
buvo tvarstoma; keturiasdešimt antrą dieną žaizda pradė
jo trauktis ir, praėjus penkiasdešimt dviem dienom po 
švitinimo, liko kvadratinio centimetro didumo pilkšvos 
spalvos žaizdos, o tai rodo, kad audiniai apmirė giliai. 

Pridursime, jog ponia Kiuri, užlydytame stikliniame 
vamzdelyje nešdama kelis centigramus labai aktyvios 
medžiagos, panašiai apdegė pirštus, nors mėgintuvėlis 
buvo įdėtas į skardinę dėžutę. 

Be tokio ryškaus poveikio, dirbdami su labai aktyvio
mis medžiagomis, mes patyrėme ir kitokio pobūdžio jų 
veikimą: šerpetoja rankos, sukietėja ir kartais labai skauda 
pirštų galai, kuriais laikomi mėgintjuvėliai ar kapsulės su 
labai aktyviais produktais,- vienam mūsų pirštų galų už
degimas tęsėsi dvi savaites, kol nusilupo oda, bet skaus
mingas jautrumas praėjo tik po dviejų mėnesių. 

Anri Bekerelis, nešdamasis liemenės kišenėje mėgintu
vėlį su radžiu, irgi nusidegina, tik anaiptol ne savo noru. 

Įtūžęs ir susižavėjęs jis bėga pas sutuoktinius Kiuri skųstis 
jų padūkėlio vaiko išdaigomis. Baigdamas jis pareiškia: 

Aš myliu radį, bet ir pykstu ant jo! 
-rrvPaskui skubomis užsirašo savo atsitiktinio eksperi

mento rezultatus, kurie pasirodo 1901 metų birželio tre
čiosios „Mokslų akademijos ataskaitose" šalia Pjero Kiuri 
pastabų. 

Susidomėjęs stebėtina spindulių galia, Pjeras tiria ra
džio poveikį gyvuliams. J is bendradarbiauja su įžymiais 
medicinos profesoriais Bušam ir Baltazaru. Netrukus j ie 
prieina išvadą: ardydamas nesveikas ląsteles, radis gydo 
vilkligę, piktybinius auglius, tam tikras vėžio formas. Šis 
terapijos būdas bus vadinamas Kiuri terapija. Prancūzų 
gydytojai (Dolo, Vilkamas, Dominičius, Degrė ir kiti) sėk
mingai taiko naujus gydymo metodus. J ie naudoja mė
gintuvėlius su radžio emanacija, gautus iš Mari ir Pjero 
Kiuri. 

Radžio poveikį odai tyrė daktaras Dolo Sen Luji ligo
ninėje,— rašys Mari.— Šiuo požiūriu radis duoda gerus 
rezultatus: radžio veikimo sudarytas epidermis regeneruo
ja. 

Radis naudingas, nuostabiai naudingas! 
Nesunku numatyti tokio teiginio tiesiogines išvadas. 

Išskirti naujojo elemento — tai jau svarbu ne vien teori
jos požiūriu. Šis elementas yra būtinas ir naudingas žmo
nėms. Metas pradėti pramoninę radžio gamybą. 

Pjeras ir Mari daro pradžią tokiai gamybai. J ie savo 
rankomis — daugiau Mari rankomis — gavo pirmą gramą 
radžio, pagal savo metodą Fizikos mokyklos barake apdo
roję aštuonias tonas uraninito. Pamažu radžio savybės 
vis labiau jaudina protus, ir sutuoktiniai Kiuri gauna veiks
mingą paramą plataus masto gamybai organizuoti. 

Masinį mineralinės žaliavos apdorojimą, Andrė Debjer-
nui vadovaujant, pradeda Chemijos produktų centrinė 
draugija, apsiėmusi savo lėšomis atlikti visus darbus. 1902 
metais Mokslų akademija suteikia sutuoktiniams Kiuri 
dvidešimties tūkstančių frankų kreditą „radioaktyviųjų 
medžiagų gavybai". Tuoj pat pradedama apdoroti pen
kias tonas mineralo. 
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1904 metais sumanus ir ryžtingas prancūzų pramoninin
kas Armė de Lilis sugalvoja pastatyti fabriką, kuris ga
mintų radį piktybinių auglių gydymui. Jis pasiūlo Pjerui 
ir Mari patalpą prie fabriko, kad jie galėtų patogiai vykdy
ti darbus, kurių praktiškai neįmanoma atlikti ankštame 
lentiniame barake. Sutuoktiniai Kiuri pasirenka tokius ben
dradarbius kaip F. Odepenas ir Žakas Danas, kuriems Armė 
de Lilis paveda vert ingos medžiagos gavybą. 

Mari niekada neišsiskirs su savo pirmuoju radžio gra
mu. Vėliau atiduos jį savo laboratorijai. Jo vienintelis 
vertinimo matas — jos pasiaukojamas triūsas. Kai baraką 
sugriaus darbininkai laužtuvais, o ponios Kiuri nebebus 
pasaulyje, šis gramas išliks kaip spinduliuojantis dviejų 
žmonių žygdarbio ir didvyriško jų gyvenimo laikotarpio 
simbolis. 

Kiti gramai bus vert inami kitaip — aukso kaina. Radis, 
pastoviai tiekiamas į rinką, tampa brangiausia pasaulyje 
medžiaga. Vienas radžio gramas kainuoja septynis šimtus 
penkiasdešimt tūkstančių aukso frankų. 

Tokia aristokratiška medžiaga verta atskiro leidinio. 
1904 metais pasirodo pirmas „Radžio", tik radioaktyvioms 
medžiagoms skirto žurnalo, numeris. 

Rinkoje radis — išskirtinė prekė. Jis savaip kotiruoja
mas, turi savo leidinius. Armė de Lilio fabriko firminiame 
blanke netrukus bus didžiosiomis raidėmis spausdinama: 

RADŽIO DRUSKOS — RADIOAKTYVIOSIOS ME
DŽIAGOS 

Telegramas siųsti adresu: RADIS — NOZANAS PRIE 
MARNOS 

* * * 
Vaisingi daugelio šalių mokslininkų darbai, radžio 

gamybos organizavimas, pirmieji gydymo bandymai — 
juk visa tai atsirado tik todėl, kad 1897 metais jauna švie
siaplaukė moteris, degdama smalsumu, disertacijos tema 
pasirinko Bekerelio spindulius, tik todėl, kad urano rūdoje 
įspėjo esant naują cheminį elementą ir, pasitelkusi pagal
bon vyrą, įrodė, jog tas elementas iš tikrųjų egzistuoja — 
išskyrė gryną radį. 
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Ir štai 1903 metų birželio dvidešimt penktą ši jauna 
moteris stovi prie juodos lentos nedidelėje Sorbonos „stu
dentų" auditorijoje, kur patenkama slaptais įvijais laip
tais. Daugiau nei penkeri metai praėjo nuo to laiko, kai 
Mari ėmėsi savo disertacijos temos. Įtraukta į pasaulinio 
garso atradimo sūkurį, ji ilgai atidėliojo daktarinės di
sertacijos gynimą, neturėdama laiko surinkti visų reikia
mų elementų. Ir štai šiandien ji stoja prieš mokslininkų 
teismą. 

Kaip įprasta, ji įteikė savo oponentams — Lipmanui, 
Buti, Muasanui — savo darbą „Ponia Sklodovska-Kiuri. 
Radioaktyviųjų medžiagų tyrimai". Ir — kur tai girdė
ta? — nusipirko naują suknelę, juodą, „šilko su vilna". 
Tiesą pasakius, Bronia, atvykusi Paryžiun į disertacijos 
gynimą, sugėdijo Mari, kad ji vilki nutrintomis suknelė
mis, ir jėga nusitempė į parduotuvę. Ji pati derėjosi su 
pardavėja, čiupinėjo audinius, nurodinėjo trūkumus, ne
kreipdama dėmesio į niūrų jaunesniosios sesers veidą. 

Ankstyvą birželio rytmetį, saulėtą ir iškilmingą, Bronia 
aprengė Mari taip pat kruopščiai, taip pat jaudinamai, kaip 
ir prieš dvidešimt metų, 1883 metais, tą dieną, kai mergaitė 
Maniusia, baigusi gimnaziją Krokuvos priemiesčio gatvė
je, kaip ir dabar, juoda suknele, turėjo gauti iš rusų parei
gūno aukso medalį... 

Ponia Kiuri stovėjo tiesi tiesutėlė. Jos blyškiame veide, 
iškilioje kaktoje, kurią dar labiau paryškina aukštyn sušu
kuoti plaukai, žymu plonytės raukšlelės — kovos ir lai
mėto mūšio pėdsakai. Saulės užlietoje auditorijoje pilna 
fizikų ir chemikų. Teko įnešti daugiau kėdžių: sutraukė 
mokslininkus ypatingas susidomėjimas tyrimais, apie 
kuriuos čia bus kalbama. 

Senasis daktaras Kiuri, Pjeras Kiuri, Bronia įsispraudė 
auditorijos gale tarp studentų. Greta įsitaisė čiauškantis 
būrelis merginų — t a i „sevrietės", Mari studentės, atėju
sios ploti savo dėstytojai. 

Už ilgo ąžuolinio stalo sėdi t rys frakuoti oponentai. 
Vienas po kito klausinėja kandidatę. Ramiu balsu Mari a t 
sakinėja ir ponui Buti, ir ponui Lipmanui, savo pirmajam 
dėstytojui dailiu ir įkvėpingu veidu, ir pagaliau ponui 
Muasanui su įspūdinga ilga barzda. Kartais kreida nubrai-
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žo lentoje kokio nors prietaiso schemą arba užrašo svar
biausią formulę. Sausa technine kalba be vaizdingų būd
vardžių ji dėsto savo darbų rezultatus. Tačiau jaunų ir senų 
fizikų, mokslo žynių ir mokinių protuose vyksta naujas 
„virsmas": šalta Mari kalba virsta jaudinančiu, uždegan
čiu pasakojimu apie vieną didžiausių amžiaus atradimų. 

Mokslininkai nepripažįsta gražbyliavimo ir postringa
vimų. Skirdami Mari daktaro laipsnį, gamtos mokslų fa
kultete susirinkę teisėjai irgi kalba paprastais, neišraiš
kingais žodžiais, bet kai skaitai juos po trisdešimties metų, 
tas ypatingas paprastumas gniaužia širdį. 

Ponas Lipmanas, komisijos pirmininkas, taria sakrali
nę frazę: 

— Paryžiaus universi tetas suteikia jums fizikos moks
lų daktaro laipsnį su pagyrimu. 

Nutilus auditorijoje kukliems plojimams, senasis pro
fesorius draugiškai, paprastai ir nedrąsiai priduria: 

— Komisijos vardu, ponia, nuoširdžiai jus sveikinu... 
Šis griežtas, rimtas ir kuklus gynimo ceremonialas, 

vienodas tiek talentingam tyrėjui, tiek sąžiningam mokslo 
darbuotojui, negali kelti ironiškos šypsenos. 

Jam būdingas savitas stilius ir savita didybė. 

* * * 
Keleri metai prieš disertacijos gynimą ir gerokai prieš 

tai, kai Prancūzijoje ir užsienyje išsivystė pramoninė ra
džio gamyba, sutuoktiniai Kiuri subrandino vieną mintį, 
neteikdami jai ypatingos reikšmės, bet vėliau ji turės dide
lės įtakos visam jų gyvenimui. 

Valydama uraninitą ir išskirdama radį, Mari sukūrė 
radžio gamybos technologiją ir patį gamybos būdą. 

Tada, kai pasidarė žinomos gydomosios radžio savybės, 
visur pradėta ieškoti radioaktyviųjų mineralų. Kai kurio
se šalyse, ypač Belgijoje ir Jungtinėse Valstijose, planuo
jama pramoninė radžio gamyba. Tačiau fabrikai negalės 
gaminti „stebuklingojo metalo", kol jų inžinieriai nežino 
gryno radžio gavimo paslapties. 

Vieną gražų rytą mažame namelyje Kelermano bulvare 
Pjeras išdėsto žmonai šiuos samprotavimus. Laiškininkas 

buvo ką tik atnešęs laišką iš Jungtinių Valstijų. Moksli
ninkas jį atidžiai perskaitė, įkišo atgal į voką ir padėjo 
ant rašomojo stalo. 

— Mums reikia pasikalbėti apie savo radį,— prabilo 
jis ramiu balsu.— Dabar jau aišku, kad jo pramoninė ga
myba vystysis dideliais mastais. Štai laiškas iš Bufalo: 
tenykščiai technologai nori statyti radžio fabriką ir prašo 
dokumentacijos. 

— Na ir kas? — nė kiek nesidomėdama pokalbio tema, 
klausia Mari . 

— O tas, kad šią problemą galime išspręsti dvejopai. 
Kuo nuosekliausiai aprašyti tyrimų rezultatus, taip pat va
lymo būdus... 

Mari linktelėja ir pusbalsiu pritaria: 
— Taip, savaime suprantama. 
— Arba,— tęsia Pjeras,— galime save laikyti radžio 

savininkais, „išradėjais". Tokiu atveju, prieš skelbiant, 
kokiu būdu tu apdorojai uraninitą, mums reikia užpaten
tuoti tą technologiją ir užsitikrinti teises į pramoninę ra
džio gamybą visame pasaulyje. 

J is stengiasi objektyviai patikslinti padėtį. Pjeras ne
kaltas, jog, tariant nelabai įprastus žodžius: „užpatentuo
ti", „užsitikrinti teises", jo balse skamba vos pastebima 
panieka. 

Mari keletą sekundžių svarsto. Paskui taria: 
— Negalima. Tai prieštarautų mokslo dvasiai. 
Kad būtų rami sąžinė, Pjeras prisispyręs kalba toliau: 
— Ir aš taip manau... bet nenoriu, kad mudu nuspręstu

me tai lengvapėdiškai. Mūsų gyvenimas nelengvas ir, rei
kia manyti, visada toks bus. Mudu auginame dukterį... 
gal turėsime ir daugiau vaikų. Ir jiems, ir mums šis paten
tas — tai dideli pinigai, lobis. Gyventume ištekliuje, nebe
reiktų rūpintis uždarbiu... 

Ir šyptelėjęs pamini dar vieną dalyką, kurio jam sunku 
atsižadėti: 

— Mes galėtume turėti puikią laboratoriją. 
Mari žvilgsnis įsminga į tolį. Ji iš pagrindų svarsto 

praktinės naudos, materialaus atlyginimo idėją. Ir beveik 
tuoj pat ją atmeta: 

— Fizikai skelbia savo tyrimų rezultatus, nieko nenus-
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lėpdami. Jei mūsų atradimas turi komercinę vertę, tuo 
kaip tik ir nedera naudotis. Juk radis tarnaus ir ligoniams 
gydyti... Man rodos, mums nevalia iš to pelnytis. 

Mari net nesistengia įtikinėti vyro. Ji žino, jog apie 
patentą Pjeras prašneko tik dėl ramios sąžinės. Tvirtumas, 
su kuriuo ji taria tuos žodžius, išreiškia jųdviejų jausmus, 
jų nepalaužiamą tikėjimą šventa mokslininko pareiga. 

Stojus tylai, Pjeras lyg aidas kartoja Mari žodžius: 
— Ne... Tai prieštarautų mokslo dvasiai. 
Jam atlėgsta širdis. Lyg aptardamas kokį menkniekį, 

jis priduria: 
— Vakare parašysiu amerikiečių inžinieriams ir duosiu 

jiems prašomus nurodymus. 

Atsiklausęs mano nuomonės,— po dvidešimties metų 
rašė Mari,— Pjeras Kiuri atsisakė materialinės naudos iš 
mūsų atradimo: mes neėmėme jokio patento ir, nieko nes
lėpdami, paskelbėme savo tyrimų rezultatus, taip pat gryno 
radžio gavimo metodus. Be to, visiems pageidaujantiems 
pateikėme prašomus duomenis. Tai paskatino pramoninę 
radžio gamybą, kuri galėjo laisvai vystytis iš pradžių Pran
cūzijoje, paskui užsienyje ir aprūpinti mokslininkus bei 
gydytojus reikiamomis medžiagomis. Beje, šioje gamyboje 
ligi šiol naudojami beveik nepakeisti mūsų nurodytieji ra
džio gavybos metodai. 

...Buialo Gamtos mokslų draugija atsiuntė man atmini
mui leidinį, skirtą radžio pramoninės gamybos vystymui 
Jungtinėse Valstijose, su fotokopijomis laiškų, kuriuose 
1902—1903 metais Pjeras Kiuri kuo išsamiausiai atsakė 
į amerikiečių inžinierių klausimus. 

* * * 
Tą sekmadienio rytmetį, penkiolika minučių po trumpo 

pašnekesio, Pjeras ir Mari dviračiais pravažiuoja Šantiji 
užkardą ir, smagiai mindami pedalus, pasuka į Klamaro 
mišką. 

J ie galutinai atsižadėjo turto ir pasirinko skurdą. Va
kare juodu grįžta pavargę namo su glėbiais šakų ir puokš
tėmis lauko gėlių. 
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Š e š i o l i k t a s s k y r i u s 

PRIEŠE 

Pirmoji sutuoktiniams jų vertą vietą pasiūlė Švei
carija, kaip žinome iš Ženevos universiteto laiško, o pir
moji pagerbė jų nuopelnus Anglija. 

Prancūzija kelis kar tus apdovanojo juos už mokslinius 
nuopelnus. 1895 metais Pjeras gavo Plantė premiją, 1901 
metais — Lakazo premiją. Mari kelis kartus buvo suteik
ta Zenjė premija. Tačiau jų vardai niekada nebuvo mini
mi skirstant aukšto rango apdovanojimus ligi 1903 metų, 
kai įžymusis Karališkasis institutas oficialiai pakvietė 
Pjerą Kiuri perskai tyt i pranešimą apie radį. Fizikas sutin
ka ir drauge su žmona vyksta Londonan į iškilmingą posė
dį. 

Ten juos pasitinka pažįstamas veidas, šviečiantis drau
giškumu ir palankumu,— tai lordas Kelvinas. Didysis se
nis laiko sutuoktinių sėkmę savo garbės reikalu ir didžiuo
jasi jų tyrimais, kaip būtų didžiavęsis savais. Jis vedasi 
juos apžiūrėti savo laboratorijos ir eidamas tėviškai deda 
ranką Pjerui ant peties. Džiaugdamasis ir kartu jaudinda
masis, rodo bendradarbiams dovaną iš Paryžiaus, tikrą 
fiziko dovaną — neįkainojamą radžio dalelytę stiklinėje 
ampulėje. 

Vakare, Pjerui skaitant pranešimą, lordas Kelvinas sėdi 
šalia Mari, pirmos moters, dalyvaujančios Karališkojo ins
tituto posėdžiuose. Pilnoje salėje — Anglijos mokslo švie
suliai: seras Viljamas Kruksas, lordas Reilis, lordas Ev-
beris, seras Frederikas Bramvelas, seras Oliveras Lodžas, 
profesoriai Djuaras, Rėjus Lankasteris, Airtonas, S. P. 
Tompsonas, Armstrongas.. . Pjeras neskubėdamas prancū
ziškai aiškina radžio savybes. Paskui prašo užtemdyti salę 
ir parodo keletą stulbinančių eksperimentų: stebuklinga 
radžio galia per atstumą iškrauna elektroskopą, priverčia 
švytėti cinko sulfato tirpalu įmirkytą ekraną, paveikia 
fotografijos plokšteles, įvyniotas į juodą popierių, įrodo 
stebuklingosios medžiagos savaiminį šilumos spindulia
vimą... 

Susižavėjimas, kilęs tą vakarą, neslūgsta ir rytojaus 
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dieną. Visas Londonas nori matyti radžio „tėvus". „Profe
sorius ir ponia Kiuri" kviečiami į pietus, į pokylius. 

Pjeras ir Mari dalyvauja tuose prašmatniuose priėmi
muose, klausosi tostų, keliamų jų garbei... Pjeras — juodu, 
kiek nuzulintu fraku, su kuriuo skaitė paskaitas Fizikos, 
chemijos ir gamtos mokslų institute,— atrodo lyg būtų 
„ne šio pasaulio" žmogus ir tartum nesuvokia, jog visos 
tos liaupsės sakomos jam. Mari jaučiasi nesmagiai — į ją 
nukreipta daugybė žvilgsnių: retas padaras, neregėtas fe
nomenas, moteris fizikė! 

Mari juoda suknele su nedidele iškirpte, be rankovių, 
rūgščių išėstos rankos be jokių papuošalų, nematyti net 
jungtuvių žiedo. O šalia jos ant apnuogintų krūtinių žaiža
ruoja gražiausi Britų imperijos briliantai. Mari nuoširdžiai 
žavisi tviskančiomis brangenybėmis ir- stebėdamasi pama
to, jog vyras , paprastai toks išsiblaškęs, irgi neatitraukia 
akių nuo šių vėrinių... 

— Niekada nemaniau, kad esama tokių papuošalų,— 
nusirengdama sako Mari Pjerui vakare.— Kaip gražu!.. 

Fizikas nusijuokia: 
— Zinai, per pietus iš dyko buvimo prasimaniau tokį 

žaidimą: ėmiau skaičiuoti, kiek laboratorijų būtų galima 
pastatyti už brangakmenius, kabančius kiekvienai damai 
ant kaklo. Į pietų pabaigą, kai prasidėjo kalbos, jau turėjau 
astronominį skaičių laboratorijų! 

Po kelių dienų sutuoktiniai Kiuri grįžta Paryžiun į savo 
baraką. Londone j ie užmezgė tvirtus draugiškus ryšius, 
numatė bendradarbiavimo galimybes. Netrukus kartu su 
anglų kolega profesorium Diuvaru Pjeras paskelbs darbą 
apie bromo ir radžio junginio išskiriamas dujas. 

Anglosaksai ištikimi tiems, kuriuos jie vertina. 1903 
metų lapkričio mėnesį Londono karališkoji draugija laišku 
„ponui ir poniai Kiuri" praneša, kad, reikšdama mokslinin
kams savo pagarbą, skiria j iems vieną aukščiausių apdo
vanoj imų— Deivio medalį. 

Mari serga, tad į tą ceremoniją išvyksta vienas Pjeras. 
Jis parsiveža iš Anglijos sunkų aukso medalį, kuriame 
išgraviruoti jų vardai. Pjeras žiūri, kur būtų galima pasidė
ti tą medalį namelyje Kelermano bulvare. Nerangiai varto 
jį rankose, pameta, suranda... Pagaliau dingtelėja mintis 
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atiduoti jį Irenai, per šešerius gyvenimo metus dar netu
rėjusiai tokios šventės. 

Kai draugai ateina į svečius pas Pjerą, jis rodo į mergai
tę, besidžiaugiančią nauju žaislu. 

— Irena dievina tą naujintelaitį „didelį pinigėlį"! — 
priduria. 

Dviejų trumpų kelionių spindesys, mergytė, žaidžianti 
auksiniu disku... Tai preliudija, o netrukus suskambės 
galingiausias simfonijos akordas. 

* * * 
Šį kartą orkestrui duoda ženklą Švedijos dirigentas. 
1903 metų gruodžio dešimtą „iškilmingame visuotinia

me susirinkime" Stokholmo mokslų akademija viešai 
paskelbia, jog Nobelio premija fizikos srityje skiriama 
Anri Bekereliui, taip pat ponui ir poniai Kiuri už radioak
tyvumo atradimus. 

Nė vienas Kiuri posėdyje nedalyvauja. Prancūzijos 
ministras jų vardu paima iš karaliaus rankų diplomą ir 
aukso medalius. Nekaip jausdamiesi, perkrauti darbu, 
Pjeras ir Mari atsisakė ilgos kelionės pačiu žiemovidžiu. 

Profesorius Aurivilijus — ponui ir poniai Kiuri, 1903 
metų lapkričio keturioliktą: 

Ponas ir ponia Kiuri, 
Kaip jau turėjau garbę pranešti jums telegrama, lap

kričio dvyliktos dienos posėdyje Švedijos mokslų akade
mija, aukštai vertindama jūsų bendrus išimtinės reikšmės 
darbus tiriant Bekerelio spindulius, nutarė jums skirti pusę 
šių metų Nobelio premijos fizikos srityje. 

Gruodžio dešimtą dieną iškilmingame visuotiniame 
susirinkime bus paskelbti ligi šiol didelėje paslaptyje lai
komi premijų svarstymo komisijų nutarimai, taip pat bus 
įteikti diplomai ir aukso medaliai. 

Mokslų akademijos vardu prašau jus dalyvauti minė
tame susirinkime ir asmeniškai priimti jums skirtą pre
miją. 

Pagal Nobelio premijų statuto devintą straipsnį pusės 
metų laikotarpiu, skaičiuojant nuo iškilmingo susirinkimo 
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dienos, jums reikėtų Stokholme paskaityti viešą paskaitą 
premijuoto darbo tema. Jeigu jūs atvyktumėte į Stokhol
mą nurodytu laiku, be abejo, būtų patogiausia atlikti šią 
priedermę pirmosiomis dienomis po susirinkimo, jeigu tai 
nebus jums sunku. 

Tikėdamasis, kad Akademija turės laimę jus pamatyti 
Stokholme, prašau jus, Ponas ir Ponia, priimti mano nuošir
džiausius linkėjimus. 

Pjeras Kiuri — profesoriui Aurivilijui, 1903 metų lap
kričio devynioliktą: 

Pone Nuolatinis sekretoriau, 
Mes labai dėkingi Stokholmo mokslų akademijai už 

tą didžią garbę, kurią ji mums daro skirdama pusę Nobelio 
premijos fizikos srityje. Prašome jus malonėti perduoti 
Akademijai mūsų nuoširdžiausią dėkingumą ir padėką. 

Mums labai sunku atvažiuoti Švedijon į iškilmingą 
gruodžio dešimtos dienos posėdį. 

Siuo metų laiku mes negalime išvykti iš Paryžiaus, rim
tai nesutrikdydami kiekvienam mūsų patikėto paskaitų 
kurso. Tuo atveju, jei važiuotume į minėtą posėdį, negalė
tume ilgiau pasisvečiuoti jūsų šalyje ir susipažinti su šve
dų mokslininkais. 

Be to, ponia Kiuri sirgo visą šią vasarą ir dar prastai 
jaučiasi. 

Prašau jus atidėti vėlesniam laikui mūsų kelionę ir pra
nešimą. Pavyzdžiui, mes galėtume atvažiuoti į Stokholmą 
per Velykas arba — dar geriau — apie birželio vidurį. 

Teikitės, pone Nuolatinis sekretoriau, priimti mūsų 
nuoširdžiausią pagarbą. 

Po šių oficialaus mandagumo frazių pacituosime kitą 
laišką — netikėtą ir stulbinantį. J is rašytas lenkiškai pa
čios Mari broliui Juzefui. Laiško data verta dėmesio: 
1903 metų gruodžio vienuolikta. Kita diena po iškilmingo 
susirinkimo Stokholme. Pirmoji šlovės diena! Tuo metu 
Mari tikriausiai apsvaigusi iš laimės. Argi jos likimas ne 
ypatingas? Dar nė viena moteris nėra pelniusi tokios šlovės 
ir dar tokioje reiklioje srityje kaip Mokslas. Ji — pirmo
ji ir ligi šiol vienintelė pasaulyje įžymi mokslininkė! 
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Mari Kiuri — Juzefui Sklodovskiui, 1903 metų gruo
džio vienuoliktą: 

Mielasis Juzefai, 
širdingai dėkoju judviem už laiškus. Nepamiršk padė

koti Maniusiai (Juzefo dukrai — E. K.) už gražų laiškutį, 
kuris mane labai nudžiugino. Atsakysiu jai, kai tik ištaiky
siu laisvą valandėlę. 

Lapkričio pradžioje sirgau kaip ir gripu, bet ligi šiol 
vis po truputį kosčiu. Buvau nuėjusi pas daktarą Landrijė, 
jis išklausė mano plaučius ir nerado nieko bloga. Bet užtat 
gąsdina mane mažakraujyste. Vis dėlto jaučiuosi stipri: 
šiuo metu dirbu daugiau negu rudenį ir per daug nepervar-
gstu. 

Vyras buvo nuvažiavęs į Londoną atsiimti Deivio meda
lio, kuriuo mudu apdovanojo. Aš nevažiavau — bijojau 
pervargti. 

Mudviem paskyrė pusę Nobelio premijos. Sumos tiks
liai nežinau, bet, man rodos, apie septyniasdešimt tūkstan
čių frankų. Mums tai dideli pinigai. Nežinau, kada juos 
gausime, gal tik tada, kai patys nuvažiuosime į Stokholmą. 
Mums priklauso ten perskaityti viešą paskaitą per pusę 
metų, skaičiuojant nuo gruodžio dešimtos. 

Į iškilmingą susirinkimą mudu nevažiavome, nes buvo 
per daug sudėtinga išsiruošti. Nebūčiau ištvėrusi tokios 
ilgos kelionės (keturiasdešimt aštuonios valandos vien va
žiavimo, o su sustojimais dar ilgiau) tokiu atšiauriu metų 
laiku, juo labiau į šaltą kraštą, kur galėtume pasisvečiuo
ti ne daugiau kaip tris keturias dienas. Ilgesniam laikui 
negalėtume be didesnių keblumų pertraukti paskaitų. Ko 
gero, važiuosime tik per Velykas, tada ir gausime pinigus. 

Mes užversti laiškais, o nuo fotografų ir žurnalistų ne
galima atsiginti. Norisi skradžiai žemes prasmegti, kad tik 
turėtum ramybę. Gavome pasiūlymą iš Amerikos pers
kaityti ten cikląpaskaitų apie savo darbus. Jie mus klausia, 
kiek pageidautume už tai gauti. Nors ir kokios būtų jų są
lygos, mudu esame linkę atsisakyti. Vargais negalais išven
gėme banketų, kuriuos norėta surengti mūsų garbei. Mudu 
spiriamės iš paskutiniųjų, ir žmonės pagaliau supranta, 
kad nieko neišeis. 

Mano Irena sveika. Eina į mažųjų mokyklą, kuri gana 
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toli nuo namų. Paryžiuje labai sunku rasti pakenčiamą 
mokyklą mažiems vaikams. 

Širdingai jus bučiuoju ir prašau manęs nepamiršti. 
Mudviem paskyrė pusę Nobelio premijos... Mums tai 

dideli pinigai... Nežinau, kada juos gausime... 
Tie žodžiai, parašyti moters, ką tiktai savo noru atsisa

kiusios turto, įgauna ypatingą prasmę. Žaibiškai atėjusi 
šlovė, palankūs spaudos atsiliepimai, visuomenės pagarba, 
oficialūs pakvietimai, gauti iš Amerikos,— visa tai Mari 
mini tik norėdama gailiai pasiguosti. Nobelio premija, jos 
akimis žiūrint,^- tai tik septyniasdešimties tūkstančių fran
kų dovana, švedų mokslininkų paskirta dviem kolegoms 
už jų darbus, vadinasi, ją galima priimti, nes tai „neprieš
tarautų mokslo dvasiai". Tai vienintelė galimybė sumažin
ti privalomą Pjero paskaitų krūvį ir apsaugoti jo sveikatą! 

1904 metų sausio antrą išganingasis čekis ateina į ban
ko skyrių Goblenų prospekte, kur laikomos kuklios su
tuoktinių Kiuri santaupos. Pagaliau Pjeras gali atsisakyti 
vietos Fizikos mokykloje, kur jį pakeis buvęs jo mokinys, 
įžymus fizikas Polis Lanževenas. Sutuoktiniai Kiuri savo 
sąskaita nusisamdo laborantą: tai daug paprasčiau įr grei
čiau nekaip laukti universi teto žadėtų mistinių bendra
darbių. Mari išsiunčia kaip paskolą dvidešimt tūkstančių 
austrų kronų Dluskiams, kad tie galėtų greičiau atidaryti 
savo sanatoriją. Turto likutis netrukus padidėja penkias
dešimtimi tūkstančių frankų — puse'Ozirio premijos, pas
kir tos Mari Kiuri ir Eduardui Branli: visi pinigai lygio
mis dalimis paverčiami prancūzų renta ir Varšuvos miesto 
obligacijomis. 

Juodajame sąskaitų sąsiuvinyje galima rasti ir kitokių 
ypatingų išlaidų: daiktines dovanas, pašalpas Pjero bro
liui ir Mari seserims, lenkų studentams, Mari jaunystės 
draugei, jaunesniesiems laborantams, vargstančiai Sevro 
instituto studentei, įnašus mokslinėms draugijoms... Prisi
minusi vieną labai neturtingą moterį, kitados nuoširdžiai 
mokiusią ją prancūzų kalbos, panelę Senoben, o nūnai 
ponią Kozlovską, kuri gimė Djepe, paskui apsigyveno ir 
ištekėjo Lenkijoje, bet širdyje puoselėjo didžią svajonę 
pamatyti gimtąjį kraštą, Mari rašo jai laišką, kviečia Pran-
cūzijon, priima savo namuose, apmoka kelionę iš Varšuvos 
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į Paryžių ir iš Paryžiaus į Djepą. Maloni ponia su ašaromis 
akyse vėliau pasakos apie tą begalinį ir netikėtą džiaugs
mą. 

Visus tuos labus darbus Mari daro ramiai, protingai. 
Jokių pernelyg plačių mostų, jokių užgaidų. Ji nusprendė, 
kol gyva, padėti tiems, kurie reikalingi jos pagalbos. Mari 
atsižvelgia į savo išteklius, kad galėtų tai daryti visados. 

Ji nepamiršta ir savęs! Parikiuoja Kelermano namelyje 
įrengti „šiuolaikinį" vonios kambarį ir viename kambary
je perklijuoti sienas naujais apmušalais. Bet jai neateina į 
galvą nusipirkti naujos skrybėlaitės netgi Nobelio premi
jos proga. Pareikalavusi, kad Pjeras paliktų Fizikos mo
kyklą, ji ir toliau dėsto Sevre. Ji myli savo mokines ir 
jaučiasi pakankamai stipri, kad pajėgtų skaityti paskaitas 
ir išsaugoti pastovų atlyginimą. 

* * * 
Kai kas gali pasakyti, jog keista nuosekliai vardyt i 

dviejų mokslininkų išlaidas tada, kai šlovė pasitinka juos 
išskėstomis rankomis! Derėtų aprašyti, kaip smalsuolių 
bei visų šalių žurnalistų minia siaučia Kiuri namus ir bara
ką Lomono gatvėje. Derėtų suskaičiuoti šūsnis telegramų 
ant didelio rašomojo stalo, tūkstančius straipsnių laikraš
čiuose, aprašyti laureatus, pozuojančius fotografams. 

Visiškai nepageidauju to daryti . Žinau, jog tas t r iukš
mas tiktai kėlė apmaudą mano tėvams. Juos džiugino ne 
išorinis subruzdimas, o visai kas kita. J ie laimingi, kad 
Švedų akademijos nariai pelnytai įvertino jų atradimą. 
Juos jaudina artimųjų džiaugsmas, o septyniasdešimt tūks
tančių frankų, palengvinusių kasdienių rūpesčių naštą,— 
mielas jų namų svečias. Visa kita — tai, dėl ko žmonės 
deda nepaprastas pastangas, o dažnai griebiasi ir niekšy
bių,— juos tik varžo ir dirgina. 

Sutuoktinius Kiuri ir visuomenę, panūdusią įrodyti 
jiems savo palankumą, ilgokai skiria abipusis nesuprati
mas. Tais 1903 metais juodu įžengia, ko gero, į vaisingiau
sią gyvenimo laikotarpį. Juodu tokio amžiaus, kai talentas, 
remdamasis patyrimu, išsiskleidžia. Kiaurame, lietaus mer
kiamame barake jie pagaliau atrado radį ir šiuo atradimu 

187 



nustebino visą pasaulį. Bet juodu dar toli nuo užsibrėžto 
tikslo. Jų smegenyse slypi dar begalė lobių. J ie nori dirbti 
ir pr ivalo dirbti! 

Šlovei nelabai rūpi ateitis, viliojanti Pjerą ir Mari. Šlo
vė puola įžymybes, užgula jas visu svoriu, bando sustab
dyti pusiaukelėje. Nobelio premija sutelkė į sutuoktinius 
milijonų vyrų ir moterų, filosofų, darbininkų, profesorių, 
plačios visuomenės ir aukštuomenės dėmesį. Tie milijonai 
karštai žavisi abiem Kiuri! O ko gi jie reikalauja mainais? 
Proto sąnaudos, įdėtos į radžio atradimą, naujo elemento 
galia prieš siaubingą ligą — laimėjimai, kuriuos moksli 
ninkai žmonėms padovanojo avansu, jų nebepatenkina. 
Radioaktyvumą jie laiko pasiekta pergale, nors jo tyrimai 
tik pradinėje stadijoje. J iems mažiausiai rūpi šio atradimo 
likimas — svarbu pasimėgauti vaizdingomis jo gimimo 
detalėmis. J ie trokšta įsibrauti į intymų gyvenimą, iš arti 
pasižiūrėti į nuostabią dviejų talentų porą, kurios dvasinis 
tyrumas ir nesavanaudiškumas jau tampa legenda. Godus 
minios siekimas naršyti po savo stabų — savo aukų — 
gyvenimą atima iš jų vienintelį gėrį, kurį jie norėtų išsau
goti: susikaupimą ir ramybę. 

To meto laikraščiuose šalia nuotraukų, kuriose įamžin
ti Pjeras su Mari — „jauna šviesiaplaukė moteris, elegan
tiška ir gležno sudėjimo", „žavi mamytė, kilnius jausmus 
derinanti su nežinomybės pakerėtu protu",— jų „dieviška 
mergytė-" ir Didi, katė, susirangiusi valgomajame prie 
krosnies; gražbyliškai aprašomi ir jų namelis, ir laborato
rija — tie prieglobsčiai, kurių žavesį jausti ir matyti gėdin
gą skurdumą norėtųsi tik vieniems Kiuri. Namelis Keler-
mano bulvare tampa „išminčiaus būstu", „gražučiu nameliu 
atstu nuo centro, nežinomame ir nuošaliame Paryžiuje, įt
virtinimų paunksnėje,— namu, kur susisuko gūžtą ne
drumsčiama dviejų didžių mokslininkų laimė". 

Nepamirštamas ir barakas: 
Už Panteono, siauroje, tamsioje ir ramioje gatvelėje, 

kokios vaizduojamos senovinių ir melodramatiškų romanų 
ofortuose, Lomono gatvėje, tarp pajuodusių ir aptriušusių 
trobesių, palei nutremptą šaligatvį dunkso varganas lenti
nis barakas—tai municipalinė Fizikos ir chemijos mo
kykla... 
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Aš perėjau kiemą, aptvertą palaike, negailestingų dar
ganų ir laiko suniokota tvora, gaudžiais žingsniais su
drumsčiau ramybę po vieniša arka ir atsidūriau drėgname 
akligatvyje, kur kertėj, tarp lentų, merdėjo kumpas medis. 
Toliau rikiavosi panašūs į lūšnas pastatai, ilgi, žemi, stik
liniais stogais; viduje pastebėjau tiesias liepsneles ir įvai
riausių formų stiklinius prietaisus... Nė garso: gūdi kapų 
tyla; čia nebuvo girdėti net miesto gaudesio. 

Ant nuomonės pasibeldžiau į vienas duris ir įžengiau į 
laboratoriją, stulbinančią savo paprastumu: asla plūktinė, 
nelygi, sienos išbaltintos kalkėmis, virš galvos sukiužusių 
malksnų stogas, pro dulkių nugultus langus vos smelkiasi 
dulsva šviesa. Jaunuolis, palinkęs prie sudėtingo prietaiso, 
kilstelėjo galvą. „Ponas Kiuri ten",—tarė. Ir vėl įniko 
į darbą. Praslinko kelios minutės. Buvo žvarbu. Iš čiaupo 
lašėjo vanduo. Degė du ar trys dujų rageliai. 

Pagaliau pasirodė aukštas, liesas prakaulaus veido 
vyriškis šiurkščia žila barzda su nedidele nučiurusia bere
te ant galvos. Tai ir buvo ponas Kiuri... 

(Polis Akeras. „Paryžiaus aidas") 

Sutuoktiniai Kiuri veltui stengiasi atsitverti nuo re
porterių, neįsileisti jų į namus, užsidaryti savo varganoje, 
įėjusioje į istoriją laboratori joje: nei jų darbas, nei asme
ninis gyvenimas jiems nebepriklauso. Jų būtis, savo kuk
lumu kelianti landžių žurnalistų nuostabą ir pagarbą, pla
čiai pagarsinama, tampa visuomenės savastimi, puikia te
ma straipsniui: 

...Čia norėčiau paminėti vieną pono Kiuri būdo bruožą. 
Būtent jo nepaprastą nesavanaudiškumą ir kuklumą. Tas 
aukštas šviesiaplaukis, truputį gunktelėjęs vyriškis su 
neregėtai romiai žvelgiančiomis akimis dar gana jaunas 
pasiekė šlovės viršūnę, bet neapsvaigo nuo garbės; be dar
bų ir šventų priedermių šeimai, tas mokslininkas, tas moks
lų magistras turi vieną vienintelį rūpestį. Jis norėtų, kad 
jo mokiniams ir tiems jaunuoliams, kurie, žengdami jo pė
domis, atsidės sunkiam moksliniam darbui, nepalaužtų 
sparnų niekingi kasdienio gyvenimo rūpesčiai. Jis pamirš
ta sunkumus, pastangas, dedamas drauge su ponia Kiuri, 
ir puoselėja tik vieną mintį: gal kur nors Prancūzijoje 
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esama dėmesio vertų tyrėjų, nežinomų talentų, kurie nie
kada nieko negalės nuveikti, nes priversti apleisti savo 
studijas, kad užsidirbtų duonos kąsnį... 

Negalia apsakyti, kaip iškalbingai ir kaip nuoširdžiai 
jaudindamasis ponas Kiuri man tai pasakė. Įsidėmėkite: 
niekas kitas nekalba taip paprastai — sakyčiau, netgi taip 
geraširdiškai. Stai kodėl Pjeras Kiuri vertas ne vien mūsų 
susižavėjimo — jis nusipelno žmonijos simpatijos. 

(Eženas Tebo. „Mažoji Respublika") 

Šlovė — tai nuostabus veidrodis! Kartais tiksliai atspin
dėdama, kartais iškreipdama kaip tie kreivi veidrodžiai 
parkų atrakcionuose, ji sklaido po pasaulį savo išrinktųjų 
atvaizdus, įamžina menkiausius jų poelgius... Sutuoktinių 
Kiuri gyvenimas duoda medžiagos madingų kabaretų spek
takliams: laikraščiai pranešė, jog ponas ir ponia Kiuri pa
metė ampulę su radžiu, ir Monmartro teatras tuoj stato 
skečą, kuriame vaizduojama, kaip abu Kiuri užsidaro savo 
barake, nieko neįsileidžia į vidų, patys gaminasi valgį ir 
juokingai naršo po pakampes ieškodami prapuolusio ra
džio... 

Stai kaip pati Mari aprašo šį nutikimą. 

Mari — Juzefui Sklodovskiui: 
Neseniai mus ištiko baisi nelaimė. Vieno itin tikslaus 

eksperimento metu dingo didelė dalis mūsų radžio atsar
gų, ir mudu niekaip negalime suprasti, kaip tai įvyko. 
Dėl to man teks atidėti radžio atominės masės tyrimus, 
kuriuos turėjau pradėti per Velykas. Mudu abu priblokšti. 

Kitame laiške, kalbėdama apie radį, savo vienintelį 
rūpestį, ji rašo. 

Mari — Juzefui Sklodovskiui, 1903 metų gruodžio dvi
dešimt trečią: 

...Galbūt mums pavyks gauti daugiau tos nelemtos me
džiagos. Tam reikia žaliavos ir pinigų. Pinigų dabar turi
me, bet žaliavos kol kas gauti neįmanoma. Siuo metu kai 
kas mums teikia viltį, ir tikriausiai pagaliau galėsime nusi
pirkti reikiamą kiekį rūdos, kurios jau nebesitikėjome 
įsigyti. Taigi mūsų radžio gavyba pajudės iš vietos. Kad tu 

žinotum, kiek reikia laiko, kantrybės ir pinigų, kol išgauni 
kruopelę radžio iš kelių tonų žaliavos! 

Stai kuo rūpinasi Mari, praslinkus trylikai dienų po 
Nobelio premijos paskyrimo. Per tas trylika dienų pasau
lis irgi padarė atradimą: „atrado" sutuoktinius Kiuri — 
„didžiąją porą"! Tačiau Pjeras ir Mari nesugeba įsigyventi 
į naujus vaidmenis. 

Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1904 metų sausio dvidešimt 
antrą: 

Brangusis drauge, 
Jau seniai ruošiausi jums parašyti, prašau man atleisti, 

bet, įtrauktas į absurdišką gyvenimą, niekaip neprisiren
giau. 

Jus pats matėte, kaip visi staiga susidomėjo radžiu. Tad 
mums teko pasimėgauti visais populiarumo privalumais: 
mus persekiojo visų pasaulio šalių žurnalistai ir iotogra-
iai; jie taip suįžūlėjo, kad išspausdino mano dukters po
kalbį su aukle ir aprašė mūsų rainį. Be to, mus užvertė laiš
kais, namuose nedavė ramybės visokiausi keistuoliai ir 
nežinomi išradėjai. Daugelis prašė sušelpti pinigais. Paga
liau autografų medžiotojai, snobai, aukštuomenės žmonės 
ir net kai kurie mokslininkai traukė virtinėmis į gerai jums 
žinomą prašmatnų rūmą Lomono gatvėje. Negana to, nė 
minutės ramybės laboratorijoje, o kas vakarą reikia atsa
kyti į šūsnis laiškų. Jaučiu, kaip bunku nuo tokio gyve
nimo... 

* * * 
Sutuoktiniai Kiuri ištvėrė nesiskųsdami skurdą, nuo

vargį, netgi neteisybę, tačiau dabar pirmąsyk jaučiasi 
keistai sudirgę. Augant šlovei, tolydžio silpsta nervai . 

Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1904 metų kovo dvidešim
tą: 

...Kaip pastebėjote, šiuo metu likimas mums palankus, 
bet drauge su malonėmis apipila begale keblumų. Dar 
niekad nebuvome taip trukdomi kaip dabar. Būna dienų, 
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kai nespėjame nė atsipūsti. O juk mudu svajojome gyven
ti kaip laukiniai, kaip galima toliau nuo žmonių! 

Pjeras Kiuri — Š.- Ed. Gijomui, 1904 metų sausio pen
kioliktą: 

...Iš mūsų reikalaujama straipsnių ir paskaitų, o prabė
gs keleri metai, ir tie, kurie jų reikalauja, nustebs pamatę, 
kad mes nieko nenuveikėme... 

Pjeras Kiuri — S.- Ed. Gijomui, 1904 metų sausio pen
kioliktą: 

Brangusis drauge, 
mano paskaita įvyks vasario aštuonioliktą, laikraščiai 

buvo blogai informuoti. Per tą klaidingą pranešimą atėjo 
du šimtai prašymų atsiųsti pakvietimą, bet neatsakiau nė 
į vieną. 

Esu visiškai, absoliučiai abejingas savo paskaitai Fla-
mariono konferencijoje. Svajoju apie daug ramesnius lai
kus kokioje nors ramioje šalyje, kur paskaitos draudžia
mos, o žurnalistai gujami. 

Mari Kiuri — Juzefui Sklodovskiui, 1904 metų vasario 
keturioliktą: 

...Sumaištis nesibaigia. Žmonės kaip įmanydami trukdo 
mums dirbti. Dabar ryžausi būti narsi ir nieko nebepriimu, 
bet man vis tiek neduoda ramybės. Apdovanojimai ir 
šlovė sugriovė mūsų gyvenimą. 

Mari Kiuri — Juzefui Sklodovskiui, 1904 metų kovo 
devynioliktą: 

Mielasis Juzefai, siunčiu tau kuo širdingiausius linkė
jimus vardadienio proga. Linkiu tau geros sveikatos, sėk
mės visai šeimynai, o taipogi linkiu nepaskęsti tokioje 
gausybėje laiškų, kuriais mes dabar užversti, ir nepatirti 
tokių antpuolių kaip mes. 

Truputį apgailestauju, kad išmečiau gautą korespon
denciją: ji gana pamokoma... Ten buvo sonetų, eilių apie 
radį, įvairiausių išradėjų ir spiritistų laiškų, filosofinių 
rašinių. Vakar gavau vieno amerikiečio laišką, kuriame šis 
prašo leisti pakrikštyti mano vardu savo ristūną. Savaime 
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suprantama, šimtai prašo autografų ir fotografijų. Neatsa
kau nė į vieną laišką, bet veltui gaištu laiką juos skaity
dama. 

Mari Kiuri — pusseserei Henrikai, 1904 metų pavasarį: 
Mūsų ramus darbingas gyvenimas galutinai pašlijo: 

nebežinau, ar kada nors jis atgaus ankstesnį ritmą. 

Irzlumas, pesimizmas, sakyčiau, netgi kartėlis tuose 
laiškuose neapgauna... Abu fizikai neteko vidinės rimties. 

Išvargę nuo pernelyg sunkaus, jėgas pakertančio dar
bo, nuo nepatenkinamų sąlygų laboratorijoje, mes visai 
palūžome, kai į mūsų gyvenimą ėmė brautis visuomenė,— 
rašė vėliau Mari.— Mūsų savanoriškos vienatvės praradi
mas mums buvo tikra kančia ir baisi nelaimė. 

Drauge su šlove sutuoktiniai Kiuri turėjo gauti ka
tedrą, laboratoriją, bendradarbių ir ilgai laukiamų kredi
tų. Tačiau kada ateis tos malonės? Ilgesingas laukimas 
nesibaigia. 

Cia prieiname vieną pagrindinių Pjero ir Mari jaudi
nimosi priežasčių. Iš visų šalių Prancūzija paskutinė pri
pažino jų nuopelnus: pr ireikė Deivio medalio ir Nobelio 
premijos, kad Paryžiaus universitetas pagaliau suteiktų 
fizikos katedrą Pjerui Kiuri. Abiems mokslininkams be 
galo skaudu. Apdovanojimai, gauti iš užsienio, tik dar 
labiau paryškina pasibaisėtinas sąlygas, kuriomis jie pada
rė savo atradimus ir kurios, matyt, negreit pasikeis. 

Pjeras perkrato atmintyje visas tas vietas, kurių jam 
buvo atsakyta paskutinius ketverius metus, ir laiko savo 
pareiga atsidėkoti vienintelei įstaigai, kuri, kiek leido jos 
kuklios galimybės, skatino ir rėmė jo darbą,— Fizikos 
ir chemijos mokyklai. Skaitydamas pranešimą Sorbonoje 
ir prisimindamas savo varganą baraką, jis pasakys: 

Noriu čia priminti, jog visus savo tyrimus mes darėme 
Paryžiaus miesto Fizikos ir chemijos mokykloje. 

Kiekvienam mokslo tiriamajam darbui labai svarbi 
aplinka, kurioje jis dirbamas, ir iš dalies nuo jos priklauso, 
kokių rezultatų pasiekiama. Daugiau kaip dvidešimt metų 
aš dirbu Fizikos mokykloje. Pirmasis jos direktorius Siu-
cenbergeris buvo įžymus mokslininkas... Su dėkingumu 
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prisimenu, kad jis man suteikė galimybę dirbti, nors tuo 
metu buvau tik asistentas, o vėliau leido ir poniai Kiuri 
dirbti drauge su manimi, ir šis leidimas tais laikais buvo 
anaiptol ne įprasta naujovė... Dabartiniai direktoriai, po
nas Lautas ir ponas Garielis, liko man tokie pat palankūs. 

Mokyklos dėstytojai ir auklėtiniai sudaro sveiką ir 
kūrybingą aplinką, kuri buvo man labai naudinga. Kaip 
tik tarp buvusių Mokyklos auklėtinių mes radome ben
dradarbių ir draugų, ir aš džiaugiuosi galėdamas čia jiems 
visiems padėkoti. 

* * * 
Be meilės darbui ir baimės veltui gaišti laiką, sutuokti

nių Kiuri pasidygėjimas šlove turi ir kitokių priežasčių. 
Kai dėl uždaro iš prigimties Pjero, ši populiarumo ban

ga sudūžta į jo nepajudinamus principus. J is nekenčia hie
rarchinių ir klasinių skirtumų. Jam atrodo kvaila kelti 
„pirmūnus", o apdovanojimai, kurių taip siekia garbėtroš
kos, jo nuomone, tokie pat nereikalingi kaip ir aukso me
daliai mokyklose. Sių įsitikinimų vedamas, jis atsisakė 
Garbės legiono ordino, jais vadovaujasi ir mokslo srity
je. Jam svetima varžybų dvasia, ir jis nėmaž nesigraužia, 
jei kuris kolega pralenkia jį toje „atradimų medžioklėje". 
„Didelio čia daikto, kad neišspausdinau to darbo,— pap
rastai sako jis,— jei dabar kitas jį išspausdino". 

Jo beveik antgamtinis abejingumas daro didelę įtaką 
Mari. Ne mėgdžiodama Pjerą, ne jam paklusdama, Mari 
visą gyvenimą šalinasi talento gerbėjų. Ne iš įsitikinimo 
priešinasi šlovei, bet instinktyviai. Ji nejučia susidrovi, 
skausmingai susigūžia, kai turi susitikti su minia, o kar
tais taip sutrinka, jog ima svaigti galva ir darosi bloga. 

Be to, jos gyvenimas ir šiaip jau perpildytas tokios gau
sybės pareigų, kad ji negali veltui eikvoti nė vieno atomo 
energijos. Užsikrovusi ant pečių mokslinio darbo, namų 
rūpesčių, motinystės, studijų naštą, ponia Kiuri eina savo 
sunkiu keliu nelyginant lyno akrobatas. Dar vienas papil
domas „vaidmuo" — ir pusiausvyra prarasta: ji nukris nuo 
įtempto lyno. Mari — žmona, motina, mokslininkė, dės
tytoja — neturi nė sekundės laiko vaidinti įžymybę. 
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Skirtingais keliais Pjeras ir Mari prieina tą pačią šlovės 
atsižadėjimo poziciją. Du žmonės, drauge atlikę didį dar
bą, būtų galėję saviškai priimti šlovę. Pjeras būtų galėjęs 
jos šalintis, o Mari — vaikytis.. . Betgi ne! Abi širdys kaip 
ir abu protai — vienodi. Sutuoktiniai pergalingai įveikia 
šį išmėginimą ir vieningai atsižada šlovės. 

>}c >fc >k 

Turiu prisipažinti, karštai troškau, jog būtų bent men
kiausiai nusižengta tam, mano akimis žiūrint, žiauriam 
dėsniui! Man labai norėjosi, kad stebuklinga sėkmė, moks
linė šlovė, ligi tol nežinoma nė vienai moteriai, būtų pa
dovanojusios mano motinai bent truputį laimės. Man atro
dė pernelyg neteisinga, jog šios įstabios istorijos herojei 
vien kančiomis atlyginama už didžius laimėjimus, ir neži
nia ką būčiau davusi, kad tik būčiau kur nors laiško pa
baigoje ar tarp slaptų minčių radusi bent žymę savimy
liško pasididžiavimo, pergalės šūksnį ar palengvėjimo 
atodūsį. 

Tuščios viltys! Mari, pelniusi „įžymiosios ponios Kiu
ri" vardą, kartais bus laiminga tik savo laboratorijos ty
loje arba jaukiame šeimos ratelyje. Diena dienon ji darosi 
vis blausesnė, blankesnė, nori pasidaryti tokia pat neži
noma, kokia buvo anksčiau, kad tik pasislėptų nuo tų, kurie 
ją velka „ant pakylos" ir daro ją „žvaigžde", nepažįstama 
sau pačiai. Dar daugel metų visiems nepažįstamiesiems, 
kurie prisispyrę klausinės: „Gal jūs ponia Kiuri?" — abe
jingai, gniauždama pašokusią baimę, prisiversdama šalta
kraujiškai atsakinės: „Ne... Jūs apsirikote." 

Atsidūrusi tarp gerbėjų arba šios žemės viešpačių, ku
rie dabar laiko ją aukštesnio rango asmenybe, kaip ir jos 
vyras jaučia tik nuostabą, nuovargį, daugiau ar mažiau 
dangstomą nekantrumą, o visų labiausiai — mirtiną, sle
giantį nuobodulį, kai įkyrūs smalsuoliai ima postringau
ti apie jos atradimą ir talentą. 

Iš daugelio anekdotinių pasakojimų apie sutuoktinius 
Kiuri, vienas puikiausiai parodo jųdviejų požiūrį į, Pjero 
žodžiais tariant, „likimo malones". Sutuoktiniai pakviesti 
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pietų į Eliziejaus rūmus pas prezidentą Lubė. Iškilmių metu 
viena dama prieina prie Mari ir klausia: 

—- Ar nepageidautumėte, kad jus pristatyčiau Graiki
jos karaliui? 

Mari naiviai, mandagiai, bet pernelyg nuoširdžiai atsa
ko: 

— Argi tai būtina? 
Pastebėjusi damos apstulbimą, paskui su pasibaisėjimu 

suvokusi, jog toji dama, kurios ji iškart nepažino,— pati 
ponia Lubė, Mari nukaista, susizgrimba ir paskubomis 
išberia: 

— Na, taip... na, žinoma, išpildysiu jūsų pageidavimą!.. 
Tebūnie taip, kaip jūs norite. 

* * * 
Sutuoktiniai Kiuri ir vėl gyvena „kaip laukiniai": da

bar jie slapstosi nuo smalsuolių. Kaip niekad dažnai važi
nėja po nuošalius kaimus, o prireikus pernakvoti kokioje 
užeigoje, užsirašo svetimu vardu. 

Tačiau apgaulingiausia jų pačių išvaizda. Pamatęs tą 
nerangų, prastai apsirengusį vyriškį, stumiantį dviratį 
išduobtu Bretanės keliu, o šalia jauną valstietiškai apsitai
siusią moterį, kas galėtų pagalvoti, jog tai Nobelio premi
jos laureatai? 

Jų neatpažįsta netgi labiausiai patyrę žmonės. Vienas 
apsukrus amerikiečių žurnalistas sekė fizikų pėdomis, o 
kai prisivijo juos Puldiū miestelyje, sutrikęs stabtelėjo 
priešais žvejų trobą. Laikraščio siųstas, jis a tvyko pasi
kalbėti su ponia Kiuri, įžymia mokslininke. Kurgi ji? Rei
kia pasiteirauti... bent jau tos šaunios moteriškės, kuri 
sėdi basa prie durų ant akmeninių laiptelių ir krato iš 
kaimiškų brezentinių batelių smėlį. 

Moteriškė pakelia galvą, įsmeigia pelenų spalvos akis 
į neprašytą svečią... ir staiga — tas pats šimtuose, tūkstan
čiuose laikraščių nuotraukų matytas veidas. Tai ji! Repor
teris akimirką stovi lyg perkūno trenktas, paskui klaste-
lėja šalia Mari, išsitraukia užrašų knygutę. 

Pamačiusi, kad pabėgti neįmanoma, Mari paklūsta li
kimui ir ima trumpai atsakinėti į klausimus. Taip, juodu 
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su Pjeru Kiuri atrado radį. Taip, jie tęsia tiriamąjį darbą... 
Tačiau ji nenustoja kratyti smėlio iš batelių, daužo juos 

į akmenį, paskui apsiauna ant dailių, subraižytų į akmenis 
ir dyglius kojų. Kokia puiki proga žurnalistui! Kokia nuos
tabi galimybė nupiešti „buitinį" vaizdelį iš natūros! Ir ap
sukrusis žurnalistas giliau smeigia geluonį, apiberia bend
resnio pobūdžio klausimais. Kaip jis norėtų išpešti dau
giau žinių apie Mari jaunystę, apie darbo metodus, per
prasti Mokslui atsidavusios moters psichologiją! 

Bet tą pačią akimirką gražus Mari veidas aptemsta. 
Vienu sakiniu, tuo vieninteliu sakiniu, kurį ji dažnai kar
tos kaip lozungą, sakiniu, atspindinčiu jos būdą, gyvenimą, 
pašaukimą kur kas visapusiškiau nei ištisa knyga, Mari bai
gia pokalbį: 

— Turime domėtis mokslo faktais, o ne asmenybėmis! 

S e p t y n i o l i k t a s s k y r i u s 

KASDIENYBE 

Kiuri pavardė dabar „garsi". Pjeras ir Mari turi daugiau 
pinigų, bet mažiau laimingų akimirkų. 

Ypač prigeso ankstesnis Mari užsidegimas ir džiaugs
mas. Ji negali atsidėti mokslui kaip Pjeras. Kasdieniai 
įvykiai atsiliepia jos nuotaikai, nervams. 

Iškilmingas šurmulys, sukeltas dėl radžio ir Nobelio 
premijos, ją erzina, bet nė valandėlei nenustelbia gyveni
mą nuodijančio susirūpinimo dėl Pjero ligos. 

Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1905 metų sausio trisdešimt 
pirmą: 

Šiuo metu reumatas nekamuoja, bet vasarą buvo ištikęs 
toks baisus priepuolis, jog man teko atsisakyti kelionės j 
Švediją. Kaip matote, mudu neįvykdėme nė dalies savo 
įsipareigojimų Švedų akademijai. Tiesą pasakius, aš lai
kausi tik todėl, kad stengiuosi nepervargti fiziškai. Tokia 
pati ir žmonos padėtis, ir dabar nė svajoti nėra ko dirbti 
ištisomis dienomis kaip anksčiau... 

Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1905 metų liepos dvidešimt 
ketvirtą: 
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...Tebegyvename kaip žmonės, tvirtai pasiryžę nieko 
įdomaus nenuveikti. Stai jau ištisi metai, kai nieko nepa
dariau, ir negaliu sau skirti nė valandėlės laiko. Matyt, 
dar nesugalvojau, kaip apsisaugoti nuo tuščio laiko švais
tymo, o tai padaryti būtina. Tai žūtbūtinė protinio darbo 
sąlyga. 

Skausmai, regis, ne tiek reumatiniai, kiek neurasteni
niai. Dabar, kai pradėjau normaliau maitintis ir gerti stri-
chniną, jaučiuosi daug geriau. 

Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1905 metų rugsėjo devy
nioliktą: 

...Apsirikau sakydamas, jog pasitaisė sveikata. Jau 
buvo keli priepuoliai — sukelia menkiausias nuovargis. 
Kažin ar su tokia sveikata galėsiu kada nors rimtai dirbti 
laboratorijoje. 

Jau reikia pamiršti anų dienų atostogas, žavias, lengva
pėdiškas, beprotiškas, kai sutuoktiniai duodavosi keliais it 
mokiniai. Mari išsinuomoja trobą kaime netoli Paryžiaus, 
Sevrezo slėnyje. Ten ji slaugo vyrą, dukterį. 

Mari — poniai Peren (iš Sen-Remi-le-Ševrezo): 
...Aš nelabai patenkinta Irenos sveikata, ji vargiai tai

sosi po kokliušo: kartais vėl ima kosėti, nors jau tris mė
nesius gyvena kaime. Vyras tiek pervargęs, jog net nebei
na pasivaikščioti, ir mudu ištisai skaitome matematikos ir 
fizikos straipsnius. 

Irena dabar turi dviratuką ir jau gerai važinėja. Apsi
rengusi kaip berniukas ji taip mina pedalus, jog gražu pa
žiūrėti. 

Skausmų kamuojamas, nujausdamas gresiant rimtą pa
vojų, Pjeras be perstojo kremtasi, kad taip greit bėga lai
kas. Nejaugi šis dar palyginti jaunas vyriškis bijo mirties? 
Jis tarytum lenktyniauja su neregimu priešu. Kažkur įnir
tingai veržiasi. Švelniai skubina žmoną, užkrečia ją savo 
nerimu. Reikia paspartinti tyrimus, išnaudoti kiekvieną 
minutę, kuo daugiau laiko skirti darbui laboratorijoje. 

Mari laiko savo pareiga dirbti su dar didesniu įkarščiu, 
bet tai prašoka jos jėgas. 
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Jai teko sunki dalia. Prieš dvidešimt metų šešiolikame
tė lenkė, apkvaitusi nuo švenčių šurmulio, sugrįžo iš kaimo 
į Varšuvą pelnytis duonos kąsnio ir nuo tada įsikinkė į 
darbą. Visą jaunystę ji praleido vieniša ledinėje mansar
doje, palinkusi prie fizikos vadovėlių. O kai atėjo meilė, 
ir ši pasirodė glaudžiai susijusi su darbu. 

Vienodai degdama meile mokslui ir meile vyrui, Mari 
pasmerkė save gyvenimui be prošvaistės. Pjero jausmai 
jai kaip ir josios jam — tokie pat gilūs, j ie puoselėja tuos 
pačius idealus. Tačiau Pjeras praeity lig soties prisitingi-
niavo, išgyveno audringą jaunystę, liepsningas aistras. 
Mari ištekėjusi nė akimirkos nenukrypo nuo užsibrėžto 
tikslo, bet ir jai kartais užeidavo noras pagyventi be jo 
kių rūpesčių. Ji švelni motina ir žmona. Ji svajoja apie 
malonią atvangą, saldų poilsį, nedrumsčiamos ramybės 
dienas. 

Tokios Mari nuotaikos stebina ir piktina Pjerą. Pake
rėtas savo „atradimo" — talentingos gyvenimo draugės, 
jis tvirtai įsitikinęs, kad ji — kaip ir jis — turi visa širdi
mi aukotis idealams, kuriuos vadina „visagalėmis idėjo
mis". 

Mari jo klauso — visados klauso,— bet jaučiasi nu
vargusi ir dvasia, ir kūnu. Ji puola į neviltį, kaltina save 
protine negalia, „bukaprotiškumu". Iš teisybės viskas 
kur kas paprasčiau: ši trisdešimt šešerių metų moteris per
nelyg ilgai tramdė paprasčiausius žmogiškus jausmus, ir 
tie ėmė reikalauti savo teisių. Mari reikėtų kurį laiką ne
bebūti „ponia Kiuri", pamiršti radį, o tik valgyti, miegoti, 
nieko nebegalvoti . 

Tačiau tai neįmanoma. Kiekviena diena užkrauna naujų 
pareigų. 1904 metai bus nepaprastai sunkūs — ypač Mari, 
nes ji nėščia. Ji prašo vienintelės malonės — atleisti ją 
laikinai nuo paskaitų Sevro mokykloje. Vakare drauge su 
Pjeru grįždama iš laboratorijos nuvargusi, apsunkusi, kar
tais prisimena Varšuvą ir nusiperka mažutę skardinėlę 
presuotų ikrų, kurių nepaprastai , liguistai pasiilgsta. 

Į nėštumo pabaigą Mari visiškai išsenka. Išskyrus vy
rą, kurio sveikata neduoda ramybės, atrodo, niekas dau
giau jai nerūpi: nei gyvenimas, nei mokslas, nei būsimas 
kūdikis. Bronia, atvažiavusi iš Lenkijos slaugyti gimdyvės, 
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b Uv 0 sukrėsta, išvydusi tą pasikeitusią, palūžusią Mari. 
— Kam gi man dar vieną žmogų paleisti į pasaulį? — 

b e perstojo kartoja Mari.— Gyvenimas toks sunkus, toks 
b e vais is . Kam primesti jį nekaltai būtybei?.. 

Mari gimdo ilgai, skausmingai. Pagaliau 1904 metų 
§ rUodžio šeštą ateina į pasaulį putlus kūdikis juodais plau
kučiais. Ir vėl mergytė: Eva. 

Bronia iš paskutiniųjų stengiasi padėti jaunesniajai 
Ešeriai. Jos išorinė ramybė, blaivas protas truputį išblaš
ko Mari liūdesį. Išvažiuodama ji paliks namuose links-
m e s n ę nuotaiką. 

Naujagimės šypsniai ir žaidimai džiugina jauną moti-
n 3 - Jai patinka maži vaikučiai. Kaip ir gimus Irenai, ji su-
^ ašo į pilką sąsiuvinį pirmuosius Evos judesius, pirmuosius 
b u t u k u s , ir, mergytei augant, stiprėja Mari nervai. Per 
Prievartą pailsėjusi po gimdymo, ji vėl ima džiaugtis gyve-
n i r n u . Su ankstesniu, jau seniai nebepatirtu malonumu iš 
^ a U j o griebiasi prietaisų, o netrukus vėl pasirodo Sevre. 
A k i m i r k ą susvyravusi, tvirtu žingsniu žengia toliau. Ir 
V e l eina kančių keliu. 

Vėlei viskas jai įdomu: ir namai, ir laboratorija... Su 
u 2sidegimu ji seka įvykius, sukrečiančius tėvynę. Rusijo-
J e kyla 1905 metų revoliucija, ir lenkai, beprotiškos išsi-
V a d a v i m o vilties apimti, remia anticarinį sąjūdį. 

v Mari — Juzefui Sklodovskiui, 1905 metų kovo dvide-
S l r n t trečią: 

Kaip matau, tu tikiesi, jog šis sunkus išmėginimas bus 
P^hnkus mūsų kraštui. Taip mano ir Bronia su Kazimežu. 
KQd tik mūsų viltys išsipildytų! Aš to karštai trokštu ir be 
Perstojo apie tai galvoju. Šiaip ar taip, man rodos, reikia 
Tetnti revoliuciją. Siam tikslui nusiųsiu Kazimežui pinigų, 
n e s pati, deja, niekuo daugiau negaliu padėti. 

...Pas mus nieko nauja. Vaikai auga gerai. Mažoji Eva 
i I l Q žaJ miega ir ryžtingai priešinasi, jei guldau lopšin dar 
"^Užsnūdusią. Kadangi aš ne stoike, sūpuoju ant rankų, 

®' nurimsta. Ji nėmaž nepanaši į Ireną. Jos plaukai tam-
s ^ s ' akys mėlynos, o Irenos ligi šiol plaukai gana šviesūs ir 
aliys rudos su žalsvu atspalviu. 

Mes gyvename tame pačiame name ir dabar, pavasa-

riui atėjus, kartais išeinam į sodą. Šiandien labai gražus 
oras, ir tai juo maloniau, nes žiema buvo drėgna ir bjau
ri. 

Nuo vasario pirmos vėl pradėjau skaityti paskaitas Sev
re. Po pietų išeinu į laboratoriją, o iš ryto būnu namie, į 
Sevrą važiuoju tik dukart per savaitę^.. Namie turiu begalę 
darbo, be to, dar vaikai, paskaitos, laboratorija, stačiai 
neišmanau, ko pirmiausia griebtis. 

• 

* * * 
Nusistovėjo gražūs orai, Pjeras neblogai jaučiasi, Mari 

irgi geros nuotaikos. Stai puikiausia proga atlikti pernelyg 
ilgai atidėliojamą priedermę: nuvažiuoti į Stokholmą ir 
perskaityti pranešimą. Sutuoktiniai išsirengia į šlovingą 
kelionę, ir ši kelionė mūsų šeimai ilgainiui taps tradicinė. 

1905 metų birželio šeštą Pjeras Kiuri savo ir žmonos 
vardu skaito pranešimą Stokholmo mokslų akademijoje. 
Jis kalba apie radžio atradimo padarinius: iš esmės pasikei
tę pagrindiniai fizikos vaizdiniai, chemijos srityje gimu
sios drąsios hipotezės apie energijos, sukeliančios radio
aktyvumo reiškinius, šaltinius. Rastas išeities taškas ligi 
šiol nepaaiškinamiems geologijos ir meteorologijos reiš
kiniams įminti. Pagaliau biologijoje gauta gerų rezultatų 
švitinant radžio spinduliais vėžines ląsteles. 

Radis praturt inęs Žinių lobyną ir pasitarnavęs Gėriui. 
Bet ar jis negalįs tarnauti ir Blogiui? 

...Galima numanyti,— baigdamas sako Pjeras,— jog 
patekęs į nusikalstamas rankas, radis būtų labai pavojin
gas, ir čia kyla klausimas: ar gamtos mįslių pažinimas nau
dingas žmonijai, ar žmonija pakankamai subrendusi, kad 
sugebėtų deramai juo naudotis, ar tas pažinimas nebus jai 
pražūtingas? Siuo požiūriu itin pamokomas Nobelio atra
dimų pavyzdys: galingų sprogmenų dėka žmonės atlieka 
nuostabius darbus. Tačiau nusikalstamų politinių veikėjų, 
kurie stumia tautas į karą, rankose jie tampa siaubinga 
griovimo priemonė. 

Aš esu iš tų, kurie kaip ir Nobelis mano, jog nauji atra
dimai duos žmonijai daugiau gėrio negu blogio. 
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Švedų mokslininkų priėmimas sutuoktiniams Kiuri pa
tiko. Jie būgštavo iškilmių, bet ši tolima kelionė buvo 
betikėtai maloni. Jokių susibūrimų, nedaug oficialių asme
nų. Pjeras ir Mari pavažinėjo po įspūdingą šalį, pasišnekėjo 
Su mokslininkais. Išvyko namo sužavėti. 

Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1905 metų liepos dvidešimt 
ketvirtą: 

...Mudu su žmona ką tik sugrįžome iš labai malonios 
kelionės į Švediją. Neturėjome jokių rūpesčių ir gerai 
Pailsėjome. Beje, birželio mėnesį Stokholme buvo beveik 
tuščia, tad oficialioji dalis gerokai supaprastėjo. 

Švedija — ežerų ir fiordų kraštas, žemės labai nedaug; 
Pušys, morenos, raudonos rastinės trobos — gana vieno
das, bet labai gražus ir akiai malonus peizažas. Mūsų ke
lionės metu jau nebebuvo naktų — beveik visą laiką švie
tė rudeninė saulė. 

Vaikai ir tėvas sveiki, mudu su žmona jaučiamės ge
riau... 

* * * 
Kelermano bulvaro namelyje, kaip tvir tovė saugomame 

Huo neprašytų svečių, Pjeras ir Mari tebegyvena atsitvė
rę nuo visuomenės. Namų rūpesčiai sumažinti iki pačių 
būtiniausių. Ateinanti darbininkė nudirba visus juodus 
darbus. Viena tarnaitė, visų galų meistrė, ir verda valgius, 
ir paduoda į stalą. Ji spokso į susikaupusius keistų šeimi
ninkų veidus, veltui t ikėdamasi sulaukti malonaus atsi
liepimo apie keptą jautieną ar bulvių tyrę. 

Kartą nebeištverusi ši šauni moteriškė kreipiasi į Pjerą 
ir tvirtai pareikalauja pagirti ką tik gardžiai sušveistą bifš
teksą. Tačiau atsakymas ją apstulbina. 

— Ar aš valgiau bifšteksą? — sumurma mokslininkas, 
baskui ramiai priduria: — Visai galimas daiktas!.. 

Netgi labiausiai apsikrovusi darbais, Mari ištaiko laiko 
pasirūpinti vaikais. Profesijos priversta patikėti dukteris 
tarnaičių globai, vis dėlto ji pati pirmiausia patikrina, ar 
Irena ir Eva gerai išmiegojo, sočiai pavalgė, ar nupraustos 
ir sušukuotos, ar nepersišaldžiusios, ar šiaip neserga, ir 

tik tada nusiramina. Beje, jeigu ji pamirštų jomis pasido
mėti, Irena sugebėtų save priminti! Tas vaikas — tikra 
despotė. Ji pavydžiai laiko apsiglėbusi motiną ir būna labai 
nepatenkinta, kai ši rūpinasi „maže". Žiemą Mari klajoja 
po visą Paryžių, ieškodama Irenos mėgstamųjų renetų 
arba bananų ir nedrįsdama grįžti namo tuščiomis ranko
mis. 

Vakarus sutuoktiniai dažniausiai praleidžia namie. Su 
chalatais, įsispyrę į šlepes, sklaido mokslinius žurnalus, 
užrašų knygutėse atlieka sudėtingus skaičiavimus. Vis 
dėlto juos galima susitikti dailės parodų salėse, o septynis 
ar aštuonis kartus per metus jie ištaiko porą valandų nu
eiti į koncertą, teatrą. 

Dvidešimto amžiaus pradžioje Paryžiuje buvo nuosta
bių aktorių. Pjeras ir Mari laukia, kada efemeriškai pasi
rodys Duzė. Munė-Siuli iškalba, Saros Bernar menas juos 
jaudina kur kas mažiau negu Ziuli Barte, Žanos Grenjė 
natūrali vaidyba ar Liusjeno Gitri vidinė jėga... 

J ie seka „avangardistų" spektaklius, visada palankiai 
priimamus universiteto dėstytojų. „Kūrybos teatre" Siuza-
na Deprė vaidina Ibseno dramų herojes, Liunjė Poė stato 
„Tamsos viešpatiją". Iš tokių spektaklių Pjeras ir Mari 
sugrįžta patenkinti... ir kelias dienas jaučiasi kaip nesavi. 
Daktaras Kiuri juos pasitinka su šelmiška šypsena. Senas 
Voltero gerbėjas nelabai vert ina dvasines kančias, įdėmiai 
nužvelgia jųdviejų ištįsusius veidus ir paprastai neištveria 
nepasakęs: 

— Svarbiausia, nepamirškite, kad buvote nuėję savo 
malonumui! 

Domėjimasis mistika ir mokslininkams būdingas smal
sumas tuo metu nuveda abu Kiuri keistu keliu: jie dalyvau
ja spiritistų seansuose, kuriuos rengia įžymus mediumas 
Euzapijas Paladinas. Bet jie tik stebi iš šalies. Mėgina iš
siaiškinti tą pavojingą pažinimo sritį. Ypač Pjeras karštai 
domisi tais bandymais ir, sėdėdamas tamsoje, stengiasi 
išmatuoti esamų ar tariamų objektų „levitaciją". 

Tie bandymai drumsčia jo bešališką protą. Jiems ne
būdingas laboratorinių eksperimentų tikslumas ir dėsnin
gumas. Kartais mediumas pasiekia stulbinančių rezultatų, 
ir abu mokslininkai beveik juo patiki. Bet staiga jie paste-
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bi bjaurią apgaulę, ir iš naujo ima viršų skepticizmas. Ga
lutinė jų nuomonė niekam nežinoma. Po kelerių metų Mari 
visiškai nustoja domėtis tais reiškiniais. 

Sutuoktiniai Kiuri vengia priėmimų ir nesirodo aukš
tuomenėje. Bet ne visada gali atsisakyti oficialių pietų ar 
banketų, rengiamų užsienio mokslininkų garbei. Todėl kar
tais Pjeras nusivelka savo kasdienius storus vilnonius dra
bužius ir apsitaiso fraku, o Mari — vakarine suknele. 

Ši juodo grenadino suknia su fajiniu pamušalu tarnau
ja ilgus metus, tik retkarčiais ją „atnaujina" kokia pigi 
siuvėja: padabina arba raukčiais, arba — kokia drąsa! — 
juodu veliūru ir baltais Šantiji nėriniais. Elegantiška mo
teris nužvelgtų ją su pasigailėjimu: Mari neišmano madų 
ir neturi skonio. Tačiau įgimtas santūrumas ir kuklumas 
gelbsti Mari nuo priekabaus stebėtojo akies ir suteikia 
jos apdarui savitą stilių. Kai ji nusimeta tikrai neestetišką 
laboratorinę aprangą, pasipuošia savo „pasvirais", susišu
kuoja aukštyn pelenų spalvos plaukus ir nedrąsiai pasi
kabina ant kaklo subtilaus darbo auksinį koljė, Mari nuos
tabi. Staiga išryškėja grakštus liemuo, nušvinta dvasingas 
veidas. Greta Mari blyškia iškilia kakta ir išraiškingu žvil
gsniu kitų moterų grožis nenublankšta, bet daugelis jų 
atrodo lėkštos ir prasčiokės. 

Vieną vakarą, prieš j iems išeinant iš namų, Pjeras neįp
rastai atidžiai apžiūri Mari figūrą, dailų kaklą, nuogas, 
tokias moteriškas ir taurių formų rankas. Liūdesio, grau
žaties šešėlis šmėkštelėja to pakumpusio vyriškio veidu. 

— Gaila...— sukužda jis.— Kaip tau tinka šitie drabu
žiai! 

Ir atsidusęs priduria: 
— Ką beveiksi, mes neturime laiko... 

;k >k >Į< 

Tais retais atvejais, kai Mari kviečiasi svečių, ji sten
giasi, kad vaišės būtų prideramos, o namuose — kuo jau
kiau. Susirūpinusi klaidžioja Muftaro ar Alezijos gatvėje 
tarp vežimėlių su ankstyvosiomis daržovėmis. Pasirenka 
geriausių vaisių, rimtai klausinėja pienininką, kurie sūriai 
gardžiausi. Paskui gėlių parduotuvėje prisiperka tulpių, 
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alyvų... Parėjusi namo, daro puokštes, tarnaitė tuo tarpu 
susijaudinusi gamina truputį ištaigingesnius nei paprastai 
valgius, o vietinis konditeris iškilmingai atneša ledų. 

Toje darbo aplinkoje net kukliausias susibūrimas suke
lia didžią sumaištį. Paskutinę akimirką Mari apžiūri pa
dengtą stalą, perstumdo baldus... 

Mat sutuoktiniai Kiuri pagaliau turi baldus! Šeimyni
niai krėslai, kurių buvo atsisakyta Glasjerės gatvėje, labai 
pritiko Kelermano bulvare. Raudonmedžio sofos riestomis 
kojomis, t rauktos senoviniu jūros žalumo aksomu,— ant 
vienos miega Irena,— Restauracijos stiliaus krėslai teikia 
žavesio šviesiais apmušalais išklijuotai svetainei. 

Ypatingi svečiai — pravažiuojantys užsienio moksli
ninkai arba lenkai, atvežę naujienų Mari. Kartais ponia 
Kiuri rengia vaikų šventes, kad laukinuke Irena turėtų 
pramogų. Kalėdų eglutė, papuošta girliandomis, auksuo
tais riešutais ir spalvotomis žvakutėmis, palieka jaunajai 
kartai neišdildomus prisiminimus. 

Kiuri namuose būna renginių, nepalyginamai įspūdin
gesnių nei ugnimis žėrinti eglutė. Ateina elektrikai, sus
tato valgomajame teatrinius prožektorius, iškabina elek
tros lemputes. Po pietų, stebint sutuoktiniams Kiuri ir ke
liems draugams, tų prožektorių šviesa glamonės šydais 
plevenančią šokėją, vaizduojančią tai liepsną, tai gėlę, 
tai paukštį, tai fėją... 

Šokėją Loi Fuler, „šviesos fėją", kerinčią Paryžių savo 
fantastiškomis išmonėmis, su fizikų šeima sieja neįpras
ta draugystė. Perskaičiusi laikraščiuose, jog radis švyti, 
Foli Beržero žvaigždė publikai suintriguoti sugalvojo sen
sacingą fosforescuojantį kostiumą. Ji kreipėsi patarimo 
į sutuoktinius Kiuri. Naivus laiškas pralinksmino moks
lininkus: jie paaiškino šokėjai, kodėl jos „plaštakės spar
nų iš radžio" projektas neįgyvendinamas. 

Amerikietė Loi Fuler, kas vakarą lydima nepaprasto 
pasisekimo, nustebino savo nuoširdžius konsultantus. Ji 
nesigyrė susirašinėjanti su Kiuri, nepakvietė jų į Foli Ber-
žerą pasižiūrėti savo spektaklio, bet parašė Mari: „Aš ga
liu tik vienaip atsidėkoti jums už atsakymą. Leiskite kurį 
vakarą pašokti tik judviem". 

Pjeras ir Mari sutinka. Ir štai toji savotiška, atsainiai 
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apsirengusi mergina kalmukės veidu, nė kiek nepasidažiu
si, melsvomis vaikiškomis akimis skambina į jų duris, lydi
ma būrio elektrikų su visais jų įrengimais. Truputį sune
rimę, sutuoktiniai užleidžia butą įsibrovėliams ir išeina į 
laboratoriją. O Loi Fuler kelias valandas triūsia, reguliuo
ja apšvietimą, iškabina atsivežtas užuolaidas ir kilimus, 
kad nedideliame dviejų mokslininkų valgomajame galėtų 
parodyti savo įstabų spektaklį. 

Rūstus namelis pašaliniams uždaromis durimis įsileido 
miuzikholo deivę. Tai atsitiko todėl, kad Loi — subtilios 
dvasios žmogus. Ji visada nuoširdžiai žavėjosi Mari Kiuri, 
mainais nepageidaudama jokio atsidėkojimo, priešingai — 
pati stengėsi kuo nors praversti , suteikti malonumą. Nie
kur nesigarsindama, ji dar sykį šoko Kelermano bulvare. 
Artimiau susipažinę su Loi Fuler, Pjeras ir Mari ėmė lan
kytis pas ją. Ten jie susitiko Ogiustą Rodeną ir užmezgė 
su juo draugiškus santykius. Vėliau ne kartą galėdavai ma
tyti Pjerą, Mari, Loi Fuler ir Rodeną ramiai šnekučiuojant 
skulptoriaus dirbtuvėje tarp jo lipdinių ir marmurinių 
skulptūrų. 

>Į< >Į< >fc 

Kelermano bulvaro namelyje dažnai lankosi septyni ar 
aštuoni artimi draugai: Andrė Debjernas, Žanas Perenas 
su žmona, geriausia Mari bičiule, Zoržas Jurbenas, Polis 
Lanževenas, Emė Kotonas, Zoržas Sanjakas, Šarlis Eduaras 
Gijomas, kelios Sevro mokyklos studentės... Mokslininkai, 
vien mokslininkai! 

Sekmadieniais, po pietų, kai geras oras, visas moksli
ninkų būrelis susirenka sode. Mari su kokiu rankdarbiu 
atsisėda paunksnėje šalia Evos vežimėlio. Tačiau adymas 
ar siuvimas netrukdo jai sekti bendro pokalbio, kuris bet 
kuriai kitai moteriai atrodytų mįslingesnis už kinų kalbą. 

Tai metas, kai keičiamasi paskutinėmis naujienomis ir 
paskalomis apie radžio spindul ius—„alfa" , „beta", „ga
ma"... Perenas, Debjernas ir Jurbenas kalba su užsidegimu. 
Jie stengiasi atskleisti radžio spinduliuojamos energijos 
šaltinį. Jį paaiškinti galima arba atsisakius Karno principo, 
arba energijos tvermės dėsnio, arba elementų nekintamu-
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mo dėsnio. Pjeras iškelia branduolių virsmo hipotezę, bet 
Jurbenas šūkauja. Jis nieko nenori girdėti ir karštai gina 
savo požiūrį. O kaip sekasi dirbti Sanjakui? Ką nauja nu
veikė Mari, t irdama radžio atominę masę? 

Radis!.. Radis!.. Radis!.. Tas magiškas žodis skamba de
šimt, dvidešimt kartų, eina iš lūpų į lūpas, kartais sukelda
mas Mari liūdesį: nevykusiai parikiavo likimas, radį pa
darydamas stebuklinga medžiaga, o polonį, pirmąjį sutuok
tinių Kiuri atrastą elementą,— nestabiliu antraeilės svar
bos elementu. Lenkų patriotė norėtų, kad šlovę užsika
riautų polonis su savo simboliniu pavadinimu. 

Tie nežemiški pokalbiai kartais nutrūksta, kai daktaras 
Kiuri įsišneka apie politiką su Debjernu ir Lanževenu. Jur
benas draugiškai erzina Mari , krit ikuoja pernelyg kuklią 
jos suknelę, priekaištauja, kad ji be reikalo nevert ina ko
ketavimo, ir jauna moteris klausosi, naiviai stebėdamasi 
tokiu netikėtu pamokslu. Žanas Perenas, kuriam laikui 
pamiršęs atomus ir „nykstamuosius dydžius", pakelia gra
žų dvasingą veidą ir visu balsu užtraukia savo dievinamo
jo Vagnerio „Reino aukso" ir „Niurnbergo meisterzinge-
rių" arijas. Tolėliau, sodo gale, ponia Peren seka pasakas 
savo vaikams Alinai ir Fransua, taip pat jų žaidimų drau
gei Irenai. 

Perenų ir Kiuri šeimos susitinka kas dieną. Jų namai 
stovi šalia vienas kito, ir tik vijoklinėmis rožėmis apsiraiz
giusi pinučių tvora skiria jų sodus. Kai Irenai prireikia ką 
nors skubaus pranešti savo draugams, ji šaukia juos „prie 
pinučių". Pro surūdijusius tvoros virbus jie dalijasi šoko
lado plytelėmis, žaislais, paslaptimis, laukdami to meto, 
kada galės kaip ir suaugusieji kalbėti apie fiziką. 

^ ^ ^ 

Sutuoktiniams Kiuri prasideda nauja era. Pagaliau Pran
cūzija juos pastebėjo ir ketina paremti jų mokslo tiriamąjį 
darbą. 

Pirma ir būtina pakopa — Pjero priėmimas į Mokslų 
akademiją. Mokslininkas antrąsyk sutinka patirti sunkų 
išmėginimą ir apeiti visus akademikus. Pjero šalininkai, 
būgštaudami, kad jis neįsigyventų į „pavyzdingo kandi-
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dato" vaidmenį, apiberia jį nerimastingais patarimais. 

E. Maskaras — Pjerui Kiuri, 1905 metų gegužės dvide
šimt antrą: 

Brangusis Kiuri, 
...Jūs, savaime suprantama, pirmas kandidatas, neturite 

rimtų varžovų, ir jūsų išrinkimas nekelia abejonių. 
Vis dėlto būtina suimti save į nagą ir apeiti akademijos 

narius, o jeigu kurio nerasite namie, palikite vizitinę kor
telę su užlenktu kampu. Pradėkite kitą savaitę, ir per porą 
savaičių užbaigsite savo vargus. 

E. Maskaras — Pjerui Kiuri, 1905 metų gegužės dvide
šimt penktą: 

Brangusis Kiuri, darykite, ką išmanote, bet kryžiaus 
kelius per akademikus žūt būt reikia pereiti iki birželio 
dvidešimtos, nors imkite ir nusisamdykite automobilį. 

Jūsų argumentai iš esmės labai puikūs, bet reikia daryti 
kai kurių nuolaidų ir praktinio gyvenimo reikalavimams. 
Jums derėtų pagalvoti ir apie tai, jog, būdamas akademi
kas, jūs galėsite pasitarnauti ir kitiems. 

1905 metų liepos trečią Pjeras Kiuri išrenkamas į Moks
lų akademiją. Vis dėlto dvidešimt du akademikai balsavo 
už jo varžovą poną Zernė. 

Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1905 metų liepos dvidešimt 
ketvirtą: 

...Aš atsidūriau Akademijoje prieš savo ir Akademijos 
valią. Apvažiavau visus akademikus, palikau vizitines kor
teles ten, kur nieko neradau namie, ir visi man tvirtino, 
jog gausiu penkiasdešimt balsų. O aš vos nesužlugau! 

...Ką beveiksi! Toje įstaigoje nieko nedaroma papras
tai, be intrigų. Prieš mane buvo labai gerai surengta nedi
delė kampanija, be to, savo vaidmenį atliko klerikalai ir 
tie, kurie mano, jog per mažai numyniau slenksčių. S. mane 
paklausė, kurie akademikai balsuos už mane, ir aš atsakiau: 
„Nežinau, aš jų neklausiau".— „Tai šit kaip, jūs netgi nesi
teikėte paklausti!" Ir pasklido gandas, kad aš— „pasipū
tėlis"... 
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Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1905 metų spalio šeštą: 
...Pirmadienį buvau Akademijoje, bet dabar atvirai sa

ve klausiu, ko aš ten buvau nuėjęs. Neturiu ten gerų pažįs
tamų, posėdžiai visiškai neįdomūs. Puikiai jaučiu, jog ta 
aplinka man svetima. 

Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1905 metų spalį: 
Dar nesupratau, kam reikalinga Akademija. 

Gana santūriai vert indamas įžymiąją mokslininkų drau
giją, Pjeras gyvai domisi universitetu, kuris priima kele
tą nutarimų jo labui: nuo to priklauso jo darbas. 1904 me
tais rektorius Liaras išsikovojo, kad Pjerui būtų įsteigta 
fizikos katedra. Štai pagaliau ilgai lauktoji nuolatinio dės
tytojo vieta! Prieš priimdamas šį paaukštinimą, Pjeras 
klausia, ar pr ie katedros bus laboratorija. 

Laboratorija? Kokia laboratorija? Apie laboratoriją 
negali būti ir kalbos! 

Nobelio premijos laureatams, radžio atradėjams, aki
moju darosi aišku, jog, perėjęs iš Fizikos, chemijos ir gam
tos mokslų mokyklos į Sorboną, Pjeras nebegalės dirbti 
mokslo tiriamojo darbo. Naujajam profesoriui nebėra dar
bo vietos, o abu kambariai Fizikos mokykloje, savaime 
suprantama, ati teks jo pareigų perėmėjui. Pjerui belie
ka daryti tyrimus gatvėje. 

Dailiu braižu Pjeras rašo mandagų, bet griežtą laišką. 
Kadangi siūlomoje vietoje nenumatyta nei darbo patalpų, 
nei kreditų tiriamajam darbui, jis atsisako katedros. Ver
čiau jis pasilieka Fizikos mokykloje apsikrovęs paskaito
mis, bet užtat išsaugo mažytę patalpą, kur gali šiaip ne 
taip darbuotis kartu su Mari. 

Ir vėl derybos. Universitetas daro kilnų gestą ir krei
piasi į Deputatų rūmus, prašydamas įsteigti laboratoriją 
ir suteikti šimto penkiasdešimt tūkstančių frankų kreditą. 
Projektas priimamas... ar beveik priimamas. Sorbonoje 
tikrai nesą patalpos Pjerui, bet Kiuvjė gatvėje būsianti 
pastatyta dviejų kambarių laboratorija. Ponui Kiuri ski
riamas dvylikos tūkstančių frankų metinis kreditas, be to, 
įrengimams išmokama trisdešimt keturi tūkstančiai fran
kų. 
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Būdamas naivus, Pjeras įsivaizduoja, kad už tuos „kre
ditus įrengimams" jisai prisipirks prietaisų, papildys me
džiaginę bazę. Taip, galės šį tą nusipirkti , bet tik už tuos 
pinigus, kurie liks, iš visos nedidelės sumos atskaičiavus 
naujojo pastato kainą. Valdžios akimis žiūrint, ir pastatas, 
ir įrengimai — tas pat! 

Šitaip oficialūs projektai įgyvendinami praktiškai. 

Pjeras Kiuri — Zoržui Guji, 1905metų sausio trisdešimt 
pirmą: 

Fizikos mokykloje išsaugojau du kambarius darbui, be 
to, kieme man statomi dar du. Jie atsieis dvidešimt tūks
tančių trankų, kurie išskaičiuojami iš kredito, skirto įren
gimams pirkti. 

Pjeras Kiuri —Zoržui Guji, 1905 metų lapkričio sep
tintą: 

Rytoj pradedu skaityti paskaitų kursą, bet sąlygos ban
dymams labai blogos: auditorija Sorbonoje, o laborato
rija — Kiuvjė gatvėje. Be to, toje auditorijoje dėstomi ir 
kiti dalykai, tad pasiruošti paskaitoms galiu tik iš pat ry
to. 

Jaučiuos nei gerai, nei blogai. Bet labai greit nuvargstu, 
esu visiškai nedarbingas. Žmona, priešingai, nepaprastai 
energinga: rūpinasi vaikais, važinėja į Sevrą, dirba labo
ratorijoje. Ji nesugaišta veltui nė minutės ir kur kas dau
giau negu aš dirba laboratorijoje, kur praleidžia didžiąją 
dienos dalį. 

Šykšti vyriausybė pagaliau skiria Pjerui Kiuri dėstyto
jo vietą, labai sunkiai duoda darbo patalpas, atstu nuo 
universiteto stato dviejų kambarių laboratoriją, nors iš 
anksto žinoma, kad to per maža. 

Viena turtinga moteris, sujaudinta beviltiškos Pjero 
padėties, siūlo sutuoktiniams savo pagalbą, žada pastatyti 
jiems institutą kur nors ramiame priemiestyje. Atgimus 
viltims, Pjeras Kiuri išdėsto jai savo planus ir norus. 

Pjeras Kiuri — poniai X., 1906 metų vasario šeštą: 
Ponia, 
štai tie nurodymai, kuriuos jūs prašėte parengti apie 
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mano svajojamą laboratoriją. Tie nurodymai anaiptol ne 
galutiniai, juos galima keisti pagal situaciją, vietą ir ištek
lius, kurių mes galime tikėtis. 

Labai pageidavome statyti laboratoriją kur nors už 
miesto, nes mums be galo svarbu gyventi su vaikais ten, 
kur dirbame. Ir vaikams, ir laboratorijai reikalingas nuo
latinis dėmesys. Ypač sunku mano žmonai, kai namai ir 
laboratorija toli vieni nuo kitų. Kartais jai pritrūksta jė
gų vilkti tą dvigubą naštą. 

Ramus gyvenimas už Paryžiaus ribų labai palankus 
mokslo tiriamajam darbui, ir laboratorijos tik laimėtų, jei 
būtų iškeltos į užmiestį. O gyvenimas mieste, priešingai, 
pražūtingas vaikams, ir žmonai sunku juos auginti tokio
mis sąlygomis. 

Mes labai sujaudinti jūsų dėmesio. 
Teikitės priimti, ponia, mano padėką ir pagarbiausius 

sveikinimus. 

Sis kilnus planas lieka neįgyvendintas. Praslinks dar 
aštuoneri metai, kol Mari pagaliau gaus tinkamas patalpas 
radioaktyvumui tirti — tas patalpas, kurių Pjeras jau nebe
pamatys. Ir Mari visada degs mintis, kad jos gyvenimo 
draugas ligi paskutinės akimirkos bergždžiai laukė tokios 
laboratorijos, puoselėjo tą vienintelę svajonę. 

Apie tą dviejų kambarių laboratoriją Kiuvjė gatvėje, 
suteiktą Pjerui mirties valandą, Mari vėliau rašys: 

Nejučia apima kartėlis pagalvojus, jog ši malonė jam 
buvo pirma ir paskutinė, jog vienas puikiausių prancūzų 
mokslininkų niekada neturėjo tinkamos laboratorijos, nors 
jo talentas pasireiškė jau tada, kai jam buvo dvidešimt 
metų. Žinoma, jeigu jis būtų nugyvenęs ilgiau, anksčiau 
arba vėliau jam būtų sudarytos patenkinamos darbo są
lygos, tačiau, būdamas keturiasdešimt septynerių metų, 
jis jų neturėjo. Ar gali įsivaizduoti žmonės, kokia širdgė
la graužia nesavanaudišką ir atsidavusį didžių dalykų kū
rėją, kai amžinas išteklių trūkumas neleidžia įgyvendinti 
jo svajonės? Argi negelia širdies pagalvojus, kaip negrąži
namai švaistomas didžiausias tautos turtas — jos geriausių 
sūnų talentas, jėgos ir ryžtas? 

...Tiesa, radis buvo atrastas tokiomis sąlygomis, kurios 
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anaiptol nežadėjo sėkmės, o barakas, kur tai įvyko, tapo 
legendinis. Bet šis romantiškas priedas toli gražu nepa
gelbėjo darbui: jis tik nualino mus ir užvilkino atradimą. 
Turėdami geresnes sąlygas, tą patį penkerių metų darbą 
būtume padarę per dvejus metus ir be tokios įtampos. 

* * * 
Iš visų ministerijos nutarimų tik vienas tikrai nudžiu

gina sutuoktinius Kiuri. Nuo šiol Pjeras turės tris bendra
darbius: adjunktą, asistentą, laborantą. Adjunktu paskirta 
Mari. 

Ligi šiol jauna moteris laboratorijoje buvo tik paken
čiama. Visus darbus, susijusius su radžio atradimu, Mari 
atliko neturėdama jokių pareigų ir negaudama atlyginimo. 
1904 metų lapkričio mėnesį tvirta padėtis ir metinis dviejų 
tūkstančių keturių šimtų frankų atlyginimas suteikia jai 
teisę oficialiai įeiti į vyro laboratoriją. 

Prancūzijos universitetas: 

Ponia Kiuri, mokslų daktarė, nuo 1904 metų lapkričio 
pirmos dienos skiriama fizikos darbų vadove (prie pono 
Kiuri katedros) Paryžiaus universiteto gamtos mokslų fa
kultete. 

Eidama šias pareigas, nuo 1904 metų lapkričio mėnesio 
ponia Kiuri gauna dviejų tūkstančių keturių šimtų frankų 
metinį atlyginimą. 

Sudie, barake!.. Pjeras ir Mari perveža visą aparatūrą 
į Kiuvjė gatvę. Senasis barakas toks brangus jų širdims, 
primena tiek darbo ir laimės dienų, jog, susikibę už paran
kių, j ie dar ne kartą ateis pasižiūrėti į drėgnas sienas ir 
tręštančias lentas. 

Juodu prisitaiko prie naujų gyvenimo sąlygų. Pjeras 
ruošiasi paskaitoms. Mari kaip ir anksčiau dėsto Sevre. 
J ie susitinka ankštoje Kiuvjė gatvės laboratorijoje, kur 
darbuojasi Andrė Debjernas, Alberas Labordas, amerikie
tis profesorius Djuenas, keli asistentai ir studentai. Ir vy
ras su žmona palinksta prie tikslių prietaisų. 

Mudu, ponia Kiuri ir aš, dirbame: tiksliai dozuojame 
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radį, matuodami jo spinduliuojamą emanaciją,— rašo Pje
ras 1906 metų balandžio keturioliktą.— Atrodo menknie
kis, bet štai jau keli mėnesiai, kai ėmėmės darbo, o tik 
dabar pradedame gauti gerus rezultatus. 

Mudu, ponia Kiuri ir aš, dirbame... 
Šie žodžiai, Pjero parašyti penkios dienos prieš mirtį, 

išreiškia visą jųdviejų neišardomos vienybės esmę ir gro
žį. Kiekvienas žingsnis darbe, kiekvienas nusivylimas ir 
kiekvienas laimėjimas dar labiau suartina tą vyrą ir mo
terį. 

Argi dar nepakankamai apsakiau, koks žavus, kupinas 
abipusio pasitikėjimo ir geros valios jų bendradarbiavi
mas? Didžios idėjos ir įvairiausios mintys tolydžio kyla čia 
Mari , čia Pjerui, ir juodu apiberia vienas kitą klausimais, 
pasiūlymais, patarimais. Taip pat smagiais sveikinimais 
ir draugiškais priekaištais... Tuos du talentingus, vienas 
kitą dievinančius žmones jungia nuostabus, nevaržomas 
bendradarbiavimas, kuris galbūt subtiliausiai išreiškia jų 
meilės didybę. 

Kiuvjė gatvės laboratorijoje,— neseniai parašė man jų 
asistentas Alberas Labordas,— aš dirbau prie gyvsidabrio 
aparatūros. Ten buvo ir Pjeras Kiuri. Ateina ponia Kiuri, 
ima apžiūrinėti vieną prietaiso detalę ir iš pradžių nesu
pranta jos paskirties. Beje, detalė labai paprasta. Kai jai 
paaiškinama, ji atkakliai su tuo nesutinka ir detalę išpei
kia. Tada Pjeras Kiuri žaismingai ir meiliai pasipiktinęs 
sušunka: „O! Klausyk, Mari!" Man tas šūktelėjimas tebes
kamba ausyse, tad norėčiau, kad ir jūs pajustumėte jo 
niuansą. 

Po kelių dienų bendradarbiai įklimpo į kažin kokią 
matematikos formulę ir kreipėsi pagalbos į mūsų moky
toją. Sis patarė jiems palaukti ponios Kiuri, kuri, pasak 
jo, taip puikiai išmananti integralinį skaičiavimą, jog be
regint išvaduosianti iš bėdos. Ir iš tikrųjų ponia Kiuri per 
kelias minutes išsprendžia sudėtingą lygtį. 

Kai Pjeras ir Mari vieni du, jų švelnių jausmų šiluma 
nuskaidrina ir jųdviejų veidus, ir santykius. Tos stiprios 
asmenybės, tie skirtingi charakteriai — jis romesnis, sva-
jingesnis, ji aistringesnė, žemiškesnė — neužgožia vienas 
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kito. Per vienuolika bendro gyvenimo metų jiems retai 
tekdavo griebtis „abipusių nuolaidų", kurių, kaip sakoma, 
neišvengia nė viena šeima. Savaime suprantama, jie vieno
dai galvoja apie viską ir sutartinai tvarko net smulkiau
sius kasdieniškus reikalus. 

Kartą jų šeimos draugė užėjusi klausia, ar gali išsives
ti Ireną pasivaikščioti, ir Pjeras, nedrąsiai, beveik nuolan
kiai šypsodamas, atsako: „Nežinau... Mari dar negrįžo, o 
neatsiklausęs jos, nieko negaliu jums pasakyti" Kitą kartą, 
pas juos susirinkus mokslininkams, Mari, paprastai nela
bai šneki, įsileidžia į kažkokią mokslinę diskusiją, bet stai
ga nukaista, sumišusi nutyla, pasigręžia į vyrą, kad to
liau kalbėtų jis — ji tvirtai įsitikinusi, jog Pjero nuomo
nė tūkstantįsyk vertesnė negu jos. 

Viskas susiklostė taip ir net geriau, nei buvau svajoju
si mūsų bendro gyvenimo pradžioje,— rašo ji vėliau.— 
Kuo toliau, tuo labiau žavėjausi jo nepaprastomis dorybė
mis, tokiomis retomis, tokiomis tauriomis, kad kartais 
man atrodydavo, jog jis, ko gero, vienintelis žmogus, ku
riam svetima ir tuštybė, ir smulkmeniškumas — trūkumai, 
būdingi tiek jai, tiek kitiems. Ir nors į juos žiūri atlaidžiai, 
vis dėlto sieki tobulybės, idealo. 

* * * 
Giedros, saulėtos 1906 metų Velykos. Pjeras ir Mari 

praleidžia kelias dienas gryname ore, ramioje troboje Sen-
Remi-le-Ševreze. Vėl prisimena senus kaimo gyvenimo 
papročius. Kas vakarą kartu su dukromis eina į gretimą 
ūkį pieno, ir Pjeras juokiasi žiūrėdamas, kaip keturiolikos 
mėnesių Eva, tolydžio klupdama, atkakliai tipena išdžiūvu
siomis pravėžomis. 

Sekmadienį, tolumoj gaudžiant varpams, sutuoktiniai 
dviračiais važiuoja į Por Ruajalio mišką. Parsiveža žydin
čių magnolijų šakelių ir puokštes vėdrynų. Kitą dieną Pje
ras ilsisi, nuvargęs po vakarykščios, tingiai tyso pievoje. 
Šilta dieviška saulė pamažu sklaido rytmetinį rūką, nugulu
sį slėnyje. Eva spygauja, pasodinta ant patiestos antklodės, 
o Irena, mosuodama žaliu tinkleliu, gaudo plaštakes ir 
214 

džiugiais šūksmais pasveikina kiekvieną įkliuvusį drugelį. 
Jai karšta, ji nusivelka megztinuką, ir Pjeras, ir Mari, išsi
tiesę greta vienas kito, grožisi išlakia dukrele, juokingai 
apsirengusia mergaitiška palaidinuke ir trumpomis berniu
kiškomis kelnaitėmis. 

Gal paveiktas šio rytmečio ar vakarykštės dienos, aps
vaigęs nuo pavasario dienos žavesio ir ramybės, Pjeras 
žiūri į dūkstančias dukreles, į šalimais gulinčią žmoną, 
paglosto jai skruostą, šviesius plaukus ir sukužda: „Su 
tavimi, Mari, miela gyventi". 

Po pietų sutuoktiniai klajoja po mišką, čia vienas, čia 
kitas nešdami ant pečių Evą. J ie ieško ežeriuko su lelijo
mis, kuriomis žavėjosi savo didžiųjų klajonių metu, pir
mosiomis bendro gyvenimo dienomis. Ežeriukas išdžiūvęs, 
lelijų nebėra. Dumbliną duobę juosia dygiosios kryklės 
tankus skaisčiai geltonų žiedų vainikas. Šalimais, pakelė
je , sutuoktiniai prisiskina žibuoklių ir slenktenių. 

Greitomis papietavęs, Pjeras sėda į traukinį ir grįžta 
Paryžiun. Palikęs šeimą Sen-Remi, vežasi vienintelį paly
dovą — puokštę vėdrynų, kuriuos pamerks į stiklinę ir 
pastatys ant rašomojo stalo Kelermano bulvaro namely
je. 

Dar viena saulėta diena kaime. Trečiadienį vakare Mari 
parsiveža Ireną ir Evą. Palikusi jas namie, nuskuba pas vy
rą į laboratoriją. Įėjusi į pirmą kambarį, pamato jį kaip 
paprastai stovintį prie lango ir žiūrinėjantį kažin kokį prie
taisą. Pjeras jos jau laukia. Apsivelka apsiaustą, užsideda 
skrybėlę, ima jai už parankės ir vedasi į Fuajo restoraną, 
kur tą dieną būna tradiciniai Fizikos draugijos pietūs. Su 
kolegomis, su stalo kaimynu Anri Puankarė jis aptaria 
labiausiai tuo metu rūpimas problemas: radžio emanacijos 
dozavimą, spiritizmo seansus, kuriuose neseniai dalyvavo, 
mergaičių auklėjimą, labai originalų, kurio tikslas visų 
pirma padėti studijuoti tiksliuosius mokslus. 

Orai keičiasi. Sunku patikėti , jog vakar vasara atrodė 
jau čia pat. Šalta, pučia žvarbus vėjas, lietus barbena į lan
gus. Grindinys šlapias, purvinas, slidus. 
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A š t u o n i o l i k t a s s k y r i u s 

1906 METŲ BALANDŽIO DEVYNIOLIKTA 

Ketvirtadienis žada būti darganotas. Be perstojo lyja, 
apsiniaukę. Sutuoktiniai Kiuri negali išvengti balandžio 
darganų, įsigilinti į darbą. Pjerui reikia eiti į gamtos moks
lų fakulteto dėstytojų asociacijos pietus, paskui skaityti 
korektūrą pas savo leidėją Gotjė-Vilarą, užsukti į Mokslų 
akademiją. Mari irgi turi išbėgti į miestą. 

Rytmečio sumaištyje sutuoktiniai vos spėja pasimatyti. 
Pjeras šaukia iš prieškambario, klausia, ar Mari eisianti 
į laboratoriją. Mari, antrame aukšte rengdama Ireną ir 
Evą, atsako, jog tikriausiai neturėsianti laiko, bet jos 
žodžiai vos girdėti namų šurmulyje. Trinktelėja durys. 
Pjeras skuba ir greit išeina. 

Mari pusryčiaujant su dukrelėmis ir daktaru Kiuri, 
Pjeras draugiškai šnekučiuoja su kolegomis Mokslinių 
draugijų rūmuose, Dantono gatvėje. Jam patinka tie ramūs 
sambūriai, kur kalbama apie Sorboną, mokslo tiriamąjį 
darbą, fizikos dėstymą. Pokalbis krypsta į nelaimingus 
atsitikimus laboratorijose, ir Pjeras tuoj siūlo papildyti 
saugumo taisyklių projektą, kad tyrėjams grėstų kaip ga
lima mažiau pavojų. 

Apie pusę trečios jis pasikelia, šypsodamas atsisvei
kina su kolegomis, spaudžia ranką Žanui Perenui, susita
ria tą patį vakarą su juo susitikti. Tarpdury mašinaliai 
kilstelėja galvą, pažvelgia į debesuotą dangų ir susiraukia. 
Išskleidžia didelį skėtį ir žengia per lietų Senos link. 

Gotjė-Vilaro leidyklą j is rado uždarytą: streikuoja 
spaustuvininkai. Pasuka atgal, prieina Dofino gatvę, kur 
aidi vežėjų šūkavimai ir tramvajų, bildančių gretima kran
tine, dundesys. Kokia kamšatis toje gatvėje, įspraustoje į 
senąjį Paryžių! Du ekipažai vos gali prasilenkti, o daugeliui 
praeivių tą ankstyvą popiečio valandą šaligatvis darosi 
per siauras. Pjeras instinktyviai ieško erdvės. Kaip įprasta 
susimąsčiusiems žmonėms, nevienodais žingsniais eina 
čia pačiu šaligatvio pakraščiu, čia grindiniu. Žvilgsnis 
sutelktas, veidas susikaupęs: apie ką jis galvoja? Apie 
būsimus tyrimus? Apie savo draugo Jurbeno darbą, kurio 
santrauką nešasi kišenėje? Apie Mari?.. 
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Jau kelios minutės j is eina asfaltu paskui uždarą fiak
rą, iš lėto riedantį Naujojo tilto link. Gatvės ir krantinės 
sankryžoje ypač didelis triukšmas. Ką tik paupiu nudun
dėjo tramvajus Santarvės aikštės link. Priešais nuo tilto 
atlekia dvikinkis krovininis vežimas, ir arkliai risčia pasu
ka į Dofino gatvę. 

Pjeras ketina pereiti skersai gatvės į kitą pusę. Kaip 
ir visi išsiblaškę žmonės, staigiai pasuka į šoną, išlenda iš 
už fiakro, užstojusio jam gatvę, žengia į kairę ir susidu
ria su apsiputojusiu arkliu, vienu iš tų, kurie kaip tik tuo 
metu, vilkdami sunkų krovininį vežimą, lenkia fiakrą. Tar
pas tarp dviejų ekipažų mažėja svaiginamu greičiu. Neti
kėtai užkluptas, Pjeras nerangiai mėgina įsikibti arkliui į 
piršis, bet šis stojasi piestu, ir mokslininko kojos slysta 
šlapiu grindiniu. Dvidešimt riksmų susilieja į vieną siaubo 
klyksmą. Pjeras krinta po arklių kanopomis. Praeiviai šau
kia: „Stabdyk! Stabdyk!" Vežėjas įtempia vadžias. Veltui: 
arkliai bėga toliau. 

Pjeras guli ant žemės gyvas, nepaliestas. Nešaukia, net
gi nejuda. Kanopos net nepalietė tarp jų tysančio kūno, 
nekliudė jo ir du priekiniai ratai. Įmanomas stebuklas. Ta
čiau milžiniškas šešių tonų masės genamas vežimas įsibė
gėjęs pavažiuoja dar keletą metrų. Galinis kairysis ratas 
susiduria su menka kliūtimi, sutraiško ją ir rieda toliau. 
Tai Pjero Kiuri galva. 

Policininkai pakelia dar šiltą kūną, kurį prieš akimirką 
apleido gyvybė. Vieną po kito šaukia vežikus, bet niekas 
nenori priimti purvino, kraujais aptekusio kūno. Bėga 
minutės, renkasi ir grūdasi vis daugiau smalsuolių. Minia 
vis glaudžiau apstoja krovininį vežimą, piktais riksmais 
apiberia vežėją Luji Maneną, netyčia tapusį šios tragedi
jos kaltininku. Pagaliau atbėga du žmonės su neštuvais. 
Paguldo ant jų lavoną ir, beprasmiškai užsukę į vaistinę, 
neša į artimiausią nuovadą, kur, išėmus piniginę, peržiūri
mi dokumentai. Kai pasklinda žinia, jog nelaimės auka — 
Pjeras Kiuri, profesorius, įžymus mokslininkas, minia dar 
labiau įsiaudrina, ir policininkams tenka ginti Maneną 
nuo grūmojančių kumščių. 

Gydytojas ponas Druė nuplauna veidą, apžiūri gilią 
žaizdą galvoje, suskaičiuoja šešiolika skeveldrų, kurios 
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prieš dvidešimt minučių sudarė kiaušą. Telefonu duodama 
žinia į gamtos mokslų fakultetą. Netrukus Gran-Ogiustenų 
gatvėje nedidelės policijos nuovados komisaras ir sekreto
rius, pagarbiai susijaudinę, mato du sulinkusius siluetus: 
raudantį Pjero Kiuri laborantą poną Klerą ir vežėją Ma-
neną, paraudusiu, nuo ašarų išbrinkusiu veidu. 

Tarp jų guli Pjeras sutvarstyta kakta, atviru, nepalies
tu veidu — viskam abejingas. 

Penkių metrų ilgio vežimas, ligi pat viršaus prikrautas 
kar inės aprangos ryšulių, stovi pr ie durų. Lietus pamažu 
nuplauna nuo vieno rato kraują. Jauni sunkieji arkliai, 
nerimastingai laukdami šeimininko, prunkščia ir kanopo
mis daužo grindinį. 

* * * 
Kiuri namus užgriuvo nelaimė. Palei įtvirtinimus lėtai 

pravažiuoja automobiliai, fiakrai ir sustoja tuščiame Ke-
lermano bulvare. Į duris skambina respublikos prezidento 
pasiuntinys, bet, sužinojęs, kad „ponia Kiuri dar negrįžo", 
pasišalina neatlikęs pavedimo. Vėl skambutis: į vidų įeina 
fakulteto dekanas Polis Apelis ir profesorius Žanas Pere-
nas. 

Daktaras Kiuri, likęs namuose vienas su tarnaite, nus
temba pamatęs tokius garbingus svečius. Žengia jų pasitik
ti ir pastebi persimainiusius veidus. Polis Apelis, atvažia
vęs iš pradžių pasikalbėti su Mari, sutrikęs tyli nežinoda
mas, ką sakyti jos šešurui. Tačiau slogi dviprasmiška tyla 
neilgai trunka. Senis dar sykį pasižiūri į veidus. Ir, nieko 
neklausdamas, taria: 

— Mano sūnus mirė. 
Bepasakojant, kaip atsitiko nelaimė, išdžiūvusį, susi

traukusį veidą išvagoja raukšlės, kurias seniems žmonėms 
išgraužia ašaros. Tai ir sielvarto, ir rūstybės ašaros. Mei
lės ir nevilties draskomas, daktaras Kiuri prikiša sūnui 
nerūpestingumą, kainavusį jam gyvybę, ir užsispyrusiai 
kartoja tą patį kartų priekaištą: 

— Apie ką jis buvo užsisvajojęs? 
Šešios valandos. Spynoje brakštelėja raktas. Guvi, 

linksma Mari pasirodo svetainės tarpdury. Pernelyg pagar-
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bios draugų pozos tarytum sako, jog bus nutikę kas nors 
pasibaisėtina. Ir vėl Polis Apelis pasakoja, kas įvyko. Ma
ri stovi tokia rami, tokia sustingusi — atrodo, kad ji nieko 
nesuprato. Ji nesusmunka į draugų glėbius, nerauda, neai
manuoja. Stovi lyg bejausmis manekenas. Po ilgos neri
mastingos tylos pagaliau sukruta jos lūpos, ir, beprotiškai 
vildamasi, jog tai netiesa, ji tyliai sukužda: 

— Pjeras mirė?.. Mirė?.. Visai mirė? 
Būtų lėkšta, kvaila įrodinėti, jog netikėta nelaimė gali 

visam laikui pakeisti žmogų. Vis dėlto nevalia nepaminė
ti, jog tos minutės lemtingai atsiliepė mano motinos cha
rakteriui, jos pačios, mano ir mano sesers likimui. Iš jau
nos laimingos moters Mari Kiuri pavirto ne tik nepaguo
džiama našle. Permaina buvo daug rimtesnė. Vidinė su
maištis, dvasinė kančia, siaubingos mintys pernelyg dras
kė širdį, kad visa tai būtų įmanoma išlieti raudomis ar mei
lės žodžiais. Kai tik tie du žodžiai „Pjeras mirė" pasiekė 
Mari sąmonę, jos pečius visam laikui užgulė sunki vienat
vės ir paslaptingumo skraistė. Tą balandžio dieną ponia 
Kiuri tapo ne tik našle, bet ir beviltiškai vieniša, nelaimin
ga moterimi. 

Tos tragedijos liudytojai jaučia tarp jų ir jos išdygs-
tant neregimą sieną. Užuojautos ir paguodos žodžiai ne
siekia Mari, ji stovi sausomis akimis, pilku, įkritusiu vei
du, tarytum vos girdi, kas jai sakoma, ir atsiliepia tik į 
būtiniausius klausimus. Keliais trumpais žodžiais atsisako 
skrodimo, kuriuo paprastai baigiamas teismo tyrimas, 
ir reikalauja nedelsiant atvežti Pjero kūną į Kelermano 
bulvarą. Paprašo savo draugę ponią Peren kelioms die
noms priglausti Ireną ir išsiunčia Varšuvon trumpą tele
gramą: „Pjeras žuvo katastrofoje". Paskui eina į šlapią 
sodą ir atsisėda, alkūnėmis įsiremdama į kelius ir ranko
mis užsiimdama veidą. Nieko neregėdama, akla ir kurčia 
viskam, be žado ji laukia savo gyvenimo draugo. 

Iš pradžių atnešami daiktai, rasti Pjero kišenėse: par
keris, raktai, piniginė, tiksintis laikrodis sveiku stiklu. 
Pagaliau aštuntą valandą vakaro prie namų sustoja grei
tosios pagalbos karieta. Mari pažvelgia į vidų ir prieblan
doje mato romų, bežadį veidą. 

Iš lėto, sunkiai neštuvai pratinka pro siauras paradines 
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duris. Andrė Debjernas, važiavęs į policiją pasiimti savo 
mokytojo ir draugo kūno, prilaiko tą skaudžią naštą. Ve
lionis paguldomas pirmojo aukšto kambaryje, ir Mari pa
silieka viena su vyru. 

Ji bučiuoja veidą, beveik šiltą, dar nespėjusį sustingti 
kūną, dar lanksčią ranką. Draugai jėga išsiveda ją į kitą 
kambarį, kad nematytų, kaip šarvojamas kūnas. Mari nesą
moningai paklūsta, bet staiga jai ateina mintis, kad niekas 
neturi teisės atimti iš jos tų minučių, kad niekam nevalia 
liesti kruvinų palaikų. Ir Mari bėga atgal, pripuola prie 
lavono. 

Rytojaus dieną, atvažiavus Žakui Kiuri, atsileidžia 
gerklę veržęs mazgas, prat rūksta ašaros. Likusi viena su 
dviem broliais, gyvuoju ir atsisveikinusiu su šiuo pasau
liu, pagaliau ji nebeištveria, prapliumpa raudoti. Paskui 
iš naujo lyg suakmenėja, klaidžioja po namelį, klausia, 
ar Eva nuprausta ir sušukuota kaip paprastai. Ji eina į so
dą, pasišaukia Ireną, žaidžiančią kubeliais pas Perenus, 
ir kalbasi su ja pro pinučius. Sako, jog Pė skaudžiai susi
mušęs galvą ir turįs pabūti ramybėje. Nieko neįtardama, 
mergaitė nubėga atgal prie žaidimų. 

Praslinks kelios savaitės, ir Mari, nesugebėdama išsa
kyti žmonėms savo širdgėlos, kartais dusdama iš siaubo 
tyloje ir vienatvėje, atsiskleis pilkąjį sąsiuvinį ir dreban
čia ranka išdėstys savo juodas mintis. Tuose subrauky
tuose, ašaromis sulaistytuose puslapiuose, kurių nebent 
ištraukas galima skelbti, ji kreipiasi į Pjerą, šaukia jį, 
klausinėja, stengiasi įamžinti kiekvieną juos išskyrusios 
tragedijos smulkmeną, kad paskui galėtų visą amžių gil
dyti sau širdį. Šis trumpas, pirmas ir paskutinis Mari die
noraštis atspindi tragiškiausias tos moters gyvenimo va
landas. 

...Pjerai, mano Pjerai, tu čia, guli kaip sužeistas nelai
mėlis sutvarstyta galva, tartum ilsies miegodamas. Tavo 
veidas giedras ir ramus: tu įmigęs ir niekaip negali atsi
busti. Tavo lūpos, kurias kitados vadindavau nepasotina
momis, dabar blyškios, be kraujo lašo. Barzdelė pražilusi. 
Plaukų nematyti, nes ten dabar žaizda, ten, iš dešinės, vir
šum kaktos — skilęs kaulas. Ak, kaip tau skaudėjo, kiek 
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kraujo ištekėjo, visi tavo drabužiai permirkę! Koks bai
sus smūgis kliudė tavo nelaimingą galvą, kurią taip dažnai 
glostydavau, suėmusi abiem rankomis! Bučiuodavau tau 
akis, o tu užsimerkdavai, kad tik aš bučiuočiau, ir įprastu 
judesiu palenkdavai galvą... 

Šeštadienio rytą mes tave paguldėme į karstą, ir aš pri
laikiau tavo galvą benešant. Paskutinįsyk pabučiavome 
tavo šaltą veidą. Įdėjau tau į karstą kelias slenktenes iš 
mūsų sodo ir nedidelį portretą tos, kurią taip mylėjai ir 
vadinai savo „miela protinga studente". Tas portretas bus 
su tavim kape, portretas moters, kuri turėjo laimę taip 
patikti, jog vos kelis kartus su ja pasimatęs, nedvejodamas 
pasiūlei jai būti tavo gyvenimo drauge. Tu dažnai man 
sakydavai, jog tai buvo vienintelis atvejis tavo gyvenime, 
kai veikei nesvyruodamas, tvirtai įsitikinęs, kad darai 
gerai. Mano Pjerai, man rodos, tu neapsirikai. Mudu bu
vome skirti vienas kitam, ir mudviejų santuoka buvo 
neišvengiama. 

Karstas užvožtas, ir aš tavęs nebematau. Neleisiu tavęs 
užkloti šiurpia juoda drobule — apskleisiu gėlėmis ir atsi
sėsiu šalia. 

...Paskui tave ėjo liūdnas būrelis lydinčiųjų, aš žiūriu 
į juos, bet nesakau nė žodžio. Mes nulydime tave į So ir 
žiūrime, kaip tave nuleidžia į didelę gilią duobę. Paskui 
siaubinga atsisveikinimo procesija. Mus norima nuvesti. 
Mudu su Zaku priešinamės, norime viską matyti ligi galo: 
supilamas kauburėlis, sustatomi gėlių vainikai, viskas 
baigta, Pjeras miega žemėje amžinu miegu, viskas baigta, 
viskas, viskas... 

>Įc 

Mari neteko gyvenimo draugo, pasaulis neteko didžio 
žmogaus. Šiurpi mirtis purve ir lietuje sukrėtė visuomenę. 
Visų šalių laikraščiai patetiškai aprašo nelaimingą atsiti
kimą Dofino gatvėje. Į Kelermano bulvarą plaukia užuo
jautos laiškai, pasirašyti karalių, ministrų, poetų, moksli
ninkų ir paprastų žmonių. Toje šūsnyje telegramų, laiškų 
ir straipsnių randame ir t ikro jausmo atbalsių. 

Lordas Kelvinas: 
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Grievously distressed by terrible news oi Curie death. 
When will be funeral, we arrive hotel Mirabeau to-morrow 
morning} 

Marselenas Bartelo: 

...Mus pritrenkė siaubinga žinia. Tiek nuopelnų Moks
lui ir Žmonijai, o kiek nuopelnų dar tikėjomės iš to genia
laus tyrėjo! Visa tai akimoju išsisklaido arba tampa prisi
minimais! 

G. Lipmanas: 

Man rodos, kad netekau brolio: ligi šiol nesupratau, 
kokie ryšiai taip glaudžiai sieja mane su jūsų vyru; dabar 
tai žinau. 

Nuoširdžiai užjaučiu jus, ponia. 

S. Senvo, Pjero Kiuri asistentas: 
Kai kurie mūsų jį tiesiog garbino. Po artimųjų aš jį my

lėjau labiausiai. Jis sugebėdavo savo kuklų bendradar
bį apsupti didžiu ir subtiliu dėmesiu. Savo begalinio geru
mo nešykštėdavo net smulkiausiems tarnautojams, kurie 
jį dievino: niekada nesu matęs tokių nuoširdžių ir graudžių 
ašarų kaip tada, kai laborantai sužinojo apie netikėtą jo 
mirtį. 

Siuo atveju kaip ir kitais toji, kuri nuo šiol bus vadi
nama „įžymiąja našle", stengiasi išvengti pašlovinimų. Ne
pageidaudama oficialios ceremonijos, Mari skubina lai
dotuves, numatytas šeštadienį, balandžio dvidešimt pirmą. 
Ji atsisako iškilmingų palydų, delegacijų, kalbų ir reika
lauja, kad Pjeras būtų palaidotas kaip galima paprasčiau, 
So miestelyje, šalia motinos. Aristidas Brianas, tuo metu 
buvęs švietimo ministru, pažeidžia instrukciją: paklausęs 
taurios širdies balso, prisideda prie Kiuri giminių bei arti
mųjų ir tylėdamas lydi Pjero kūną į priemiesčio kapines. 

Žurnalistai iš už antkapių slapčia stebi tamsaus šydo 
gaubiamą Mari siluetą. 

...Ponia Kiuri, įsikabinusi į parankę šešurui, ėjo paskui 

' Sukrėstas siaubingos žinios apie Kiuri mirtį. Į laidotuves atvyks
tame rytoj iš ryto į „Mirabo" viešbutį (angį.). 
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vyro karstą iki pat kapo, iškasto prie kapinių tvoros, kašta
nų paunksnėje. Ten ji pastovėjo minutėlę nejudėdama, 
įsmeigusi į tolį sustingusį žvilgsnį, bet kai tik prie kapo 
buvo padėta puokštė gėlių, staigiu judesiu ją pakėlė ir 
ėmė mėtyti po vieną gėlę ant karsto. 

Ji mėtė jas iš lėto, oriai, tarytum visiškai pamiršusi 
aplink stovinčius žmones, kurie j giliai sujaudinti, žiūrė
jo į ją tylėdami. 

Tačiau ceremonimeistras laikė reikalinga įspėti ponią 
Kiuri, jog dabar jai teks išklausyti užuojautos žodžius. Ji 
paleido iš rankų puokštę, tyliai pasišalino nuo kapo ir vėl 
atsistojo šalia šešuro. 

(„Žurnalas", 1906 metų balandžio dvidešimt antra) 

Artimiausiomis dienomis Sorbonoje, prancūzų ir užsie
nio mokslinėse draugijose, kurių narys buvo Pjeras Kiuri, 
vyko posėdžiai, skirti mirusio mokslininko atminimui. 
Mokslų akademijoje Anri Puankarė pagerbia savo draugą: 

Visi, kurie pažinojo Pjerą Kiuri, žino, kaip malonu, 
kaip patikima buvo su juo bendrauti, kokiu subtiliu ža
vesiu dvelkė jo mielas kuklumas, jo nuoširdus teisumas, 
jo proto skvarbumas. 

Kas būtų pagalvojęs, kad po tuo švelnumu slypėjo nesi
taikstanti dvasia? Jis nesitaikstė su jokiais nukrypimais 
nuo taurių, iš jaunumės įdiegtų principų, nuo jam skiepyto 
dorovinio idealo, nuo nuoširdumo idealo, galbūt pernelyg 
kilnaus mūsų dienų pasaulyje. Jam buvo nežinomi menki 
kompromisai, kuriuos sudarome su sąžine, pataikaudami 
savo silpnumui. Atsidavęs tam idealui, drauge jis ištikimai 
tarnavo ir Mokslo idealui ir savo kilniu pavyzdžiu akivaiz
džiai parodė, jog šventos pareigos jausmas gali būti pagrįs
tas paprasta ir tyra tiesos meile. Svarbu ne tai, kurį dievą 
tiki žmonės: stebuklus daro ne dievas, o tikėjimas. 

* * * 
Mari dienoraštis: 
...Kir"q dieną po laidotuvių,pasakiau viską Irenai, gyve

nusiai pas Perenus. Iš pradžių ji nieko nesuprato, ir aš išė-
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jau, neišgirdusi nė žodžio, bet vėliau, atrodo, ji apsiverkė 
ir ėmė prašytis namo. Namie labai verkė, paskui vėl grįžo 
pas savo draugus, kad viską pamirštų. Ji nieko neklausinė
jo ir iš pradžių labai bijojo kalbėti apie tėvą. Baimingai 
išplėtė akis, kai man atnešė juodus drabužius... Dabar, 
sprendžiant iš jos veido, ji apie tai nebegalvoja. 

Atvažiavo Juzeias ir Bronia. Jie labai geri. Irena žai
džia su teta ir dėde, Eva, visą tą laiką linksmai, nerūpes
tingai tapenusi po namus, žaidžia ir juokiasi, visi šnekasi. 
O aš matau Pjerą, pašarvotą Pjerą. 

...Pirmą sekmadienį po tavo mirties, Pjerai, iš ryto kar
tu su Zaku nuėjau į laboratoriją. Pabandžiau gauti papildo
mų duomenų kreivei, kurią mudu buvome nužymėję ke
liais taškais. Bet pajutau, kad nebegaliu dirbti. 

Einu gatve kaip užhipnotizuota, tuščia galva. Aš nenu-
sižudysiu, neturiu jokio noro žudytis. Bet nejaugi tarp 
visų tų ekipažų nėra nė vieno, kuris padėtų man patirti 
tai, ką patyrė mylimasis? 

* * * 
Daktaras Kiuri, jo sūnus Žakas, Juzefas Sklodovskis 

ir Bronia baimindamiesi stebi tą ramią, sustingusią moterį 
juodais rūbais, tą automatą, kuriuo tapo Mari. Vaikai, ir 
tie nesužadina jai jokių jausmų. Atrodo, jog ta suakmenė
jusi, visko atsižadėjusi moteris nei gyva, nei mirusi. 

Tačiau gyvieji rūpinasi ja, nerimauja dėl jos ateities, 
apie kurią ji beveik negalvoja. Pjero Kiuri mirtis iškėlė 
rimtas problemas. Kas bus su neužbaigtais, staiga nutrauk
tais Pjero tyrimais, su jo paskaitomis Sorbonoje? Kas lau
kia Mari? 

Artimieji pakuždomis aptaria šiuos klausimus, klauso
si Kelermano bulvare atsilankančių ministerijos ir univer
siteto atstovų nuomonės. Kitą dieną po laidotuvių vyriau
sybė pasiūlė Pjero Kiuri našlei ir vaikams paskirti nacio
nalinę pensiją. Žakas perdavė šį pasiūlymą Mari, bet ji 
griežtai atsisakė. „Aš nenoriu pensijos. Esu dar pakanka
mai jauna, kad užsidirbčiau sau ir savo vaikams". 

Jos ūmai sustiprėjusiame balse pirmąsyk pasigirsta 
silpna buvusio narsumo gaidelė. 
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Mergaičių gimnazija (Krokuvos priemiesčio gatvėje), kurioje mokėsi Marija 
Sklodovska 
Namas Krokuvos priemiesčio gatvėje, antrame aukšte buvo fizikos laborato
rija. Cia Marija Sklodovska dirbo iki 1890 m. (antras langas iš dešinės) 



Marijos Sklodovskos tėvai: Bronislava ir Vladyslavas Sklodovskiai 

Zofija, Helena, Marija, Juzefas ir Bronislava Sklodovskiai (iš kairės į dešinę) Marija Sklodovska 1883 m. po gimnazijos baigimo 



Vladyslavas Sklodovskis su dukterimis 
Iš Marijos užrašų knygutės. Čia nupieštas jaunųjų Sklodovskių mėgstamas 
šuo Lancetas 



Pjeras Kiuri (1903) 
Marija Sklodovska — Sorbonos universi teto studentė. 
Pjeras ir Marija Kiuri pirmaisiais povedybiniais mėnesiais 

Marija Kiuri laboratorijoje 
Iš Marijos Kiuri laboratorinių užrašų 1898 m., kai mokslininkė tyrė „Bekere-
lio spindulius"; 



Pjeras ir Marija Kiuri (1904) Marija Kinri su dukra Irena laboratorijoje 





Marija Kiuri savo laboratorijoje (1923) 

Radžio institutas Paryžiuje, fizikos tyrimų skyrius Marija Kiuri savo kabinete Paryžiuje (1923) 



Spinduliuojantis radis, nufotografuotas tamsoje 
Irena 2olio-Kiuri 
Eva Kiuri 



Svarstant šiuos klausimus, tarp Kiuri giminių ir val
džios atstovų atsiranda tam tikrų nesutarimų. Universite
tas linkęs įtraukti Mari į savo darbuotojų sąrašus. Tačiau 
kokioms pareigoms ir kurioje laboratorijoje? Ar galima šią 
talentingą moterį atiduoti kieno žiniai? O kur surasti kom
petentingą profesorių, kuris galėtų vadovauti Pjero Kiuri 
laboratorijai? 

Klausinėjama, ką ketinanti daryti, ponia Kiuri miglo
tai atsako, nieko negalvojanti , nieko nežinanti... 

Žakas, Bronia ir ištikimiausias Pjero draugas Zoržas 
Guji suvokia, kad jiems patiems reikia viską spręsti už Ma
ri, patiems imtis iniciatyvos. Žakas Kiuri ir Zoržas Guji 
išsako fakulteto dekanui savo tvirtą nuomonę: Mari — 
vienintelė prancūzų fizikė, galinti toliau tęsti savo ir Pjero 
pradėtą mokslo tiriamąjį darbą. Mari — vienintelė profe
sorė, t inkama į Pjero vietą. Mari — vienintelė laboratori
jos vadovė, galinti atstoti Pjerą. Nepaisant tradicijų bei 
papročių, reikia paskirti Mari Sorbonos profesore. 

Primygtinai reikalaujant Marselenui Bertlo, Poliui Ape-
liui ir prorektoriui Liarui, oficiali valdžia atsižvelgia į ap
linkybes ir pasielgia tauriai ir kilniaširdiškai. 1906 metų 
gegužės tryliktą gamtos mokslų fakulteto taryba vienbal
siai nutaria išsaugoti Pjerui Kiuri įsteigtą katedrą ir per
duoti ją Mari, kuriai suteikiamas „dėstytojos" vardas. 

Prancūzijos universitetas. 

Pjero Kiuri našlė, mokslų daktarė, Paryžiaus universi
teto gamtos mokslų fakulteto mokslinių darbų vadovė, 
skiriama fizikos dėstytoja minėtame fakultete. 

Eidama šias pareigas, nuo 1906 metų gegužės pirmos 
dienos ponia Kiuri gauna dešimties tūkstančių frankų meti
nį atlyginimą. 

Prancūzijos aukštojoje mokykloje pirmą kartą dėstyto
ja skiriama moteris. 

Mari abejingai klausosi šešuro, kuris aiškina, kokias 
sunkias pareigas jai teks prisiimti, ir atsako vienu vieninte
liu žodžiu: „Pamėginsiu". 

Kitados Pjero ištartas sakinys, tartum moralinis testa-
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mentas, įsakymas, iškyla atmintyje ir nurodo tolesnį ke
lią: „Nors ir kažin kas atsitiktų, nors ir siela apleistų kūną, 
vis viena reikėtų dirbti." 

* * * 
Mari dienoraštis: 
Mielasis Pjerai, man siūloma perimti tavo paveldą: pas

kaitų kursą ir vadovavimą laboratorijai. Aš sutinku. Ne
žinau, gerai ar blogai padariau. Tu dažnai man sakydavai, 
jog norėtum, kad aš dėstyčiau Sorbonoje. Norėčiau bent 
jau tęsti mudviejų pradėtą darbą. Kartais atrodo, jog ši
taip man bus lengviau gyventi, kartais — jog viso to imtis 
beprotiška. 

1906 metų gegužės septintą: 
Mielasis Pjerai, be perstojo apie tave galvoju, stačiai 

galva sprogsta ir protas maišosi. Neįsivaizduoju, kaip da
bar galėsiu gyventi tavęs nematydama, nesišypsodama 
mielam gyvenimo draugui. 

Jau dvi dienos, kai išsiskleidė medžių lapai ir mūsų so
das pagražėjo. Šį rytą gėrėjausi jame mūsų mergaitėmis. 
Pagalvojau, kad ir tu būtum jomis grožėjęsis ir būtum pa
šaukęs mane parodyti pražydusių slenktenių ir narcizų. 
Vakar kapinėse niekaip neįstengiau suvokti žodžių „Pjeras 
Kiuri", išraižytų akmenyje. Man buvo skaudu žiūrėti į 
laukų grožį, ir aš nuleidau šydą, kad matyčiau viską pro 
juodą krepą... 

Gegužės vienuoliktą: 
Mielasis Pjerai, šiąnakt gana gerai išsimiegojau ir at

sikėliau beveik rami. Praėjo ne daugiau kaip penkiolika 
minučių, ir man vėl norisi staugti lyg žvėriui. 

Gegužės keturioliktą: 
Mano mielasis Pjerai, kaip norėčiau tau pasakyti, kad 

jau žydi alpiniai palėpščiai, skleidžia žiedus glicinijos, gu-
dobelės, vilkdalgiai! Kaip tu džiaugtumeis! 

Ir dar noriu tau pasakyti, kad man jau paskirta tavo 
katedra ir kad atsirado bukapročių, atėjusių manęs pasvei
kinti. 
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Noriu tau pasakyti, kad nebemiela nei saulė, nei gė
lės— skaudu į jas žiūrėti, ir daug geriau jaučiuosi darga
notu oru, tokiu, koks buvo tavo mirties dieną, ir jei nepra
dėjau neapkęsti giedros, tai tik todėl, kad jos reikia mano 
vaikams. 

Gegužės dvidešimt antrą: 

Ištisas dienas dirbu laboratorijoje — nieko kita nega
liu daryti. Tenai man geriau nei kur kitur. Neįsivaizduoju, 
kas man galėtų suteikti džiaugsmo, išskyrus mokslinį dar
bą, nors ir jis nebedžiugina: jeigu man pavyktų ką nors 
pasiekti, būtų nepakeliama, kad tu nieko nežinai. 

Birželio dešimtą: 

Nyku. Per kasdienius rūpesčius netgi nebelieka laiko 
ramiai prisiminti mano Pjerą. 

* * * 
Žakas Kiuri ir Juzefas Sklodovskis išvažiavo iš Pary

žiaus. Netrukus ir Bronia turės išvykti Zakopanėn pas vyrą 
į savo sanatoriją. 

Vieną vakarą, vieną iš tų paskutinių vakarų, kuriuos 
abi seserys dar gali praleisti drauge, Mari nusiveda Bronią 
į miegamąjį, kur, nepaisant vasaros karščio, liepsnoja ug
nis. Ji užrakina duris. Nustebusi Bronia klausiamai pažvel
gia į seserį. Jos veidas dar labiau perbalęs nei paprastai, 
be kraujo lašo. Netardama nė žodžio, Mari ištraukia iš 
spintos didelį standų paketą, įvyniotą į neperšlampamą 
popierių. Paskui klastelėja pr ie ugnies ir ženklu liepia se
seriai atsisėsti šalimais. Ant židinio ji buvo pasidėjusi di
deles žirkles. 

— Bronia,— sukužda Mari,— padėk man. 
Iš lėto atriša virvelę ir išvynioja paketą. Liepsnos nu

auksina jos drebančias rankas. Pasirodo ryšulys, kruopš
čiai įsuktas į paklodę. Akimirką Marį nesiryžta, paskui 
atskleidžia baltą audeklą, ir Bronia vos nesurinka iš siaubo: 
paklodėje guli pasibaisėtina krūva drabužių, baltinių, aps
kretusių purvu, kruvinų. Jau daugelį dienų Mari laiko 



drabužius, kuriais Pjeras vilkėjo tą dieną, kai vežimas 
parbloškė jį Dofino gatvėje. 

Našlė ima žirkles ir pradeda karpyti tamsų švarką. 
Svaido skiautes į ugnį, žiūri, kaip jos smilksta, rūksta, 
liepsnoja, pradingsta. Bet staiga liaujasi, bergždžiai sten
giasi sutramdyti ašaras, temdančias nuvargusias akis. Su
lipusiose audinio klostėse pasirodo drėgnos, gličios ma
sės krešuliai: tai likučiai smegenų, kuriose prieš kelias sa
vaites brendo taurios mintys, genialios idėjos. 

Sustingusiu žvilgsniu Mari žiūri į apgailėtinus palaikus, 
liečia juos, įninka desperatiškai bučiuoti, tačiau Bronia 
išplėšia drabužius ir žirkles, pati ima juos karpyti ir mė
tyti į ugnį. 

Pagaliau viskas baigta be žodžių. Popierius, paklodė, 
rankšluostis, į kurį abi moterys nusišluosto rankas, irgi 
dingsta liepsnose. 

— Nebūčiau pakentusi, kad visa tai liestų abejingos 
rankos,— pagaliau taria Mari prislopintu balsu. Paskui, 
prisislinkusi prie Bronios, klausia: — O dabar sakyk, kaip 
man gyventi? Jaučiu, kad privalau gyventi , tik kaip? Ką 
daryti? 

Ir staiga pratrūksta raudoti, gaikščiodama puola Bro
niai ant krūtinės, ir ši, apkabinusi seserį, bando ją raminti, 
pagaliau nurengia ir paguldo tą nelaimingą bejėgę būtybę 
į lovą. 

Rytojaus dieną Mari vėl tampa tuo bejausmiu automa
tu, kuris vaikščioja lyg prisuktas nuo balandžio devynio
liktos. Tą patį automatą Bronia priglaus prie krūtinės, prieš 
lipdama į traukinį, išvykstantį Lenkijon. Dar ilgai jos aky
se stovės Mari juodu šydu, lyg suakmenėjusi perone. 

Savotiškai „normalus" gyvenimas vėl prasideda name
lyje, kuriame Pjeras dar toks gyvas, jog kartais vakare, 
sužvangėjus durų skambučiui, Mari dingtelėja beprotiška 
mintis, kad nelaimė — tai tik slogus sapnas ir kad į vidų 
tuoj įžengs Pjeras. Jaunuose ir senuose veiduose aplink 
Mari matyti laukimas — visi tikisi iš jos planų, pasiūlymų. 
Si kančių nualinta trisdešimt aštuonerių metų moteris da
bar šeimos galva. 

Ji apsisprendžia: liks vasarą Paryžiuje, dirbs laborato
rijoje ir parengs fizikos paskaitų kursą, kurį reikės pradėti 
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skaityti lapkričio mėnesį. Jos kursas Sorbonoje negali būti 
prastesnis už Pjero Kiuri skaitytą kursą. Mari surenka jo 
sąsiuvinius, knygas, susikrauna mokslininko paliktas pas
tabas. Ir vėl ji pasineria į mokslą. 

Per tas niūrias atostogas abi mergaitės dūksta gryname 
ore: Eva su seneliu Sen-Remi-le-Sevreze, Irena — pajūry 
su Helia Sala j , kita Mari seserimi, atvažiavusia padėti Mari 
ir praleisti vasaros Prancūzijoje. 

Rudenį, nebeturėdama jėgų toliau gyventi Kelermano 
bulvare, Mari ima ieškoti naujo buto. Jai norisi apsistoti 
So, kur gyveno Pjeras, kai juodu pirmąsyk susitiko, ir kur 
jis ilsisi ramybėje. 

Išėjus kalbai apie kraustymąsi, daktaras Kiuri galbūt 
pirmą kartą gyvenime sutriko ir tarė marčiai: 

— Dabar, kai Pjero nebėra, jums, Mari, neverta gy
venti su seniu. Aš puikiausiai galiu jus palikti ir gyventi 
vienas arba pas vyresnįjį sūnų. Tarkite savo žodį! 

— Ne, apsispręskite pats!..— sukužda Mari.— Jei pa
liksite mane, man bus skaudu. Pasirinkite, kaip jums ge
riau. 

Skausmas gniaužia jai gerklę. Nejaugi ji neteks ir ši
to draugo, šito ištikimo bičiulio? Būtų savaime suprantama, 
jeigu daktaras Kiuri persikraustytų pas Zaką, užuot gyve
nęs su ja — svetimšale, lenke. Bet tuoj išgirsta geidžiamą 
atsakymą: 

— Aš jau apsisprendžiau, Mari, visada gyventi su ju
mis. 

Ir priduria: „Jeigu jūs sutinkate", nepajėgdamas nus
lėpti susijaudinimo. Greit pasisuka ir išeina į sodą, kur 
jį džiugiai šaukia Irena. 

Našlė, septyniasdešimt devynerių metų senis, mergaitė 
ir kūdikis — tokia dabar Kiuri šeima. 

* * * 
Ponia Kiuri, tragiškai žuvusio įžymaus mokslininko 

našlė, paskirta į katedrą, kuriai Sorbonoje vadovavo jos 
vyras, 1906 metų lapkričio penktą, pirmadienį, pusę antros 
po pietų, skaitys savo pirmąją paskaitą... 

Šioje įžanginėje paskaitoje ponia Kiuri išdėstys dujų 
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jonizacijos teoriją ir radioaktyvumo problemas. 
Ponia Kiuri skaitys paskaitas vadinamajame paskaitų 

amfiteatre. Tai šimto dvidešimties vietų auditorija, kurios 
didžiąją dalį užima studentai. Visuomenei ir spaudos ats
tovams, irgi turintiems tam tikrų teisių, teks ne daugiau 
kaip dvidešimt vietų!.. Šiuo atveju — vieninteliu Sorbonos 
istorijoje — argi nebūtų galima nepaisyti įsigalėjusios 
tvarkos ir bent jau pirmą paskaitą leisti poniai Kiuri pers
kaityti didžiajame amfiteatre? 

Šios ištraukos iš to meto laikraščių atspindi, kaip susi
domėjęs ir nekantraudamas laukė Paryžius pirmąkart pasi
rodant „įžymiosios našlės". Reporteriai, aukštuomenės 
žmonės, dailios moterys, menininkai, apgulę gamtos moks
lų fakulteto sekretoriatą ir pasipiktinę, kad negavo kvie
timų, suplaukė čionai anaiptol ne užuojautų reikšti ir ne 
paskaitos klausytis. Dujų jonizacijos teorija j iems rūpėjo 
mažiausiai. Žioplių smalsumą kurstė noras pamatyti pi
kantišką detalę — kaip Mari tą sunkią jai dieną kenčia. 
Snobai puola net sielvartą! 

Pirmą kartą Sorbonoje skaito paskaitą moteris, talen
tinga mokslininkė ir nepaguodžiama našlė. Štai kas vilioja 
„premjerų" mėgėjus, „didelių įvykių" liudininkus... 

Vidurdienį, tuo metu, kai Mari So kapinėse dar tebes
tovi prie kapo ir pakuždomis kalbasi su tuo, kurio darbą 
šiandien perima, minia jau užtvindė pakopomis išdėstytą 
amfiteatrą, užkimšo gamtos mokslų fakulteto koridorius ir 
nusidriekė iki pat Sorbonos aikštės. Auditorijoje visiški 
nemokšos maišosi tarp didžių mokslininkų, nepažįstami 
žmonės tarp artimų Mari draugų. Sunkiausia tikriems stu
dentams, kur ie susirinko klausyti ir užsirašinėti paskaitos, 
o kad neišstumtų, priversti kabintis į savo suolus. 

Dvidešimt penkios minutės po pirmos. Šurmulys didė
ja. Visi kuždasi, klausinėja vienas kitą, tiesia kaklus, kad 
pamatytų, kaip ponia Kiuri įžengs į auditoriją. Visiems 
sukasi galvoje ta pati mintis: kokiais žodžiais pradės pas
kaitą naujoji profesorė, vienintelė moteris, kurią Sorbona 
įsileido tarp mokslininkų? Gal ims dėkoti švietimo minis
trui, o gal universitetui? Ar kalbės apie Pjerą Kiuri? Be 
abejo, juk pagal paprotį būtina pagerbti pirmtaką. Bet šiuo 
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atveju pirmtakas — vyras, bendradarbis. Kokia kebli pa
dėtis! Jaudinanti , nepakartojama akimirka... 

Pusė antros. Durys auditorijos gale atsiveria, ir, griau
džiant plojimams, ponia Kiuri eina prie katedros. Linkte
lėja galvą. Šis šaltas judesys tikriausiai reiškia pasisveiki
nimą. Mari stovi tvirtai įsikibusi į prietaisais nustatyto 
stalo kraštą ir laukia, kol pasibaigs ovacijos. Jos staiga 
nutrūksta: išvydusi tą išblyškusią, besistengiančią nutai
syti atitinkamą veido išraišką moterį, minia, pagauta keisto 
jaudulio, nutyla. 

Mari, įsmeigusi akis į vieną tašką, prabyla: 
— Žvelgdamas į pastarojo dešimtmečio fizikos laimė

jimus, nejučia stebiesi tuo poslinkiu, kuris įvyko mūsų 
pažiūrose į elektrą ir materiją... 

Ponia Kiuri pradeda savo kursą ta pačia fraze, kuria 
buvo priverstas jį baigti Pjeras Kiuri. 

Kuo gali sukrėsti tokie šalti žodžiai: „Žvelgdamas į 
fizikos laimėjimus..."? Tačiau ašaros užtvindo akis, srūva 
veidais. 

Tuo pačiu vienodu, beveik monotonišku balsu moks
lininkė skaito tos dienos paskaitą. Dėsto naujas teorijas 
apie elektros prigimtį, apie branduolio skilimą, apie radio
aktyviuosius elementus. Nekeisdama tono, baigia sausą 
apžvalgą ir išeina pro nedideles duris tokia pat sparčia 
eigastim, kokia įėjo. 



T R E Č I A D A L I S 

D e v y n i o l i k t a s s k y r i u s 

VIENATVE 

Mes žavėjomės Mari, kai ji, remiama tokio talentingo 
žmogaus kaip vyras, sugebėjo ir žiūrėti namų, ir dirbti 
rimtą mokslo tiriamąjį darbą. Mums atrodė, jog sunkesnio 
gyvenimo ir didesnio jėgų įtempimo negali būti. 

Palyginti su tuo, kas jos laukė, ankstesnis gyvenimas 
buvo vienas malonumas. „Ponios našlės Kiuri" pareigos bū
tų išgąsdinusios netgi tvirtą, sveiką ir narsų vyrą. 

Jai privalu auginti dvi dukrytes, užsidirbti pragyveni
mui, saugoti garbingą profesorės vardą. Ja i privalu vienai, 
be Pjero Kiuri pagalbos, toliau dirbti pradėtą mokslo tiria
mąjį darbą, duoti nurodymus ir patarimus asistentams ir 
studentams. Pagaliau dar yra pagrindinis uždavinys: įsteig
ti laboratoriją, vertą apviltų Pjero lūkesčių, tokią, kur 
jauni mokslininkai galėtų plėtoti naują mokslą apie radio
aktyvumą. 

* * * 
Pagrindinis Mari rūpestis — sudaryti dukroms ir šešu

rui deramas gyvenimo sąlygas. So priemiestyje, Geležinke
lio gatvėje, ji išsinuomoja namą Nr. 6, gana neišvaizdų, bet 
užtat su žaviu sodu. Daktaras Kiuri įsikuria skyrium viena
me gale. Irena džiaugiasi įsigijusi sklypelį žemės, kur galės 
auginti ką tik panorės. Eva, guvernantės prižiūrima, vešlio
je vejoje ieško savo numylėtinio vėžlio, bėgioja siaurais 
smėlėtais takeliais, vaikydamasi čia juodą, čia rainą katę. 

Ponia Kiuri už tai turi atsimokėti papildomų jėgų švais
tymu: pusvalandžiu kelio traukiniu ligi laboratorijos. Kas 
rytą ji eina į stotį dailia sparčia eigastim, tarytum stengiasi 
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atsigriebti už kažin kur sugaištą laiką. Ši moteris gedulo 
rūbais visada važiuoja tuo pačiu pradvokusiu traukiniu, 
tame pačiame antros klasės vagono kupė, ir veikiai tos 
linijos keleiviams tampa gerai pažįstama iš matymo. 

Ji retai grįžta pietauti į So. Atnaujina senas pažintis su 
Lotynų kvartalo pieno kavinukėmis, kur užeidavo kitados, 
būdama tokia pat vieniša kaip dabar, tik kupina dar miglo
tų vilčių. Arba, vaikščiodama po laboratoriją, kramsnoja 
bandelę, vaisius. 

Vakare, kartais labai vėlai, Mari vėl sėda į traukinį ir 
grįžta į langais šviečiančius namus. Žiemą ji pirmiausia 
patikrina didelę krosnį prieškambaryje, pr ikrauna anglių, 
pareguliuoja traukimą. Ji tvirtai įsitikinusi, kad niekas ki
tas pasaulyje nesugeba taip gerai užkurti krosnies kaip ji. 
Ir iš tikrųjų ji moka meistriškai, kaip ir dera chemikei, 
sudėlioti popiergalius, skiedras, o ant viršaus sukrauti mal
kas arba anglis. Kai krosnis ima ūžti, Mari išsitiesia ant 
sofos atgauti jėgas po alinančios darbo dienos. 

Pernelyg uždara, kad rodytų kitiems savo skausmą, ji 
niekada neverkia artimiesiems matant, nepageidauja, kad 
ją kas užjaustų ar guostų. Ji niekam nesisako, kokie nevil
ties priepuoliai ją. ištinka, kokie košmarai kamuoja nakti
mis. Tačiau namiškiai sunerimę stebi užgesusį, tolin 
įsmeigtą žvilgsnį, nervinio tiko tampomas rankas, kai 
radžio nudeginti pirštai ima nesuvaldomai, be perstojo 
trintis vienas į kitą. 

Kartais ją ūmai apleidžia jėgos. Vienas pirmųjų mano 
vaikystės prisiminimų — sustingusi, lyg negyva mama iš
blyškusiu veidu guli be sąmonės valgomajame ant grindų. 

Mari — vaikystės draugei Kaziai, 1907 metai: 

Brangioji Kazia, 
aš negalėjau priimti tavo globotinio M. K. Tą dieną, kai 

jis buvo atėjęs, labai prastai jaučiausi — ta ip man dažnai 
būna, be to, kitą dieną turėjau skaityti pagret kelias paskai
tas. Šešuras, o jis gydytojas, man uždraudė bet ką priimti 
žinodamas, jog kalbos mane labai vargina. 

O apskritai, ką tau pasakoti? Mano gyvenimas iš pag
rindų sugriautas ir jau niekada nebeatsistatys. Turbūt ši
taip bus visada, ir aš jau nebesistengsiu gyventi kitoniškai. 

233 



Noriu kaip galima geriau išauklėti dukreles, bet netgi jos 
negali prikelti manęs gyventi. Jos abi mielos, malonios ir 
gana gražutės. Stengiuosi iš paskutiniųjų, kad jos užaugtų 
sveikos ir stiprios. Žiūrėdama į jaunėlę, galvoju, jog tik po 
dvidešimties metų jos bus suaugusios. Kažin ar šito sulauk
siu, nes alinantis gyvenimas ir skausmas sekina jėgas, 
alina sveikatą. 

Pinigų man užtenka. Uždirbu pakankamai, kad dukre
lėms nieko nestigtų, bet, savaime suprantama, gyvenu daug 
kukliau negu vyrui gyvam esant. 

* * * 
Tais skausmingais metais Mar i palaiko du žmonės. Vie

nas jų — tai Marija Kamenska, Juzefo Sklodovskio svai
nė, švelni ir maloni moteris, kuri, Bronios prašoma, sutiko 
būti guvernantė ir ekonomė Kiuri namuose. Ji įnešė į Mari 
gyvenimą toli nuo tėvynės taip t rūkstamos lenkiškos dva
sios. Kai, sveikatai pašlijus, panelė Kamenska turės grįžti 
į Varšuvą, ją prie Irenos ir Evos pakeis kitos guvernantės 
lenkės, bet jau ne tokios patikimos ir mielos. 

Kitas, patikimiausias, Mari sąjungininkas — tai dakta
ras Kiuri. Pjero mirtis buvo jam sunkus išbandymas. Tačiau 
senis semiasi jėgų iš savo griežto racionalizmo, svetimo 
Mari dvasiai. J is nepripažįsta tuščių verkavimų ir kapinių 
kulto. Po laidotuvių jis nė kar to neaplankė Pjero kapo. Je i 
gu iš Pjero nieko nebeliko, senis nenori, kad jį kamuotų 
sūnaus šmėkla. 

Stoiška šešuro ramybė padeda Mari. Žiūrėdama į dakta
rą Kiuri, kuris prisiverčia normaliai gyventi , kalbėti, juok
tis, ji gėdisi pasiduoti bukinančiam sielvartui. Ir jinai 
stengiasi nutaisyti giedrą veidą. 

Daktaro Kiuri draugija, tokia miela Mari, jos dukre
lėms — tikra atgaja. Je i nebūtų buvę to mėlynakio senuko, 
jų vaikystę būtų užtemdęs slogus gedulas. Motinos nieka
da nebūna namie, ji amžinai užsiėmusi LABORATORIJO
JE, kuria išūžė visiems ausis, tad senelis — vienintelis mer
gaičių žaidimų draugas ir mokytojas. Eva dar per maža, 
kad tarp jųdviejų užsimegztų t ikra draugystė, bet užtat jis 
tampa nepamainomas bičiulis Irenai, lėtai ir užsisklendu-
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siai mergaitei, būdu be galo panašiai į velionį sūnų. 
J i s ne tik supažindina Ireną su gamtos mokslų, botani

kos pagrindais, įkvepia jai meilę Viktorui Hugo, vasarą 
rašo protingus, pamokomus ir juokingus laiškus, kuriuose 
atsispindi ir jo kandus sąmojis, ir rafinuotas stilius, bet ir 
nukreipia jos protinį vystymąsi tam tikra linkme. Dvasinę 
pusiausvyrą, baisėjimąsi nuoboduliu, karštą meilę t ikro
vei, antiklerikalines pažiūras, netgi politines simpatijas — 
visa tai I rena Zolio-Kiuri paveldėjo iš senelio. 

Tuo nuostabiu žmogumi ponia Kiuri švelniai ir atsida
vusiai rūpinasi. 1909 metais plaučių uždegimas prikaustė 
jį ištisiems metams prie patalo, ir kiekvieną laisvą valan
dėlę Mari praleidžia sunkaus, nekantraus ligonio galvūga
ly, stengdamasi jį pralinksminti . 

1910 metų vasar io dvidešimt penktą senasis daktaras 
užgęsta. Žiemos nuplikintose, įšalusiose kapinėse Mari pa
reikalauja, kad duobkasiai atliktų neįprastą darbą — iš
keltų iš kapo Pjero Kiuri karstą. Į duobę nuleidžiamas dak
taro Kiuri karstas, o ant viršaus — Pjero. Nenorėdama po 
mirties būti atskirta nuo vyro, Mari prašo palikti jai 
vietos ir ilgai, be jokios baimės, žiūri į duobę. 

* * * 
Dabar I renos ir Evos auklėjimo imasi pati Mari. Ji turi 

susidariusi savitą vaikų auklėjimo programą, kurią dau
giau ar mažiau sėkmingai bando pri taikyti viena po kitos 
ateinančios guvernantės. 

Kiekviena diena prasideda valanda protinio ar rankų 
darbo, kuriuo Mari stengiasi sudominti mergaites. J i ne
rimastingai stebi, kaip bunda dukterų polinkiai, ir pilkaja
me sąsiuvinyje parašo apie I renos ari tmetikos laimėjimus, 
apie anksti pasireiškusius Evos muzikinius gabumus. 

Atlikusios dienos užduotis, mergaitės tuoj pat bėga į 
lauką. Bet kokiu oru jos ilgai vaikščioja, mankštinasi. Sode 
prie namų Mari pastatydina portiką, ten liepia pakabinti 
trapeciją, žiedus, virvę. Įpratusios mankštintis namie, abi 
mergaitės vėliau uoliai lankys gimnastikos mokyklą, kur 
visada užims pirmąsias vietas. 

Jų rankos, kojos, visas kūnas tolydžio tvirtėja. J iedvi 
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dirba sode, gamina valgį, siuva. Nors ir kaip išvargusi, Ma
ri kar tu su dukromis važinėja dviračiu. Vasarą drauge 
brenda į vandenį ir stebi, kaip jos mokosi plaukioti. 

Mari negali ilgam palikti Paryžiaus, ir didžiąją atosto
gų dalį I rena ir Eva praleidžia tetos Helios Salaj prižiūri
mos. Drauge su pusseserėmis dūksta kur nors pustuštėje 
Lamanšo ar Atlanto vandenyno pakrantėje . 1911 metais 
pirmoji kelionė į Lenkiją: Bronia viešina jas Zakopanės 
sanatorijoje. Mergaitės mokosi jodinėti, eina kelioms die
noms į kalnus, nakvoja kalnėnų trobelėse. Mari, apsiavusi 
vinimis pakaltais batais, su kuprine ant pečių žygiuoja kal
nų takeliais pirma. 

Ji nemoko dukterų akrobatikos, rizikingų pratimų, tik 
nori išugdyti drąsą. Ji niekada nepakęs, kad Irena ir Eva 
bijotų tamsos, kad griaudžiant kištų galvą po priegalviu, 
bijotų vagių ir užkrečiamųjų ligų. Kadaise Mari pati buvo 
labai baikšti: dukroms baimės jausmas bus nepažįstamas. 
Net tragiška Pjero mirtis jos taip nepaveikė, kad ji imtų 
būgštauti dėl kiekvieno mergaičių žingsnio. Vienuolikos 
ar dvylikos metų būdamos, jos jau vienos išeina iš namų. 
O netrukus ir kelionėn leidžiasi be palydovų. 

Sveika dvasia rūpi Mari nė kiek ne mažiau. Ji stengiasi 
apsaugoti dukteris nuo ilgesingų svajonių, nuo per didelio 
jausmingumo. Ji priima savitą sprendimą: niekada nekal
bėti našlaitėms apie tėvą. Sis sprendimas atliepia jos vidinę 
būseną, nes ji stačiai fiziškai negali liesti tos temos. Ligi 
paskutinės gyvenimo dienos Mari tik prisiversdama ištaria 
žodžius „Pjeras" ar „Pjeras Kiuri", „tavo tėvas" ar „mano 
vyras" ir griebiasi neįtikėtinų gudrybių, stengdamasi apei
ti tam t ikras prisiminimų saleles. Jos nuomone, ji nenusi
kalsta vaikams, nekalbėdama apie tėvą. Priešingai, užuot 
auginusi dukras tragiškoje atmosferoje, ir jas, ir save ap
saugo nuo sielos kančių. 

Nereikalaudama namuose garbinti žuvusį mokslininką, 
Mari juo labiau nenori, kad čia įsigalėtų kenčiančios Len
kijos kultas. Ji nori, kad Irena ir Eva išmoktų lenkiškai, 
kad pažinotų ir mylėtų jos gimtąjį kraštą, bet auklėja jas 
kaip t ikras prancūzes. Ak, kad tik jos nesiveržtų iš vienos 
tėvynės į kitą, kad tik nesielvartautų dėl engiamos tautos! 

Mari nekrikšti jo dukterų, neskiepijo joms dievobai-
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mingumo. Ja i sąžinė neleidžia mokyti vaikus dogmų, ku
riomis pati nebetiki. Labiausiai ji trokšta apsaugoti jas nuo 
tų kančių, kurias patyrė nustodama tikėjimo. Drauge ji 
nediegia jokių antireliginių įsitikinimų, priešingai, būdama 
tolerantiška, vėliau ne kartą sakys dukterims, kad, panūdu
sios atsiduoti tikėjimui, jos turėsiančios visišką laisvę. 

Mari džiaugiasi, kad mergaitės nežino nei varganos 
vaikystės, nei sunkios paauglystės, nei skurdžios jaunys
tės — viso to, ką teko pažinti jai. Tačiau nepageidauja, kad 
jos gyventų prabangoje. Kelis kartus ji turėjo gerą progą 
aprūpinti Ireną ir Evą dideliu turtu. Mari to nepadarė. Ta
pusi našlė, ji turėjo nuspręsti , ką daryti su tuo gramu ra
džio, kurį savo rankomis išgavo drauge su Pjeru. Nepaisy
dama daktaro Kiuri ir kai kurių šeimos tarybos narių pa
siūlymų, ji nusprendžia atsisakyti tos nuosavybės ir pado
vanoti laboratorijai neįkainojamą elemento kruopelę, ver
tą daugiau nei milijono aukso frankų.-

Jos įsitikinimu, nemalonu būti neturtingam, bet nebū
tina ir papiktinama būti labai turtingam. Jai atrodo visai 
natūralu ir sveika, jog dukterys vėliau turės pačios užsi
dirbti pragyvenimui. 

Mari kruopščiai paruoštoje auklėjimo programoje vis 
dėlto yra spraga: joje nenumatyta mokyti gerų manierų. 
Gedinčiuose namuose lankosi tik artimiausi draugai: An
drė Debjernas, Perenai, Savanai... Be šių malonių ir atlai
džių draugų, Irena ir Eva nieko daugiau nemato. Tad, susi
tikusi su svetimais žmonėmis, Irena sutrinka ir nieku gyvu 
nenori sveikintis. Jai niekad nepavyks nusikratyti to įpro
čio. 

Šypsotis, būti malonia, eiti į svečius, priimti viešnias, 
sakyti komplimentus, elgtis pagal etiketą — visa tai t iek 
Irenai, tiek Evai buvo svetima. Prabėgs dešimt, dvidešimt 
metų, ir j iedvi suvoks, jog visuomeninis gyvenimas turi 
savo reikalavimus, savo dėsnius, jog sveikintis, deja, būti
na... 

* * * 
Kai Irena gavo pradinio mokslo pažymėjimą ir atėjo 

metas eiti į licėjų, Mari nusprendžia atsisakyti susta-
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barėjusių mokymo formų ir ketina šviesti dukrą savaip. 
Ši nepailstanti darbininkė negali Susitaikyti su minti

mi, kad jos vaikai pasmerkti pervargt i . Jai atrodo barba
riška laikyti juos blogai vėdinamose klasėse, vogti iš jų 
brangų laiką, verst i beprasmiškai valandų valandas „trin
ti mokyklos suolą" tuo metu, kai j iems būtina kuo daugiau 
judėti, bėgioti. Ji rašo seseriai Heliai: 

...Kartais man atrodo, jog vaikus geriau skandinti 
negu kalinti šiuolaikinėse mokyklose. 

Mari nori, kad Irena mokytųsi labai nedaug, bet labai 
gerai. Ji svarsto, tariasi su draugais — Sorbonos profe
soriais, šeimų galvomis kaip ir ji . Jos siūlymu gimsta pro
jektas savotiško mokymo kooperatyvo, kuriame žymūs 
mokslininkai mokys savo vaikus naujais metodais. 

Dešimčiai berniukų ir mergaičių prasideda nauja era: 
kas dieną jie turi tik vieną pamoką; mokytojas — neeilinis 
tam t ikros srities specialistas. Vieną rytą jie užplūs
ta Sorbonos laboratoriją, kur Žanas Perenas juos moko 
chemijos. Kitą dieną nedidelis būrelis nuvyksta į Fon-
tenė-o-Rozą: matematikos pamoka pas Polį Lanževeną. 
Ponia Peren ir ponia Savan, skulptorius Magru, profeso
rius Mutonas dėsto literatūrą, istoriją, užsienio kalbas, 
gamtos mokslus, lipdybą, piešimą. Pagaliau ketvirtadie
niais po pietų vienoje Fizikos mokyklos patalpoje Mari 
Kiuri supažindina juos su fizikos pagrindais. 

Mokiniai — vėliau kai kurie jų taps įžymiais moksli
ninkais — išsaugos atmintyje tas nepaprastai įdomias pa
mokas, mielą ir draugišką savo mokytojos elgesį. Vadovė
liuose aprašyti abstraktūs ir nuobodūs reiškiniai jos dėka 
virsta vaizdingais gyvais paveikslais. Dviračių guolių rutu
liukai dažomi į rašalą, paskui sviedžiami ant nuožulnios 
plokštumos — taip įrodomas laisvojo kūnų kritimo dėsnis. 
Švytuoklė braižo periodinius svyravimus aprūkyto popie
riaus lakšte. Pačių mokinių pagamintas termometras rodo 
temperatūrą ne blogiau už pirktinį, ir vaikai nepaprastai 
didžiuojasi savo darbu... 

Mari įskiepija jiems meilę mokslui ir potraukį į darbą. 
Moko juos savo darbo metodų. Būdama mintinio skaičia
vimo virtuoze, lavina ir savo auklėtinius. „Reikia įgusti 
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niekada nedaryti klaidų,— tvirt ina ji,— o seksis tik tuo
met, jei per daug neskubėsi." Je i kuri mokinė, montuodama 
galvaninį elementą, apšiukšlina stalą, Mari užsiplieskia 
kaip žarija: „Tik nesakyk man, kad paskui nuvalysi! Neva
lia apšnerkšti stalo, kai narstai prietaisą ar darai ban
dymą. " 

Nobelio premijos laureatė kartais moko savo smal
sius vaikus protauti . 

— Ką reikia daryti, kad šiame inde neatvėstų karštas 
vanduo? — klausia Mari vieną dieną. 

Fransis Perenas, Žanas Lanževenas, Izabelė Savan, I re
na Kiuri — gabiausi to būrelio mokiniai T— tuoj siūlo išmo-
ningiausius sprendimus: įvynioti indą į vilną, izoliuoti 
sudėtingiausiais ir... neįmanomais būdais. 

Mari nusišypso ir sako: 
— Ką gi, aš, pavyzdžiui, užvožčiau jį dangčiu. 
Šiuo namų šeimininkės patarimu ir baigiasi pamoka tą 

ketvirtadienį. Virstelėja durys, tarnaitė įneša kalną trapių 
bandelių, šokolado plytelių, ir prasideda bendros vaišės. 
Kramtydami ir šūkaudami vaikai išsisklaido po kiemą. 

Sekdami kiekvieną ponios Kiuri žingsnį, to meto laik
raščiai linksmai pašiepia mokslininkų vaikų invaziją (gana 
trumpą ir griežtai kontroliuojamą) į laboratorijas: 

Tiems mažiesiems visuomenės atstovams, kurie vos 
moka skaityti ir rašyti,— rašo vienas apžvalgininkas,— 
leidžiama naudotis prietaisais, konstruoti aparatus, daryti 
chemijos bandymus... Sorbona ir pastatas Kiuvjė gatvėje 
dar nesusprogo, bet yra vilčių, jog netrukus tai įvyks! 

Bendras mokymas baigiasi po dvejų metų. Tėvai per
nelyg apsikrovę darbais, kad galėtų skirti laiko tam suma
nymui. Vaikams reikės laikyti egzaminus bakalauro laips
niui įgyti, todėl jie turi mokytis pagal nustatytą programą. 
Mari parenka vyresniajai dukteriai privačią mokyklą, 
Sevinjė koležą, kur mažiausia pamokų. Toje puikioje mo
kykloje Irena baigs vidurinį mokslą, o vėliau ten mokysis 
ir Eva. 

239 



* * * 
Ar vaisingos buvo tos jaudinančios Mari pastangos nuo 

pat jaunumės nevaržyti dukterų individualių polinkių? Ir 
taip, ir ne. „Kolektyvinis mokymas" vyresniajai dukteriai 
humanitarinio išsilavinimo sąskaita davė nepaprastai daug 
žinių, tokių, kokių ji nebūtų gavusi jokiame licėjuje. O 
dorovinis auklėjimas? Būtų labai puiku, jei jis galėtų iš 
esmės pakeisti žmogaus prigimtį, bet nemanau, kad, sekda
mos motinos pavyzdžiu, pasidarėme daug geresnės. Šiaip 
ar taip, kai kurios dorybės mumyse įsitvirtino: meilė dar
bui (seseryje tūkstantįsyk stipriau negu manyje), tam tik
ras abejingumas pinigams; nepriklausomumo instinktas, 
įdiegęs mums pasitikėjimą savim ir įsitikinimą, jog bet 
kuriomis aplinkybėmis sugebėsime pačios vienos, be kieno 
pagalbos išsisukti iš bėdos. 

Įveikti blogą nuotaiką puikiai sekėsi Irenai, o man ne
labai. Nors motina ir labai stengėsi man visa kuo padėti, 
jaunystės metais nesijaučiau laiminga. Tik vienoje srityje 
Mari laimėjo visišką pergalę: dukterys jai dėkingos už 
gerą sveikatą, fizinį išsivystymą, potraukį į sportą. Tai di
džiausias šios nepaprastai protingos ir kilnios moters lai
mėjimas auklėjimo srityje. 

* * * 
Gerokai būgštaudama, mėginau apibūdinti tuos princi

pus, kuriais vadovavosi Mari Kiuri, auklėdama mus. Neno
riu, kad susidarytų įspūdis, jog tai buvo sausa, pedantiška 
ir kategoriška moteris.Iš tikrųjų viskas buvo kitaip. Mote
ris, troškusi mums stiprybės, pati buvo pernelyg jautri, 
pernelyg gležna, pernelyg linkusi kentėti. Ji nelepino mūsų 
glamonėmis, bet tikriausiai širdies gilumoje troško, kad 
mudvi kiek galima dažniau prie jos prisiglaustume. Steng
damasi „atvėsinti" mūsų jausmus, pati visa susigūždavo, 
pajutusi bent menkiausią mūsų abejingumą jai. Ji niekad 
nemėgino išbandyti mūsų „nejautrumo" bausmėmis už iš
daigas. Klasikinės bausmės — kaip antai, nekaltas šlepte-
lėjimas, statymas į kampą, deserto nedavimas — pas mus 
buvo neįprastos. Neįprasta buvo šūkauti ir kelti scenas: 
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motina nepakęsdavo, kad kas nors keltų balsą ar iš džiaugs
mo, ar iš pykčio. Kartą, kai I rena išdrįso šokti Mari į akis, 
toji nesikalbėjo su ja dvi dienas. Ir jai, ir Irenai tos dvi die
nos buvo sunkus išbandymas, bet iš jųdviejų nubausta at
rodė Mari: susigraudinusi, kaip nesava klaidžiojo ji po 
niūrius namus ir kamavosi skaudžiau už dukterį. 

Kaip diduma vaikų, mudvi, be abejo, buvome egoistės 
ir menkai paisėme jausmų atspalvių. .Vis dėlto mudvi jau
tėme ir jos žavesį, ir tvardomą švelnumą, ir slepiamą meilę 
rašalu aptaškytuose laiškuose, tuose paikuose mūsų laik
raščiuose, kuriuos Mari saugojo ligi mirties, surišusi juos
tele nuo saldainių dėžutės,— kreipdavomės į ją žodžiais: 
„brangioji Mė", „mieliausioji ir brangiausioji", „mieloji", 
o dažniausiai — „mieloji Mė". 

Mieloji, mieliausioji Mė, kalbanti su mumis vos gir
dimu balsu, beveik nedrąsiai, kad tik jos nebijotume, kad 
tik neimtume jos garbinti... Mieloji Mė, ilgiausius metus 
nė neketino mums įteigti, kad ji ne paprasta šeimos motina 
kaip visos kitos ir ne paprasta dėstytoja, sulinkusi po kas
dienių rūpesčių našta, o išskirtinė šios žemės būtybė. 

Niekada Mari Kiuri nesistengė sužadinti mūsų širdyse 
pasididžiavimo jos darbais, jos šlove. Bene tai galėjo ateiti 
jai į galvą, jei net iškilusi į mokslo viršūnes ji buvo dve
jonių, pasiaukojimo ir kuklumo įsikūnijimas? 

Mari Kiuri — dukterėčiai Hanai Salaj, 1913 metų sau
sio šeštą: 

... Tu rašai, kad tau būtų buvę geriau gyventi praeitame 
šimtmetyje... O Irena man sako, jog kur kas geriau būtų 
gimti daug vėliau, ateinančiais amžiais. Man rodos, kiek
vienu laikotarpiu galima gyventi įdomiai ir naudingai. 
Svarbu veltui nešvaistyti savo jėgų ir užsidirbti teisę pasa
kyti: „Padariau viską, ką galėjau" — kaip Romėno Rolano 
Žanas Krištolas. Tik tiek ir gali iš mūsų reikalauti kiti, ir 
tai vienintelis dalykas, kuris suteikia mums truputį laimės. 

Pernai pavasarį mano dukterys augino šilkverpius. 
Tuomet labai sirgau ir ištisas priverstinio dykinėjimo sa
vaites stebėjau kokonų susidarymą. Tai buvo labai įdomu. 
Tie energingi, sąžiningi, taip uoliai ir atkakliai dirbę vikš
rai padarė man didelį įspūdį. Žiūrėdama į juos, pasijutau 
esanti iš jų padermės, nors ir nemoku taip puikiai orga-
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nizuoti darbo. Aš irgi visada kantriai siekiau vieno tikslo. 
Dirbau anaiptol nebūdama įsitikinusi, kad elgiuosi teisin
gai, žinodama, jog gyvenimas — trumpas ir netvarus, jog 
po jo nieko nebelieka, jog kiti savaip suvokia jo prasmę, 
aš taip dariau todėl, kad mane kažkas skatino, kaip instink
tas liepia vikšrui vynioti kokoną. Vargšelis pradeda jį 
netgi tada, kai aišku, kad baigti nebespės. Ir vis dėlto jis 
dirba taip pat uoliai. O jei jam nepavyksta baigti darbo, 
žūsta nespėjęs pavirsti lėliuke — negavęs atlyginimo. 

Te kiekvienas mūsų, brangioji Hana, vynioja savo ko
koną neklausdamas, kam tai daro ir kokiam tikslui. 

D v i d e š i m t a s s k y r i u s 

LAIMĖJIMAI IR IŠMĖGINIMAI 

Liesa, išblyškusi fizikė sumenkusiu veidu ir šviesiais, 
žilstelėjusiais plaukais rytmečiu įeina į laboratoriją Kiuvjė 
gatvėje, nusikabina nuo vagio šiurkščios drobės chalatą, 
apsivelka viršum juodos suknelės ir imasi darbo. 

Tuo liūdnu gyvenimo laikotarpiu Mar i net pati nesu
vokė, kad jos grožis pasiekė tobulybę. Sakoma, kad žmo
nių, sulaukusių tam tikro amžiaus, veidas pagaliau įgyja 
paties žmogaus vertą išraišką. Kaip tai tinka poniai Kiuri! 
Paauglė ji buvo „miela", ir tiek, studentė ir jaunavedė — 
žavi, o subrendusi, skausmo nukamuota mokslininkė ima 
kerėti įstabiu grožiu. Jos slaviškam, išmintingam ir dva
singam veidui nebereikia papildomų pagražų — skaistu
mo ir gyvumo... Įžengusios į penktą dešimtį kilniame Ma
ri veide galima įžvelgti liūdesį ir nuovargį. I renos ir Evos 
akyse šis grožio idealas neblės ilgus metus — ligi tos die
nos, kai j iedvi baisėdamosi pastebės, jog motina pavirto 
senute. 

Profesorė, tyrėja, laboratori jos vadovė, ponia Kiuri 
dirba neregėtai atkakliai. J i tebedėsto Sevro aukštojoje 
normalinėje mergaičių mokykloje. Sorbonoje, kur j i jau 
įtraukta į „etatinių profesorių sąrašus", skaito pasaulyje 
pirmą ir anuo metu vienintelį radioaktyvumo kursą. Didūs 
darbai! Vidurinis mokslas Prancūzijoje jai atrodo netobu
las, bet aukštuoju mokslu ji nuoširdžiai žavisi. Ji nori pri
lygti tiems korifėjams, kur ie kitados apstulbino Manią 
Sklodovską... 
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Netrukus Mari sugalvoja išspausdinti savo paskaitų 
kursą. 1910 metais ji išleidžia savo pagrindinį veikalą „Ra
dioaktyvumas". Devyni šimtai septyniasdešimt vieno pus
lapio vos pakako sutalpinti visoms žinioms, sukauptoms 
per palyginti trumpą laiką nuo tos dienos, kai sutuoktiniai 
Kiuri paskelbė radžio atradimą! 

Knygos pradžioje Mari neįdėjo savo portreto. Priešti-
tuliniame puslapyje — vyro nuotrauka. Prieš dvejus me
tus, 1908-aisiais, ta pati nuotrauka puošė šešių šimtų pus
lapių knygą— „Pjero Kiuri darbus", kur iuos sutvarkė ir 
suredagavo Mari. 

Vietoj įžangos pastarajai knygai Mari rašo Pjero moks
linės veiklos apybraižą. Ji apgailestauja dėl ankstyvos 
mokslininko mirties: 

Paskutinieji Pjero Kiuri gyvenimo metai buvo labai 
vaisingi. Jo protas, tyrėjo talentas buvo pasiekę didžiausią 
brandą... 

Jis buvo be įžengiąs į naują gyvenimo tarpsnį: pagerė
jus darbo galimybėms, tai turėjo būti natūrali jo nuostabios 
mokslininko karjeros tąsa. Tačiau likimas parikiavo kitaip, 
ir mes priversti susitaikyti su jo nepakeičiamu sprendimu. 

* * * 
Ponios Kiuri mokinių skaičius tolydžio auga. Nuo 1907 

metų amerikietis filantropas Endrius Karnegis skiria Mari 
kasmetines dotacijas, kurių dėka Kiuvjė gatvėje galima 
priglausti pradedančiųjų mokslininkų. J ie prisideda prie 
universiteto apmokamų asistentų ir kelių savanorių dar
buotojų. Iš pastarųjų išsiskiria nepaprastai gabus jaunuolis 
Morisas Kiuri, 2ako Kiuri sūnus. Laboratorijoje jis prade
da savo mokslinį darbą. Mari didžiuojasi sūnėno laimėji
mais ir myli jį kaip t ikra motina. 

Kartu su ponia Kiuri visam aštuonių—dešimties dar
buotojų kolektyvui vadovauja senas kolega, ištikimas 
draugas ir žymus mokslininkas Andrė Debjernas. 

Mari turi sudariusi naują mokslo tiriamųjų darbų prog
ramą. Dirba ji sėkmingai, nors apskritai jaučiasi ne per 
geriausiai. 

Ji išskiria kelis decigramus radžio chlorido ir antrąkart 
nustato radžio atominę masę. Paskui ji užsimoja išgauti 
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gryno radžio metalo. Ligi šiol kiekvieną kartą, kai ji mė
gindavo gauti gryno radžio, pavykdavo išskirti tik radžio 
druskas (chloridus arba bromidus), vienintelius stabilius 
jo junginius. Mari Kiuri ir Andrė Debjernui pavyksta gauti 
patį metalą, kuris nekinta veikiamas oro. Tai viena pačių 
subtiliausių operacijų, kokių anksčiau niekas nebuvo atli
kęs. 

Andrė Debjernas padeda Mari Kiuri tirti polonio spin
duliavimą. Pagaliau Mari savarankiškai išranda radžio do
zavimo metodą, kuris remiasi emanacijos matavimu. 

Audringai vystantis „Kiuri terapijai", reikia mokėti 
nepaprastai tiksliai dalyti neįkainojamos medžiagos kruo
pelytes. Kai susiduriama su tūkstantosiomis miligramo 
dalimis, svarstyklės nebegelbsti. Mari siūlo „sverti" radio-
aktyvąsias medžiagas, matuojant jų spinduliavimo inten
syvumą. Ji įvaldo šią sudėtingą techniką ir laboratorijoje 
steigia dozimetrijos skyrių, kur mokslininkai, gydytojai 
ar privatūs asmenys gali at iduoti radioaktyvias medžiagas 
arba mineralus ir tiksliai sužinoti, kiek juose esama radžio. 

Paskelbusi „Radioaktyviųjų elementų klasifikaciją" 
ir „Radioaktyvumo konstantų lentelę", Mari baigia kitą 
labai svarbų darbą: sukuria pirmą tarptautinį radžio etalo
ną. Tame lengvame stikliniame vamzdelyje, kurį Mari jau
dindamasi užlydė savo rankomis, yra dvidešimt vienas mi
ligramas gryno radžio chlorido. Vėliau šis pavyzdys taps 
visų penkių žemynų etalonu ir bus iškilmingai padėtas Sev-
ro Matų ir svarsčių biure netoli Paryžiaus. 

* * * 
Sutuoktinių Kiuri bendros šlovės laikotarpis praėjo. 

Dabar visuomenė reiškia didžią pagarbą poniai Kiuri. So 
priemiesčio namuose rašomojo stalo stalčiai prisipildo už
sienio šalių mokslų akademijų garbės nario ir nario-ko-
respondento diplomų, tačiau Mari net negalvoja jų de
monstruoti ar bent sudaryti savo titulų sąrašo. 

Prancūzija tik dviem būdais pagerbia savo didžius žmo
nes, kol jie dar gyvi: apdovanoja Garbės legiono ordinu 
arba priima į Mokslų akademiją. 1910 metais Mari ketina
ma įteikti Garbės legiono kryžių, bet ji, žinodama Pjero 
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Kiuri požiūrį į apdovanojimus, jo atsisako. 
Kodėl gi po kelių mėnesių ji nepasipriešina pernelyg 

uoliems kolegoms, kurie pataria jai pasiūlyti savo kandi
datūrą į Mokslų akademiją? Argi ji pamiršo, kiek mažai 
balsų tesurinko Pjeras ir pralaimėdamas, ir netgi laimėda
mas? Argi ji nežino, kokios intrigų pinklės rezgamos jai? 

Ne, nežino. O svarbiausia, būdama naivi lenkė, ji neno
ri pasirodyti aikštinga, nedėkinga, atsisakydama tokio au
kšto mokslinio apdovanojimo, kurį, jos manymu, jai siūlo 
antroji tėvynė. 

Jos varžovas — žymus fizikas ir uolus katalikas Edu-
aras Branli. Įsiliepsnoja kova tarp „kiuristų" ir „branlistų", 
tarp laisvamanių ir klerikalų, tarp tokios sensacingos nau
jovės kaip moters priėmimas į Mokslų akademiją šalininkų 
ir priešininkų. Mari, bejėgė, įbauginta, dalyvauja polemi
koje, kurios visiškai nesitikėjo. 

Už ją kovoja didžiausi mokslininkai: Anri Puankarė, 
daktaras Rū, Emilis Pikaras, profesoriai Lipmanas, Buti ir 
Darbu. Tačiau kita s tovykla rengiasi atkakliai gintis. 

— Moterų negalima priimti į Akademiją! — dorybin
gai piktindamasis, sušunka akademikas Amaga, prieš aš
tuonerius metus buvęs laimingas Pjero Kiuri varžovas. Sa
vanoriai informatoriai, priešingai faktams, tvirtina kata
likams, jog Mari — žydė, o laisvamaniams primena, kad 
ji — katalikė. 1911 metų sausio dvidešimt trečią, rinkimų 
dieną, pradėdamas posėdį, prezidentas garsiai sako duri
ninkams: 

— Prašom leisti visus, išskyrus moteris! 
Vienas akademikas, ponios Kiuri šalininkas, bet jau 

beveik aklas, skundžiasi, kad vos nebalsavo prieš ją, nes 
jam pakišę ne tą biuletenį! 

Ketvirtą valandą susijaudinę žurnalistai bėga rašyti 
nesėkmingų arba pergalingų rinkimų ataskaitų. Mari Kiu
ri išrinkti į Akademiją pristigo tik vieno balso. 

Jos asistentai ir laborantai kur kas labiau nekantrau
dami nei pati kandidatė Kiuvjė gatvėje laukia rinkimų re
zultatų. Būdami įsitikinę sėkme, jie iš pat ry to nusipirko 
didelę puokštę gėlių ir paslėpė po stalu, ant kurio stovi tik
slios svarstyklės. Pralaimėjimas juos apstulbina. Mecha
nikas Luji Rago skaudama širdimi išmeta nereikalingą puo-
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kštę. Jauni fizikai tylomis ieško paguodos žodžių. Tačiau 
jų neprireikia. Mari pasirodo iš mažo kambarėlio, atsto
jančio ja i kabinetą. Nė žodžio apie pralaimėjimą,— jis jos 
nė kiek nenuliūdino. 

Peržvelgiant Kiuri šeimos istoriją, atrodo, jog užsienio 
šalims t ekdavo atitaisyti nelabai gražius Prancūzijos po
elgius. Tų pačių 1911 metų gruodžio mėnesį Stokholmo 
mokslų akademija, įvert indama nepaprastai puikius po
nios Kiuri mokslo laimėjimus po vyro mirties, skiria ja i 
Nobelio premiją už chemijos darbus. Dar niekas nei tuo
met, nei vėliau dusyk nenusipelnė šio apdovanojimo. 

Mari prašo Bronią lydėti ją Švedijon. Ji vežasi ir vy
resniąją dukterį Ireną. Mergai tė dalyvauja iškilmingame 
posėdyje. Po dvidešimt ketverių metų toje pačioje salėje 
ji gaus tą pačią premiją... 

Be įprastinių priėmimų ir pietų pas karalių, poniai Kiuri 
buvo surengta ir kitokių pramogų. Jos atmintyje išliko gra
ži Valstiečių šventė: šimtų moterų ryškiais margais drabu
žiais galvas juosė vainikai iš degančių žvakių, kurių lieps
nelės plaikstėsi sulig menkiausiu judesiu. 

Mari, skai tydama viešą paskaitą, visą jai reiškiamą pa
garbą priskiria Pjerui Kiuri. 

Prieš išdėstydama savo pranešimo temą, pirmiausia no
riu priminti, jog radį ir polonį atradau drauge su Pjeru Kiu
ri. Pjerui Kiuri mokslas turi būti dėkingas ir už fundamen
talius radioaktyvumo tyrimus, kuriuos jis atliko vienas, 
drauge su manimi, arba bendradarbiaudamas su mokiniais. 

Chemijos darbus, kuriais buvo siekiama išskirti grynas 
radžio druskas ir apibūdinti jį kaip naują elementą, atlikau 
aš viena, bet ir jie glaudžiai siejasi su mudviejų bendru 
darbu. Man rodos, aš teisingai išreikšiu Mokslų akademi
jos nuomonę sakydama, jog šis garbingas apdovanojimas 
paskirtas man atsižvelgiant ir į mūsų bendrą darbą, taigi 
drauge išreiškiama pagarba ir Pjero Kiuri atminimui. 

5^ 5r* 

Didis atradimas, pasaulinė šlovė, dvi Nobelio premijos. 
Daugelis amžininkų žavisi Mar i asmenybe, tačiau daug 
kas — pavydi ir nusiteikia priešiškai. 
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Netikėtai įsisukęs neapykantos viesulas stengiasi Mari 
sunaikinti. Prieš šią keturiasdešimt ketverių metų moterį, 
tokią gležną, nualintą nepakeliamo darbo, Paryžiuje pra
dedamas klastingas puolimas. 

Mari, atsidėjusią vyr iškam darbui, supa draugai ir bi
čiuliai, visi kaip vienas vyrai . Ji daro didelę įtaką aplinki
niams žmonėms, ypač vienam jų. Ko gi daugiau bereikia? 
Ir štai mokslui atsidavusi moteris, visada gyvenusi dorai, 
santūriai, o paskutinius metus — slegiama didžiulio siel
var to , apkaltinama, jog ardanti šeimas ir teršianti garbingą 
vardą, kurio nešioti esanti neverta . 

Man nederėtų smerkti tuos, kurie davė ženklą pulti 
mokslininkę, arba pasakoti, kaip beviltiškai, o dažnai net 
nesumaniai Mar i bandė gintis. Palikime ramybėje ir žurna
listus, išdrįsusius įžūliai užgaulioti bejėgę moterį tuo metu, 
kai ji buvo ujama ir persekiojama anoniminiais laiškais, 
kai jai buvo viešai grasinama susidorojimu, kai netgi jos 
gyvybei grėsė pavojus. Kai kur ie jų vėliau atėjo su ašaro
mis akyse ir atgailaudami prašė Mari atleidimo... Bet nusi
kaltimas padarytas: Mari buvo netoli savižudybės, bepro
tybės, visai netekusi jėgų, ją pakirto sunki liga. 

Prisiminkime tik vieną mažiausiai skaudų, bet niekin
giausią ujimo būdą, kur iuo buvo stengiamasi pakenkti po
niai Kiuri tuo sunkiu jos gyvenimo laikotarpiu. Kaskart, 
kai t ik pasitaiko proga pažeminti tą neprilygstamą mote
rį — kaip antai, kai anomis slogiomis 1911 metų dienomis 
jai nesuteikiamas mokslinis vardas, apdovanojimas ar už
kertamas kelias į Mokslų akademiją,— jai niekingai pri
kišama kilmė: ji vadinama tai ruse, tai vokiete, tai žyde ar 
lenke, apskritai užsieniete, a tvykusia į Paryžių neteisėtai 
užsigrobti aukštos padėties. Bet kaskart , kai Mari Kiuri 
talentas praturt ina mokslą, kaskart , kai kita šalis pripažįs
ta jos nuopelnus, iškelia ją į neregėtas šlovės viršūnes, tie 
patys laikraščiai, pasirašyti tų pačių redaktorių, vadina ją 
„Prancūzijos pasiuntine", „tikriausia prancūzų genijaus 
atstove", „tautos pasididžiavimu". Tačiau šiuo atveju kita 
neteisybė — nutylima jos lenkiška kilmė, kuria ji taip di
džiuojasi. 

Didžius žmones visada įnirtingai puldavo pavyduo
liai, kurie stengdavosi po genijaus šarvais aptikti žmogiš-
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kas silpnybes. Jeigu ne toji magnetinė šlovės jėga, vieno
dai pri traukianti tiek simpatijas, tiek neapykantą, Mari 
niekada nebūtų nei krit ikuojama, nei šmeižiama. Kaip tik 
todėl Mari neapkentė šlovės. 

* * * 
Draugus pažinsi nelaimėje. Šimtai pažįstamų ir nepa

žįstamų žmonių laiškuose reiškia Mari savo užuojautą ir 
pasipiktinimą niekšiškais išpuoliais. Ją įnirtingai gina An
drė Debjernas, ponai Perenai, ponai Savanai, nuostabi 
draugė anglė panelė Air ton bei daugelis kitų, tarp jų — 
Mari asistentai ir studentai. Universitete su ja stengiasi su
sidraugauti menkai pažįstami žmonės, o matematikas Emi
lis Borelis su žmona švelniai ja rūpinasi — sunerimę dėl jos 
sveikatos, vežasi ją poilsio į Italiją. Drauge su Juzefu, Bro-
nia ir Helia, atskubėjusiais iš Lenkijos pagalbon, už Mari 
užsistoja patikimiausias jos gynėjas — Pjero brolis Žakas 
Kiuri. 

Tas rūpinimasis, nuoširdumas šiek tiek padrąsina Mari. 
Tačiau jos jėgos kasdien vis labiau senka. Ja i sunku važi
nėti iš So, todėl ji Paryžiuje, Betiuno krantinėje, Nr. 36, 
išsinuomoja butą, kur ketina persikraustyt i 1912 metų sau
sio pradžioje. Deja, tos dienos nebesulaukia: gruodžio dvi
dešimt devintą leisgyvė, merdinti atsiduria ligoninėje. Po 
dviejų mėnesių kovos Mari įveikia ligą, bet būtinai reikia 
operuoti inkstus. Nusikamavusi, nepaprastai išblyškusi 
Mari prašo atidėti operaciją iki kovo mėnesio. Mat vasa
rio pabaigoje ji nori dalyvauti fizikų kongrese. 

Ligonę operuoja ir stebuklingai išgydo garsus chirur
gas Sarlis Valteras. Vis dėlto jos sveikata ilgam pakirsta. 
Mari apgailėtinai sulysusi, nebepastovi ant kojų. Karščia
vimas ir inkstų skausmai, kuriuos ji ištveria nedejuodama, 
bet kurią kitą moterį būtų pr iver tę susitaikyti su invalidės 
likimu. 

Fizinių skausmų ir žmonių niekšybės genama ji stengia
si pasislėpti it ujamas žvėris. Netoli Paryžiaus, Briunua kai
me, sesuo jai išnuomoja namelį Dluskos vardu. Ligonė gy
vena ten kurį laiką, paskui visą nykų gydymosi laiką pra
leidžia svetima pavarde Tonone. Vasarą artima draugė pa-

nelė Airton pakviečia ją su dukromis į savo ramią vilą An
glijos pakrantėje. Ten ji globojama ir mylima. 

* * * 
Tuo metu Mari niūriai žvelgia į ateitį, bet, gavusi neti

kėtą pasiūlymą, pagyvėja ir drauge nusimena. 
Carizmas, susvyravęs per 1905 metų revoliuciją, Rusi

joje padarė tam tikrų nuolaidų žodžio ir susirinkimų lais
vei , net Varšuvoje buvo panaikinti kai kur ie griežti apribo
jimai. Viena gana veikli ir palyginti savarankiška mokslo 
draugija 1911 metais išrinko Mari savo garbės nare. Po ke
lių mėnesių lenkų inteligentija subrandina didingą planą: 
Varšuvoje įsteigti radioaktyvumo tyrimo laboratoriją, 
pasiūlyti jai vadovauti poniai Kiuri ir drauge visam laikui 
grąžinti tėvynėn įžymiausią pasaulio mokslininkę. 

1912 metų gegužės mėnesį pas Mari atvyksta lenkų pro
fesorių delegacija, ir rašytojas Henrikas Senkevičius, gar
siausias ir populiariausias Lenkijoje žmogus, asmeniškai 
nepažįstamas su ponia Kiuri, kreipiasi į mokslininkę pra
kalba, kurioje pagarbos kupinos frazės gražiai derinasi su 
patetišku kreipiniu „tu": 

Didžiai gerbiama ponia, teikis perkelti savo klestinčią 
mokslinę veiklą į mūsų kraštą ir mūsų sostinę. Tau žinoma, 
kodėl paskutiniu metu taip nusmuko mūsų kultūra ir moks
las. Mes netenkame pasitikėjimo savo protiniais sugebė
jimais, mes prarandame savo priešų pagarbą ir nebededa-
me vilčių į ateitį. 

...Mūsų tauta žavisi tavim, bet pageidautų, kad tu dirb-
tumei čia, savo gimtajame mieste. Tai visos mūsų tautos 
karštas troškimas. Turėdami tave Varšuvoje, mes pasiju-
sime stipresni, vėl pakelsime galvas, negandų naštos len
kiamas prie žemės. Te mūsų malda būna išklausyta. Neat-
stumki į tave tiesiamų rankų! 

Kokia patogi proga mažiau sąžiningam žmogui triukš
mingai palikti Prancūziją, atsukti nugarą šmeižtui ir ne
apykantai! 

Tačiau Mari niekada už patirtas skriaudas nebekeršija. 
Kankindamasi nuoširdžiai svarsto, katroj būti pusėj jos 
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pareiga. Mintis grįžti tėvynėn ir vilioja, ir drauge baugina. 
Esant tokiai sveikatos būklei, bet koks sprendimas atrodo 
siaubingas. Negalima pamiršti dar vienos aplinkybės: pa
galiau nuspręsta statyti laboratoriją, kurios taip troško 
sutuoktiniai Kiuri. Bėgti iš Paryžiaus — vadinasi, palaidoti 
šią viltį, numarinti didžią svajonę. 

Kaip tik tuo metu, kai Mari visiškai nebeturi jėgų veik
ti, jai reikia apsispręsti. Su kokia širdgėla po skausmingų 
dvejonių siunčia ji Varšuvon atsisakymo laišką! Vis dėlto 
ji sutinka iš tolo vadovauti naujai laboratorijai ir paveda 
kontroliuoti jos darbą dviems geriausiems savo asisten
tams — lenkams Janui Danyšui ir Liudvikui Vertenštainui. 

1913 metais Mari, dar neatsigavusi po ligos, važiuoja 
Varšuvon į radioaktyvumo tyrimo skyriaus atidarymą. 
Rusų valdžia ignoruoja viešnią: nė vienas oficialus asmuo 
nedalyvauja iškilmėse, surengtose Mari garbei. Gal dėl to 
gimtasis kraštas pasitinka ją dar entuziastingiau. Pirmą 
kartą gyvenime sausakimšoje salėje Mari skaito moksli
nį pranešimą lenkiškai. 

Prieš išvažiuodama, stengiuosi kaip galima daugiau 
pasitarnauti šičia,— rašo ji vienam kolegai į Paryžių.— 
Trečiadienį skaičiau viešą pranešimą. Be to, dalyvavau ir 
dar dalyvausiu įvairiuose susirinkimuose. Mane čia palan
kiai sutinka, todėl reikia tuo pasinaudoti. Si nelaiminga 
šalis, barbariškos, bukos valdžios nualinta, daug ką daro, 
kad apgintų savo kultūrinį gyvenimą. Galbūt ateis diena, 
kai bus atsikratyta priespaudos, todėl reikia laikytis, nepa
siduoti. Bet koks tai gyvenimas! Kokios sąlygos! 

Apsilankiau tose vietose, su kuriomis mane sieja vai
kystės ir jaunystės prisiminimai. Pabuvojau prie Vyslos, 
aplankiau artimųjų kapus. Tos išvykos ir mielos širdžiai, 
ir liūdnos, bet jų atsisakyti negaliu. 

Vienos iškilmės įvyko Pramonės ir žemdirbystės mu
ziejuje, tame pačiame pastate, kur prieš dvidešimt dvejus 
metus Mari darė pirmuosius fizikos bandymus. Rytojaus 
dieną ponios Sklodovskos-Kiuri garbei pietus surengia 
Lenkijos moterys. Tarp kviestinių sėdi įmetėjusi žila dama, 
nenuleidžianti nuo mokslininkės susižavėjimo žvilgsnio: 
tai panelė Sikorska, to paties pensiono, kurį kitados lankė 
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šviesiakasė Maniusia, direktorė. Mari pakyla iš savo vie
tos, pro gėlėmis nustatytus stalus prieina prie senutės ir 
kaip anomis apdovanojimų įteikimo dienomis nedrąsiai 
pabučiuoja ją į abu skruostus. Vargšė panelė Sikorska ap
sipila ašaromis, o moterys aplink audringai ploja. 

* * * 
Ponios Kiuri sveikata taisosi. 1913 metų vasarą Mari 

išbando jėgas: su kuprine ant pečių keliauja per Alpes. Ją 
lydi dukterys su guvernante, taip pat žinomas mokslinin
kas Albertas Einšteinas su sūnumi. Jau keleri metai du ge
nialius mokslininkus — ponią Kiuri ir Einšteiną — sieja 
draugystė. Juodu žavisi vienas kitu, nuoširdžiai, ištikimai 
draugauja, mėgsta be galo kalbėtis teorinės fizikos klau
simais čia prancūziškai, čia vokiškai. 

Priešaky dūksta vaikai, nepaprastai patenkinti ta kelio
ne. Kiek atsilikęs žygiuoja šnekusis Einšteinas: įkvėpimo 
pagautas, dėsto savo mėgstamas teorijas. Mari, apdova
nota ypatingu matematinės sanklodos protu, viena iš ne
daugelio Europos mokslininkų, kurie jas supranta. 

Irena ir Eva kartais nugirsta, jų nuomone, gana keistas 
frazes. Einšteinas, įsigilinęs į savo mintis, ir pats nepastebi, 
kaip peršoka plyšius, įkopia į stačias uolas. Staiga jis sus
toja, griebia Mari už rankos ir sušunka: 

— Suprantate, ponia, man žūt būt reikia žinoti, kas da
rosi lifto keleiviams, kai šis krinta žemyn... 

Toks susirūpinimas kelia pasiutišką juoką jaunajai kar
tai, net nenutuokiančiai , jog įsivaizduojamu lifto kritimu 
iliustruojama reliatyvumo teorija! 

Po trumpų atostogų Mari važiuoja į Angliją, paskui — 
į Briuselį, kur dalyvauja iškilmingame Mokslų akademi
jos posėdyje. Netrukus Birmingame jai suteikiamas dar 
vienas garbės daktaro laipsnis. Priešingai įpročiui Mari 
linksmai išlaiko šį išbandymą ir vaizdingai aprašo cere
moniją Irenai: 

Buvau aprengta gražia raudona mantija žaliais atvartais 
kaip ir visi mano nelaimės draugai, tai yra kiti mokslinin
kai, kuriems turėjo būti suteiktas daktaro laipsnis. Kiek-
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vienas išklausė trumputę prakalbą, liaupsinančią mūsų 
nuopelnus, paskui universiteto prorektorius paskelbė, jog 
visiems mums universitetas suteikia daktaro laipsnį. Tuo
met susėdome pakyloje. Paskui įsiliejome į Birmingamo 
universiteto profesorių ir daktarų, apsirengusių daugmaž 
tokiomis pat mantijomis, savotišką procesiją. Buvo labai 
smagu. Turėjau iškilmingai pasižadėti šventai laikytis Bir-
mingamo universiteto taisyklių ir papročių!.. 

Irena susižavėjusi rašo motinai: 

Brangioji, taip ir matau tave su ta gražia raudona man
tija žaliais atvartais. Tikriausiai labai gražiai atrodei, ar 
ne? Ar tau padovanojo tą mantiją, ar tik paskolino iškil
mėms?.. 

Prancūzijoje visos audros pamirštos, mokslininkė šlo
vės zenite. Jau dveji metai, kai architektas Neno stato jai 
Radžio institutą Pjero Kiuri gatvėje. 

Viskas buvo ne taip paprasta. Kitą dieną po Pjero Kiuri 
mirties valdžia pasiūlė Mari paskelbti visuotinį lėšų rinki
mą laboratorijos statybai. Nenorėdama merkantil iškai pa
sinaudoti nelaimingu atsitikimu Dofino gatvėje, našlė 
atsisakė. Valdžia iš naujo apsnūdo. Tačiau 1909 metais Pas
tero instituto direktorius daktaras Rū kilniai pasiūlė Ma
ri Kiuri pastatydinti laboratoriją. Tada ji išeitų iš Sorbo-
nos ir taptų Pastero instituto pažiba. 

Universiteto vadovybė suklūsta... Išleisti Mari Kiuri? 
Jokiu būdu! Reikia žūt būt išsaugoti ją savo sąrašuose! 

Daktaro Rū ir prorektor iaus Liaro sutartis padaro galą 
diskusijoms. Bendromis lėšomis — po keturis šimtus tūks
tančių aukso frankų — universi tetas ir Pastero institutas 
steigia dviejų skyrių Radžio institutą: Mari Kiuri vadovau
jamą radioaktyvumo tyr imų laboratoriją ir biologinių ty
rimų bei „Kiuri terapijos" laboratoriją, kurioje žymus mo
kslininkas ir gydytojas Klodas Rego tirs vėžį ir gydys ligo
nius. Abi įstaigos bendrai plėtos radžio tyrimus. 

Ir štai Mari bėga iš Kiuvjė gatvės į statybos aikštelę, 
braižo planus, ginčijasi su architektu. Si žilstanti moteris 
brandina naujoviškiausias, moderniausias idėjas. Žinoma, 
ji nepamiršta savo darbų. Bet svarbiausia — ji nori pasta
tyti tokią laboratoriją, kuri nepasentų po trisdešimties, po 
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penkiasdešimties metų, kai ji , Mari , jau bus virtusi dulkė
mis. Ji reikalauja erdvių patalpų, didelių langų, kad saulė 
tvindytų laboratorijų sales. Nors ir kaip piktinasi inžinie
riai brangia naujove, jai reikia lifto... 

Sodą, brangiausią kaimietės širdžiai kampelį, Mari pro
jektuoja su meile. Nepaisydama svarių argumentų, kuriuos 
dėsto „vietos taupytojai", ji ryžtingai gina kiekvieną metrą 
žemės tarp pastatų. Žinovo akimi nužvelgia ir išrenka 
kiekvieną medelį, liepia juos susodinti prieš klojant pama
tus. Savo bendradarbiams ji patiki slaptas mintis: 

— Dabar pirkdama „savo" platanus ir liepas, aš laimiu 
dvejus metus. Kai įsikelsime į laboratoriją, medžiai jau bus 
paaugę, o aplink žaliuos vejos. Tik niekam nė žodžio! Ponui 
Neno aš nieko nesakiau! 

Ir pilkose akyse sužybsi linksmos jaunatviškos ugnelės. 
Darbuodamasi kapliu, Mari pati sodina vijoklines ro

žes palei mūrijamas sienas, savo rankomis kapsto žemes. 
Kas dieną jas laisto. Kai atsitiesia ir stovi vėjo gairinama, 
atrodo, jog seka akimis, kaip auga negyvos akmeninės sie
nos ir gyvi medžiai. 

Ji dirba ir Kiuvjė gatvėje. Ten vieną rytą ateina pas ją 
buvęs laborantas Pti. Tas doras žmogus nepaprastai susi
jaudinęs: pasirodo, Fizikos .mokykloj e irgi statomos labo
ratorijos ir auditorijos, o varganas statinys, suplėkęs Mari 
ir Pjero barakas, netrukus būsiąs nugriautas. 

Kartu su šiuo kukliu žmogum, anų dienų liudytoju, Mari 
eina į Lomono gatvę tarti savo barakui paskutinio sudie. 
Jis dar tebestovi vietoje. Iš pagarbos niekas nepalietė ir 
juodos mokyklinės lentos, kurioje tebėra kelios Pjero ran
ka užrašytos eilutės. Rodos, durys tuoj atsivers, ir ant slen
ksčio išdygs pažįstamas aukštas siluetas. 

* * * 
Lomono gatvė, Kiuvjė gatvė, Pjero Kiuri gatvė... Trys 

adresai, trys gyvenimo etapai. Tą dieną Mari, pati to nepa
stebėdama, dar sykį nuėjo savo gražų ir sunkų mokslinin
kės gyvenimo kelią. Jos ateitis aiški. Ką tik pastatytoje 
biologijos laboratorijoje jau darbuojasi profesoriaus Rego 
asistentai, ir vakare naujas pastatas šviečia dideliais lan-
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gais. Po kelių mėnesių ateis ir Mari eilė: ji paliks Fizikos, 
chemijos ir gamtos mokslų mokyklą ir perkels visus įren
ginius į Pjero Kiuri gatvę. 

Pergalė laimėta, bet praėjo jaunystė, prarasta sveikata, 
nebėra asmeninės laimės! Bet argi tai svarbu, kai šalia jau
ni, energingi žmonės, kai mokslo entuziastai pasiryžę 
grumtis su ja petys į petį! Ne, dar ne vėlu! 

Visuose nedidelio balto pastato aukštuose dainuoja 
ir švilpauja stikliai. Virš paradinių durų jau iškalti akme
nyje žodžiai: RADŽIO INSTITUTAS — KIURI KORPU
SAS. 

Žvelgdama į tvirtas sienas ir jaudinantį užrašą, Mari 
prisimena Pastero žodžius: 

Jeigu jums rūpi žmonijos pažanga, jeigu jus stebina 
tokie mokslo laimėjimai kaip elektrinis telegrafas, dagero-
tipija, anestezija ir begalė kitų įstabių išradimų, jeigu jūs 
geidžiate, idant jūsų tėvynėje rastųsi kaip galima daugiau 
tokių stebuklų, meldžiu jus atkreipti dėmesį į šventyklas, 
vadinamas raiškiu žodžiu — laboratorija. Reikalaukite, 
kad jų būtų kuo gausiau ir kuo gražesnių. Tai būsimų mūsų 
turtų ir ateities gerovės šventyklos. Jose žmonija auga, 
tvirtėja, tobulėja. Jose ji mokosi skaityti gamtos kūrinius, 
kurti visuotinės pažangos ir harmonijos labui, nors pačią 
žmoniją dažnai skatina kurti barbariškumas, fanatizmas 
ir naikinimo instinktas... 

Tomis puikiomis liepos dienomis „ateities šventykla" 
Pjero Kiuri gatvėje pagaliau baigiama statyti. Ji laukia tik 
savo radžio, savo darbuotojų, savo direktorės. 

Tačiau tai 1914 metų liepa. 

D v i d e š i m t p i r m a s s k y r i u s 

KARAS 

Mari išsinuomojo vasarai vilą Bretanėje. Irena ir Eva 
jau ten kartu su guvernante ir virėja, o motina pažadėjo 
atvažiuoti rugpjūčio trečią. Dabar mokslo metų pabaiga, 
ir ji negali išvykti iš Paryžiaus. Ji įpratusi per atostogas 
gyventi viena tuščiame bute Betiuno krantinėje. Tuomet 
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j i atsisako net kambarinės paslaugų. Ištisas dienas pralei
džia laboratorijoje ir tik vėlai vakare pareina į namus, ku
riuos šiek tiek sutvarko namsargė. 

Mari — dukterims, 1914 metų rugpjūčio pirmą: 

Mieloji Irena, mieloji Eva, atrodo, reikalai pakrypo 
nekaip: kas minutę laukiame mobilizacijos. Nežinau, ar 
galėsiu ištrūkti. Nesijaudinkite, būkite ramios, nenusimin
kite. Jei nekils karas, atvažiuosiu pirmadienį. Jei prasidės, 
pasiliksiu čia ir, kai tik pasitaikys proga, parsivešiu judvi. 
Mudvi su tavim, Irena, pasistengsime būti naudingos. 

Rugpjūčio antrą: 
Mielosios dukrelės, prasidėjo mobilizacija, vokiečiai 

įsiveržė į Prancūziją, nepaskelbę karo. Kurį laiką mums bus 
sunku susisiekti. 

Paryžiuje ramu, ir nors graudu žiūrėti į išvykstančius 
pulkus, visų nuotaika gana pakili. 

Rugpjūčio šeštą: 
Mieloji Irena, man irgi baisiai norisi jus parsivežti, bet 

šiuo tarpu tai neįmanoma. Turėkite kantrybės. 
Vokiečiai kaudamiesi žygiuoja per Belgiją. Narsi mažo

ji Belgija nesutiko jų praleisti nesipriešindama... Visi pran
cūzai tvirtai tiki, jog grumtynės bus nuožmios, bet pasi
baigs mūsų pergale. Vokiečiai užgrobė Lenkiją. Kas ten 
liks, jiems praėjus? Iš saviškių neturiu jokių žinių. 

Aplink Mari susidaro neįprasta tuštuma. Visi kolegos, 
laboratorijos darbuotojai pašaukti į kariuomenę. Drauge 
su ja liko tik mechanikas Luji Rago, nepaimtas dėl silpnos 
širdies, ir valytoja, didumo sulig nykščiu. 

Lenkė pamiršta, jog Prancūzija — tik pasirinktoji tėvy
nė. Šeimos motina negalvoja apie tai, kaip būti drauge su 
vaikais. Gležna, ligota moteris nepaiso savo negalių, mok
slininkė atideda savo darbus geresniems laikams. Mari 
galvoje tik viena mintis: tarnauti savo tėvynei. Šiurpaus 
išmėginimo valandą dar sykį pasireiškia jos jautrumas ir 
veiklumas. 

Ji atsisako paprasčiausios išeities: uždaryti laboratoriją 
ir kaip diduma narsių prancūzų apsirišti balta gailestingo-
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sios seselės skarele... Tuoj pat susipažinusi su sanitarinės 
tarnybos organizavimu, ji atranda spragą, kuri, regis, nė
maž nejaudina vyresnybės, bet jai atrodo tragiška: lauko 
ligoninėse beveik nėra Rentgeno įrenginių! 

Kaip žinoma , 1895 metais Rentgeno atrastais X spindu
liais galima neskrodžiant ištirti žmogaus kūno vidų, „pama
tyti" ir nufotografuoti kaulus ir organus. 1914 metais Pran
cūzijoje buvo labai mažai Rentgeno aparatų, be to, ir tie 
priklausė privatiems gydytojams rentgenologams. Karinės 
sanitarijos tarnyba buvo numačiusi karo atveju Rentgeno 
įrenginiais aprūpinti tam tikrų stambių centrų ligonines, 
pripažintas vertas tos prabangos. Ir tiek! 

Bene tai prabanga — stebuklingas aparatas, kuris tiks
liai parodo, kurioje vietoje glūdi šautuvo kulka ar sviedi
nio skeveldra? 

Mari niekada specialiai nesidomėjo Rentgeno spindu
liais, tačiau Sorbonoje kasmet paskirdavo jiems keletą pas
kaitų. Ji puikiai išmano šį dalyką. Jai visiškai aišku, ko 
pareikalaus tos siaubingos skerdynės: reikia nedelsiant 
steigti kaip galima daugiau Rentgeno diagnostikos postų... 

Po žvalgybos Mari pereina į puolimą. Per kelias valan
das ji surašo aparatus, esančius universiteto laboratorijose, 
nepamiršta ir savojo, apklausia visus konstruktorius. Visi 
Rentgeno įrenginiai surenkami ir paskui išskirstomi po 
Paryžiaus rajono ligonines. J iems aptarnauti kviečiami sa
vanoriai: profesoriai, inžinieriai, mokslininkai. 

O kaip padėti sužeistiesiems, siaubingu srautu plaukian
tiems į lauko ligonines, dar neaprūpintas Rentgeno įrengi
niais? Kai kuriose nėra netgi elektros energijos šaltinio 
aparatams maitinti... 

Ponia Kiuri randa išeitį. Prancūzijos moterų sąjungos 
lėšomis ji sukuria pirmąjį „radiologijos automobilį". Pap
rastame automobilyje įtaiso Rentgeno aparatūrą ir dina
mą, kuri, sukama automobilio variklio, tiekia reikiamą sro
vę. Nuo 1914 metų rugpjūčio ši mašina važinėja iš vienos 
ligoninės į kitą. Per Marnos mūšį ji viena aptarnaus visus 
sužeistuosius, evakuotus į užnugarį Paryžiaus link. 
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* * * 
Spartus vokiečių kariuomenės žygiavimas verčia Mari 

atsiklausti sąžinės: ar jai važiuoti pas dukteris į Bretanę, ar 
pasilikti Paryžiuje? O jeigu sostinei grės okupacija, gal jai 
trauktis kartu su sanitarijos tarnyba? 

Mari ramiai apsvarsto visas galimybes ir nusprendžia: 
nors ir kas atsitiktų, ji lieka Paryžiuje. Ją sulaiko ne tik 
pradėtas darbas tėvynės labui. Ji galvoja apie laboratoriją, 
apie tikslius prietaisus Kiuvjė gatvėje, apie naujus kabi
netus Pjero Kiuri gatvėje. „Jeigu aš būsiu šičia,— galvoja 
ji,— gal vokiečiai nedrįs jų nusiaubti. Jeigu išvažiuosiu, 
viskas žus." 

Taip ji samprotauja truputį gudraudama, kad pateisin
tų paskatas, kuriomis vadovaujasi. Užsispyrusiai, ryžtingai 
Mari nepriimtina mintis bėgti. Bijoti — vadinasi, eiti ranka 
rankon su priešu. Nieku gyvu ji nesuteiktų triumfuojan
čiam okupantui malonumo įsibrauti į apleistą Kiuri labora
toriją. 

Ji patiki dukteris svainiui Žakui pasistengusi, kad jos 
susitaikytų su mintimi, jog kuriam laikui teks išsiskirti. 

Mari — Irenai, 1914 metų rugpjūčio dvidešimt aštuntą: 
...Manoma, kad galima Paryžiaus blokada, tada būsime 

atskirtos. Jeigu taip atsitiks, nenusiminkit, nes mūsų asme
niniai interesai yra niekis palyginti su ta didžia dabar 
vykstančia kova. Tu privalai jausti atsakomybę už savo 
seserį, rūpintis ja, jeigu būsime išskirtos ilgiau, negu aš 
manau. 

Rugpjūčio dvidešimt devintą: 
Mieloji Irena, žinai, nėra pagrindo būgštauti, kad būsi

me atskirtos vienos nuo kitų, bet noriu tau pasakyti, jog 
reikia būti viskam pasiruošusiai... Paryžius taip netoli sie
nos, kad vokiečiai gali prie jo priartėti. Ir vis dėlto reikia 
tikėti galutine Prancūzijos pergale. Tad daugiau drąsos ir 
pasitikėjimo! Nepamiršk, kad esi vyresnioji sesuo, jau lai
kas rimčiau apie tai pagalvoti. 

Rugpjūčio trisdešimt pirmą: 
Ką tik gavau tavo mielą laišką, kurį rašei šeštadienį, ir 
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taip panorau tave išbučiuoti, jog vos neapsiverkiau. 
Čia reikalai nekokie, dėl to mums labai spaudžia širdį 

ir neramu. Mums prireiks didelės drąsos, ir, man rodos, 
jos nepristigsime. Turime tvirtai tikėti, jog po darganų vėl 
bus giedra. Su šiomis viltimis glaudžiu judvi prie širdies, 
mano mylimos dukrelės. 

Mari ramiai ryžtasi nepalikti Paryžiaus net jei jis būtų 
apsuptas, apšaudomas ar okupuotas. Ir tik todėl, kad jame 
yra turtas, kurį nori apsaugoti nuo grobikų: laboratorijoje 
laikomas gramas radžio. Nė vienam žmogui ji nedrįstų pa
tikėti tos neįkainojamos kruopelytės, tad pati nusprendžia 
nugabenti ją į Bordo. 

Ir štai Mari jau traukinyje, prisikimšusiame evakuoja
mų valstiečių pareigūnų ir tarnautojų. Apsigaubusi juodu 
alpakiniu apsiaustu, rankoje laiko nedidelį portpledą su 
patalyne ir... gramu radžio — sunkia skrynele, kurioje tarp 
švino lakštų guli mažučiai mėgintuvėliai. Per stebuklą po
nia Kiuri aptinka laisvą kraštelį suolo ir pasideda priešais 
sunkų nešulį. Visai nesiklauso pesimistinių kalbų, nuo ku
rių ūžia vagonas, ir žiūri pro langą į saulės užlietus laukus. 
Bet štai vėl sušneka apie pralaimėjimą. Išilgai geležin
kelio plentas, o juo begaline virtine rieda į vakarus auto
mobiliai. 

Bordo užtvindytas pabėgėlių. Neprisišauksi nei nešikų, 
nei taksi, negausi kambario viešbutyje. Temsta, o Mari 
tebestovi stoties aikštėje prie savo nešulio, kurio neįs
tengia pakelti. Aplink stumdosi abejinga minia. Mari daro
si juokinga... Nejaugi jai teks iki pat ryto stovėti sargyboje 
šalia milijono frankų ver tės skrynutės? Ne. Vienas Mari 
bendrakeleivis, ministerijos valdininkas, ją atpažįsta ir 
ateina pagalbon. Išgelbėtojas pasiūlo jai kambarį privačia
me name. Radis išsaugotas! Rytą Mari padeda griozdišką 
lobį į banko seifą ir, pagaliau laisva, grįžta atgal į Paryžių. 

Į Bordo ji a tvyko nepastebėta, bet kelionė sostinėn su
kelia gyvas kalbas. Žmonės buriasi aplink neregėtą stebuk
lą— „damą, grįžtančią tenai". „Dama" bijo, kad jos neat
pažintų, tačiau, pasidariusi kalbesnė nei paprastai, stengia
si sušvelninti grėsmingus gandus ir ramiai tvirtina, kad 
Paryžius „atsilaikys", kad jo gyventojams negresia joks 
pavojus... 
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Karinis ešelonas, į kurį įsismelkė vienintelis „civilis", 
važiuoja neįtikėtinai lėtai. Tolydžio sustoja vidury laukų 
ir stovi ištisas valandas. Vienas kareivis išsitraukia iš kup
rinės duonos žiauberę ir paduoda Mari. Nuo vakarykščio 
ryto, nuo to laiko, kai išėjo iš laboratorijos, ji neturėjo lai
ko pavalgyti . Ji stačiai miršta iš alkio. 

Švelnioje rugsėjo pradžios šviesoje nuščiuvęs, grės
mės įbaugintas Paryžius jai atrodo kaip niekad gražus, ir 
pasidaro dar brangesnis. Argi galima prarasti tokią bran
genybę? Bet netikėtai lyg potvynio banga Paryžiaus gat
vėmis praūžia žinia. Ponia Kiuri, dar nenusikračiusi kelio
nės dulkių, skuba sužinoti, kas atsitiko: vokiečių kariuo
menės puolimas sustabdytas, prasidėjo Marnos mūšis! 

Aukštojoje normalinėje mokykloje Mari susitinka su 
savo draugais Apeliu ir Boreliu. Ji pasiryžusi nedelsdama 
pasiūlyti savo paslaugas jų įstaigai „Nacionalinės pagal
bos" sanitarijos organizacijai. Poliui Apeliui, organizacijos 
pirmininkui, suspaudžia širdį išvydus nelaimingą išvar
gusią moterį. Jis paguldo Mari ant kušetės ir prašo bent 
kelias dienas pailsėti. Mari jo neklauso. Ji nori dirbti, dirb
ti! „Išsitiesusi ant kušetės, perblyškusi, išplėstomis akimis 
ji tartum degte degė",— vėliau pasakos Apelis. 

Mari — Irenai, 1914 metų rugsėjo šeštą: 
Siuo meru fronto linija keičiasi: priešas, atrodo, tolsta 

nuo Paryžiaus. Mes kupini vilčių, mes tvirtai tikime galu
tine pergale. 

Pasodink jaunąjį Fernaną Savaną prie fizikos uždavinių. 
Jei neturite galimybės darbuotis nūdienos Prancūzijai, 
dirbkite jos ateities labui. Deja, po šio karo pasigesime 
daugelio žmonių, reikės juos pavaduoti. Kaip galima stro
piau mokykitės fiziką, matematiką. 

Paryžius išgelbėtas. Mari leidžia grįžti dukterims, ne
norėjusioms gyventi evakuacijoje. Eva vėl lanko koležą, 
I rena laiko medicinos sesers egzaminus. 

* * * 
Ponia Kiuri viską numatė: karas bus ilgas, kruvinas, 

vis daugiau sužeistųjų teks operuoti vietoje, chirurgai ir 
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rentgenologai turės užimti savo postus lauko ligoninėse 
ir pagaliau — neįkainojamas paslaugas teiks automobiliai 
su Rentgeno įrenginiais. 

Vieną po kito ruošia Mari savo laboratorijoje tuos au
tomobilius, fronte vadinamus „kiurikėmis", nepaisydama 
biurokratų abejingumo ir aklo priešinimosi. Nedrąsioji 
Mari netikėtai tampa reikli ir valdinga asmenybė. Ji ne
duoda ramybės vangiems valdininkams, reikalauja leidi
mų, paskyrų, vizų, o tie kaišioja pagalius į ratus, mosikuoja 
statutais ir nuostatais Civiliams kištis negalima!" — taip 
samprotauja daugelis. Tačiau Mari neatlyžta, ginčijasi ima 
viršų. 

Ji negailestingai „plėšia" ir privačius asmenis. Kilnia-
širdės moterys, kaip antai: markizė de Ganė, princesė Miu-
rat, jai dovanoja arba skolina savo limuzinus, o Mari iškart 
paverčia juos Rentgeno „kabinetais". „Grąžinsiu jums 
automobilį po karo,— nuoširdžiai įsitikinusi žada j i . — 
Tikrai grąžinsiu, jei tik išliks sveikas." 

Iš dvidešimties automobilių vieną — bukasnukį krovi
ninį Mari pasiima sau. Važinėdama ta dengiamos spalvos 
dėže su raudonu kryžium ir Prancūzijos vėliava, nupiešta 
tiesiai ant kėbulo, ji gyvena kaip senųjų laikų nuotykių 
ieškotojai, laisvieji kariai. 

Telegrama, telefono skambučiu pranešama poniai Kiuri, 
kad sužeistųjų perpildytai lauko ligoninei skubiai reikalin
gas Rentgeno įrenginys. Mari patikrina aparatūrą. Kol 
vairuotojas kareivis prisipildo baką degalų, ji parbėga pa
siimti tamsaus apsiausto, apskritos, minkštos, jau seniai 
nublukusios ir praradusios formą kelioninės skrybėlaitės, 
susirenka visą mantą į sutrūkinėjusį, nutrintą geltonos 
odos sakvojažą. Įsitaiso šalia vairuotojo ant vėjo perpučia
mos sėdynės, ir šaunusis automobilis visu greičiu — pen
kiasdešimt kilometrų per valandą — lekia Amjeno, Ipro, 
Verdeno link. 

Po daugelio sustojimų, aiškinimusi su nepatikliais 
sargybiniais jie nusikapsto iki ligoninės. Prie darbo! 
Ponia Kiuri paskubomis išsirenka palatą Rentgeno kabi
netui, liepia sunešti dėžes. Išpakuoja prietaisus, surenka 
išnarstomas dalis. Išvyniojamas kabelis, jungiantis aparatą 
su dinama, įtaisyta automobilyje. Sulig duotu ženklu vai-
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ruotojas paleidžia dinamą, ir Mari t ikrina sroves stiprumą. 
Prieš imdamasi darbo, paruošia rentgenoskopinį ekraną, 
pasideda šalimais pirštines, apsauginius akinius, specialius 
pieštukus, švininę vielą skeveldrų ir kulkų vietai nustatyti. 
Užtemdo kabinetą, dangstydama langus juodomis užuo
laidomis arba tiesiog ligoninės antklodėmis. Greta, impro
vizuotoje fotolaboratorijoje, sustatomos vonelės, kuriose 
bus ryškinamos plokštelės. Prabėga vos pusvalandis, kai 
Mari atvažiuoja į ligoninę, ir viskas jau paruošta. 

Prasideda graudi procesija. Chirurgas ir Mari užsidaro 
tamsioje patalpoje, kur įjungtus prietaisus supa paslaptin
ga šviesos aureolė. Vienas po kito neštuvais įnešami skaus
mo draskomi kūnai. Mari reguliuoja aparatą, nukreiptą į 
sužeistą kūno dalį, nustato ryškumą. Aiškėja kaulų, organų 
kontūrai, o tarp jų pasirodo tamsus daiktas: kulka, sviedi
nio skeveldra. 

Asistentas užrašinėja gydytojo pastabas. Mari perpie
šia atvaizdą arba daro nuotrauką, kuri padės chirurgui 
išimti svetimkūnį. Kartais netgi operuojama čia pat, po 
aparatu, ir chirurgas stebi ekrane, kaip jo pincetas juda 
žaizdoje, apeina kaulą, pasiekia skeveldrą. 

Dešimt sužeistųjų, penkiasdešimt, šimtas... Slenka va
landos, o kartais ir dienos. Kol baigiasi pacientai, Mari 
gyvena tamsoje. Prieš palikdama ligoninę, ji apgalvoja, 
kaip joje būtų galima įrengti stacionarų Rentgeno aparatą. 
Pagaliau, supakavusi įrenginį, vėl sėda į savo stebuklingą 
furgoną ir grįžta Paryžiun. 

Netrukus ji vėl pasirodo ligoninėje. Paryžiuje ji viską 
apvertė aukštyn kojomis, gavo aparatą ir štai dabar atva
žiuoja jo montuoti. Ją lydi laborantas, nežinia kur aptiktas 
ir nežinia kaip apmokytas. Nuo šiol ligoninė turės savo 
Rentgeno kabinetą ir galės apsieiti be Mari pagalbos. 

Be dvidešimties kilnojamųjų Rentgeno aparatų, Mari 
įrengė dar du šimtus Rentgeno kabinetų. Daugiau kaip 
milijoną sužeistųjų aptarnavo tie du šimtai dvidešimt Rent
geno įrenginių, sukurtų ir paleistų į darbą Mari pastan
gomis. 

Jai padeda ne tik žinios ir drąsa: Mari moka išsisukti 
iš keblios padėties, meistriškai naudojasi puikiu metodu, 
karo metais vadintu „B sistema", kitaip sakant, buklumo 
sistema. Nėra vairuotojų? Ji pati sėda pi ie savojo „reno" 

261 



vairo ir šiaip ne taip važiuoja išmaltais keliais. Gali ma
tyti, kaip per šalčius ji įnirtingai suka starterio rankeną, 
stengdamasi paleisti užspringusį variklį. Gali matyti, 
kaip ji užgulusi spaudo domkratą, norėdama pakeisti au
tomobilio ratą, arba, suraukusi antakius, atsargiais moks
lininko judesiais valo užsikimšusį karbiuratorių. O jeigu 
prireikia gabenti aparatūrą traukiniu? Ji pati ją sukrauna 
į prekinį vagoną. Atvykusi į vietą, vėl iškrauna, išpainioja, 
žiūri, kad niekas nedingtų. 

Abejinga ištaigai, Mari nereikalauja sau nei ypatingo 
dėmesio, nei kokių privilegijų. Vargu ar kita kokia žymia 
moterimi būtų reikėję kada nors mažiau rūpintis. Ji pamir
šta pusryčius, pietus, miega kur pakliūva — medicinos se
sers kambarėlyje arba, kaip tai buvo Hugstedo ligoninėje, 
po atviru dangumi, žygio palapinėje. Studentė, kitados 
didvyriškai kentusi šaltį mansardoje, be didelių vargų tapo 
pasaulinio karo kareiviu. 

Mari — Poliui Lanževenui, 1915 metų sausio pirmą: 
...Dar tiksliai nežinau, kada išvyksiu, bet, ko gero, grei

tai. Gavau pranešimą, kad automobilis su Rentgeno aparatu 
Sen-Polio rajone patyrė avariją. Žodžiu, visa Šiaurė liko 
be Rentgeno aparatų! Stengiuosi kaip įmanydama kuo grei
čiau išvažiuoti. Kadangi šiuo metu negaliu tarnauti savo 
nelaimingai gimtinei, kuri, daugiau nei šimtmetį kentėjusi 
priespaudą, plūsta krauju, esu pasiryžusi atiduoti visas 
jėgas savo antrajai tėvynei. 

* * * 
Irena ir Eva gyvena beveik kaip kareivio dukterys. 

Motina ima „atleidimą" tik tada, kai inkstų diegliai pri
kausto ją kelioms dienoms prie lovos. Je i Mari na
mie — vadinasi, serga. Je igu neserga — vadinasi, ji Siuji-
pe, Reimse, Kalė, Poperinge, vienoje iš trijų keturių šimtų 
prancūzų ar belgų ligoninių, kurias apvažinėjo karo metais. 
Keisti ir jaudinantys tie adresai, kuriais Eva rašo laiškus, 
girdamasi motinai savo laimėjimais per istorijos ar rašinių 
pamokas. 

„Poniai Kiuri, „Tauriosios rožės" viešbutis, Furnė." 
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„Poniai Kiuri, pagalbinė ligoninė Nr. 11, Morvilaras, 
Aukštutinis Reinas." 

„Poniai Kiuri, ligoninė Nr. 112..." 
Atvirlaiškiai, paskubomis ponios Kiuri prikraigalioti 

postoviuose, atneša į Paryžių trumpas naujienas. 

1915 metų sausio dvidešimtą: 
Mielosios dukrelės, štai mes ir Amjene, čia ir pernakvo

jome. Sprogo tik dvi padangos. Linkėjimai visiems,— Mė. 

Tą pačią dieną: 
Mes Abvilyje, Žanas Perenas trenkėsi su automobiliu 

į medį. Laimė, mašina apgadinta tik truputį. Važiuojame 
toliau Bulonės link. — Mė. 

1915 metų sausio dvidešimt ketvirtą: 
Mieloji Irena, po įvairių nuotykių atvykome į Poperin-

gą, bet pradėsime dirbti tik šį tą pertvarkę ligoninėje. No
rime suremti stoginę automobiliui ir atitverti dalį didelės 
palatos Rentgeno kabinetui. Dėl to truputį ilgiau užtruksi
me, bet nėra kitos išeities. 

Vokiečių lėktuvai bombardavo Diunkerką, žuvo keli 
žmonės, bet mieste panikos nėra. Poperingą irgi bombar
duoja, tik daug rečiau. Beveik be perstojo dunda kanonada. 
Nelyje truputį pašalo. Ligoninėje mane priėmė be galo 
širdingai: davė gerą kambarį, kūrena krosnį. Čia geriau 
negu Furne. Maitinuosi ligoninėje. Švelniai tave bučiuo
ju. — Mė. 

1915 metų gegužę: 
Mieloji, ištisas aštuonias valandas man teko laukti 

traukinio Salone, ir tik šiandien penktą valandą ryto atva
žiavau į Verdeną. Automobilis irgi jau čia. Kuriamės.—Mė. 

Vieną 1915 metų balandžio vakarą Mari grįžta labiau 
išblyškusi ir ne tokia gyva kaip paprastai. Neatsakydama 
į susirūpinusių artimųjų klausimus, užsirakina savo kam
baryje. Ji blogai nusiteikusi. 

Ji prastai nusiteikusi todėl, kad grįžtant iš Foržo ligo
ninės, vairuotojas pernelyg staigiai suktelėjo vairą, ir au
tomobilis įvirto į griovį. Mari , šiaip ne taip įsitaisiusią vi-
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duje tarp prietaisų, užgriuvo dėžės. Ją apėmė apmaudas. Ir 
ne nuo skausmo, o nuo dingtelėjusios minties, kad jos Rent
geno plokštelės bus sumaltos į miltus. Vis dėlto, gulėdama 
po krūva dėžių, ji negalėjo susitvardyti nenusijuokusi. 
Mat jaunas vairuotojas it galvą pametęs bėgiojo aplink 
aplamdytą automobilį ir pusbalsiu klausinėjo: „Ponia! 
Ponia! Ar jūs dar gyva?" 

Niekam nė žodžio neprasitarusi apie tą nuotykį, ji už
sirakino apsitvarstyti žaizdų, beje, lengvai užgydomų. Ją 
išdavė laikraštis, aprašęs įvykį, ir kruvini tvarsčiai, aptikti 
jos tualeto kambaryje. Bet štai Mari vėl išvažiuoja su savo 
geltonu sakvojažu, apskrita skrybėlaite ir pinigine kišenė
je, didele vyriška juodos odos pinigine, kurią ji nusipirko 
„karui". 

1918 metais Mari įmes tą piniginę į rašomojo stalo stal
čių ir pamirš. Iš ten ji bus ištraukta tik 1934 metais, po po
nios Kiuri mirties. Joje bus asmens liudijimas, išduotas 
„poniai Kiuri, radiologijos tarnybos viršininkei", Valsty
bės sekretoriato artilerijos ir ginkluotės skyriaus raštas, 
leidžiantis poniai Kiuri naudotis kariniais automobiliais, 
dešimtys Prancūzijos moterų sąjungos išduotų „ypatin
gos paskirt ies" komandiruotės pažymėjimų, keturios 
nuotraukos: viena — pačios Mari, viena — jos tėvo, dvi — 
motinos, ponios Sklodovskos. Ir du tušti maišeliai nuo sėk
lų, tikriausiai tarp dviejų išvykų pasėtų laboratorijos lys
vėse. Ant jų buvo užrašyta: „Vaistinis rozmarinas. Sėti nuo 
balandžio iki birželio." 

Ponia Kiuri neturėjo specialios aprangos tokiam neįp
rastam gyvenimo būdui. Pravertė senos suknelės su Rau
donojo kryžiaus raiščiu, nerūpestingai smeigtuku prismei
gtu prie rankovės. Ji niekada neapsiriša gailestingosios se
sers skarelės: ligoninėje dirba vienplaukė, apsivilkusi pap
rastą baltą chalatą. 

Irena man sakė, kad esate Verdeno apylinkėse,—rašo 
jai iš Vokua sūnėnas Morisas Kiuri, artileristas. — Kaišioju 
nosį į kiekvieną sanitarinę mašiną, kuri pravažiuoja plen
tu, ir matau tik galionuotas kariškas kepures, bet nema
nau, jog karinė valdžia būtų susirūpinusi jūsų galvos dan
galu, visiškai nenumatytu statute... 
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Klajūnė neturi laiko rūpintis namais. Irena ir Eva mezga 
megztinius frontininkams ir dideliame žemėlapyje, kaban
čiame valgomajame ant sienos, žymi karo veiksmų eigą — 
smaigsto vėliavėles į strateginius punktus. Mari reikalauja, 
kad mergaitės atostogautų vienos, bet tuo ir baigiasi jos 
globa. Ji nedraudžia Irenai ir Evai miegoti lovose per nak
tinius antskrydžius, užuot drebėjus rūsyje iš baimės ir šal
čio. 1916 metais nedraudžia joms parsisamdyti į bretonų 
javapjovių brigadą ir pakeisti mobilizuotus vyrus: dvi sa
vaites rišti pėdus ir dirbti prie kuliamosios. 1918 metais 
nedraudžia pasilikti „bertos" apšaudomame Paryžiuje. Ji 
nebūtų mylėjusi pernelyg atsargių, pernelyg įnoringų 
dukrų. 

Eva dar negali būti naudinga, tačiau Irena, suėjusi sep
tyniolika metų, atsideda radiologijai, neatsisakydama lai
kyti licenciato egzaminų ir lankyti paskaitų Sorbonoje. Iš 
pradžių ji buvo motinos laborantė, paskui pradėjo gauti 
savarankiškų užduočių. Mari siunčia Ireną į ligonines ir 
laiko savaime suprantama, kad ji, nors ir per jauna nešti 
tokią atsakomybės naštą, daug laiko praleidžia veikiančio
joje armijoje Furnė, Hudstede, Amjene. Nuoširdi drau
gystė sieja ponią Kiuri su paaugle dukra. Lenkė jau ne
vieniša. Dabar ji gali lenkiškai pasikalbėti apie darbą ir 
kasdieninius rūpesčius su bendradarbe, su drauge. 

Pirmaisiais karo mėnesiais ji tariasi su Irena labai svar
biu reikalu. 

— Vyriausybė prašo privačius asmenis atiduoti savo 
auksą valstybei, netrukus ji išleis paskolą,— sako Mari 
dukrai. — Aš turiu truputį aukso ir noriu paaukoti jį vals
tybei. Pridėsiu ir savo medalius, j ie man visai nereikalingi. 
Be to, dar turiu šį tą. Per aplaidumą palikau savo antrąją 
Nobelio premiją — visą mūsų kapitalą — Stokholme švedų 
kronomis. Norėčiau pervesti Prancūzijon tuos pinigus ir 
investuoti juos į karo paskolą. Tai reikalinga valstybei. 
Bet aš neturiu jokių iliuzijų: mūsų pinigai tikriausiai pra
žus. Be tavo pri tarimo nenoriu daryti tokios „kvailystės". 

Iškeistos į frankus, švedų kronos tampa prancūzų vals
tybine renta, „nacionaline paskola", „savanorišku indė
liu"... ir pamažu išsibarsto, kaip ir buvo numačiusi Mari . 
Ponia Kiuri įneša savo auksą į Prancūzijos banką. Tarnau-
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tojas priima monetas, bet pasipiktinęs atsisako siųsti per
lieti šlovinguosius medalius. Tai nėmaž nepaglosto Mari 
savimeilės. Tokį fetišizmą ji palaiko nesąmone ir, gūžtelė
jusi pečiais, parsineša laboratorijon savo apdovanojimų 
kolekciją. 

* * * 
Kartais, kai pasitaiko valandėlė laisvo laiko, ponia 

Kiuri atsisėda ant suoliuko sode Pjero Kiuri gatvėje, kur 
auga jos mėgstamosios liepos. Žiūri į ištuštėjusį naują Ra
džio instituto pastatą. Prisimena bendradarbius, išėjusius 
į karą, artimiausią asistentą, lenką Janą Danyšą, žuvusį 
didvyrio mirtimi. Ji sunkiai atsidūsta. Kada gi pasibaigs 
tas kruvinas košmaras? Ir kada pagaliau ji vėl galės imtis 
mokslo tiriamojo darbo? 

Ji negildo sau širdies tuščiomis svajonėmis ir kariauda
ma ruošiasi taikiam gyvenimui. Sugalvoja, kaip perkelti 
laboratoriją iš Kiuvjė gatvės į Pjero Kiuri gatvę. Ji triūsia 
kaip skruzdėlė: pakuoja, pakrauna, iškrauna įrenginius, 
važinėja savo automobiliu nuo vieno pastato prie kito, ir 
netrukus paaiškėja šio triūso rezultatai: naujoji laboratori
ja galutinai įrengta! Mari užbaigia savo darbą įspūdingu 
smėlio maišų įtvirtinimu — apsaugoja prietaisą, kur lai
komos radioaktyviosios medžiagos. 1915 metų pradžioje 
ji parveža iš Bordo radį ir atiduoda jį šalies labui. 

Radis, kaip ir Rentgeno spinduliai, padeda gydyti žmo
gaus organizmą. Mari paskiria savo gramą radžio „emana
cijos tarnybai": kas savaitę ji siunčia mėgintuvėlius su ra
džio emanacija į įvairias ligonines. Emanacija padeda gy
dyti nerandėjančias žaizdas ir odos sužalojimus. 

Radiologijos automobiliai, Rentgeno įrenginiai, emana
cijos tarnyba... Ir tai dar ne viskas. Mari rūpinasi laborantų 
ruošimu. Ji kreipiasi į vyr iausybę dėl radiologijos specia
listų rengimo. Netrukus Radžio institute susiburia dvide
šimt pirmo kurso klausytojų. Programoje numatyta skaity
ti paskaitas apie elektrą ir Rentgeno spindulius, studijuoti 
anatomiją, ugdyti praktinius įgūdžius. Dėstytojai — po
nia Kiuri, Irena Kiuri ir dar viena žavi moteris ir moksli
ninkė panelė Klein. 
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Nuo 1916 iki 1918 metų Mari paruošia šimtą penkiasde
šimt seserų rentgenologių. Kai kurios jų neturėjo beveik 
jokio išsilavinimo. Ponios Kiuri autori tetas iš pradžių var
žo mokines, bet netrukus jas pavergia nuoširdus mokyto
jos elgesys. Mari pavyksta išmokyti menkai išprususias 
merginas. Ji taip vertina gerą darbą, jog džiaugiasi it di
džiausiu savo laimėjimu, kai mokinė, buvusi kambarinė, 
puikiai išryškina rentgeno nuotrauką. 

Prancūzijos sąjungininkai taip pat kreipiasi pagalbos 
į ponią Kiuri. Nuo 1914 metų ji dažnai lankosi Belgijos 
ligoninėse. 1918 metais ji siunčiama į Siaurės Italiją tirti 
vietinių radioaktyviųjų medžiagų išteklių. Truputį vėliau 
ji priima savo laboratorijoje dvidešimtį amerikiečių eks
pedicinio korpuso kareivių, kuriuos supažindina su radio
aktyvumo reiškiniais. 

* * * 
Naujos specialybės dėka ponia Kiuri susiduria su įvai

riausiais žmonėmis. Chirurgai, išmanantys Rentgeno spin
dulių naudingumą, laiko ją vert inga bendradarbe ir didžia 
mokslininke. Kiti, nemokšos, žiūri į jos prietaisus nepasi
tikėdami. Tačiau po kelių seansų ima jais stebėtis ir negali 
patikėti savo akimis, kai Mari nurodytoje vietoje skalpe
liu aptinka sviedinio skeveldrą, kurios anksčiau sužalo
tame kūne nerado. Ir, iškart atsivertę, vadina įrenginį 
stebuklu... 

Elegantiškos damos, ligoninių „angelai sargai", iš pirmo 
žvilgsnio nustato socialinę padėtį tos kukliai apsirengusios 
moters, kuri nelaiko reikalinga pasisakyti pavardę, ir el
giasi su ja kaip su paprasčiausia tarnautoja. Mari patinka 
tas žaidimas. Kai jai įsipyksta šie tuštybės pasireiškimai, 
širdžiai nuraminti ji prisimena tylius ir stropius Hugstedo 
ligoninės bendradarbius, medicinos seserį ir kareivį: Belgi
jos karalienę Elžbietą ir karalių Albertą. 

Ponia Kiuri, dažnai tokia šalta ir neprieinama, nuosta
biai pasikeičia bendraudama su sužeistaisiais. Valstiečiai, 
darbininkai bijo Rentgeno aparato ir klausinėja, ar neskau
dės šviečiant. Mari juos ramina: „Pamatysit, tai ne ką bai
siau nei fotografuotis". Ir tai jai pavyksta, nes jos malonus 
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balso tembras ir švelnios rankos, ji be galo kantri ir nepap
rastai dievobaimingai gerbia žmogaus gyvybę. Ji pasiry
žusi sunkiausiam darbui, kad tik išgelbėtų žmogų, apsaugo
tų jį nuo kančių, amputacijos, luošumo. Nesitraukia nuo 
sužeistojo, kol neišnaudoja visų galimybių. 

Ji niekada neužsimena apie sunkumus ir jai gresiančius 
pavojus. Neužsimena nei apie nenusakomą nuovargį, nei 
apie mirties grėsmę, nei apie baisų Rentgeno spindulių ir 
radžio poveikį jos silpnam organizmui. Draugams rodosi 
nerūpestingu, linksmu veidu — linksmu kaip niekad. Karas 
ją išmokė naudotis gera nuotaika kaip gražiausia drąsos 
kauke. 

O vis dėlto jos širdyje anaiptol nelinksma. Ji skausmin
gai ilgisi per t raukto darbo, Lenkijoje likusių giminių, iš 
kurių negauna jokios žinios, baisisi beprasmišku žiaurumu, 
viešpataujančiu visame pasaulyje... Dar ilgai neturės ji 
ramybės, prisimindama tūkstančius suluošintų kūnų, aima
nas ir dejones... 

Patrankų saliutą, skelbiantį paliaubas, Mari išgirsta 
laboratorijoje. Ji nori iškelti vėliavą virš Radžio instituto 
ir kartu su bendradarbe Marta Klein puola į parduotuves 
ieškoti Prancūzijos vėliavų. Jų niekur nebėra, ir tuomet ji 
nuperka tris reikiamų spalvų atraižas, o valytoja ponia 
Bardinė jas susiuva ir iškabina ant langų. Mari virpa iš 
susijaudinimo ir džiaugsmo, negali nustygti vietoje. Kartu 
su panele Klein lipa į seną radiologijos tarnybos automo
bilį, aplamdytą ir apdaužytą per ketverius įvairių nutikimų 
metus. Fizikos, chemijos ir gamtos mokslų mokyklos la
borantas sėda prie vairo ir vinguriuoja gatvėmis, užtvin
dytomis laimingų ir džiūgaujančių žmonių. Santarvės 
aikštėje minia užtveria kelią. Žmonės ropščiasi ant „reno" 
sparnų, kariasi ant viršaus. Kai ponios Kiuri automobilis 
vėl pajuda iš vietos, ant jo stogo jau sėdi kokia dešimtis 
keleivių, kurie pravažinės šiuo savotišku imperialu visą 
rytmetį. 

* * * 
Mari sulaukia ne vienos, o iškart dviejų pergalių. Len

kija atgimsta iš pelenų ir po pusantro šimtmečio vergijos 
atgauna nepriklausomybę. 
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Buvusioji panelė Sklodovska prisimena vaikystę, pra
bėgusią carinės priespaudos metais, jaunystės dienų kovas. 
Ne veltui kitados ji ėmėsi vylių ir gudrybių prieš carinius 
pareigūnus, ne veltui kartu su draugais slapčiomis lankė 
„Laisvojo universiteto" paskaitas varganuose Varšuvos 
butuose, ne veltui mokė skaityti valstiečių vaikus Sčiukuo-' 
se Patriotinė svajonė", dėl kurios prieš daugelį metų ji 
vos nepaaukojo savo pašaukimo ir net Pjero Kiuri meilės, 
jos akyse tampa tikrovei 

Mari — Juzefui Sklodovskiui, 1920 metų gruodi: 

Taigi, mes, „gimę vergijoje, supančioti nuo pat lopšio"1, 
pagaliau išvydome išsipildant mūsų svajonę: gimtosios 
šalies atgimimą. Mes nesitikėjome sulaukti šios akimirkos, 
manėme, kad ja galės pasidžiaugti nebent mūsų vaikai,— 
ir štai ji atėjo! Tiesa, mūsų kraštui ši laimė brangiai atsiėjo 
ir dar daug kainuos. Bet argi galima lyginti šiandienos de
besėlius su tuo kartėliu ir nusivylimu, kuriuos būtume pa
tyrę, jei po karo Lenkija būtų likusi sukaustyta grandinė
mis'ir suskaldyta į ąabalus? Kaip ir tu, tikiu ateitimi. 

Si viltis, ši svajonė teikia paguodos rūpesčių prislėgtai 
Mari Kiuri. Karas sugriovė jos mokslinį darbą. Karas su
ėdė sveikatą. Karas ją sužlugdė. Vyriausybei patikėti pini
gai ištirpo kaip sniegas saulėje, ir dabar, susimąsčius apie 
materialinę padėtį, širdį gniauž«ia nerimas. Jai per penkias
dešimt, o turto — jokio. Kaip ji pragyvens su dukromis iš 
profesorės atlyginimo — dvylikos tūkstančių frankų per 
metus? Ar pakaks jėgų dar tuos kelerius metus iki pensijos 
skaityti paskaitas ir vadovauti laboratorijai? 

Neatsisakydama savo karo metų profesijos (dar dvejus 
metus reikėjo dėstyti moksleivėms radiologijos kursą 
Radžio institute), Mari vėl atsiduoda viso gyvenimo aist
rai — fizikai. Ją įkalbino parašyti knygą „Radiologija ir 
karas". Joje Mari išaukština mokslinių išradimų gėrį, jų 
bendražmogišką svarbą. Tragiška karo patirtis paskatino 
ją šlovinti mokslą. 

Karo metų radiologijos istorija akivaizdžiai rodo, kaip 

'A. Mickevičius. Ponas Tadas. 
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plačiai tam tikromis sąlygomis galima pritaikyti grynai 
mokslinius išradimus. 

Prieš karą X spinduliai buvo naudojami gana ribotai. 
Didžioji katastrofa, ištikusi žmoniją, pareikalavo tokio 
siaubingo skaičiaus aukų, jog savaime radosi karštas troš
kimas išgelbėti viską, ką įmanoma išgelbėti, panaudoti vi
sas priemones žmonių gyvybėms apginti ir išsaugoti. 

Ir beregint gimsta poreikis visu pajėgumu įkinkyti į 
darbą X spindulius. Tai, kas atrodė sunku, tampa lengva 
ir veikiai išsprendžiama. Lyg burtų lazdele mostelėjus, 
gausėja įrengimų, personalo: kas nieko neišmanė — moko
si, kas anksčiau buvo abejingas — kimba į darbą. Taip mo
ksliniai išradimai įžengia į grynai taikomąsias sritis. Tą pa
tį vystymosi kelią nuėjo ir radioterapija, tai yra radioakty
viųjų elementų pritaikymas medicinoje. 

Kokią išvadą perša tas netikėtas pasisekimas, kurio su
laukė naujos rūšies spinduliavimas, Mokslo atskleistas 
XIX amžiaus pabaigoje? Regis, jis turi įkvėpti mums dar 
didesnį pasitikėjimą nesavanaudišku tiriamuoju darbu, 
sužadinti dar karštesnę pagarbą Mokslui. 

Tame sausame mokslo veikale neįmanoma įžvelgti, 
kokia svarbi buvo pačios Mari Kiuri iniciatyva. Kiek ja
me išmoningai panaudotų beasmenių formų, kiek atkaklaus 
noro nusišalinti, išlikti šešėlyje! Mari ne specialiai vengia 
žodelio „aš": jai jis iš viso neegzistuoja. Atrodo, lyg jos 
darbą būtų atlikusios mįslingos esybės, kurias ji vadina 
kartais „sanitarijos tarnybomis", kartais „jais" ir net 
„mes". Radžio atradimas nusakomas kaip „naujos rūšies 
spinduliavimas, Mokslo atskleistas XIX amžiaus pabaigo
je". O kalbėdama apie save, ponia Kiuri stengiasi susilieti 
su bevarde minia: 

Kaip ir daugelis kitų, pasiryžusių tais metais pasitarnau
ti nacionalinei gynybai, beregint ėmiausi radiologijos... 

Ir vis dėlto viena detalė rodo, jog Mari suvokia, kaip 
ištikimai ji tarnavo Prancūzijai. Kitados ji atsisakė — atsi
sakys ir vėliau — Garbės legiono ordino. Tačiau jos arti
mieji žino, kad jei 1918 metais ji būtų buvusi pristatyta 
apdovanojimui „Už nuopelnus kare" , šį išskirtinį ordiną 
ji būtų mielai prisisegusi. 
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Jai neteko nusižengti savo principams. Daugelis „da
mų" gavo garbės ženklus, ordinų kokardas.. . Mano moti
na — nieko. Po kelių savaičių vaidmuo, kurį ji atliko toje 
tragedijoje, išdilo visiems iš atminties. Kad ir kokie dideli 
buvo jos nuopelnai, niekam neatėjo į galvą prisegti prie 
ponios Kiuri krūtinės nors mažą kareivio kryželį. 

D v i d e š i m t a n t r a s s k y r i u s 

TAIKA. ATOSTOGOS LARKUESTE 

Pasaulyje vėl įsivyrauja ramybė. Su tolydžio mažėjan
čiu pasitikėjimu Mari stebi tuos, kurie rūpinasi taikaus 
gyvenimo atstatymu. 

Mari, pasaulinio karo dalyvė, netapo nei militaristė, 
nei antimilitaristė. Ji — visa širdimi atsidavusi mokslui, 
ir 1919 metais mes vėl ją matome laboratorijos priešaky. 

Ji nekantriai laukė tos akimirkos, kada pastatai Pjero 
Kiuri gatvėje iš naujo prisipildys darbo šurmulio. Jos svar
biausias rūpestis — nesužlugdyti ypač svarbaus darbo, pra
dėto karo metais. Emanacija aprūpinama ir toliau — „ak
tyvieji" mėgintuvėliai tiekiami į ligonines vadovaujant 
daktarui Rego, kuris demobilizavesis vėl tapo biologijos 
korpuso „šeimininku". Tuo tarpu fizikos korpuse ponia 
Kiuri ir jos bendradarbiai tęsia karo nutrauktus tyrimus 
ir pradeda naujus. 

Nusistovėjus gyvenimui, Mari daugiau laiko skiria I re
nai ir Evai, dviems tvirtoms merginoms, tokioms pat išla
kioms kaip ji. Vyresnioji, dvidešimt vienerių metų studen
tė, romi, nepaprastai šalto kraujo, nė akimirkos nedvejojo 
dėl savo pašaukimo. Ji nori būti fizikė, nori tirti radį. Labai 
paprastai, lyg tai būtų savaime suprantama, Irena Kiuri 
pasuka tuo keliu, kuriuo ėjo Pjeras ir Mari Kiuri. Jai nerū
pi, ar užims moksle tokią pat vietą, kokią užima motina, 
ir jos neslegia pernelyg garsaus vardo našta. Jos nuoširdi 
meilė mokslui, jos pašaukimas žadina tik vieną vienintelį 
norą: visą gyvenimą dirbti laboratorijoje, išaugusioje jos 
akyse, į kurią 1918 metais ji atėjo kaip „priskirta labo
rantė". 

Sėkminga Irenos gyvenimo pradžia įtikina Mari, kad 
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merginoms lengva rasti kelią gyvenimo labirinte. Jai ne
duoda ramybės nesuvokiamas Evos blaškymasis ir staigūs 
nuotaikos pasikeitimai. Tauriai, bet be saiko gerbdama 
vaikų asmenybę, Mari pervert ina jų blaivą protą, todėl 
perkalbėti dukters nedrįsta. Ji norėtų, kad Eva taptų gydy
toja ir tirtų radžio pri taikymo medicinoje galimybes. Ta
čiau savo valios neprimeta. Su nesilpstančiu entuziazmu 
palaiko kiekvieną nepastovios dukters sumanymą. Džiau
giasi, kai ši ima mokytis muzikos, leidžia pačiai rinktis mo
kytojus ir darbo metodus... Duoda visišką laisvę abejonių 
draskomai merginai, kuriai reikėtų tvirtos rankos. Ar ji 
gali pastebėti savo klaidą, jeigu pati instinktyviai vado
vavosi talentu, padėjusiu jai pasiekti išsvajotą tikslą ir 
įveikti visas kliūtis? 

Ligi paskutinės dienos ji švelniai rūpinsis dukterimis, 
skirtingomis nuo pat lopšio, nė vienai jų neduodama pirme
nybės savo širdyje. Bet kuriomis gyvenimo aplinkybėmis 
Irenai ir Evai ji bus globėja ir nuoširdi sąjungininkė. Kai 
Irena vėliau turės vaikų, Mari lygiai taip pat rūpinsis ir 
jaudinsis dėl anūkų. 

Mari — Irenai ir Frederikui Zolio-Kiuri, 1928 metų 
gruodžio dvidešimt devintą: , 

Mielieji vaikai, 
siunčiu jums geriausius naujametinius linkėjimus — 

linkiu geros sveikatos, geros nuotaikos, vaisingo darbo, 
linkiu šiais metais kas dieną džiaugtis gyvenimu, kad ne
tektų gyventi tik maloniais prisiminimais, ir tikėtis, jog 
visa, kas gera, dar ateityje. Kuo daugiau sensti, tuo geriau 
suvoki, kad sugebėjimas mėgautis dabartimi — brangiau
sia gamtos dovana, sakyčiau, dangaus malonė. 

Prisimenu jūsų mažąją Eleną ir linkiu jai laimės. Net 
graudu žiūrėti į mažytę augančią būtybę, kuri be galo pasi
tikėdama laukia iš jūsų tik gera ir tvirtai tiki, kad jūs su
gebėsite apsaugoti ją nuo kančių. Kada nors ji supras, kad 
jūs neturite tiek galios, o kaip norėtųsi viską padaryti vai
kų labui! Reikia bent jau pasistengti, kad jie būtų sveiki, 
džiaugtųsi ramia, giedra vaikyste, pajustų artimųjų meilę, 
kad kaip galima ilgiau neblėstų tas jų nuostabus pasiti
kėjimas. 
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Mari — dukterims, 1919 metų rugsėjo trečią: 
...Dažnai galvoju apie artėjančius darbo metus. Galvo

ju apie kiekvieną jūsų, apie tai, kaip mane mylite, kiek man 
teikiate džiaugsmo ir rūpesčių. Jūs — mano vienintelis 
turtas, ir aš meldžiu gyvenimą dar kelerių gražių metų su 
jumis. 

Gal sveikata pasitaisė, po alinančio karo atėjus taikos 
metams, o gal apima senatvės ramybė, bet ponia Kiuri da
rosi nuosaikesnė. Atsileido gedulo ir ligos gniaužtai, laikas 
numaldė kančias... 

Mari — Broniai, 1921 metų rugpjūčio pirmą: 
...Aš tiek prisikentėjau per savo gyvenimą, jog priėjau 

ribą: dabar nebent baisi katastrofa galėtų mane sujaudin
ti. Išmokau taikstytis su likimu ir randu kuo pasidžiaugti 
net pilkoje gyvenimo kasdienybėje. 

Juk taip gera statyti namus, sodinti medžius, auginti 
gėles, žiūrėti, kaip jos veši, ir nieko daugiau negalvoti. 
Mums beliko tiek nedaug gyventi, tad kam gi dar save kan
kinti? 

Irena ir Eva užaugo šalia moters, kuri per visą gyveni
mą grūmėsi su sielvartu, o dabar ji tampa jų drauge, pase
nusia iš veido, bet dar jaunos širdies ir tvirto kūno. Irena, 
nenuilstanti sportininkė, kalbina motiną sekti ja, j iedvi 
leidžiasi į tolimas keliones pėsčiomis, čiužinėja ant ledo, 
jodinėja ir netgi slidinėja. 

Vasarą Mari atvažiuoja pas dukteris į Bretanę. Larku-
este, nuostabiame pajūrio miestelyje, kur netrikdo ramy
bės vasarotojai , trys draugės puikiai praleidžia atostogas. 

Kaimelyje, Lamanšo pakrantėje, netoli Pempulio mies
to, gyvena beveik vieni žvejai, žemdirbiai... ir Sorbonos 
profesoriai. 1895 metais Larkuestą „atrado" istorikas Sar-
lis Senjobo ir biologas Luji Lapikas, ir šis įvykis būreliui 
universiteto dėstytojų turėjo tokią pat reikšmę kaip ir 
Kristupo Kolumbo kelionė. Ponia Kiuri, vėliausiai pakliu
vusi į šią mokslininkų koloniją, vieno sąmojingo žurna-
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listo pavadintą „Mokslo fortu", iš pradžių apsistojo so
diečio pirkioje, paskui išsinuomojo vasarnamį, o vėliau 
jį nusipirko. Pasirinko atokiausią, vėjų gairinamą vietą ko
pose, kyšančiose virš ramios jūros, nusėtos gausybės salų 
salelių, užstojančių kelią vandenyno bangoms. Jai patinka 
tokie namai-švyturiai. Visi vasarnamiai, kuriuos ji nuomo
josi, o vėliau statydinosi, panašūs vienas į kitą: dideliame 
sklype — kuklus namelis, kambariai nepatogiai išdėstyti, 
apleisti, prastai apstatyti. O priešais — žavus reginys. 

Reti praeiviai, kuriuos Mari sutinka kas rytą,— sulin
kusios senutės, lėti valstiečiai, plačiai šypsantys vaikai — 
skambiais balsais sveikinasi: „Labą dieną, ponia Kiūūūri!" 
Mari nesišalina žmonių ir šypsodamasi ta pačia tęsiama 
bretonų tartimi išgieda: „Laba diena, ponia Le Gof... Laba 
diena, pone Kentenai"— arba stačiai: „Laba diena", jei di
džiai savo gėdai nepažįsta sutiktojo. Kaimiečiai sąmonin
gai sveikinasi su ja paprastai ir ramiai kaip lygus su lygiu, 
draugiškai, be įkyraus smalsavimo. Ne radžio atradimu, 
ne tuo, „kad apie ją rašo laikraščiai", nusipelnė Mari šią 
pagarbą. Tik po dviejų ar trijų sezonų bretonės, slepiančios 
plaukus po baltais smailiaviršiais kykais, pradėjo rodyti 
poniai Kiuri deramą dėmesį — po to, kai jos pripažino „sa
va", tokia pat valstiete kaip ir jos pačios. 

Ponios Kiuri troba niekuo nesiskiria nuo dešimties kitų. 
Larkuesto kolonijos centru, „aukštuomenės dvaru" laiko
ma žema pirkia šiaudiniu stogu, ligi pat šelmens apaugusi 
laukinėmis vynuogėmis, kryžiažiedėmis ir fuksijomis. Bre-
toniškai pirkia vadinama Taschen-Vihan, kitaip sakant, 
„mažuoju vynuogynu". Šalimais šlaite, nedideliame sode
lyje, driekiasi ilgos eilės skaisčiažiedžių gėlių, pasodintų 
pažiūrėti be jokios išmonės. Pirkios durys visada atlapos, 
uždaromos tik tomis dienomis, kai pučia rytų vėjas. Čia 
gyvena septyniasdešimtmetis visus pakerėjęs „jaunuolis" 
Šarlis Senjobo — Sorbonos universiteto istorijos profe
sorius. Tai mažutis, labai judrus pakumpęs seneliukas, am
žinai vilkintis pageltusia ir sulopyta baltos flanelės juodais 
ruoželiais eilute. Vietiniai jį vadina ponu Senjo, o drau
gai — Kapitonu. Žmonės Larkueste jį dievina, tik už kokias 
dorybes jis tą visuotinę pagarbą ir meilę pelnė,— nežinia. 
Šį seną viengungį labai mėgsta vyrai ir myli moterys. Jos— 
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nuo dvejų iki aštuoniasdešimties metų — būriais sekioja 
jį lyg turkų pašą. 

Stačiu vingiuotu takeliu Mari nusileidžia į „Mažąjį vy
nuogyną". Priešais pirkią jau vaikščioja kokia penkiolika 
kolonistų, laukiančių iškylos į salas. Susirinkusieji, prime
nantys būrį emigrantų ar čigonų taborą, pasitinka ponią 
Kiuri visiškai abejingai. Šarlis Senjobo, žvelgdamas pro 
akinių stiklus žaviomis t rumparegėmis akimis, maloniai 
ir kartu niurgzliai pasisveikina su Mari: „A, štai ir ponia 
Kiuri! Laba diena, laba diena!" J am pritaria dar keli balsai, 
ir Mari sėdasi žolėn šalia kitų. 

Mari su išblukusia drobine skrybėlaite ant galvos, senu 
sijonu ir nenudėvima juoda moltonine jūreiviška palaidi
ne: tokias palaidines, vienodo kirpimo tiek moterims, t iek 
vyrams, tiek mokslininkams, tiek žvejams, už kelis frankus 
siuva kaimo siuvėja Eliza Lef. Mari basnirčia įsispyrusi į 
drobinius sandalus. Savo maišą, kuriame pūpso maudymosi 
kostiumėlis ir chalatas, ji numeta žolėn šalia penkiolikos 
kitų tokių pat maišų. 

Kaip apsidžiaugtų koks nors reporteris, netikėtai užti
kęs šį ramų būrelį! Čia reikia būti labai atsargiam — kad 
neužliptum ant vejoje tysančio akademiko ar neužkliūtum 
už Nobelio premijos laureato. Aplink vien autoritetingi 
mokslininkai. Nori te pasikalbėti apie fiziką? Štai Žanas 
Perenas, Mari Kiuri, Andrė Debjernas, Viktoras Ožė. Apie 
matematiką, apie integralus? Kreipkitės į Emilį Borelį, įsi
supusį į maudymosi chalatą lyg romėnų imperatorius į to
gą. Apie biologiją? Apie astrofiziką? Jums atsakys Luji La-
pikas, Šarlis Morenas. Kai dėl burt ininko Šarlio Senjobo, 
kolonijos vaikai baisėdamiesi pasakys, kad „jis žino visą 
Istoriją". 

Keisčiausia, kad šiame universi teto profesorių būryje 
niekada nekalbama apie fiziką, istoriją, biologiją ar mate
matiką. Čia nepaisoma hierarchijos, nuopelnų ir net man
dagumo taisyklių. Žmonės čia skirstomi ne į mokslo švie
sulius ir jų mokinius, ne į senus ir jaunus, o į keturias ka
tegorijas: „filisterius"—neįšventintus, atsitiktinai į klaną 
atklydusius prašalaičius, kurių reikia kaip galima greičiau 
nusikratyti; „dramblius"— kolegas, neprisitaikiusius prie 
pajūrio gyvenimo sąlygų, visi juos pakenčia, bet tolydžio 
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išjuokia; po jų — „jūrininkai", t ikrai to vardo vert i larku-
estiečiai, ir pagaliau „krokodilai", navigacijos specialistai, 
į lankos ir jos srovių žinovai, irklavimo ir kraulio virtuozai. 
Mari niekada nėra buvusi „filisterė", bet nesugebėjo iško
voti ir „krokodilės" vardo. Trumpai nabuvusi „drambliu", 
ji greitai tapo „jūrininku". 

Sarlis Senjobo perskaičiuoja savo „aveles" ir duoda 
ženklą išplaukti. Eiliniai jūreiviai — Eva Kiuri ir Žanas 
Morenas — bėga pakrantėn prie dviejų burlaivių, penkių 
ar šešių irklinių valčių flotilės, atriša „didžiąją" ir „angliš
ką" valtis, atplukdo jas į dantytų uolų supamą natūralią 
prieplauką ir prisiiria paskuigaliu prie kranto. Senjobo 
linksmai ir pašaipiai trūkčiojančiu balsu šaukia: „Į vietas! 
Į vietas!" Iškylautojams lipant į valtis, įsakinėja toliau: 
„Kur pirmoji pamaina? Aš — yrininkas! Ponia Kiuri sėda 
pr ie priekinio irklo, Perenas ir Borelis — orie didžiųjų, o 
Fransis — prie vairo." 

Komandos, kurios būtų sutrikdžiusios daugelį inteli
gentų, nedelsiant įvykdomos. Keturi yrėjai — keturi Sor-
bonos profesoriai, keturios įžymybės — susėda į savo vie
tas ir, įsikibę į sunkius jūrinius irklus, nuolankiai laukia 
komandos: „Pirmyn!", kurią turi duoti jaunasis Fransis Pe
renas, visagalis valties šeimininkas, nes jo rankose vairas. 
Pirmais yriais Sarlis Senjobo nurodo ritmą visai „koman
dai". Žanas Perenas, sėdintis už jo, taip užsimoja irklu, jog 
valtis ima suktis vietoje. Už Pereno irkluoja Emilis Borelis, 
už Borelio, pačiame priekyje, darniai „kabina" Mari Kiuri. 

Pusiau balta, pusiau žalia valtis vienodu greičiu plau
kia saulės nutvieksta jūra. Tylą drumsčia tik griežti vairi
ninko šūksniai: „Antrasis irklas iš dešinės nieko neveikia!" 
(Emilis Borelis bando teisintis, bet tuoj paklūsta ir, išpirk
damas savo kaltę, labiau užgula irklą.) „Priekinis irklas 
atsilieka nuo yrininko!" (Mari Kiuri susigėdusi pasitaiso 
ir vėl kabina kartu su visais.) 

Šarlio Moreno žmona gražiu švelniu balsu užtraukia 
„Irkluotojų dainelę", ir gale susėdę keleiviai iškart jai pri
taria: 

Jei pradedi statyt namus 
(Vieningai traukime irklus!), 
Sumūryk pamatus tvirtus... 
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Lengvas šiaurvakaris — gero oro pranašas — neša rit
mingą melodiją prie antros valties, kuri nuplaukė toli į 
priekį ir jau artėja prie kito įlankos kranto. „Angliškos" 
valties yrėjai atsako jiems daina — viena iš trijų-keturių 
šimtų senovinių dainų, kurių Sarlis Senjobo moko kiekvie
ną larkuestiečių kartą: 

Trys jauni vaikinai plaukia į Salas, 
Trys jauni vaikinai 
Plaukia per bangas... 

Dvi trys dainelės, ir štai „didžioji" valtis jau prie Tre
jybės iškyšulio. Dirstelėjęs į laikrodį, vairininkas surinka: 
„Pamaina!" Mari Kiuri, Perenas, Borelis ir Senjobo užlei
džia vietas kitiems keturiems universiteto dėstytojams. 
Tik nauja yrėjų pamaina turės jėgų įžambiai perkirsti stip
rią jūros srovę ir pasiekti didelę violetinę uolą Rok Vra — 
tuščią salelę, kur larkuestiečiai beveik kas rytą plaukia 
maudytis. 

Vyrai nusirengia prie valčių, pakrantėje, nuklotoje ru
dų dumblių, moterys — nuošalioje vietelėje, išklotoje sta
ngriu vešlios žolės kilimu, nuo seno vadinamoje „damų 
kabina". Viena pirmųjų pasirodo Mari juodu maudymosi 
kostiumėliu ir brenda į vandenį. Krantas skardus ir, vos 
žengus žingsnį, kojos nebesiekia dugno. 

Vienas žaviausių prisiminimų — mama, plaukiojanti 
pr ie Rok Vra uolos vėsiame, giliame, nepaprasto tyrumo 
vandenyje. Ji nei sieksniuoja, nei plaukioja „krauliu" kaip 
dukterys ir draugai. Nuolat treniruojama Irenos ir Evos, 
ji išmoko gražiai plaukioti „šuniuku", o kadangi iš prigim
ties grakšti ir gerai sudėta, vandenyje atrodo kaip undinė. 
Grožėdamasis jos laibu, lanksčiu liemeniu, dailiomis bal
tomis rankomis ir mikliais it merginos judesiais, pamiršti, 
kad po maudymosi kepuraite paslėpti žili plaukai, o veidas 
išvagotas raukšlių. 

Ponia Kiuri nepaprastai didžiuojasi savo vikrumu ir 
plaukikės talentu ir slapčia stengiasi nurungti universiteto 
kolegas. Stebi, kaip mokslininkai ir jų žmonos plaukioja 
įlankėlėje prie Rok Vra uolos „garbingais" stiliais — „bra
su" arba „šonu". J ie toli neplaukia, bet ir nesikapanoja 
beviltiškai vietoje. Ji tiksliai iš akies nustato varžovų nup
lauktą atstumą ir, niekada atvirai nesiūlydama eiti lenkčių, 
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be perstojo treniruojasi norėdama viršyti kolegų greičio 
ir nuotolio rekordus. Dukterys būna ne tik jos trenerės, bet 
ir patikėtinės. 

— Man regis, aš plaukiu geriau už poną Borelį,— kar
tais nuoširdžiai prasitaria Mari . 

— O, nepalyginamai geriau. Mė... Nėra ko nė kalbėti! 
— Šiandien Žanas Perenas pasiekė gražų rekordą. Bet 

vakar aš nuplaukiau dar toliau, prisimeni? 
— Aš mačiau, tu nuostabiai plaukei. Palyginti su pra

eitais metais, toli pažengei į priekį! 
Mari patinka tokie komplimentai, nes ji žino, kad j ie 

nuoširdūs. Ponia Kiuri — viena geriausių kolonijos plau
kikių. 

Pasimaudžiusi Mari kepinasi saulutėje, graužia duonos 
plutelę. Kartais džiaugsmingai šūkčioja: „Kaip čia gera!" 
Arba, žvelgdama į nuostabų kraštovaizdį — uolas, dangų 
ir vandenį: „Kaip gražu!" Šių trumpų atsiliepimų apie Lar-
kuestą kolonistams visiškai pakanka. Mat ir šiaip jau vi
siems žinoma, jog tai gražiausias pasaulio kampelis, jog 
jūra čia žydriausia — taip, žydra, žydra kaip Viduržemio 
jūra, daug malonesnė, įspūdingesnė nei kur i kita, bet apie 
tai nekalbama, kaip niekada nekalbama ir apie Larkuesto 
įžymybių mokslinius darbus. Tik „filisteriai" išdrįsta švel
niai paliesti šią temą,bet ir jie tuoj nutyla, atvėsinti visuo
tinės ironijos. 

Pusiaudienis. Jūroje tuščia, ir valtys plaukia Antereno 
sąsiauriu, atsargiai laviruodamos tarp jūržolių laukų, pa
našių į užlietas pievas. Skamba vis naujos dainos, prie irk
lų sėda vis nauji yrėjai . O štai ir vynuogėmis apaugęs na
melis ant kopos, ir krantas apačioje, ir prieplauka — ar 
veikiau dumblių nuklota sekluma, atoslūgio metu atstojan
ti prieplauką. Pasikaišiusi sijoną aukščiau kelių, mojuoda
ma ranka, ant kurios užmesti sandalai ir krepšys su chala
tais, Mari drąsiai žengia basa per juodą dvokiantį dumblą, 
grimzdama ligi pat kulkšnių. Jei kuris nors larkuestietis, 
atsižvelgdamas į jos garbingą amžių, pasisiūlytų jai pa
gelbėti ar panėšėti krepšį, ji tik nustebusi pyktelėtų. Cia 
niekas niekam nepadeda, ir pats pirmasis klano įstatymas 
skelbia: „Nepersistenk!" 

„Jūrininkai" išsiskirsto, eina pusryčiauti. Antrą valan-
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dą vėl susirinks „Mažajame vynuogyne" ir plauks į kasdie
nę iškylą „Erškėtrože"— baltabure jachta, be kurios Lar-
kuestas būtų nebe Larkuestas. Šį sykį ponia Kiuri nepasi
rodo. Ja i nuobodu dykinėti jachtoje. J i l ieka viena savo 
troboje-švyturyje: taisinėja kokio nors mokslinio straips
nio rankraštį arba su kauptuku ir sodininko žirklėmis dar
buojasi sode — kariauja su kryklėmis ir gervuogėmis, 
imasi mįslingų „botanikos eksperimentų". Grįžusios iš 
iškylos, Irena ir Eva randa savo išmoningąją motiną ligi 
kraujų subraižytomis kojomis, žemėtomis, spyglių subady
tomis rankomis ir dar džiaugiasi, kad neištiko didesnė 
bėda, nes kartais ji išsinarina koją arba susiknežina pirštą 
plaktuku... 

Apie šeštą vakaro Mari leidžiasi prieplaukon ir nusi-
maudžiusi eina į „Mažąjį vynuogyną", kur niekada neraki
namos durys. Prie didelio lango, žvelgiančio įlankon, krės
le sėdi labai sena, labai sąmojinga, labai graži moteris — 
ponia Marijė. Ji gyvena toje pirkioje ir kas vakaras laukia 
parplaukiant „jūrininkų". Mari laukia drauge, kada balz
ganoje jūroje pasirodys žaros nuauksuotos „Erškėtrožės" 
burės. Keliauninkai išsilaipinę kopia takeliu. Štai Irena ir 
Eva pigutėmis suknelėmis: rankos įdegusios, o plaukuo
se — raudonuoja tikrieji gvazdikai, kuriuos pagal įsigalė
jusią tradiciją, prieš išplaukiant į jūrą, joms įteikia Šarlis 
Senjobo. Švytinčiomis akimis jos grįžta iš Trijė žiočių ar 
Modezo salos, kur gražios pievelės masinte masina pasiaus
ti ir pažaisti „juodukus". Žaidžia visi, net septyniasdešimt
metis Kapitonas, ir niekas nepaiso nei mokslinių laipsnių, 
nei Nobelio premijų. Gerbiami tik greičiausi mokslininkai. 
Lėtesni kantriai kenčia „vadų" panieką, o keičiantis belais
viais, su jais elgiamasi kaip su kokiais vergais. 

Žaisti vaikiškus žaidimus ar mėgdžioti pusnuogius pap
lūdimiais lakstančius laukinius vėliau pasidarys madinga 
visuose visuomenės sluoksniuose. Tačiau pirmaisiais po
kario metais toks gyvenimo būdas buvo smerkiamas. Kokia 
penkiolika metų pralenkdami madą, mes pirmieji pradėjo
me vasaroti prie jūros, maudytis, degintis saulėje, s tovyk
lauti negyvenamose salose, nėmaž nesivaržydami sporti
ninkams įprasto nuogumo ir nesirūpindami drabužiais: 
šimtąsyk lopytas ir adytas maudymosi kostiumėlis, jūrei-
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viška palaidinė, drobiniai sandalai, dvi ar trys namie siūtos 
medvilninės suknelės — štai ir visa vasarinė apranga. Tik 
daug vėliau, nuosmukio laikais, „filisterių" užtvindytame 
ir poezijos netekusiame Larkueste (o siaube! — jame ims 
riaumoti motorinės valtys) pasirodys koketiški apdarai... 

* * * 
Po pietų ponia Kiuri, apsitaisiusi pūkuota penkiolikos 

ar dvidešimties metų senumo pelerina, plačiai žingsniuoda
ma įsikibusi dukterims į parankes, eina pasivaikščioti. Vos 
įžiūrimais takeliais visos trys drožia tiesiai į „Mažąjį vy
nuogyną". Kurgi kitur jos gali eiti? 

Trečią kar.tą per dieną larkuestiečiai susirinko didelia
me kambaryje. Vieni sėdasi prie stalo ir ima žaisti „raides". 
Mari yra viena iš tų, kurie iš kartoninių raidžių, traukiamų 
iš maišelio, meistriškai sudarinėja įvairiausius žodžius. 
Kiekvienas nori gauti tokią par tnerę kaip ponia Kiuri. 

Kiti kolonistai, susėdę prie žibalinių lempų, skaito arba 
žaidžia šachmatais. 

Iškilmių dienomis mėgėjai aktoriai-autoriai linksmina 
„prašmatnią publiką" šaradomis, inscenizuoja daineles ir 
skečus, kuriuose šlovinami sezono žygdarbiai: audringos 
dviejų valčių lenktynės; milžiniškos uolos stūmimas iš 
prieplaukos — pavojinga, bet sėkmingai technikos mokslų 
specialistų atlikta nepaprastai sunki operacija; visų kei
kiamo rytų vėjo piktadarystės; tragikomiškas valties 
skendimas; nepagaunamo barsuko, nuolat kaltinamo nio
kojant „Mažojo vynuogyno" daržą, nusižengimai... 

Kaip aprašyti tą nepakartojamai žavų įspūdį, kurį pali
ko atmintyje saulės spindesys, dainos, vaikiškas juokas, 
nuostabi tyluma, nuoširdi draugystė, siejusi jaunąją ir vy
resniąją kartas? Tas malonus dykinėjimas, kai viena diena 
panaši į kitą, paliko Mari Kiuri ir jos dukterims gražiausius 
prisiminimus. Gyvenome labai paprastai, o man atrodo, 
jog ištaigingiau gyventi neįmanoma. Nė vienam milijardie
riui net prabangiausiame paplūdimyje vandenynas nesu
teiktų tiek puikių, subtilių, nepakartojamų malonumų, kiek 
jų prasimanydavo „įžvalgūs" Sorbonos sportininkai tame 
nuošaliame Bretanės kampelyje. O kadangi vasarodavome 
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žaviame, bet paprastame kaimelyje, kokių nemaža pajūry
je, už visus tuos malonumus esu dėkinga tik mokslinin
kams, kurie rinkdavosi ten kiekvienais metais. 

Skaitytojau, rašydama šią biografiją, ne kartą susimąs-
tydavau, ar neužskleisi nebaigtos skaityti knygos, ar i ro
niškai šypsodamasis nesukuždėsi: „Dieve mano, kokie šau
nūs žmonės!.. Kokios atviros širdys: kiek minčių bendru
mo, kiek pasitikėjimo!" 

Kas be ko!.. Išties, šioje knygoje gausu „teigiamų per
sonažų". O ką daryti? Tokie tie žmonės buvo ir tokius sten
giuos juos pavaizduoti. Mari gyvenimo palydovai — pra
dedant tais, kurie ją pažinojo nuo lopšio, ir baigiant pasku
tiniųjų gyvenimo dienų draugais — būtų prasta medžiaga 
mūsų laikų rašytojams, mėgstantiems itin tamsias spalvas. 
Keistos, neregėtos Sklodovskių ir Kiuri šeimos: vaikai 
nesirieja su tėvais, jose klesti meilė, niekas slapčia nesi
klauso už durų, vienas kito neapgaudinėja, nesvajoja apie 
palikimą, niekas nieko nežudo, visi — dori žmonės! Keisti 
ir universiteto dėstytojai, ir studentai, tiek prancūzai, t iek 
lenkai, netobuli kaip ir visi žmonės, bet ištikimi vienam 
idealui, kurio niekad nesumenkino nei kartėlis, nei išda
vystė! 

Aš atskleidžiau visas kortas: dabar jums aišku, kodėl 
mes buvome laimingi Bretanėje. Galbūt kas nors nepatik
liai gūžtels pečiais, jei pasakysiu, kad nei snobizmas, nei 
kivirčai nedrumsdavo stebuklingųjų atostogų. 

Larkueste net įžvalgiausias stebėtojas nebūtų atskyręs 
garsaus mokslininko nuo kuklaus mokslinio darbuotojo, 
turtuolio nuo vargšo. Po Bretanės dangumi nė kar to nesu 
girdėjusi kalbant apie pinigus. Mūsų „senolis" SarlisSenjo-
bo buvo tauriausias ir gražiausias nesavanaudiškumo 
pavyzdys. Nesiskelbdamas kokių teorijų ar doktrinų šali
ninku, šis senas liberalas leisdavo visiems naudotis savo 
turtu. Amžinai atviri namai, jachta „Erškėtrožė", valtys 
priklausė jam, bet jis pats šia nuosavybe naudojosi mažiau
siai. O kai šventinių žibintų apšviestuose jo namuose būda
vo rengiami pokyliai, akordeonui griežiant polkas, lansjė 
ir vietinius šokius, drauge sukdavosi tarnai ir šeimininkai, 
akademikai ir valstiečių dukterys, bretonai jūreiviai ir 
paryžietės. 
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Per tas šventes mūsų motina nepratardavo nė žodžio. 
Pažįstami, žinodami šios santūrios, nedrąsios, kone rūsčios 
moters silpnybę, neiškęsdavo jai nepasakę, jog Irena pui
kiai šokanti, o Evai labai t inkanti suknelė. Ir tuomet žavi 
pasididžiavimo šypsena nušviesdavo išvargusį Mari Kiuri 
veidą. 

D v i d e š i m t t r e č i a s s k y r i u s 

JUNGTINĖSE VALSTIJOSE 

Vieną 1920 metų gegužės rytą nedideliame Radžio ins
tituto laukiamajame pasirodė dama. Tai buvo ponia Braun 
Meloni, didelio Niujorke leidžiamo žurnalo redaktorė. 
Vargu ar galima ją palaikyti bizniere. Mažutė, gležna. Jau
nystėje ją ištiko nelaimė, ir ji truputį šlubuoja. Ta žilaplau
kė, dailaus išblyškusio veido ir didelių svajingų juodų akių 
moteris virpančiu iš susijaudinimo balsu klausia tarnaitę, 
ar ponia Kiuri nepamiršo, kad šiandien žadėjusi ją priimti... 

Tos „audiencijos" ji laukia jau nebe pirmus metus. Po
nia Meloni — viena iš gausybės susižavėjusių Mari Kiuri 
gyvenimu ir veikla gerbėjų, o jų tolydžio daugėja. Kadangi 
ši idealiste amerikietė dar ir žymi reporterė, ji iš paskuti
niųjų stengiasi priartėti prie savo stabo. 

Negavusi a tsakymo į kelis laiškus, kuriuose prašė au
diencijos, ponia Meloni perdavė Mari paskutinį laišką per 
savo bičiulį fiziką. Be kita ko, ten buvo rašoma: 

...Mano tėvas, gydytojas, visada man sakydavo, jog 
nevalia menkinti žmonių svarbos. O jūs, mano akimis, jau 
dvidešimt metų atliekate svarbų vaidmenį, ir aš labai no
rėčiau, ponia, pasikalbėti su jumis tik keletą minučių. 

Rytojaus dieną Mari pr iėmė ją savo laboratorijoje. 
Durys atsidaro,— rašo ponia Meloni,— ir įžengia iš

blyškusi nedrąsi moteris tokiu sopulingu veidu, kokio kaip 
gyva nebuvau mačiusi. Ji vilki juoda medvilnine suknele. 
Jos nuostabus, romus ir iškankintas veidas bylote byloja, 
jog ji, kaip visi mokslui atsidavę žmonės, atitrūkusi nuo 
pasaulio, jos mintys visai kur kitur. Iškart pasijutau įsi
brovėle. 

282 

Tapau dar nedrąsesnė nei ponia Kiuri. Jau dvidešimt 
metų dirbu reportere, o taip sutrikau, kad nežinojau nė ko 
klausti tą silpną moterį juoda medvilnine suknele. Ban
džiau paaiškinti jai, kad amerikietės domisi jos darbais, 
stengiausi atsiprašyti dėl savo nekuklumo. Padrąsindama 
mane, ponia Kiuri pati prašneko apie Jungtines Valstijas. 

— Jungtinėse Valstijose yra apie penkiasdešimt gramų 
radžio,— tarė ji.— Keturi Baltimorėje, šeši — Denvere, 
septyni — Niujorke... 

Ir išvardijo visus miestus, kuriuose saugoma kiekviena 
radžio kruopelytė. 

— O Prancūzijoje? — paklausiau. 
— Savo laboratorijoje turiu truputį daugiau nei gramą. 
— Jūs turite tik vieną gramą radžio? 
— Aš? O, aš nieko neturiu! Tas gramas priklauso mano 

laboratorijai. 
...Užsiminiau apie patentus, apie pajamas, kurios turėtų 

ją praturtinti. Ji ramiai atsakė: 
— Radis nieko neturi praturtinti. Tai elementas. Jis 

priklauso žmonijai. 
— Jeigu būtų galima patenkinti jūsų karščiausią troš

kimą,— nežinia kodėl netikėtai paklausiau,— ko jūs pagei
dautumėte? 

Klausimas buvo kvailas, bet lemtingas. 
...Tą pačią savaitę sužinojau, jog vienas gramas radžio 

kainuoja šimtą tūkstančių dolerių. Taip pat sužinojau, kad 
naujai ponios Kiuri laboratorijai trūksta lėšų ir įrenginių 
rimtiems tyrimams ir kad visa jos radžio atsarga skiria
ma vien vamzdeliams su emanacija gaminti, tai yra ligo
niams gydyti. 

Si žinia išprususią amerikietę pribloškė! Ponia Meloni 
ne kartą lankėsi puikiai įrengtose Jungtinių Valstijų labo
ratorijose, savo akimis matė Edisono laboratoriją, panašią 
į rūmus. Palyginti su tais didingais pastatais, Radžio insti
tutas, naujas, gana gražus,— bet kar tu ir kuklus kaip visi 
Prancūzijos universitetų pastatai. Ponia Meloni nejučia 
prisimena Pitsburgo gamyklas, kur apdorojama urano rū
da, juodus dūmų debesis, virstančius iš kaminų, ir ilgus 
sąstatus, pakrautus karnoti to, kuriame yra neįkainojamos 
medžiagos... 
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Ir štai ji Paryžiuje, skurdžiai apstatytame kabinete, akis 
į akį su moterimi, atradusią radį. 

— Ko jūs pageidautumėte? — klausia ji. 
Ir ponia Kiuri ramiai atsako: 
— Vieno gramo radžio, kad galėčiau tęsti mokslo ti

riamąjį darbą. Bet aš neišgaliu jo nusipirkti: man jis per 
brangus. 

Poniai Meloni dingtelėja nuostabi mintis: tegu ameri
kietės padovanoja poniai Kiuri gramą radžio. Grįžusi į Niu
jorką, ji bando įkalbėti dešimt turtingų moterų — dešimt 
milijardierių — paaukoti po dešimt tūkstančių dolerių 
ir nupirkti tą dovaną. Veltui darbas. Atsiranda tik trys me
cenatės, pasiryžusios tokiam kilniam gestui. Tuomet ji pa
galvojo: „Kam ieškoti dešimt turtuolių? Verčiau paskelbsi
me visuotinį aukų rinkimą, kad prisidėtų visos Jungtinių 
Valstijų moterys!" 

Jungt inėse Valstijose nėra nieko neįmanoma. Ponia 
Meloni įsteigia komitetą, kurio aktyviausiais nariais tampa 
Viljamo Vogo Mudžio, Roberto G. Mido, Nikolaso F. Bre-
džio žmonos, daktaras Robertas Ebas ir daktaras Frensis 
Karteris Vūdas. Kiekviename Naujojo Pasaulio mieste ji 
paskelbia aukų rinkimą „Mari Kiuri radžio fondui". Nepra
ėjus nė metams nuo susitikimo su „moterimi juoda med
vilnine suknele", ji rašo poniai Kiuri: „Pinigai surinkti, 
radis — jūsų!" 

Taurios amerikietės suteikia Mari Kiuri dosnią pagalbą 
ir maloniai, draugiškai klausia: „Kodėl jums neatvažiavus 
pas mus į svečius? Mes norėtume su jumis susipažinti". 

Mari dvejoja. Ji visada bijojo minios. Ją baugina iškil
mės, varginanti viešnagė Jungtinėse Valstijose, šalyje, 
godžioje sensacijų. 

Ponia Meloni neatlyžta, nepaiso jos prieštaravimų: 
— Sakote, kad nenorite skirtis su dukterimis? Kvie

čiame drauge ir jas. Jus vargina iškilmės? Sudarysime 
nuosaikiausią programą. Atvažiuokite! Surengsime jums 
puikią kelionę po šalį, o gramą radžio įteiks jums pats 
Jungtinių Valstijų prezidentas Baltuosiuose rūmuose. 

Ponia Kiuri sujaudinta. Ji perveikia baimę ir pirmą sykį 
per penkiasdešimt ketverius gyvenimo metus sutinka leis
tis į tolimą oficialią kelionę. 
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Dukterys džiūgaudamos ima ruoštis kelionėn. Eva pri
verčia motiną nusipirkti dvi naujas sukneles, o savo mėgs
tamąsias — nudėvėtas ir išblukusias — palikti Paryžiuje. 
Aplink ponią Kiuri — sujudimas. Laikraščiai rašo, kokios 
iškilmės laukia Mari kitapus Atlanto, o valdžia svarsto, ką 
daryti, kad mokslininkė atvyktų į Jungtines Valstijas ap
vainikuota garbės titulais, derančiais jos populiarumui. 
Juk amerikiečiams nelabai aišku, kodėl ponia Kiuri — ne 
Prancūzų mokslų akademijos narė. Taip pat j iems keista, 
kad ji neapdovanota Garbės legiono ordinu... Jai paskubo
mis siūlomas ordinas, bet Mari antrąsyk jo atsisako. Vėliau 
ji prašys šiuo ordinu apdovanoti ponią Meloni. 

1921 metų balandžio dvidešimt septintą žurnalo „Aš 
žinau viską" iniciatyva Paryžiaus Operos rūmuose suren
giamas atsisveikinimo vakaras Mari Kiuri garbei, o visos 
pajamos perduodamos Radžio institutui. 

Leonas Beraras, profesorius Žanas Perenas ir daktaras 
Klodas Rego sako kalbas. Paskui prasideda koncertas, ku
riame dalyvauja garsiausi aktoriai ir muzikantai, pakviesti 
meninės dalies organizatoriaus Sašos Gitri. Scenoje pasi
rodo ir Sara Bernar, jau susenusi ir ligota, ir Liusjenas 
Gitri. 

Po k-ilių dienų Kiuri jau „Olimpiko" laive. Abi dukterys 
keliauja drauge. Visos trys vežasi tik vieną lagaminą, bet 
užtat gyvena prašmatnioje kajutėje. Mari instinktyviai it 
nepatikli kaimietė raukosi žiūrėdama į pernelyg prabangią 
apystatą ir pernelyg įmantrius valgius. Dviem sūkiais už
sirakina kajutės duris, kad nelįstų į akis įkyrūs žmonės, ir, 
stengdamasi pamiršti oficialią misiją, prisimena kuklų ir 
ramų kasdieninį gyvenimą. 

Ponia Kiuri — poniai Peren, 1921 metų gegužės de
šimtą: 

Mieloji Anriete, laive radau jūsų mielą laišką. Jis mane 
nuramino, nes aš labai nenoriai išvykau iš Prancūzijos j šią 
tolimą kelione, menkai suderinamą su mano pomėgiais ir 
įpročiais. 

Kelionė man nepatiko: jūra buvo niūri, tamsi, audringa. 
Aš nesirgau jūrlige, bet jaučiausi lyg apkvaitusi ir didžiąją 
laiko dalį praleidau kajutėje. Dukterys atrodo patenkintos. 
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Ponia Meloni, lydinti mus, iš paskutiniųjų stengiasi jas pri
sijaukinti. Ji tokia puiki, tokia draugiška, kad kitos tokios 
moters neįmanoma įsivaizduoti. 

...Pagalvoju apie Larkuestą, apie tai, kaip gražiai ne
trukus leisime tenai atostogas su draugais, apie sodą, kur 
ateisite ramiai pasėdėti vieną kitą valandą, apie žydrą ir 
tykią jūrą, kurią mudvi taip mylime, daug malonesnę už 
šį bežadį ir šaltą vandenyną. Galvoju ir apie tai, jog jūsų 
duktė laukia kūdikio ir jog jisai bus jauniausias mūsų drau
giško būrelio narys, pirmasis naujos kartos atstovas. O 
paskui, tikiuosi, gims daug mūsų vaikų vaikų... 

Pro giedros dienos ūką tolumoje ima ryškėti Niujorkas, 
jo aukštų nuostabių pastatų kontūrai . Ponia Meloni pers
pėja Mari, kad jos laukia žurnalistai, fotografai, kino ope
ratoriai. Prieplaukoje milžiniška minia. Penketą valandų 
kantriai trypčioja vietoje žmonės, trokšdami pamatyti tą, 
kurią sieksninės laikraščių antraštės vadina „žmonijos ge
radare". Stovi išsirikiavę pulkai skaučių ir studenčių, trijų 
šimtų moterų delegacija, atstovaujanti Jungtinių Valstijų 
lenkų organizacijoms, mosuoja raudonomis ir baltomis 
rožėmis. Virš tūkstančių suremtų pečių ir smalsaujančių 
veidų plevėsuoja ryškių spalvų Jungtinių Valstijų, Pran
cūzijos ir Lenkijos vėliavos. 

Mari pasodinama į krėslą viršutiniame „Olimpiko" de
nyje. Kažkas jau nukėlė jai skrybėlaitę, paėmė rankinuką. 
Paliepiami fotografų šūksniai: „Prašom žiūrėti čionai, po
nia Kiuri! Pasukite galvą į dešinę!.. Kilstelėkite galvą! Žiū
rėkite čionai! Čionai! Čionai!" Be perstojo kleksi kino ka
meros ir fotoaparatai, grėsmingu pusračiu nutaikyti į nus
tebusį ir išvargusį Mari veidą. 

* * * 
Kelias alinančias, kupinas įvykių savaites Irena ir Eva 

eina asmens sargybinių pareigas. Jų įspūdžiai apie Jungti
nes Valstijas bus gana blankūs, nes kelionės specialiame 
vagone tolydžio kaitaliojasi su pietumis penkiems šimtams 
asmenų, minios ovacijomis, reporterių antpuoliais. Norint 
pajusti tos didelės šalies žavesį, reikia daugiau laisvės ir 
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ramybės. Ne ką joms parodė net Barnomo kelionių biuras. 
Bet užtat šioje kelionėje jos pamatė, kas iš tikrųjų yra jų 
motina... 

Prancūzijoje milžiniškas ponios Kiuri pastangas visada 
likti šešėlyje iš dalies vainikavo sėkmė: Mari pavyko įti
kinti tėvynainius ir netgi artimuosius, kad mokslininkas — 
ne tokia jau svarbi persona. Atvykus į Niujorką, tiesą 
gaubiantis šydas nukrinta. Irena ir Eva staiga suvokia, ką 
reiškia žmonijai kukli moteris, su kuria j iedvi gyvena. 

Kiekviena prakalba, kiekvienas susitikimas su visuo
mene, kiekvienas laikraščio straipsnis tik patvirt ina tą patį 
faktą: dar asmeniškai nepažinodami ponios Kiuri, ameri
kiečiai jau šlovino didžiąją mokslininkę, laikė ją viena 
pirmųjų dabarties įžymybių gretoje. Dabar, kai ji tarp jų, 
tūkstančiai žmonių stebisi „KUKLIU NUVARGUSIOS VIE
ŠNIOS ŽAVESIU", visa širdimi linksta prie „SMULKUTES 
NEDRĄSIOS MOTERS", „VARGANAI APSIRENGUSIOS 
MOKSLININKES". 

Anaiptol neketinu čia apibūdinti tautos dvasios: neno
riu spręsti apie Jungtines Valstijas iš laikraščių antraščių. 
Tačiau koks iškalbingas tas entuziazmas, su kuriuo ameri
kiečiai sutinka Mari Kiuri! Europiečiai laiko amerikiečius 
praktiškais žmonėmis ir puikuodamiesi mano, jog polinkis 
idealizuoti ir jausmingumas būdingas tik jiems vieniems. 
Ir vis dėlto po Mari kojomis atūžia to idealizmo banga. 
Išdidžia, moksliniais atradimais susikrovusia turtus Mari 
Kiuri Jungtinėse Valstijose tikriausiai būtų domimasi, bet 
tokio jausmų antplūdžio nebūtų buvę. Amerikiečiai šlovina 
ne tik atkaklią mokslininkę, bet ir jiems neįprastą pasaulė
žiūrą: panieką pinigams, atsidavimą protiniam darbui, išti
kimą tarnavimą mokslui. 

Ponios Meloni bute, nustatytame gėlėmis (vienas sodi
ninkas, radžiu pagydytas nuo vėžio, du mėnesius augino 
nuostabias rožes poniai Kiuri), vyksta „karo taryba", ku
rioje svarstoma kelionės programa. Visi miestai, visi kole
džai, visi universitetai kviečia ponią Kiuri į svečius. Jai 
numatoma skirti dešimtis medalių, titulų, garbės daktaro 
vardų... 

— Jūs, aišku, atsivežėte profesoriaus mantiją? — tei
raujasi ponia Meloni. — Tokiose iškilmėse ja būtina vilkė
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Visi apstulbsta, išvydę Mari šypsant. Mari neatsivežė 
mantijos paprasčiausiai todėl, kad niekada jos neturėjo. 
Sorbonos profesoriams mantija privaloma. Tačiau ponia 
Kiuri, vienintelė profesorė moteris, džiaugsmą pasisiūdinti 
paradinę aprangą palikusi vyrams. 

Paskubomis pakviestas siuvėjas greitosiomis siuva di
dingą juodo šilko drabužį aksominiais atvartais, ant kurio 
netrukus, suteikiant daktaro vardą, bus siaučiamos ryškių 
spalvų mantijos. Matuodamasi jį, Mari muistosi, tvirtina, 
kad veržia rankovės, kad per sunkus audinys, o svarbiau
sia — kad šilkas erzina radžio nudegintus pirštus. 

Pagaliau gegužės tryliktą viskas paruošta. Po pusryčių 
pas ponią Karnegi ir t rumpos ekskursijos po Niujorką po
nia Kiuri, ponia Meloni, Irena ir Eva išvyksta į kelionę, 
primenančią meteoro skrydį. 

* * * 
Mergaitės baltomis suknelėmis stovi išsirikiavusios 

abipus saulės užlietų kelių, tūkstančiai mergaičių bėga per 
vejas pasitikti ponios Kiuri automobilio, mergaitės moja 
vėliavomis ir gėlėmis, šaukia „valio!" ir dainuoja choru... 
Tokius neišdildomus įspūdžius palieka pirmosios kelionės 
dienos, lankant Smito, Vesero, Brinmo, Maunt Houliouko 
mergaičių koledžus. Gera, puiki mintis — prisijaukinti 
Mari Kiuri, iš pradžių pasitelkus entuziastingą jaunimą, 
studentes, nes ir ji pati — labai panaši į jas! 

Po savaitės tų pačių koledžų delegatės begaline eisena 
traukia Niujorke per Karnegi-holą, kur vyksta milžiniška 
visų Amerikos universitetų moterų asociacijų manifestaci
ja. Dalyvaujant žymiausiems Jungtinių Valstijų profeso
riams, Prancūzijos ir Lenkijos ambasadoriams, poniai Kiuri 
suteikiami garbės vardai, ji priima premijas, medalius ir 
ypatingą apdovanoj imą—„Niu jorko miesto pilietybę". 

Tose iškilmėse dalyvauja ir Ignacas Paderevskis, at
vykęs paploti senų laikų draugei. 

Kitas dvi dienas, „Voldorf-Astorijos" viešbutyje susi
rinkus penkiems šimtams septyniasdešimt trims Jungtinių 
Valstijų mokslinių draugijų atstovams pagerbti ponios 
Kiuri, nuvargusi Mari vos laikosi ant kojų. Tarp energin-
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gos šurmuliuojančios minios ir gležnos moters, ligi šiol 
gyvenusios tarytum vienuolyne, vyksta nelygi kova. Mari 
apkurtinta triukšmo, sveikinimo šūksnių. Ją baugina tūks
tančiai įsmeigtų žvilgsnių, gaivališkas minios grumdyma-
sis. Jai baisu pagalvojus, kad šie siaubingi žmonių verpe
tai galėtų ją sutrinti į dulkes. Netrukus vienas fanatikas, 
pernelyg karštai sveikindamasis, taip suspaudžia jai ranką, 
kad mokslininkė baigia kelionę išnertu riešu ir parišta 
ranka — tarytum šlovės kankinė. 

* * * 
Ir štai atėjo didžioji diena. PAGARBOS DUOKLĖ GE

NIJUI. . . VISUOMENĖS PAŽIBOS BALTUOSIUOSE RŪ
MUOSE SVEIKINA ĮŽYMIĄJĄ MOTERĮ... Gegužės dvide
šimtą Jungtinių Valstijų prezidentas Hardingas įteikia 
poniai Kiuri dovaną — gramą radžio, arba greičiau jo sim
bolį — švinu apkaustytą dėžutę vamzdeliams su radžiu 
laikyti. Tačiau patys vamzdeliai, tokie neįkainojami ir to
kie radioaktyvūs, kad kol kas saugomi gamykloje. Dėžutė 
su „radžio imitacija" stovi ant stalo vidury Rytų salės, o ap
link grūdasi diplomatai, aukštieji valstybės, sausumos ka
riuomenės ir jūrų laivyno pareigūnai, universiteto atsto
vai. 

Ketvirta valanda. Plačiai atsidaro dvivėrės durys, ir 
iškilmingai įžengia ponia Harding su Prancūzijos ambasa
dorium Ziuserenu, kuris vedasi ją už parankės, toliau — 
ponia Kiuri su prezidentu Hardingu, po jų — ponia Meloni, 
Irena ir Eva Kiuri, „Mari Kiuri komiteto" damos. 

Sakomos iškilmingos kalbos. Paskutinį žodį taria Jung
tinių Valstijų prezidentas. Jis širdingai kreipiasi į „taurią 
moterį, ištikimą žmoną, mylinčią motiną, sugebėjusią de
rinti milžinišką mokslinį darbą su kilniomis moters parei
gomis". Jis įteikia Mari pergamento ritinį, perrištą trispal
viu kaspinu, o ant kaklo pakabina muarinę juostelę su 
auksiniu rakteliu — dėžutės rakteliu. 

Visi pagarbiai susikaupę klausosi trumpo Mari padė
kos žodžio. Paskui, linksmai klegėdami, svečiai eina į Žyd
rąją salę. Ponia Kiuri, sėdėdama krėsle, šypsena atsakinėja 
į sveikinimus žmonėms, begaline virtine traukiantiems 
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pro šalį. Vietoj Mari rankas jiems spaudžia Irena ir Eva, o 
kuriai šaliai kiekvienas jų atstovauja, pristatydama moks
lininkei sveikintoją, pasako ponia Harding. Paskui belieka 
vėl išsirikiucti ir išeiti ant paradinių laiptų, kur jau laukia 
ištisa armija fotografų. 

„Radžio atradėja gauna neįkainojamą brangenybę iš 
savo amerikiečių draugų",— po kelių valandų pagarsins 
laikraščių antraštės. Kaip nustebtų žurnalistai, jei žinotų, 
jog Mari Kiuri iš anksto atsisakė to gramo radžio, kurį jai 
įteikė prezidentas Hardingas... 

Ceremonijos išvakarėse Mari paėmė iš ponios Meloni 
peržiūrėti dovanojimo aktą ir atidžiai šį dokumentą pers
kaitė. Paskui ryžtingai pareiškė: 

— Reikia pakeisti tekstą. Radis, kurį man dovanoja 
Jungtinės Valstijos, turi priklausyti tik Mokslui. Kol gy
vensim, savaime aišku, naudosiu jį tik mokslo tiriamajam 
darbui. Jeigu nepakeisime akto teksto, po mano mirties 
radis ati teks privatiems asmenims — mano dukterims. Tai 
neleistina. Aš noriu jį padovanoti savo laboratorijai. Ar 
galima pakviesti advokatą. 

— Na... žinoma! — sutrikusi atsakė ponia Meloni.— 
Jeigu pageidaujate, šiuos formalumus sutvarkysime kitą 
savaitę. 

— Ne kitą savaitę, ir ne rytoj , o šįvakar. Dovanojimo 
aktas tuoj įsigalios, o aš galiu po kelių valandų numirti. 

Teisininkas, vargais negalais rastas tokiu vėlyvu metu, 
kartu su Mari paruošia dokumento priedą. Mari tuoj pat 
jį pasirašo. 

* * * 
Filadelfija. Garbės vardai. Daktaro laipsniai. Mari Kiuri 

keičiasi dovanomis su žymiais mokslininkais ir pramoni
ninkais. Vienos gamyklos direktorius dovanoja mokslinin
kei penkiasdešimt miligramų mezotorio. 

Garsiosios Amerikos filosofų draugijos nariai įteikia 
poniai Kiuri Džono Skoto medalį. Atsidėkodama Mari do
vanoja istorinį kvarcinį pjezometrą, jos pačios sukonstruo
tą pirmaisiais mokslinio darbo metais. 

Pitsburge ji aplanko radžio gamyklą, kurioje buvo gau-
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tas Jungtinių Valstijų padovanotasis gramas. 
Universitete dar vienas daktaro laipsnis! Toms iškil

mėms Mari apsivelka savo mantiją, kuri jai labai tinka, bet 
nieku gyvu nenori ant žilų plaukų dėtis tradicinės ketur
kampės kepuraitės: tvirtina, kad ji pasibjaurėtina ir „nesi
laiko ant galvos". Tad gausiame studentų ir profesorių su 
juodomis kepuraitėmis būryje, Mari stovi vienplaukė, lai
kydama kepuraitę rankoje. Išmoningiausia koketė nebūtų 
sugalvojusi tokios gudrybės! Bet Mari net nenumano, 
kokiu nežemišku grožiu spinduliuoja jos atviras veidas 
tarp visų tų lyg įrėmintų veidų. 

Ji sutelkia visas jėgas, kad nenualptų per iškilmes, 
priima gėlių puokštes, klausosi prakalbų ir himnų... Ryto
jaus dieną pasklinda baisi žinia: ponia Kiuri blogai jaučiasi 
ir negali keliauti toliau. Ji atsisako kelionės po Vakarų 
miestus, ir ten atšaukiami numatyti priėmimai. 

Amerikiečių žurnalistai, mušdamiesi į krūtinę, ima 
kaltinti savo šalį primetus nepakeliamą išmėginimą pagy
venusiai ir silpnai moteriai. Jų straipsniai žavi nuoširdumu, 
vaizdingumu. 

PRAŽŪTINGAS SVETINGUMAS! — milžiniškomis 
raidėmis skelbia vienas laikraštis. „Amerikietės, ateidamos 
į pagalbą mokslininkei, įrodė esančios aukšto intelekto. 
Tačiau priekabūs kritikai gali mums prikišti, kad priver
tėme ponią Kiuri sveikata atsimokėti už dovaną, kurią jai 
įteikėme tenkindami savo savimeilę". Kitas laikraštis tie
siai pareiškia, jog „bet kuris cirko arba miuzikholo direk
torius poniai Kiuri būtų pasiūlęs nepalyginamai didesnę 
sumą, nei kainuoja gramas radžio, už perpus lengvesnį dar
bą". O pesimistai tai, kas atsitiko, vertino dar baisiau: „Sa
vo besaikiu entuziazmu mes vos nenuvarėme į kapus mar
šalo Zofro. Nejaugi mes žadame nuvaryt i į kapus ponią 
Kiuri?" 

Mari sąžiningai žaidė su savo gerbėjais, ir tie laimėjo 
pirmąjį turą. Dabar kelionės rengėjai griebiasi visokių 
gudrybių, kad tik apsaugotų jos ramybę. Ponia Kiuri įpran
ta lipti iš vagono priešingoje perono pusėje ir žirglioti per 
bėgius gelbėdamasi nuo įsiaudrinusios minios, laukiančios 
jos stotyje. Pranešta, kad ji atvyksta į Bufalą? Ji išlipa 
ankstesnėje stotyje „Niagaros krioklys": nori ramiai ap-
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žiūrėti garsųjį krioklį. Trumpa atvanga! Komitetas, rengiąs 
viešnios priėmimą Bufale, neketina prisipažinti pralaimė
jęs: automobiliais lekia į „Niagaros krioklį" ir pagauna 
bėglį. 

Irena ir Eva, iš pradžių tik mokslininkės palydovės, 
dabar, kalbant teatro žargonu, tampa jos „dublerėmis". 
Irena, apsisiautusi profesorės mantija, vietoj ponios Kiuri 
priima garbės daktaro laipsnius. Oratoriai, oriai kreipda
miesi į Evą (šešiolikmetę mergaitę), sako kalbas, paruoštas 
poniai Kiuri, mini jos „nuostabius darbus", jos „ilgą veik
lą" ir laukia deramo atsakymo! Miestuose, kur komiteto 
damos varžosi dėl garbės sveikinti Mari, Kiuri šeima išski
riama ir I rena arba Eva kaip įkaitai atiduodamos atkak
lioms šeimoms. 

Kai dukterys neatstovauja savo įžymiai motinai, joms 
siūloma pramogos, pr ideramos jų amžiui: pažaisti teniso 
partiją arba pasiirstyti valtimis, maloniai praleisti savait
galį Long Ailende, pasimaudyti Mičigano ežere, nueiti į 
vakarinį spektaklį arba smagiai pasilinksminti naktį Koni 
Ailendo poilsio parke... 

Tačiau pačios gražiausios dienos tenka kelionei po 
Vakarus. Ponia Meloni, atsisakiusi minties apvežioti ponią 
Kiuri po visas Jungtines Valstijas, vis dėlto nori parodyti 
jai žemyno stebuklą — Didįjį Kolorado kanjoną. Mari taip 
pavargusi, jog net neturi jėgų gėrėtis, bet užtat dukterys 
juo susižavėjusios. Joms viskas įdomu: ir trys dienos kelio
nės geležinkeliu iki Santa Fė per Techaso smėlynus, ir pie
tūs mažytėse nuošaliose stotelėse, negailestingai kepinant 
saulei, ir „Didžiojo kanjono" viešbutis, prabangos salelė 
prie pat nepaprasto plyšio, žiojėjančio Žemės plutoje,— 
vos išvydus tą šimto kilometrų ilgio ir penkiolikos kilo
metrų pločio prarają, žmogui apmiršta širdis iš siaubo ir 
atima žadą... 

Irena ir Eva joja ant stiprių indėniškų arklių bedugnės 
pakraščiu, iš viršaus apžiūrinėja šį sustingusį kalnų, uolų 
ir smėlynų chaosą, veriantį akį įvairiomis spalvomis — 
nuo violetinės iki raudonos, nuo oranžinės iki rusvos,— 
paryškintomis gražiai nugulusiais šešėliais. Neištvėrusios 
merginos ant mulų veikiai leidžiasi turistų pamėgtu taku 
į prarajos dugną, kuriuo amžinai jauna nesutramdoma Ko-
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lorado upė plukdo dumblą ir ritina akmenis. 
Dabar lieka tik svarbiausios, neišvengiamos iškilmės, 

bet ir tos išsekintų jėgas ištvermingiausiam atletui! Gegu
žės dvidešimt aštuntą Niujorke poniai Kiuri įteikiamas Ko
lumbijos universiteto garbės daktaro diplomas. Čikagoje 
jai suteikiamos vietos universi teto garbės nario vardas, ji 
gauna dar kelis garbingus titulus ir dalyvauja trijuose pri
ėmimuose. Pirmajame platus ištemptas kaspinas it barjeras 
skiria ponią Kiuri ir jos dukteris nuo minios, begaliniu 
srautu plaukiančios pro šalį. Antrajame, kur pakaitomis 
giedama „Marselietė", Lenkijos nacionalinis himnas ir 
„Žvaigždėtoji vėliava", Mari beveik nesimato per tą kalną 
gėlių, gerbėjų sukrautų po jos kojomis. Paskutinis priėmi
mas entuziastingumu prašoka ankstesniuosius: jis vyksta 
Čikagos lenkų kvartale, ir ten dalyvauja vieni lenkai. Čia 
išeivija sveikina nebe mokslininkę, o lenkę, tolimos tėvy
nės simbolį. Vyrai ir moterys su ašaromis akyse bučiuoja 
Mari rankas, stengiasi prisiliesti jos suknelės... 

Birželio septynioliktą ponia Kiuri antrąsyk prisipažįsta 
pralaimėjusi ir nutraukia kelionę. Grėsmingai sumažėjęs 
kraujo spaudimas gydytojams kelia nerimą. Mari pasiilsi 
keletą dienų ir, atgavusi jėgas, ryžtasi nuvažiuoti į Bosto
ną ir Niuheiveną, aplankyti Velzlio, Jeilio, Harvardo, Si-
monso, Redklifo universitetus. Birželio dvidešimt aštuntą 
ji vėl atsiduria „Olimpiko" kajutėje, užverstoje telegra
momis ir gėlių puokštėmis. 

Jos vietą laikraščiuose jau užima kita „žvaigždė", ką 
tik atvykusi iš Prancūzijos. Į Jungtines Valstijas atplaukė 
pasaulinio garso boksininkas Zoržas Karpantjė, ir repor
teriai baisiai nusiminę, jog negali išpešti iš ponios Kiuri, 
kas, jos nuomone, turėtų laimėti kovą: Karpantjė ar Demp-
sis... 

* * * 
Mari nepaprastai pavargo, bet apskritai patenkinta. 

Laiškuose ji džiaugiasi „mažyčiu indėliu Jungtinių Valsti
jų ir Prancūzijos bei Lenkijos draugystės labui", kartoja 
nuoširdžius žodžius, kuriais prezidentas Hardingas ir vice
prezidentas Kulidžas paminėjo jos abi tėvynes. Tačiau nors 
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ir kokia kukli būdama, Mari suvokia, jog Jungtinėse Vals
tijose turėjo neregėtą pasisekimą, užkariavo milijonus 
amerikiečių širdžių ir pelnė nuoširdų palankumą visų tų, 
su kuriais artimiau susipažino. Ponia Meloni iki paskuti
nės gyvenimo valandos išliks jos ištikimiausia, širdingiau
sia draugė. 

Iš visos kelionės Mari Kiuri išsaugojo gana miglotus 
ir neaiškius prisiminimus, bet kai kurie dalykai itin giliai 
įstrigo jai į širdį. Ją apstulbino Jungtinių Valstijų univer
sitetų veikla, tradicinių iškilmių pompastiškumas ir links
mumas, o labiausiai — nuostabios sąlygos koledžų studen
tams sportuoti. 

Didelį įspūdį paliko visur svetingai ją priėmusios veik
lios ir galingos moterų draugijos. 

Su trupučiu kartėlio ji apžiūrėjo nuostabiai aprūpintas 
mokslines laboratorijas ir daugybę ligoninių, kur vėžiui 
gydyti taikoma radioterapija. Jai širdį gelia prisiminus, 
jog tais pačiais 1921 metais Prancūzijoje dar nėra nė vienos 
ligoninės, kur būtų gydoma radžiu! 

Radžio gramas, dėl kurio Mari a tvyko į Jungtines Vals
tijas, iškeliauja drauge tuo pačiu laivu, saugiai paslėptas 
plieniniame laivo seife. Šis simbolinis gramas perša tam 
tikras mintis apie Mari Kiuri mokslinę veiklą. Tai menkai 
radžio dalelytei nupirkti reikėjo rinkti aukas visoje Ame
rikoje. Mari turėjo važinėti pati po labdaringus miestus ir 
dėkoti už dovaną... 

Kaip gali nekilti mintis, jog viskas būtų buvę kur kas 
paprasčiau, jei kitados ji būtų pasirašiusi radžio gamybos 
patentą? Kiek savo šalies laboratorijų, kiek ligoninių būtų 
galėjusi aprūpinti Mari Kiuri būdama turtinga? Ar dvide
šimt metų kovos su sunkumais neprivertė jos gailėtis savo 
poelgio, ar neįtikino, jog, kadaise paniekinusi turtą, ji pa
aukojo chimerai savo darbo vaisius? 

Trumpose autobiografinėse pastabose, parašytose grį
žus iš Amerikos, ponia Kiuri kelia tuos klausimus. Ir atsa
ko: 

...Diduma mano draugų visai pagrįstai tvirtina, kad jei
gu mudu su Pjeru Kiuri būtume įteisinę savo teises, būtume 
turėję pakankamai lėšų įsteigti Radžio institutą, užuot be 
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paliovos grūmęsi su sunkumais, kurie sunkia našta gulė 
mudviem ant pečių, o dabar slegia mane vieną. Ir vis dėlto, 
mano nuomone, mudu gerai padarėme. 

Žmonijai, be abejo, reikia praktiškų žmonių, kurie su
geba gauti kuo daugiau naudos iš savo darbo ir, nepamirš
dami visuomenės interesų, gina savuosius. Tačiau jai reikia 
ir nesavanaudiškai atsidėjusių savo darbui svajotojų, ku
riems ir į galvą neateina rūpintis materialinėmis gėry
bėmis. 

Be abejo, tokie svajotojai ir ne nusipelno turtų, nes pa
tys jų nesiekia. Šiaip ar taip, teisingai organizuota visuo
menė turėtų tokiems darbininkams sudaryti deramas darbo 
sąlygas, kad jie, išvaduoti nuo materialinių rūpesčių, galė
tų nevaržomai atsidėti mokslo tiriamajam darbui. 

D v i d e š i m t k e t v i r t a s s k y r i u s 

ŠLOVĖS VIRŠŪNĖJE 

Man rodos, kelionė į Jungtines Valstijas mano moti
nai buvo pamoka. Ji įrodė, jog gyventi savanoriškai atsis
kyrus nuo pasaulio — paradoksalu. Studentė gali sėdėti 
užsidariusi mansardoje su savo knygomis, nežinomas ty
rinėtojas gali atsiriboti nuo išorinio pasaulio ir atsidėti 
vien savo darbui — jis netgi privalo tai daryti. Tačiau po
nia Kiuri, sulaukusi penkiasdešimt penkerių metų,— jau 
nebe studentė ir ne paprasta tyrinėtoja. Mari atsakinga už 
naują mokslą, už naują gydymo metodą. Jos vardas toks 
svarus, jog vienu žodžiu, netgi vienu mostu ji gali visuo
menės labui įgyvendinti bet kurį jai patikusį projektą. Nuo 
tada ji ima daugiau bendrauti su žmonėmis, daugiau skiria 
laiko visuomeninei veiklai. 

Aš neaprašinėsiu visų Mari kelionių: jos panašios viena 
į kitą. Ponia Kiuri aplanko daugelį sostinių. Ji važinėja į 
kongresus, konferencijas, dalyvauja universitetų iškilmė
se, lankosi laboratorijose. Visur ji džiaugsmingai sutinka
ma, gerbiama. Ji stengiasi būti naudinga. Deja, dažnokai 
neatlaiko sveikata — pristinga jėgų. 

Atlikus oficialias priedermes, didžiausias atpildas jai — 
išvykos į užmiestį, poilsis gamtos prieglobstyje. Trisde
šimt metų mokslinio darbo tik dar labiau sustiprino jos 
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pagonišką meilę pasaulio grožiui. Kaip mažas vaikas džiau
giasi ji kelione per Pietų Atlantą nedideliu italų garlaiviu. 

Mes matėme žuvis skraiduoles!.. — rašo ji Evai.— Mes 
įsitikinome, kad mūsų šešėlio gali visai nebūti, nes šičia 
saulė kybo stačiai virš galvos. Mes stebėjome, kaip visiems 
žinomi šviesuliai — Siaurinė žvaigždė, Didieji Grįžulo Ra
tai — nugrimzta jūron. O pietuose išnyra Pietų Kryžius, 
nuostabiai gražus žvaigždynas. Beveik nieko nežinau apie 
žvaigždes, matomas šio pusrutulio danguje... 

Keturios savaitės Rio de Zaneire, kur drauge su Irena 
ji atvyksta skaityti paskaitų, jai tampa maloniu atokvėpiu. 
Kas rytą Mari — inkognito — maudosi įlankoje. Po pietų 
eina pasivaikščioti, važinėja automobiliu, skraido hidro-
planu... 

Ne kartą ponia Kiuri lankosi Italijoje, Olandijoje, Ang
lijoje. 1931 metais kartu su Eva ji atlieka neužmirštamą, 
žavią kelionę po Ispaniją. Prezidentas Masarikas, toks 
pat gamtos mylėtojas kaip ir ji, pakviečia ją pasisvečiuoti 
savo užmiesčio viloje. 

Briuselyje, kur ji pastoviai kviečiama į Solvejo kong
resą, Mari pri imama ne kaip įžymi svetimos šalies moksli
ninkė, o kaip savas žmogus, artima bičiulė. Jai patinka 
tie suvažiavimai, kur visi, kuriuos viename savo laiške ji 
vadina „fizikos mylėtojais", svarsto naujus atradimus, nau
jas teorijas. 

Nebėra pasaulyje tokio kampelio, kur būtų nežinomas 
jos vardas. Argi nėra ponios Kiuri portreto senovinio Kini
jos miesto Tajuanio Konfucijaus šventykloje? Kinų išmin
čiai pakabino jos portretą tarp „Žmonijos geradarių": De
karto, Niutono, Budos ir didžiųjų Kinijos imperatorių... 

* * * 
1922 metų gegužės penkioliktą Tautų Sąjunga vienbal

siai išrenka „ponią Kiuri-Sklodovską" Tarptautinės moks
linio bendradarbiavimo komisijos nare. Ponia Kiuri-Sklo-
dovska sutinka. 

Tai žymi data Mari Kiuri gyvenime. Kai ji pagarsėja 
pasaulyje, šimtai įvairių lygų, tarybų, draugijų prašo ją 
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paremti savo autoritetu, bet ji ne visada sutinka. Mari ne
nori būti narė tų komitetų, kuriuose neturi laiko darbuotis. 
Bet kokiomis aplinkybėmis ji stengiasi išsaugoti politinį 
neutralumą. Ji nepageidauja atsižadėti savo gražaus „gry
nos mokslininkės" vardo ir nepasirašo netgi po taikingiau
siu manifestu. 

Tad ponios Kiuri veikla Tautų Sąjungoje įgauna išskir
tinę reikšmę. Tai vienintelis atvejis, kai ji „išduoda" 
Mokslą. 

Tarptautinei mokslinio bendradarbiavimo komisijai 
priklauso didžiausios įžymybės: Bergsonas, Zilberas Maris, 
Žiulis Destrė ir daugelis kitų...Mari išrenkama komisijos 
viceprezidente. Ji darbuojasi kai kuriuose ekspertų komi
tetuose, taip pat Paryžiaus mokslinio bendradarbiavimo 
komitete. 

Tik tas, kas nepažįsta šios praktiškos idealistės, gali 
manyti, jog Mari patinka tuščiai žongliruoti bendromis 
frazėmis. Mari Kiuri dirba Ženevoje ir dar kartą pasitar
nauja Mokslui. 

Ji grumiasi prieš vadinamąją „pasaulinio mokslinio 
darbo anarchiją" ir stengiasi įteigti kolegoms, jog būtina 
sutelktomis jėgomis spręsti tam tikrus klausimus, iš pirmo 
žvilgsnio gana nereikšmingus, bet iš tiesų lemiančius 
mokslinio pažinimo raidą: racionaliai sutvarkyti biblio
grafiją, kad mokslininkai galėtų iškart gauti visas žinias 
apie kitų mokslininkų laimėjimus toje srityje, kurioje j ie 
darbuojasi: suvienodinti mokslinę terminiją, leidinių for
matus, spausdinti žurnaluose publikuojamų darbų santrau
kas, sudaryti Tarptautinę konstantų lentelę. 

Mari ilgam sutelkia dėmesį į mokymą universitetuose 
ir laboratorijose. Ji nori tobulinti jo metodus. Reikalauja 
dirbti kryptingai , koordinuoti šalies mokslo tiriamąjį dar
bą ir užmegzti ryšius tarp mokslinių įstaigų vadovų, įsteig
ti tikrą generalinį štabą, kuris vadovautų visai mokslinei 
veiklai Europoje. 

Visą gyvenimą jai nedavė ramybės mintis, kaip ats
kleisti paprastų žmonių sugebėjimus. Kas gali žinoti, kiek 
valstiečių ar darbininkų vaikų galėtų išaugti tikrais rašy
tojais, mokslininkais, dailininkais, muzikais?.. Priversta 
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apriboti savo veiklą, Mari atsideda tarptautinio mokslinių 
stipendijų fondo plėtimui. 

Kuo suinteresuota visuomenė? — rašo ji vienoje atas
kaitoje. — Argi ne jos pareiga ugdyti mokslininkų talen
tus? Argi ji turi jų tiek, kad gali juos slopinti? Mano nuo
mone, visuma sugebėjimų, būtinų tikram mokslininko ta
lentui, be galo brangus ir subtilus dalykas, retas turtas, 
kurio netekti būtų kvaila ir nusikalstama: priešingai — 
reikia rūpestingai juos puoselėti ir sudaryti visas galimy
bes jiems išsiskleisti... 

Pagaliau — koks paradoksas! — fizikė, niekada nežiū
rėjusi materialinės naudos, savo kolegų labui stoja kovoti 
už teisę į „mokslinę nuosavybę": reikalauja įsteigti „moks
lininkų autorines teises", ginti jų teises į atlyginimą už 
nesavanaudiškus mokslo darbus, diegiamus į pramoninę 
gamybą. Ji svajoja aprūpinti skurstančias laboratorijas — 
išreikalauti dalį kapitalistų pelno subsidijoms mokslo ti
riamajam darbui. 

Tik vieną sykį Mari kuriam laikui palieka praktinius 
klausimus ir 1933 metais vyksta į Madridą pirmininkauti 
debatams „Kultūros ateitis", kuriuose dalyvauja visų šalių 
rašytojai ir menininkai, „dvasios donkichotai, kovojantys 
su vėjo malūnais", kaip juos apibūdino Polis Valeri, suva
žiavimo iniciatorius. Mari nustebina kongreso dalyvius 
mandagiu valdingumu ir originaliu klausimų sprendimu. 
Visi susirinkusieji šaukia apie „specializacijos" ir „stan
dartizacijos" pavojų ir kaltina mokslą, užkraudami jam 
dalį atsakomybės už pasaulinės „kultūros krizę". Įdomu, 
jog Mari, viena tipingiausių „donkichotų": kaip kitados 
atkakliai gynė meilę mokslui, taip dabar gina rizikos ir ini
ciatyvos dvasią — žodžiu, stiprius jausmus, kuriais visą 
gyvenimą vadovavosi . 

Aš esu iš tų, kurie tiki, jog Mokslas — tai didis gro
žis,— atsako ji savo priešininkams.— Mokslininkas savo 
laboratorijoje — anaiptol ne techninis darbuotojas: tai 
vaikas, akis į akį susidūręs su gamtos reiškiniais, svaigi
nančiais jį kaip stebuklinė pasaka. Mes turime įtikinti vi
suomenę, jog mokslo pažanga — tai ne tik mechanizmai, 
mašinos, krumpliaračiai, nors ir jie savotiškai gražūs. 

...Nemanau, kad iš mūsų pasaulio galėtų dingti drąsios 
iniciatyvos dvasia. Visa, ką matau aplink gyvybingiausia, 
tai ir yra toji drąsios iniciatyvos dvasia, kuri, ko gero, ne
sunaikinama ir prilygsta proto skvarbumui... 

Kova dėl tarptautinės kultūros, pagrįstos pagarba įvai
rioms nacionalinėms kultūroms, gynimas asmenybės lais
vės ir talento, nesvarbu, kur jų tėvynė, kova dėl „moks
lo dvasinės galios stiprinimo visame pasaulyje", kova už 
„moralinį nusiginklavimą", kova už taiką — štai tos sritys, 
kuriose grumiasi ponia Kiuri, nepuoselėdama tuščių vilčių 
veikiai pasiekti pergalę. 

Mari Kiuri — Evai Kiuri, 1929 metų liepą: 
Aš manau, jog bendradarbiavimas tarptautinėse orga

nizacijose — labai sunki pareiga, tačiau būtina ją vykdyti 
iš paskutiniųjų ir jai aukotis: nors ir kokia netobula Žene
vos veikla, vis dėlto tai didis darbas, vertas paramos. 

* * * 
Dvi, trys, keturios kelionės į Lenkiją... 
Ne pailsėti, ne pamiršti rūpesčių važiuoja ponia Kiuri 

pas artimuosius. Lenkijai atgavus nepriklausomybę, Mari 
neduoda ramybės didi mintis: įsteigti Varšuvoje Radžio in
stitutą, mokslinio tyrimo ir vėžio gydymo centrą. 

Tačiau sunkumams nugalėti vien atkaklumo nepakan
ka. Lenkija, sveikstanti po ilgos vergovės,— neturtinga: 
trūksta ir pinigų, ir kvalifikuotų darbuotojų. O žygiams 
ieškoti lėšų neturi laiko. 

Ar reikia sakyti, kas stoja šalia, vos pašaukta? Savaime 
suprantama, sesuo. Darbo imasi Bronia, nors ir prislėgta 
metų naštos, bet vis tokia pat energinga ir veikli, kokia 
buvo prieš trisdešimt metų. Ji ir architektė, ir tarpininkė, 
ir iždininkė... Netrukus visą kraštą užtvindo plakatai ir 
pašto ženklai su Mari atvaizdu. Reikalaujama pinigų, tik
r i au— plytų: „Nupirkite vieną plytą Marijos Sklodovs-
kos-Kiuri institutui!" —ske lb ia tūkstančiai atviručių, ku
riose atspausti mokslininkės ranka rašyti žodžiai: „Pats 
karščiausias mano troškimas — įsteigti Varšuvoje Radžio 
institutą". Šią kampaniją remia vyriausybė, Varšuvos mies-
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to valdžia ir svarbiausios lenkų organizacijos. 
Plytų vis daugėja... ir 1925 metais Marija atvyksta į 

Varšuvą padėti kertinio akmens. Iškilmingas susitikimas: 
praeities prisiminimai, ateities viltys... Visuomenė karštai 
sveikina tą, kurią vienas oratorius pavadina „mūsų žavio
sios suverenios Lenkijos respublikos pirmąja garbės da
ma". Universitetai, akademijos, miestai suteikia jai garbin
giausius titulus, per kelias dienas su ponia Kiuri užmezga 
nuoširdžią bičiulystę pats maršalas Pilsudskis. 

Vieną saulėtą rytmetį respublikos prezidentas deda pir
mąją Instituto pamatų plytą, ponia Kiuri — antrąją, Var
šuvos primas — trečiąją... 

Per iškilmes — jokio oficialumo! Valstybės galva Sta
nislavas Voicechovskis anaiptol ne iš mandagumo žavisi 
tuo, kaip gražiai šneka Marija gimtąja kalba, tiek metų 
gyvenusi toli nuo tėvynės. Argi ne jis buvo panelės Sklo-
dovskos draugas Paryžiuje? Prisimenami seni laikai. 

— Ar prisimenate, jog prieš trisdešimt metų davėte 
man kelioninę pagalvėlę, kai važiavau į Lenkiją su slapta 
politine misija? — klausia prezidentas.— Ji man labai pra
vertė! 

— Aš netgi prisimenu, kad pamiršote ją man grąžin
ti! — juokiasi Marija. 

O nuo Liaudies teatro scenos ponią Kiuri sveikina po
nas Kotarbinskis, labai senas ir labai garsus aktorius, tas 
pats Kotarbinskis, kuriam linksma mergaitė Mania Zvolėje 
pynė vainiką iš lankų gėlių. 

Bėga metai, kyla plytų sienos. Tačiau Marijos ir Bro-
nios vargai nesibaigia. Kiekviena jų paaukojo Institutui 
didžiąją dalį santaupų, bet vis dar trūksta pinigų reikiamam 
radžio kiekiui nusipirkti, kad būtų galima pradėti gydyti 
vėžiu sergančius ligonius. 

Marija nenusimena. Plačiau pasižvalgiusi, ji nukreipia 
akis į Vakarus... į Jungtines Valstijas, vieną sykį jau su
teikusias dosnią paramą,— į ponią Meloni. Kilniaširdė 
amerikietė žino, jog Varšuvos Institutas toks pat brangus 
Marijos širdžiai kaip ir laboratorija. Ponia Meloni daro dar 
vieną stebuklą: surenka lėšų gramui radžio — antrajam 
gramui, kurį Amerika dovanoja poniai Kiuri. Viskas prasi
deda iš naujo! 1929 metų spalio mėnesį kaip ir 1921 metais 
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Marija sėda į laivą ir plaukia į Niujorką. Vyksta Lenkijos 
vardu padėkoti Jungtinėms Valstijoms. Kaip ir 1921 metais 
ją nuvargina pagarbos reiškimo ceremonijos. Sį kartą ji 
atvyksta kaip prezidento Huverio viešnia ir kelias dienas 
gyvena Baltuosiuose rūmuose. 

Gavau dovanų mažą drambliuką, išdrožtą iš dramblio 
kaulo, labai mielą ir gražų, o paskui — dar vieną, visai ma
žuliuką,— rašo ji Evai.— Atrodo, dramblys — respubliko
nų partijos simbolis, ir Baltieji rūmai pilnutėliai visokiau
sio dydžio dramblių... 

Ekonominės krizės nualinta Amerika atrodo kur kas 
rimtesnė nei 1921 metais. Tačiau ji sutinka ponią Kiuri taip 
pat šiltai, kaip anuomet. Gimimo dieną Mari gauna nuo ne
pažįstamų draugų šimtus dovanų: gėlių, knygų, įvairių dai
ktų, čekių laboratorijai plėsti ir net galvanometrų, ampulių 
su radonu, fizikai atsiunčia retųjų žemių elementų pavyz
džių. Prieš pat išvykimą, lydima Oveno D. Jango, Mari ap
lanko šv. Lauryno universitetą, kurio frontoną puošia jos 
akmeninis horeljefas. Ji dalyvauja Edisono jubiliejuje: vi
sose kalbose ir net kapitono Berdo telegramoje, atsiųstoje 
iš Pietų ašigalio, sveikinama ir Mari Kiuri. 

1932 metų gegužės dvidešimt devintą Mari Kiuri at
vyksta Varšuvon į Radžio instituto atidarymą. Dalyvau
jant respublikos prezidentui Moscickiui, Ponios Kiuri ko
lega ir draugas profesorius Rego atidaro Varšuvos Radžio 
institutą, įspūdingą pastatą, erdvų ir gražių linijų Bronios 
prakt iško proto ir subtilaus skonio dėka. Jau keli mėnesiai, 
kai jame ligoniams gydyti taikoma radioterapija. 

Marija paskutinį kartą mato Lenkiją, senas gimtojo 
miesto gatves, Vyslą, kuria ateina pasigrožėti kiekvieną 
kartą, kai atvyksta į Varšuvą. Žvelgia į upę ilgesingai, tar
tum ją atsiprašinėdama. Laiškuose Evai ji vėl ir vėl aprašo 
jos vandenis, krantus ir akmenis, prie kurių ji prisirišusi 
instinktyviai: 

Vakar vakare nuėjau pati viena pasivaikščioti Vyslos 
pakrantėmis... Upė tingiai vingiuoja plačia vaga. Iš arti ji 
žalsva, o tolumoje, kur atsispindi dangaus žydrynė, mėly
na. Saulėje žėri nepaprastai gražios smėlio seklumos, šen 
bei ten išnyrančios iš vandens ir nukreipiančios įnoringą 
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upės tėkmę. Akinamai ryškūs ruožai tų seklumų pakraš
čiais — tai sietuvų ribos. Mane traukia pasivaikščioti tais 
nuostabiais saulės užlietais paplūdimiais. Suprantu, jog 
sukurtas paveikslas visai neatitinka laivuojamos, mano 
gerbiamosios upės paveikslo. Kada nors turbūt teks truputį 
pažaboti jos fantaziją, nors dėl to nukentėtų ir jos grožis. 

Vienoje krokuvietiškoje dainelėje apie Vyslą sakoma, 
kad ši Lenkijos upė tokia žavinga, jog kiekvienas, kuris 
jautrus grožiui, nepamirš jos „iki grabo lentos". Atrodo lyg 
šie žodžiai būtų taikomi man vienai. Mane prie šios upės 
traukia nesuvokiama ir kartu neįveikiama jėga. 

Iki pasimatymo, brangioji; pabučiuok savo seserį Ire
ną. Bučiuoju jus abi iš visos jums atsidavusios širdies. 

O Prancūzijoje... 
Kilnia barono Rotšildo iniciatyva 1920 metais įsteigia

mas Kiuri fondas — autonominė organizacija, turinti teisę 
rinkti aukas ir subsidijas Radžio instituto mokslo tiriama
jam darbui bei gydymo praktikai plėtoti. 

1922 metais trisdešimt penki Paryžiaus Medicinos aka
demijos nariai įteikia savo kolegoms tokią peticiją: 

Mes, čia pasirašiusieji, manome, jog Akademijai būtų 
garbė priimti ponią Kiuri nariu-ko respondentu už radžio 
ir naujo gydymo metodo — Kiuri terapijos atradimą. 

Peticija iš tiesų revoliucinė. Akademikai ne tik sutinka 
priimti moterį į savo tarpą, bet ir, nepaisydami papročių, 
patys nori išrinkti ją nariu nelaukdami, kol ji pasiūlys savo 
kandidatūrą. Šešiasdešimt keturi įžymiosios draugijos na
riai pasirašo šį manifestą, pamokydami savo kolegas iš 
Mokslų akademijos. Visi kandidatai atsisako pretenduoti 
į vakuojančią vietą — užleidžia ją poniai Kiuri. 

1922 metų vasario septintą įvyksta triukšmingi rinki
mai. Akademijos prezidentas ponas Sošaras kreipiasi į Ma
ri nuo aukštos tribūnos: 

Sveikiname jus kaip didžią mokslininkę ir narsią mote
rį, paaukojusią savo gyvenimą mokslo tiriamajam darbui, 
kaip patriotę, ir karo, ir taikos metais visados dirbusią kur 
kas daugiau, nei reikalaudavo pareiga. Jūsų pavyzdys ir 
šlovingas vardas teikia mums visiems dvasinių jėgų. Mes 
jums dėkingi. Mes didžiuojamės, kad esate tarp mūsų. 
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Jūs — pirmoji Prancūzijos moteris, tapusi akademike, bet 
argi yra buvusi kita, ver ta tokios garbės? 

1923 metais Kiuri fondas nutaria iškilmingai paminėti 
radžio atradimo dvidešimt penktąsias metines. Vyriausybė 
irgi prisideda prie minėjimo, ir jos iniciatyva abeji rūmai 
vienbalsiai nutaria skirti poniai Kiuri „nacionalinį atlygi
nimą"— keturiasdešimties tūkstančių frankų metinę pensi
ją, kuri po jos mirties bus mokama Irenai ir Evai Kiuri. 

Praslinkus dvidešimt penkeriems metams po 1898 me
tų gruodžio dvidešimt šeštos dienos Mokslų akademijos 
posėdžio, kur buvo skaitomas Pjero Kiuri, ponios Kiuri ir 
2. Bemono pranešimas „Apie naują, labai radioaktyvią me
džiagą, esančią uraninite", tą pačią gruodžio dvidešimt šeš
tą dieną, tik jau 1923 metais milžiniška minia užtvindo 
didįjį Sorbonos amfiteatrą. Savo delegacijas atsiuntė Pran
cūzijos ir užsienio universitetai, mokslo draugijos, visuo
meninės ir karinės organizacijos, parlamentas, aukštosios 
mokyklos, studentų asociacijos, spauda. Prezidiume res
publikos prezidentas Aleksandras Miljeranas, švietimo mi
nistras Leonas Beraras, Paryžiaus akademijos rektorius ir 
Kiuri fondo prezidentas Polis Apelis, profesorius Loren
cas, atstovaujantis užsienio mokslininkams, profesorius 
2anas Perenas, atstovaujantis Gamtos mokslų fakultetui, ir 
daktaras Antuanas Bekleras, atstovaujantis Medicinos 
akademijai. 

„Garbingų svečių" būryje orus žilaplaukis vyriškis ir 
dvi pagyvenusios, braukiančios ašaras, moterys. Tai Juze
fas, Helia ir Bronia, a tvykę iš Varšuvos į Manios iškilmes. 
Šlovė, užgriuvusi jauniausiąją Sklodovską, neatvėsino gi
minystės jausmų. Dar niekad šie t rys veidai taip nešvytėjo 
iš pasididžiavimo ir susijaudinimo. 

Andrė Debjernas, sutuoktinių Kiuri draugas ir bendra
darbis, skaito pranešimus apie radioaktyviųjų elementų 
atradimus. Radžio instituto mokslinių darbų vadovas Fer-
nanas Holvekas, Irenos padedamas, demonstruoja keletą 
bandymų su radžiu. Respublikos prezidentas įteikia Mari
jai Kiuri nacionalinę pensiją „kaip kuklų ir nuoširdų visuo
tinio susižavėjimo, dėkingumo ir pagarbos ženklą", o po
nas Leonas Beraras sąmojingai įterpia, jog vyriausybė ir 
rūmai, prieš siūlydami priimti ir prieš patvirt indami šį įs-
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tatymą, tikriausiai nepaisė ponios Kiuri kuklumo ir nesa
vanaudiškumo, arba, juristų žodžiais tariant, „pripažino 
juos negaliojančiais". 

Paskutinė atsistoja ponia Kiuri, sveikinama ilgai nesi
liaujančiomis ovacijomis. Tyliai, stengdamasi nieko ne
pamiršti, ji dėkoja visiems, atėjusiems jos pagerbti . Kalba 
apie tą, kurio nebėra — apie Pjerą Kiuri. Pažvelgia į ateitį. 
Ne, ne į savo, o į Radžio instituto: karštai reikalauja teikti 
jam pagalbą ir paramą. 

* * * 
Aš pavaizdavau Mari Kiuri jos gyvenimo saulėlydžiu, 

kai ja žavėjosi plačiausi visuomenės sluoksniai, kai ją sve-
tino visų pasaulio šalių prezidentai, karaliai, ambasadoriai. 

Prisimindama iškilmes ir ceremonijas, rengiamas po
nios Kiuri garbei, visados matau tą patį: blyškų, neraiškų, 
beveik abejingą savo motinos veidą. 

„Moksle,— kartą ji yra pasakiusi,— mes turime domė
tis faktais, o ne žmonėmis". Bėgant metams, ji suprato, jog 
ne tik plačioji visuomenė, bet ir jos vyriausybė ima domė
tis faktais per žmones. Pagaliau ji įsisąmonino, kad ir jos 
pačios gyvenimas garbingai pasitarnavo Mokslui, padėjo 
suklestėti mokslo įstaigoms, jog ir jos autori tetas prisidė
jo prie širdžiai brangaus darbo propagavimo. 

Tačiau pati ji nė kiek nepasikeitė: nenustojo bijoti mi
nios, neišmoko įveikti to stingdančio rankas ir gniaužian
čio gerklę drovumo, o svarbiausia — liko nepagydomai 
abejinga garbinimui. Nors ir kaip stengėsi, nesugebėjo 
priprasti prie šlovinimo ir niekada nepri tarė „fetišizmo" — 
kaip ji sakydavo — apraiškoms. 

Esu taip toli nuo judviejų,— rašė ji man kartą iš kelio
nės,— ir mano garbei rengiamos tokios manifestacijos, ku
rių nemėgstu ir negaliu įvertinti, nes jos mane vargina. 
Galbūt todėl šįryt man truputį liūdna. 

Kai atvažiavau į Berlyną, iš to paties traukinio išlipo 
boksininkas Dempsis, ir susirinkusi minia šaukdama puolė 
jo pasitikti. Jis atrodė patenkintas. O apskritai bene mane 
sveikina kitaip? Man regis, taip sveikinti net nepadoru, 
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nors ir kas būtų tas žmogus, kuriam skiriamas dėmesys. 
Beje, aš nelabai aiškiai įsivaizduoju, kaip derėtų tai daryti 
ir kiek galima sutapatinti žmogų su idėja, kuriai jis atsto
vauja... 

Argi besaikis žavėjimasis ketvirčio amžiaus senumo 
atradimu galėjo neužgauti jaunos, aistringos studentės, ku
ri tebebuvo gyva tos pagyvenusios moters širdyje? Ji nu
siminusi piktinasi priešlaikinėmis laidotuvėmis, vadinamo
mis „populiarumu": „Kai jie kalba apie mano „puikius dar
bus", man atrodo, kad jau esu mirusi ir matau save gulinčią 
karste,— kartais guodžiasi Marija. Ir priduria: — Taip pat 
man atrodo, jog tie darbai, kuriuos dar galėčiau nuveikti , 
jų visai nedomina, jog j iems būtų daug parankiau mane 
šlovinti, jeigu būčiau mirusi." 

Man regis, jog kaip tik dėl šio vidinio priešinimosi ir 
abejingumo šlovei Mari Kiuri ir buvo tokia populiari. Prie
šingai nei kitos įžymybės — politiniai veikėjai, monarchai, 
teatro arba kino aktoriai,— kurios, vos pasirodžiusios 
scenoje, iškart tampa savo gerbėjų bendrininkais, Mari 
mįslingai „nusišalina" nuo iškilmių, rengiamų jos garbei. 
Kaip tik todėl, kad tarp publikos ir Mari nėra jokio kontak
to, jos sustingęs siluetas juodais rūbais palieka tokį sukre
čiantį įspūdį. 

Iš visų žmonių, pakilusių į šlovės viršūnes, galbūt nė 
vienas nepasirodė visuomenėje tokiu uždaru veidu, lyg 
būtų nuklydęs mintimis kur kitur. Plojimų ir ovacijų audrai 
siaučiant, niekas dar nėra atrodęs toks vienišas. 

D v i d e š i m t p e n k t a s s k y r i u s 

NAMAS SV. .LIUDVIKO SALOJE 

Kiekvienąsyk, kai Mari grįžta iš savo reprezentacinių 
kelionių, stotyje jos laukia viena kuri duktė, nekantriai 
žvilgčiodama, kada prabangaus vagono lange pasirodys 
kukliai, kone vargingai apsirengusios moters siluetas. Vie
noje rankoje mokslininkė atsargiai laiko amžinai tą patį 
rudą odinį sakvojažą (Lenkijos moterų draugijos dovana), 
prikimštą popierių, segtuvų, atsarginių akinių dėklų, kita 
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ranka ji glaudžia prie krut inės kelionėje padovanotų apvy
tusių gėlių puokštę, kurios nesiryžta išmesti, nors ši ir truk
do jai. 

Nusikračiusi nešulių, Marija žengia į savo namus šv. 
Liudviko saloje ir laiptais kopia į ketvirtą aukštą — mat 
nėra lifto. Kol ji peržiūrinėja korespondenciją, Eva, atsik
laupusi ant grindų, iškrausto lagaminus. 

Tarp įprastinių motinos drabužių ji randa aksominių 
mantijų, naujų garbės daktaro laipsnių emblemų, dėžučių 
su medaliais, pergamento ritinių ir — tai, kas brangiau
sia,— banketų „meniu", kuriuos Marija kruopščiai saugo. 
Mat tų standžių kartoninių kortelių kitoje pusėje labai pa
togu pieštuku atlikti įvairius fizikos ir matematikos skai
čiavimus ! 

Pagaliau, šnarant vyniojamajam popieriui, pasirodo 
dovanos Irenai ir Evai bei pačios Marijos pirkti suvenyrai, 
kuklūs, be galo saviti. Visi jie bus išsaugoti. 

Suakmenėjusių medžių gabaliukai iš Tekso bus naudo
jami vietoj prespapjė, Tolede kaltais durklais iš Damasko 
plieno bus pjaustomos mokslinės knygos, Lenkijos kalnėnų 
išausti vilnoniai kilimėliai uždengs staliukus. Juodų Mari
jos palaidinukių iškirptes puoš mažytės brangenybės, par
vežtos iš Didžiojo Kanjono: sidabro rūdos gabalėliai, in
dėnų išraižyti zigzagais; Bohemijos granatų sagė, labai dai
li ametistinė sagė ir plonytė aukso grandinėlė — tai visas 
mano motinos „turtas". Nemanau, kad visa ta „bižuterija" 
būtų kainavusi daugiau kaip tris šimtus frankų. 

Butas Betiuno krantinėje be galo keistas — labai dide
lis, nepatogus, pilnas koridorių ir vidinių laiptų, o juk po
nia Kiuri išgyveno jame dvidešimt dvejus metus! Įspūdin
gos XVII amžiaus pastato menės tarytum prašyte prašo 
prabangių krėslų ir sofų, atitinkančių jų proporcijas ir sti
lių. Milžiniškoje svetainėje, kur galima priimti penkiasde
šimt svečių ir kur retkarčiais jų būna ne daugiau kaip ketu
ri, netvarkingai sustatyti raudonmedžio baldai, paveldėti 
iš daktaro Kiuri. Blizgantis, slidus lyg ledas parketas traška 
ir girgžda sulig kiekvienu žingsniu; nėra nei pliušinių por
tjerų, nei sunkių užuolaidų, vien tiulio „tinkleliai" kabo ant 
aukštų langų, niekada nedangstomų langinėmis. Marija ne
pakenčia drapiruočių. Jai patinka spindintis parketas, ne-
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uždangstyti langų stiklai, nenuvagiantys nė vieno saulės 
spindulėlio. Ji mėgsta grožėtis nuostabiu reginiu: iš kai
rės — Sena, krantinėmis, iš dešinės — pleišto formos sena
miesčio kyšuliu. 

Pernelyg ilgai Marija neturėjo pinigų gražiai susitvar
kyti butą. Dabar neturi nei noro, nei laiko keisti apstatymą, 
kuris išliks toks pat iki gyvenimo pabaigos. Tačiau tušti 
ir šviesūs kambariai tolydžio „pagražinami" vis naujomis 
dovanomis. Čia ir akvarelės su gėlėmis, padovanotos neži
nomo gerbėjo, ir melsvų atspalvių Kopenhagos vaza, di
džiausia ir gražiausia, kokia tik buvo pagaminta tame por
celiano fabrike, ir žaliai rudas kilimas, vieno Rumunijos 
fabriko dovana, ir sidabrinė vaza su pompastišku užrašu... 
Vienintelis Marijos pirkinys — juodas fortepijonas, ku
riuo Eva skambina ištisas valandas, o ponia Kiuri nesiskųs
dama kenčia nuobodžius, įkyrius arpeggio. 

Irena paveldėjo iš motinos abejingumą buto interjerui 
ir ligi pat vedybų kuo gražiausiai gyveno tuose lediniuose 
namuose. Eva, priešingai, kai tik leidžia kišenė, perstatinė-
ja baldus, keičia savo didelio kambario apmušalus,—ir 
dažniausiai nevykusiai! 

Vienintelis jaukus ir iš tikrųjų gyvenamas kambarys — 
tai Mari kabinetas. Pjero Kiuri portretas, stiklinės spintos, 
pristatytos mokslinių knygų, senoviniai baldai nuteikia 
pakiliai. 

Ieškodama ramybės, pati Mari išrinko šį butą iš dauge
lio kitų, bet pasirodė, jog triukšmingesnio būsto negali 
būti. Pianistės Evos gamos, šaižus seno telefono čirškimas, 
skardus durų varpelio dzingsėjimas aidi tarp aukštų sienų, 
o koridoriais dunda šuoliais juodas katinas, didelis mėgė
jas vaikytis peles. Įkyrios vilkikų sirenos viršum Senos 
nuo mažumės masina Evą prie lango, ir ji, kakta prisiglau
dusi prie stiklo, iš garso spėja ir rūšiuoja praplaukiančias 
baržas... Šitos pavadintos muškietininkų vardais: Atas, 
Portas... O štai šitos vadinamos kaip paukščiai: Čiurlys, 
Čivylis, Kregždutė... 
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* * * 
Dar prieš aštuonias ryto negrabi, neišmiklinta tarnaitė 

prikelia visus iš miego. Girdėti net lengvi, greiti ponios 
Kiuri žingsniai. Be penkiolikos devynios krantinėje prieš 
namą sustoja nedidelis limuzinas, nuaidi trys trumpi sig
nalai. Mari paskubomis griebia skrybėlaitę, paltą ir laip
tais lekia žemyn. Metas į laboratoriją! 

Vyriausybės paskirta nacionalinė pensija ir dosni Jung
tinių Valstijų parama užtikrina tokį pragyvenimo lygį, jog 
materialinių rūpesčių nėra. Finansinė padėtis, nors ir ne
pavydėtina, vis dėlto leidžia gyventi gana ištaigingai, bet 
naudotis komfortu Mari nemoka. Ji apsieina be kambari
nės paslaugų. Jeigu kartais priverčia vairuotoją palaukti 
jos keletą minučių, jaučiasi prasikaltusi. Kai drauge su Eva 
užeina į parduotuvę, nežiūri į kainas, o instinktyviai, nie
kada neapsirikdama, nervingai virpančia ranka parodo į 
paprasčiausią drabužį, pigiausią skrybėlaitę: tik tokie daik
tai jai patinka. 

Ponia Kiuri nešykšti pinigų tiktai medžiams, akmenims 
ir vasarnamiams. Jau turi pasistatydinusi du: vieną — Lar-
kueste, kitą — Viduržemio jūros pakrantėje. Įmetėjusi ji 
panoro karštesnės Pietų saulės ir šiltesnės jūros nei Breta
nėje. Dabar jai nepaprastai patinka miegoti atviroje Kava-
lero vasarnamio terasoje, mėgautis įlankos ir Il jero salų 
reginiu, sode, kuris terasomis leidžiasi prie jūros, sodinti 
eukaliptus, mimozas, kiparisus. Dvi draugės, dvi žavios 
kaimynės, ponia Salnav ir panelė Kieman, truputį baisėda-
mosi stebi jos „žygdarbius" vandenyje. Marija maudosi 
siauruose užtakiuose, plaukioja nuo vienos uolos prie kitos 
ir nuosekliai aprašinėja dukroms savo nuotykius: 

Maudytis čia gera, tik tolokai tenka ieškoti patogių vie
tų. Šiandien maudžiausi tarp uolų, La Viži papėdėje,— bet 
kaip sunku keberiotis į viršų!!! Jau trys dienos, kai jūra 
rami ramutėlė, ir aš įsitikinau, kad galiu gana toli nuplauk
ti. Kai nėra bangų, nebaisu įveikti tris šimtus metrų: be 
abejo, galėčiau nuplaukti ir dar toliau. 

Kaip ir anksčiau, ji svajoja palikti Paryžių ir žiemą gy
venti So priemiestyje. Jau nusipirko ten sklypą ir ketina 
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statydintis namus. Bėga metai, bet ji vis neapsisprendžia. 
Ir kas dieną priešpiet tokiais pat smagiais žingsniais kaip 
kitados ji grįžta namo, eina Tumel io tiltu ir, truputį dusda
ma, lipa senovinio pastato laiptais į ketvirtą aukštą. 

* * * 
Kai Eva dar buvo maža, o Irena, jauna ponios Kiuri asis

tentė, gyveno ir dirbo su motina, kalbos prie apvalaus val
gomojo stalo dažnai virsdavo moksliniu dialogu. Formu
lės lįsdavo Evai į ausis, sukeldamos savotiškas asociacijas. 
Ypač jai pat ikdavo algebros formulės, kurias itin dažnai 
var todavo motina ir vyresnioji sesuo: bėbė 1 pirmuoju lai
psniu (Bb1) ir bėbė kvadratu (Bb 2). Tikriausiai labai jau 
gražūs tie „bėbė", galvodavo Eva, jeigu motina ir sesuo 
taip dažnai juos mini... Tik kodėl vieni jų būna „kvadratu"? 
Ir kuo geresni „bėbė" „pirmuoju laipsniu"? 

Vieną 1926 metų rytą Irena ramiai pareiškė namiš
kiams, jog susižada su Frederiku Zolio, talentingiausiu ir 
energingiausiu Radžio instituto darbuotoju. Gyvenimas 
namuose apsiverčia aukštyn kojomis. Bute, kur gyvena 
vienos moterys, staiga pasirodo vyriškis! Jaunuolis įsi
brauna ten, kur paprastai lankosi tik keli saviškiai: Andrė 
Debjernas, Morisas Kiuri, Perenai, Boreliai ir Morenai! 
Jaunavedžiai iš pradžių gyveno Betiuno krantinėje, paskui 
persikėlė į nuosavą butą. Marija džiaugėsi dukters laime, 
bet vis dėlto ilgai negalėjo susitaikyti su mintimi, kad ne
begyvena kar tu su savo bendradarbe, ir veltui stengėsi 
nuslėpti nerimą. 

Bet ilgainiui, artimiau pažinus Frederiką Zolio, žentu 
tapusį mokinį, ir įvertinusi to dailaus, iškalbingo ir nepap
rastai energingo jaunuolio ypatingas dorybes, įsitikino, 
jog viskas į gera. Jau nebe vienas, o du asistentai galėjo 
padėti jai aptart i einamuosius darbus, duoti patarimų, o 
veikiai jie netgi pateikdavo naujų pasiūlymų ir idėjų. 
Netrukus sutuoktiniai Zolio pradėjo pastoviai keturiskart 
per savaitę lankytis Betiuno krantinės namuose — ateida
vo pas ponią Kiuri pietauti. 

1 Bėbė— kūdikis, mažylis (Prane). 
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Ir vėl prie apvalaus stalo imta kalbėti apie „bėbė kvad
ratu" ir „bėbė pirmuoju laipsniu". 

* * * 
— Mė, tu važiuoji į laboratoriją? 
Pelenų spalvos akys, jau keleri metai žvelgiančios pro 

storus akinių stiklus vėžienos aptaisais, švelniai ir romiai 
žiūri į Evą. 

— Žinoma, tuojau. Tik iš pradžių užsuksiu į Medicinos 
akademiją. Kadangi posėdis prasideda trečią valandą, ma
nau, suspėsiu... Na, aišku, užvažiuosiu į gėlių turgų... ir gal
būt užlėksiu į Liuksemburgo sodą. 

Apačioje prie namo nuaidi trys fordo signalai. Po kelių 
minučių Marija jau klaidžioja tarp eilėmis išrikiuotų gėlių 
vazonų ir dėžių su juodžemiu, renkasi augalus laboratori
jos sodui, suvynioja juos į laikraščius ir atsargiai sudeda 
ant automobilio sėdynės. 

Sodininkai ir daržininkai ją gerai pažįsta, bet jie beveik 
niekada nesilanko gėlių parduotuvėse. Nežinia, kokio ins
tinkto paliepta, ji iš tolo lenkiasi brangių gėlių: gal vargana 
jaunystė įskiepijo tokį įprotį? Ištikimi draugai — Žanas 
Perenas, Morisas Kiuri — dažnai įsiveržia pas ponią Kiuri 
su glėbiais gėlių. Ir Mari nedrąsiai, kiek nustebusi žiūri į 
didelius gvazdikus ir puikias rožes, tartum į brangenybes. 

Pusė trijų. Marija išlipa iš automobilio prie Liuksem
burgo sodo vartų ir skuba į pasimatymą „prie kairiojo liū
to". Iš šimtų vaikų, žaidžiančių sode, viena mergaitė, vos 
pastebėjusi Mariją, pasileidžia prie jos kiek tik neša mažos 
kojytės: Tai Elena Zolio, Irenos dukrelė. Ponia Kiuri iš pa
žiūros — santūri senelė, nelabai linkusi lepinti vaikus. Ta
čiau ji gaišta brangų laiką, važinėdama į kitą Paryžiaus 
galą, kad tik galėtų keletą minučių pasikalbėti su mergyte 
skaisčiai raudona suknute, kuri despotišku tonu klausia: 
„Kur eini, Mė? Mė, kodėl nepabūni su manim?" 

Senato laikrodis rodo be dešimties minučių trečią. 
Reikia atsisveikinti su Elena ir smėlio pyragėliais. Atšiau
rioje posėdžių salėje Bonaparto gatvėje Mari atsisėda į 
savo įprastą vietą šalia seno draugo daktaro Rū. Tarp še-
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šiasdešimties garbingų kolegų ji vienintelė moteris, daly
vaujanti Medicinos akademijos darbe. 

* * * 
— Ak, kaip aš pavargau!.. — beveik kiekvieną vakarą 

kužda Mari Kiuri. Blyškus jos veidas atrodo sumenkęs ir 
pasenęs iš nuovargio. Laboratorijoje ji užsibūna iki pusės 
aštuonių, bet dažniausiai iki aštuntos. Automobiliu grįžta 
namo, ir įkopti į ketvirtą aukštą kas dieną vis sunkiau ir 
sunkiau. Įsispiria į šlepetes, apsigaubia pečius juodo ratino 
striukele. Beprasmiškai klaidžioja po nutilusius į dienos 
pabaigą namus ir laukia, kol kambarinė praneš, jog vaka
rienė ant stalo. 

Eva ne kartą norėjo jai pasakyti : „Tu per daug dirbi. 
Šešiasdešimt penkerių metų moteris negali, neturi dirbti 
kaip tu — po dvylika ar keturiolika valandų per dieną." 
Bet ji puikiai žino, kad ponia Kiuri mažiau dirbti negali, ir 
paklausiusi Evos turėtų susitaikyti su senatve. Tad duktė 
galėtų nebent pageidauti, kad motina dar turėtų jėgų ir to
liau dirbti po keturiolika valandų per dieną. 

Nuo to laiko, kai I rena išsikėlė iš buto Betiuno kranti
nėje, ponia Kiuri ir Eva vakarieniauja vienos. Marijai 
neina iš galvos tūkstančiai dalykų, nutikusių per ilgą darbo 
dieną, ir ji neiškenčia balsu jų neaptarusi. Iš padrikų moti
nos pastabų Eva kas vakarą vaizduojasi tą paslaptingą, jau
dinantį ir įtemptą darbą laboratorijoje, kuriai Mari atsida
vusi kūnu ir dvasia. Nors Eva niekada ir nepamatys visų 
tų prietaisų, bet jie taps jai artimi, pažįstami kaip ir labo
ratorijos bendradarbiai, apie kuriuos Mari kalba taip šiltai, 
beveik meiliai, pabrėždama savybinius įvardžius: 

— Aš tikrai labai patenkinta savo jaunuoju Greguaru. 
Aš žinojau, kad jis labai gabus!.. (Baigusi valgyti sriubą.) 
Tik pamanyk, šiandien užtikau savo kiną fizikos kabinete. 
Mudu kalbamės angliškai, ir mes šnekamės be galo, be kra
što: mat Kinijoje neįprasta prieštarauti , ir kai aš pateikiu 
kokią nors hipotezę, mano jaunuolis mandagiai pritaria, 
nors prieš tai ją patikrino ir įsitikino, kad ji klaidinga. Aš 
pati turiu susivokti, jog j is nesutinka! Man nesmagu prieš 
mano mokinius iš Artimųjų Rytų dėl mano prasto išsiauk-
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Įėjimo: jie kur kas kultūringesni užmuš!. . (Imdama kompo
tą.) Ak, Eva, kurį vakarą mums derėtų pasikviesti mano 
lenką, šiemet atvykusį į Institutą. Man regis, jis labai vie
nišas Paryžiuje... 

Tame „Babelio bokšte", kokiu ilgainiui tapo Radžio ins
titutas, darbuojasi visų pasaulio šalių jaunuoliai. Tarp jų 
visados yra vienas lenkas. Je i ponia Kiuri negali savo tėvy
nainiui išrūpinti universiteto stipendijos, nenuskriausdama 
gabesnio kandidato, už jaunuolio, atvykusio iš Varšuvos, 
mokslą apmoka pati, bet šis niekada to nesužino. 

Mari netikėtai keičia pokalbio temą. Palinkusi prie duk
ters, prabyla kitu balsu: 

— O dabar, mieloji, pati ką nors papasakok... Kas nauja 
pasaulyje? 

Su ja galima kalbėti apie viską, o ypač —- apie banalius 
dalykus. Ji džiaugiasi kartu su Eva, kai ši didžiuodamasi 
pasakoja savo automobiliuku išvysčiusi septyniasdešim
ties kilometrų per valandą greitį. Argi pati ponia Kiuri, ais
tringa, bet atsargi automobiliste, nebando savo „fordu" pa
siekti „sportinių rekordų"? Bet labiausiai jai patinka klau
sytis pasakojimų apie Eleną, savo anūkę. Koks mažmožis 
iš mergytės gyvenimo, koks neįprastas jos žodelis netikė
tai prajuokina Mariją ligi ašarų, ir ji kvatoja kaip jauna. 

Ponia Kiuri gali ramiai pakalbėti ir apie politiką. Ak, 
koks sveikas tas jos liberalizmas! Jei prancūzai ima šlovin
ti diktatūras, ji romiai atsako: „Jūs nežinote, ką reiškia 
priespauda, o aš žinau, nes gyvenau tokioje santvarkoje. 
Jūs nesuprantate, kokie esate laimingi, gyvendami laisvoje 
šalyje!.." Smurto šalininkai irgi gauna atkirtį: „Jūs nieka
dos manęs neįtikinsite, kad Lavuazjė reikėjo būtinai pa
siųsti ant ešafoto..." 

Mari negalėjo skirti pakankamai laiko dukterų auklėji
mui. Bet Irena ir Eva kas dieną suteikta laimė gyventi drau
ge su ypatingu žmogumi — ne tik nepaprasto talento , bet 
ir žmogišku, iš prigimties nepakenčiančių vulgarumo, 
smulkmeniškumo. Ponia Kiuri neturi netgi tokios jai at
leistinos tuštybės: rodyti save pavyzdžiu kitoms moteri
ms. „Visiškai nebūtina gyventi taip nenormaliai, kaip aš 
gyvenu,— kartais sako ji savo pernelyg karštoms gerbė
joms. — Aš skirdavau daug laiko Mokslui, nes jo siekiau 
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visomis išgalėmis, nes man patiko tiriamasis darbas... Tad 
visoms moterims ir merginoms aš linkiu paprasto šeimyni
nio gyvenimo ir mėgstamo darbo." 

* * * 
Tais ramiais vakarais prie valgomojo stalo Eva kartais 

ima kalbėti su motina apie meilę. Si moteris, taip baisiai, 
taip neteisingai nuskriausta likimo, nelabai vert ina šį jaus
mą. Ji mielai pritaria vienam žymiam prancūzų rašytojui, 
kuris yra pasakęs: „Meilė — ne itin gerbtinas jausmas". 

Aš manau,—rašo ji Evai,— dvasinių jėgų mes turime 
semtis iš idealizmo, kuris, apsaugodamas mus nuo didybės, 
įkvepia taurius polėkius ir žadina kilnias svajones; aš ma
nau, jog neišvengiame nusivylimo, visus savo gyvenimo 
siekius pajungdami tokiems audringiems jausmams kaip 
meilė... 

Ji moka išklausyti bet kokį prisipažinimą ir taip jaut
riai, taip skrupulingai saugo paslaptis, lyg niekada nebūtų 
jų girdėjusi. Ji taipogi atskuba į pagalbą artimiesiems, jei
gu jiems gresia pavojus ar nelaimė. Tačiau pašnekesiai 
apie meilę lieka be atsako. Išsakydama savo nuomonę ar 
požiūrį, Marija visada stengiasi apeiti savo patirtį ir jokio
mis aplinkybėmis neatveria skausmingos praeities, iš kur 
galėtų pateikti kokį įsimintiną arba pamokomą atvejį. Tai 
jos vidinis pasaulis, į kurį neturi teisės įžengti netgi arti
miausias žmogus. 

Tik kartais Eva įžvelgia, kaip motinai sunku leisti pas
kutines dienas toli nuo abiejų seserų ir brolio, kurių ji vi
sados nepaprastai ilgisi. Gyvenimas svetur, paskui — naš
lės dalia atėmė iš jos tokią brangią šeimos židinio šilumą. 
Ji rašo liūdnus laiškus savo draugams, skųsdamasi, jog 
labai retai su jais matosi: Žakui Kiuri į Monpeljė, Juzefui, 
Heliai ir pagaliau Broniai, irgi patyrusiai baisią tragediją: 
ji neteko abiejų vaikų, o 1930 metais ir vyro, Kazimežo 
Dluskio. 

Marija — Broniai, 1932 metų balandžio dvyliktą: 
Mieloji Bronia, man irgi labai liūdna, kad mudvi taip 
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toli viena nuo kitos. Nors tu ir jautiesi vieniša, vis dėlto 
turi šiokią tokią paguodą: Varšuvoje jūs esate trise, ir tu 
gali tikėtis užuojautos ir paramos. Patikėk, giminystės ry
šiai — vis dėlto vienintelis gėris. Aš tai žinau, nes man jų 
labai trūksta. Tegu bent tai būna tau paguoda , ir nepamiršk 
savo paryžietės sesers: matykimės kaip galima dažniau... 

* * * 
Jei po vakarienės Eva ketina sprukti iš namų, eiti į kon

certą, ponia Kiuri atsigula jos kambaryje ant sofos. Žiūri, 
kaip rengiasi duktė. 

Jųdviejų požiūriai į moterų apsirengimą ir grožį ski
riasi iš pagrindų. Tačiau Marija jau seniai stengiasi nepri
mesti dukrai savo nuomonės. Iš jųdviejų veikiau Eva te
rorizuoja motiną, griežtai reikalaudama išmesti juodas 
sukneles, kol jos neišdilo ligi ataudų. Tad jų ginčai būna 
grynai akademiniai, ir motina, susitaikiusi su dukters sko
niu, linksmai traukia ją per dantį: 

— Ak, vargeli tu mano, kokios siaubingos pakulnės! 
Ne, tu niekad manęs neįtikinsi, jog moterims privalu vaikš
čioti su kojokais... O kas tai per nauja mada iškirpti nuga
rą? Iš priekio dar pusė bėdos, bet ištisi kilometrai plikų 
nugarų! Pirmiausia, tai nepadoru, antra, gali susirgti pleuri
tu, trečia, negražu, ir gana! Je i pirmieji du argumentai tau 
nerūpi, trečias turėtų tave paveikti . O apskritai suknelė 
labai daili. Tiktai tu pernelyg dažnai rengiesi juodais 
drabužiais. Juoda spalva netinka tavo amžiaus merginai... 

Audringiausią reakciją sukelia kosmetika. Kai po ilgo 
ir sunkaus triūso Eva pagaliau ima grožėtis savo darbo vai
siais, pasigirsta kandus motinos balsas: 

— Nagi atsisuk, ir aš tavimi pasigėrėsiu! 
Ponia Kiuri apžiūri ją bešališkai, kaip tikra mokslinin

kė. Ir priblokšta giliai atsidūsta: 
— Ką beveiksi, iš principo aš neturiu nieko prieš tą 

tepliojimąsi. Žinau, moterys visados taip darė. Senovės 
Egipte būdavo ir baisesnių dalykų... Pasakysiu tau tik vie
na: atrodai siaubingai. Visai be reikalo bjauroji antakius, 
terlioji lūpas... 

— Klausyk, Mė, patikėk, taip geriau... 
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— Geriau? Zinai, širdžiai nuraminti ateisiu tavęs pa
bučiuoti rytoj rytą, kai dar gulėsi lovoje ir nebūsi susidar
kiusi veido. Tu man patinki be kosmetikos... O dabar, duk
rele, gali bėgti. Viso labo... Beje, sakyk, gal turi ką nors 
paskaityti? 

— Žinoma. O ko nori? 
— Nežinau... Ko nors lengvesnio. Tik tavo amžiuje 

galima skaityti slogius, sunkius romanus. 
Ji jau nebeskaito Dostojevskio, kurį kitados dievino. 

Nors jų skoniai ir skiriasi, j iedvi mėgsta tuos pačius auto
rius: Kiplingą, Kolet... Mari ja Kiuri tolydžio skaito „Džiun
gles", „Naują dieną", „Sido", „Kimą", mėgaudamasi nuos
tabiais, sodriais, gyvais gamtos aprašymais. Ji atmintinai 
moka begalę prancūzų, vokiečių, rusų, anglų, lenkų poetų 
eilėraščių... 

Pasiėmusi Evos parinktą knygą, Marija grįžta į savo 
kabinetą, sėdasi į raudonu aksomu trauktą supamąją kėdę, 
po galva pasikiša minkštą pūkinį priegalvėlį, perverčia ke
lis puslapius... 

Tačiau po pusvalandžio, gal po valandos knygą padeda. 
Atsistoja, ima pieštuką, sąsiuvinius, mokslines knygas. Ir 
kaip įprasta dirbs ligi antros ar trečios valandos nakties. 

Grįžusi namo, Eva mato pro koridoriaus durų langelį 
iš motinos kambario sklindant šviesą. Ji eina koridorium, 
stumtelėja duris... 

Kas vakarą ji mato tą patį vaizdą. Ponia Kiuri sėdi ant 
grindų, apsiskleidusi popieriais, brošiūromis, logaritminė
mis liniuotėmis. Ji niekada neįprato dirbti prie rašomojo 
stalo, patogiai atsisėdusi krėsle, kaip pridera „mąstyto
jams". Jai reikia be galo daug vietos savo užrašams, brė
žiniams, diagramoms, lentelėms išdėstyti. 

Įsigilinusi į sudėtingus skaičiavimus, ji net nekilstelėja 
galvos, nors jaučia, kad duktė įėjo į kambarį. Jos antakiai 
suraukti, veidas susikaupęs. Ant kelių guli sąsiuvinis. Ma
rija pieštuku braižo ženklus, formules. Kažką kužda krutin
dama lūpas. 

Marija Kiuri pusbalsiu skaičiuoja. Kaip ir prieš šešias
dešimt metų panelės Sikorskos pensione per ari tmetikos 
pamokas, Sorbonos profesorė skaičiuoja lenkiškai. 
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D v i d e š i m t š e š t a s s k y r i u s 

LABORATORIJA 

— Ar ponia Kiuri jau yra? 
— Aš pas ponią Kiuri. Ar jau atvažiavo? 
— Ar nematėt ponios Kiuri? 
Taip klausinėja jaunuoliai ir merginos baltais labora

torijos chalatais, susibūrę Radžio instituto vestibiulyje, 
kur turi pasirodyti mokslininkė prieš darbo pradžią. Kas 
rytą čia jos laukia nuo penkių iki dešimties mokslininkų, 
juokais vadinamų „taryba". Kiekvienas nori („kad vėliau 
nereikėtų trukdyti ponios Kiuri") paklausti patarimo, pro
bėgšmais gauti kokį nurodymą, išgirsti padrąsinamą žodį. 

„Tarybai" ilgai laukti netenka. Devintą valandą senutis 
automobilis iš Pjero Kiuri gatvės įsuka į alėją. Trinktelėja 
durelės. Pasirodo ponia Kiuri. Laukiančiųjų būrelis džiu
giai apsupa mokslininkę. Nedrąsūs, mandagūs balsai pra
neša, jog užbaigtas toks ir toks darbas, atlikti tokie ir tokie 
matavimai. Kažkas prasitaria, kad „jeigu ponia Kiuri atei
tų pažiūrėti į Vilsono kamerą, pamatytų kai ką įdomaus..." 

Marija kartais skundžiasi, kad jai gaišinamas laikas, bet 
apskritai jai patinka tas energijos ir smalsumo viesulas, 
užklumpantis ją kas mielą rytą. Užuot bėgusi tiesiai prie 
savo darbų, ji stovi su paltu ir skrybėlaite v idury bendra
darbių. Kiekvienas dėmesingas veidas primena jai kokį 
nors eksperimentą, kurį, viena būdama, iš pagrindų apgal
vojo. 

— Pone Furnjė, aš apmasčiau tai, apie ką man kalbėjo
te... Mintis gera, bet jūsų siūlomas būdas praktiškai neįgy
vendinamas. Aš sugalvojau ką kita, ir, man regis, turėtų 
pasisekti. Netrukus užeisiu pas jus, ir mudu viską aptarsi
me. Ponia Kotel, kokį rezultatą jūs gavote? Tikrai? Jūs ge
rai apskaičiavote? Vakar vakare aš pati viską perskaičia
vau ir gavau truputį kitokį rezultatą. Ką gi, pažiūrėsim... 

Jos pastabos nei padrikos, nei paviršutinės. Per tas 
kelias minutes, skirtas kuriam nors moksliniam bendradar
biui, ponia Kiuri sutelkia visą dėmesį į tiriamą klausimą, 
kuo smulkiausiai jai žinomą. Neilgai trukus ji kalba jau su 
kitu mokiniu apie visiškai kitą darbą. Jos protas nuostabiai 

prisitaikęs prie šios savotiškos mankštos. Laboratorijoje, 
kur tiek jaunų galvų visomis išgalėmis sprendžia įvairiau
sius klausimus, ponia Kiuri primena vieną tų šachmatų 
meistrų, kurie, net nežiūrėdami į lentas, tuo pačiu metu 
žaidžia trisdešimt keturiasdešimt partijų. 

Žmonės eina pro šalį, sveikinasi, sustoja. „Taryba" di
dėja. Pagaliau Marija atsisėda ant laiptų pakopos ir toliau 
vadovauja neoficialiam posėdžiui. Iš apačios žiūrėdama į 
aplink stovinčius arba sienas ramstančius darbuotojus, ji 
anaiptol nepanaši į klasikinį vadovą. Ir vis dėlto!.. 

Ne kas kitas kaip ji, kruopščiai ištyrusi kiekvieno gabu
mus, atsir inko savo laboratorijai jaunesniuosius moksli
nius bendradarbius. Ne kas kitas kaip ji beveik visada siū
lo jiems darbų temas. Pas ją eina nevilties apimti mokiniai, 
tvirtai tikėdami, jog ponia Kiuri nurodys klaidą, nuvedusią 
juos ne tuo keliu... 

Per keturiasdešimt mokslinio darbo metų žilaplaukė 
mokslininkė sukaupė milžinišką patirtį. Ji — gyva radžio 
„enciklopedija": puikiai mokėdama penkias kalbas, ji 
perskaitė visus spausdintus darbus apie šios srities tyrimus. 

Marija atskleidžia naujas galimybes toliau tirti jau ži
nomus reiškinius, išranda naujų metodų. Pagaliau turi neį
kainojamą dovaną painiam žinomų ir numanomų dalykų 
rezginiui išnarplioti — sveiką „valstietišką" protą. Miglo
tos teorijos, viliojančios, bet nepagrįstos hipotezės, kurias 
dėsto kai kurie mokiniai, išsisklaido kaip dūmas, susidūru
sios su aiškiu jos gražių akių žvilgsniu ir tvirtais kaip grū
dintas plienas argumentais. Kaip ramu dirbti su tokiu mo
kytoju, ir drąsiu, ir kartu atsargiu! 

Būrelis prie laiptų po truputį mažėja. Vienas po kito 
eina prie darbo jaunuoliai, nešini „laimikiu" — Marijos 
nurodymais ir pasiūlymais, kuriais jie vadovausis tą dieną. 
Ponia Kiuri eina su vienu kuriuo į fizikos ar chemijos kabi
netą aptarti kokio eksperimento... Pagaliau išsivadavusi 
dingsta savo laboratorijoje, apsivelka juodu darbiniu cha
latu ir įsigilina į savo tiriamąjį darbą. 

Deja, neilgai ji džiaugiasi ramybe. Kažkas krebžda prie 
durų. Pasirodo vienas bendradarbis su šūsnimi prirašytų 
popierių rankoje. Po jo savo eilės laukia kitas... Juk šian
dien pirmadienis — posėdžių diena Mokslų akademijoje! 
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Ir pranešimų autoriai, kurie turi po pietų pateikti ataskai
tas, neša poniai Kiuri rodyti savo kūrybą. 

Tų rankraščių skaityti Marija eina į nedidelį labai švie
sų kambarį, kurį pašalinis žmogus vargu ar palaikytų gar
sios mokslininkės kabinetu. Bet kuriame padoriame kabi
nete gali pamatyti didelį ąžuolinį rašomąjį stalą, sekreterą, 
knygų spintas, seną rašomąją mašinėlę, odinį krėslą, pana
šų į šimtus tokių pat krėslų. Ant stalo — marmurinė raša
linė, krūva brošiūrų, stiklinaitė su parkeriais ir nusmailin
tais pieštukais, „meno kūrinys", studentų asociacijos pado
vanotas, ir — o stebukle! — žavi ruda matinė nedidelė 
urna iš Iskijos archeologinių kasinėjimų vietos. 

Rankos, tiesiančios poniai Kiuri pranešimo tekstą, daž
nai dreba iš susijaudinimo. Autoriai žino, jog įvertinimas 
bus rūstus! Marijos įsitikinimu, dėstymas niekada nebūna 
pakankamai aiškus, sklandus. Ji neapsiriboja vien techni
niais klausimais: per tvarko ištisus sakinius, ištaiso men
kiausias sintaksės klaidas Dabar, man regis, bus ge
rai",— sako ji, at iduodama „terlionę" nei gyvam, nei mi
rusiam jaunam mokslininkui. 

Tačiau kai Marija būna patenkinta rašiniu, jos šypsena, 
žodžiai: „Puiku!.. Nuostabu!.." su kaupu atlygina už sunkų 
triūsą, ir jaunas mokslininkas, lyg sparnus įgavęs, lekia į 
profesoriaus Pereno laboratoriją — mat paprastai jis skai
to Akademijoje Radžio instituto darbuotojų pranešimus. 

* * * 
Tas pats Žanas Perenas visiems kalba: „Ponia Kiuri — 

ne tik įžymi fizikė, bet ir puikiausia iš man žinomų labora
torijų vadovų". 

Kuo gi Marija nusipelno tokį pagyrimą? Pirmiausia ne
prilygstama meile Radžio institutui. Su užsidegimu tarnau
ja ji savo mylimam „kūdikiui", karštai gina jo prestižą ir 
interesus. 

Ji kantriai stengiasi gauti radioaktyviųjų medžiagų 
didelio masto mokslo tiriamajam darbui. Diplomatiškai 
koketuodama su Belgijos radžio fabriko „Aukštutinės Ka-
tangos kasyklų susivienijimas" direktoriais, ponia Kiuri 
visada pasiekia savo tikslą: „Kasyklų susivienijimas" ne-
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mokamai siunčia Marijai tonas apdorotos rūdos, ir ji džiū
gaudama tuoj imasi reikiamų elementų gavybos... 

Kasmet Marija vis labiau turtina savo laboratoriją. 
Drauge su Zanu Perenu ji bėgioja po ministerijas, reikalau
ja subsidijų moksliniam darbui, stipendijų savo moki
niams. Kadangi ji — ponia Kiuri, „šios žemės viešpačiai" 
jos klauso. Taip 1930 metais ji išsikovoja išimtinį penkių 
šimtų tūkstančių frankų kreditą mokslo tiriamajam darbui. 

Kartais, pavargusi po tų truputį žeminančių amžinų žy
gių, ji pasakoja Evai, kaip ilgai tenka sėdėti laukiamuo
siuose, jaudintis, ir pagaliau šypsodama priduria: 

— Man regis, kada nors mus išgrūs pro duris kaip elge
tas! 

Kiuri laboratorijos darbuotojai, vedami tokios pati
kimos rankos, skverbiasi į dar neištirtus radioaktyvumo 
kampelius. Nuo 1919 iki 1934 metų Radžio instituto chemi
kai ir fizikai paskelbė keturis šimtus aštuoniasdešimt tris 
mokslinius darbus, tarp jų — trisdešimt keturis diplomi
nius ir disertacijas. Iš visų tų darbų tik trisdešimt vienas 
ponios Kiuri. 

Šis palyginti didelis skaičius vis dėlto reikalingas kai 
kurių paaiškinimų. Paskutiniuosius gyvenimo metus ponia 
Kiuri nepaprastai rūpinasi mėgstamos mokslo šakos atei
timi, galbūt netgi pernelyg aukodamasi, ir didžiausią jėgų 
bei laiko dalį skiria direktorės, vadovės pareigoms. Kiek 
daug ji būtų nuveikusi, jei būtų galėjusi kaip ir ją supantis 
jaunimas kiekvieną minutę atiduoti mokslo tiriamajam 
darbui! Ir kas galėtų apskaičiuoti, kiek jos širdies ir pro
to įdėta į visus tuos darbus, kuriuos pati pasiūlė ir kuriems 
nuosekliai vadovavo? 

Mari ja apie tai negalvoja. Ji džiaugiasi laimėjimais 
autorių to kolektyvo, kurį, slaptai didžiuodamasi, vadina 
netgi ne „mano laboratorija", o stačiai — laboratorija. Ji 
ištaria tą žodį tokiu tonu, lyg visoje žemėje nebūtų jokios 
kitos laboratorijos. 

* * * 
Ypatingos dvasinės ir žmogiškos savybės padeda tai 

vienišai mokslininkei tapti didžių darbų įkvėpėja. Ne per 
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daugiausia linkusią bendrauti ponią Kiuri bendradarbiai 
nepaprastai gerbia, nors ji ilgus metus diena dienon beveik 
oficialiai kreipiasi į juos žodžiais „pone", „panele". 

Jeigu tik Mari, įsigilinusi į mokslinį pokalbį, ilgėliau 
užsibūna kur nors sode ant suoliuko, švelnus nerimastin
gas kurios asistentės balsas grąžina ją t ikrovėn: „Ponia, jūs 
persišaldysit!.. Ponia, prašom eiti į vidų, dėl dievo mei
lės!.." Jei Mari pamiršta papusryčiauti, rūpestinga ranka 
slapčia padeda šalia jos r iekę duonos, vaisių... 

Paprasti laboratorijos tarnautojai irgi jaučia jos vidi
nio, nepakartojamo grožio jėgą. Kai Mari nusisamdę vai
ruotoją, instituto „visų galų meistras" Zoržas Buatė — ir 
juodadarbis, ir mechanikas, ir vairuotojas, ir sodininkas — 
verkė graudžiomis ašaromis pagalvojęs, kad nuo šiol jau 
nebe jis, o kažkas kitas kas dieną vežios ponią Kiuri iš Pje
ro Kiuri gatvės į Betiuno krantinę. 

Mari stengiasi nerodyti savo jausmų, bet nuoširdžiai 
myli tuos, kurie darbuojasi su ja ranka rankon, ir toje di
delėje šeimoje įžiūri darbo entuziastus, taurios dvasios 
žmones. Retai esu mačiusi motiną tokią prislėgtą, kokia ji 
buvo 1932 metų rugpjūčio mėnesį, kai sužinojo apie neti
kėtą vieno mylimiausio mokinio mirtį: 

Paryžiuje manęs laukė baisus sielvartas,— rašė ji. — 
Jaunas chemikas Reimonas, kurį aš taip mylėjau, nuskendo 
Ardeše upėje. Aš sukrėsta. Jo motina man rašo, kad gra
žiausius savo gyvenimo metus jis praleidęs laboratorijoje. 
Kas iš to, jeigu viskas taip pasibaigė? Jeigu toks jaunas, 
toks taurus, toks žavus ir talentingas žmogus žuvo paikai 
pasinėręs į šaltą vandenį? 

Savo šviesiomis akimis Mari įžvelgia ydas ir dorybes, 
taip pat tuos trūkumus, kurie moksliniam darbuotojui visa
dos t rukdys tapti didžiu mokslininku. Labiau nei išpuikė
lių ji saugosi nevykėlių. Į neviltį varo mokiniai, kurie, ne
grabiai naudodamiesi prietaisais, pridaro nuostolių labora
torijai. Kartą apie vieną netikusį eksperimentatorių savo 
artimiesiems ji pasakė: „Jeigu visi būtų tokie kaip jis, fizi
kai būtų liūdna!" 
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* * * 
Kai kuris nors laboratorijos darbuotojas apsigina diser

taciją, gauna diplomą ar premiją, jo garbei rengiama „labo
ratorinė arbatėlė". Vasarą visi renkasi sode po liepomis. 
Žiemą pačios didžiosios instituto patalpos — bibliotekos — 
ramybę netikėtai sudrumsčia indų skambesys. O tų indų 
keistumas! Laboratorijos stiklinės atstoja arbatos puode
lius ir šampano taures, maišikliai ir glaistytuvai — šaukš
telius. Studentės pyragaičiais vaišina draugus, vadovus, 
visą nedidelį kolektyvą. Viename būrelyje matome Andrė 
Debjerną, Radžio institute vykstančių pasitarimų vadovą, 
ir Fernaną Holveką, instituto adjunktą, ir šnekią, pagyvė
jusią Mari, rankomis ginančią stiklinę su arbata nuo besis-
tumdančios kompanijos. 

Ir staiga stoja tyla... Ponia Kiuri rengiasi pasveikinti 
šios dienos laureatą. Keliais šiltais žodžiais apibūdina jo 
darbo savitumą, papasakoja apie sunkumus, kuriuos jam 
teko įveikti. Audringais plojimais palydimi paskutiniai jos 
žodžiai — duoklė šventės kaltininko tėvams, o jeigu tai 
užsienietis,— jo tolimai tėvynei: „Kai pargrįšite į savo gra
žųjį, man gerai pažįstamą kraštą, kur jūsų tėvynainiai taip 
gražiai mane sutiko, tikiuosi,ilgai prisiminsite Radžio ins
titutą. Juk pats galėjote įsitikinti, kaip daug mes dirbame, 
kaip stengiamės iš paskutiniųjų..." 

Kai kurios tų „arbatėlių" ypač sujaudindavo Mari: kar
tą, kai buvo švenčiamas dukters Irenos daktarinės diser
tacijos apgynimas, kitą — kai daktaro laipsnis buvo suteik
tas žentui Frederikui Zolio. Ponia Kiuri stebėjo, kaip, jai 
vadovaujant, išsiskleidė tų dviejų mokslininkų talentai. 
1934 metais sutuoktiniai laimi didelę pergalę. Ištyrę bran
duolių skilimo reiškinius, Irena ir Frederikas Zolio atran
da dirbtinį radioaktyvumą: tam tikros medžiagos, pavyz
džiui, aliuminis, apšvitintas radioaktyviųjų medžiagų 
spinduliais, virsta naujais, gamtoje dar nežinomais radio
aktyviaisiais izotopais, kurie savo ruožtu tampa spindulia
vimo šaltiniais. Nesunku numatyti, kokią reikšmę tas 
nuostabus atradimas turi chemijos, biologijos, medicinos 
raidai. Galbūt greitai ateis toks laikas, kai radioterapijai 
bus naudojamos dirbtinės radioaktyvios medžiagos! 
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Kai Fizikos draugijos posėdyje sutuoktiniai Zolio-Kiuri 
dėsto savo tyrimų rezultatus, Mari, sėdėdama tarp kitų 
mokslininkų, klausosi su pasididžiavimu. Susitikusi su Al-
beru Labordu, kitados buvusiu jos ir Pjero Kiuri asistentu, 
užkalbina jį neįprastai gyvai: „Laba diena!.. Kaip gerai 
jie kalbėjo, ar ne? Stai ir vėl grįžta gražieji senos mūsų 
laboratorijos laikai!" 

Ji per daug susijaudinusi, sudirgusi, kad galėtų pasilik
ti tame vakare . Krantinėmis grįžta pėsčiomis namo drauge 
su keliais kolegomis. Ir be perstojo kalba apie „savo vai
kų" triumfą. 

* * * 
Pjero Kiuri gatvėje, kitapus sodo, profesoriaus Regi 

bendradarbiai , Mari paprastai vadinami „priešiniais kai
mynais", be perstojo tobulina vėžio gydymo metodiką. 
Nuo 1919 iki 1935 metų Radžio instituto terapiniame sky
riuje pabuvojo aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniolika 
ligonių. 

Klodas Rego — irgi savo laboratorijos patriotas. At
kakliai stengiasi gauti viską, kas reikalinga darbui: radžio, 
aparatūros, patalpų, ligoninę. Ligonių antplūdis ir puikūs 
rezultatai paskatino jį skolintis radžio: „Kasyklų susivie
nijimas" patikėjo jam net dešimt gramų! Teko prašyti vy
riausybę subsidijų, o visuomenę — aukų. Didžiausias įna
šas buvo barono Anri de Rotšildo ir brolių Lazarų, o nepap
rastai dosnus ir atsargus labdarys, griebęsis ypatingų prie
monių savo vardui nuslėpti, Kiuri fondui paaukojo tris 
milijonus keturis šimtus tūkstančių frankų. 

Taip Prancūzijoje buvo įsteigtas didžiausias radiotera
pijos centras, plačiai žinomas visame pasaulyje: daugiau 
kaip du šimtai gydytojų iš penkių žemynų pageidauja jame 
stažuotis ir mokytis efektyvių vėžio gydymo metodų. 

Ponia Kiuri, savaime suprantama, nesikiša į instituto 
biologijos ir medicinos darbus, bet dėmesingai juos stebi. 
Ji puikiai sutaria su profesorium Rego, puikiu kolega, 
tyros sąžinės ir visiškai nesavanaudišku žmogum. Kaip ir 
Marija, j is neapkenčia šlovės fanfarų. Kaip ir ji, niekada 
nežiūri naudos. Versdamasis privačia praktika, profesorius 
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būtų susikrovęs didelį kapitalą, bet jis neturėjo net tokios 
minties. 

Žavėdamiesi radioterapijos laimėjimais, abu instituto 
direktoriai turi vieną didelį rūpestį. J ie bejėgiai, nevilties 
apimti liudytojai, mato, kaip visame pasaulyje nesąžinin
gai naudojamasi radžiu. Nemokšos gydytojai aklai gydo 
ligonius radioaktyviomis medžiagomis, nė nesuvokdami, 
koks pavojingas gyvybei toks „gydymas". Visuomenei 
peršami vaistai arba kosmetinės priemonės, tariamai „pa
gamintos su radžiu", kartais netgi reklama piktnaudžiauja 
ponios Kiuri vardu. 

Nesmerkime jų... Tik reikia pasakyti , jog nei mano mo
tina, nei Kiuri giminė, nei profesorius Rego, nei Radžio ins
titutas su tomis avantiūromis nieko bendra neturėjo. 

* * * 
— Pažiūrėkite, gal y ra kas nors svarbaus... — sako 

nuvargusi, nusibėgiojusi Mari savo supratingai ir romiai 
sekretorei poniai Rozė, rodydama į vakarykštę korespon
denciją. 

Adresas ant vokų dažniausiai būna trumpas: „Paryžius, 
poniai Kiuri" arba „Prancūzija, mokslininkei poniai Kiuri". 
Daugiausia prašoma autografų arba paistomi visokie 
niekai. 

Į pirmuosius atsakoma kortele su spausdintu tekstu: 
„Ponia Kiuri prašo atleisti, bet ji niekam autografų nedalija 
ir savo nuotraukų nepasirašinėja". 

Tačiau yra ir kitokių laiškų... Sąžiningoji Mari diktuoja 
sekretorei atsakymus ne tik užsienio kolegoms, bet ir tiems 
nevilties apimtiems žmonėms, kurie įsivaizduoja, jog po
nia Kiuri gali pagydyti nuo bet kokios ligos, palengvinti 
bet kokį skausmą. Dar reikia rašyti laiškus aparatūros 
tiekėjams, sąmatas, pakvitavimus, atsakymus į vyresnybės 
aplinkraščius... Ji pati tvarko visą susirašinėjimą ir išdė
lioja šūsnis popierių į keturiasdešimt septynis segtuvus. 

Beje, ir į juos nesutenka visa oficialioji dokumentacija 
reikalų, siejančių ponią Kiuri su plačiuoju pasauliu. Žmo
nės jai išūžia galvą prašydami audiencijos. Trečiadieniais 
ir penktadieniais iš pat ryto Marija velkasi savo geriausią 
juodą suknelę. „Reikia padoriai atrodyti . Šiandien mano 
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priėmimo diena",— niūriai sako ji, suraukusi antakius. 
Laboratorijos vestibiulyje laukia susirinkę interesan

tai ir žurnalistai, kuriuos iš anksto nuliūdina šalti ponios 
Razė žodžiai: „Ponia Kiuri jus priims tik tuo atveju, jeigu 
pageidaujate kokių nors techninių duomenų. Interviu as
meniniais klausimais ji neduoda". 

Neilgai t runka tos „audiencijos", nors Mari ir stengiasi 
būti labai mandagi. Kad ankštame priimamajame negalima 
užsisėdėti, interesantui primena kieta kėdė, ant kurios sėdi, 
ir nekantrus pirštų barbenimas į stalą, o slapčia metami 
žvilgsniai į laikrodį tartum sakyte sako: „prašom man ne
trukdyti..." 

Pirmadieniais ir trečiadieniais, vos pabudusi, Marija 
ima jaudintis, nervintis. Penktą valandą ji skaito paskaitą. 
Po pusryčių užsidaro savo kabinete Betiuno krantinėje. 
Ruošiasi paskaitai, popieriaus lakšte apmeta jos planą. Pusę 
penkių ji eina į laboratoriją ir vėl užsidaro nedideliame 
poilsio kambarėlyje. Ji nervinga, įsitempusi, neprieinama. 
Jau dvidešimt penkeri metai, kai Marija dėsto. Vis dėlto 
kiekvieną sykį, įžengiant į mažąjį amfiteatrą, kur jos laukia 
dvidešimt arba trisdešimt studentų, atsistojančių vos jai 
įėjus, Mari apima baimė. 

Nenuilstamas, nežmoniškas darbas! „Atvangos valan
dėlėmis" Mari rašo mokslinius straipsnius, knygas: trakta
tą „Izotopija ir izotopai", trumpą ir jausmingą Pjero Kiuri 
gyvenimo aprašymą, mokslinį darbą — naują savo paskai
tų ciklo redakciją... 

>Įc <k ^ 

Tie nuostabaus ir vaisingo darbo metai — tai kartu ir 
dramatiškas laikotarpis: poniai Kiuri gresia apakimas. 

Dar 1920 metais gydytojas ją perspėjo, kad, progresuo
jant abiejų akių kataraktai , ilgainiui ją apgaubs tamsa. 
Marija slėpė nuo visų savo neviltį. Ramiai pasisakė dukte
rims savo bėdą ir tuoj pat jas paguodė: po dvejų trejų 
metų būsią galima operuoti... Tuo tarpu ištisus mėnesius 
lęšiuko drumstis vis tirštesne migla ati tvers ją nuo aplin
kinio pasaulio ir darbo. 
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Marija — Broniai, 1920 metų lapkričio dešimtą: 
Ypač daug vargo turiu su akimis ir ausimis. Mano regė

jimas labai nusilpo, ir tikriausiai niekuo jau neįmanoma 
padėti. Kai dėl ausų, man neduoda ramybės amžinas ūžesys, 
kartais labai stiprus. Dėl to man labai neramu: gali susi
trukdyti arba net visai sustoti mano darbas. Gal radis 
pakenkė, bet nežinau nieko tikra. 

Tai va, kokios mano bėdos. Niekam nepasakok, o svar
biausia — žiūrėk, kad nepasklistų kalbos. O dabar pašne
kėkim apie ką kita... 

„Niekam nepasakok..." Tie žodžiai dažniausiai skamba 
jos pokalbiuose su Irena ir Eva, seserimis ir broliu — vie
ninteliais žmonėmis,kurie žinojo jos paslaptį. Jai neduoda 
ramybės mintis, jog kas nors gali prasitarti, jog kurią dieną 
laikraščiuose pasirodys žinutė: „Ponia Kiuri apako". 

Gydytojai Morasas ir Pti tampa jos bendrininkais. Ma
rija gydosi netikra pavarde. Abiejų akių katarakta ne po
niai Kiuri, o poniai Karė, niekam nežinomai pagyvenusiai 
damai. Eva užsako akinius poniai Karė. 

Jei Mari, tar tum klaidžiodama tirštame rūke, turi perei
ti gatvę arba užkopti laiptais, viena kuri duktė ima jai už 
parankės ir, lengvai spūstelėjusi alkūnę, perspėja apie pa
vojų ar kliūtį. Prie stalo jai reikia pakišti peilį, šakutę ar 
druskinę, kai ji tariamai tvirta ranka grabalioja po stal
tiesę. 

Tačiau kaip vaidinti šią žiaurią tragikomediją laborato
rijoje? Eva patarė motinai patikėti paslaptį artimiausiems 
bendradarbiams, kad tie vietoj jos patys reguliuotų mik
roskopus, matavimo prietaisus. Mari šaltai atsakė: „Nie
kam nereikia žinoti, kad aš prastai matau". 

Tokiems tiksliems darbams ponia Kiuri sugalvoja „ak
lojo metodą". Ji naudojasi stipriais padidinamaisiais stik
lais, ženklina skales spalvotais, gerai matomais brėžiniais. 
Dideliausiomis raidėmis rašo paskaitų apmatus, kad paskui 
galėtų įžiūrėti silpnai apšviestoje auditorijoje. 

Slėpdama savo ligą, ji griebiasi visokiausių gudrybių. 
Pavyzdžiui, jei kuris mokinys turi jai parodyti bandymo 
negatyvą, pilną plonyčių linijų ir brūkšnelių, Marija iš pra
džių gudriais, klastingais klausimais išgauna reikiamus 
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duomenis, kad mintyse galėtų susidaryti to negatyvo vaiz
dą, ir tik tada ima jį į rankas, apžiūri ir dedasi, jog mato 
tas linijas... 

Nepaisant visų atsargumo priemonių, laboratorijos 
bendradarbiai dramą įtaria. Tačiau visi tyli, apsimeta, jog 
nieko nesupranta, vaidina ne blogiau už Mari. 

Mari Kiuri — Evai, 1923 metų liepos tryliktą: 

Brangioji, ketinu darytis operaciją aštuonioliktą, tre
čiadienį, rytą. Atvažiuok ne anksčiau kaip vakare. Čia siau
bingai karšta, ir aš nenoriu, kad tu pervargtum. 

Mūsų Larkuesto draugams pasakyk, kad negaliu viena 
sutvarkyti rankraščio, kurį mudvi kartu rengėme, ir kad 
esi man labai reikalinga, nes darbas labai skubus. 

Bučiuoju. Mė. 
P. S. Brangioji, stenkis kaip galima mažiau apie mane 

kalbėti! 
Klinikoje nežmoniškai karšta. Eva šaukšteliu maitina 

„ponią Karė", nejudrią, nieko nematančią, sutvarstytu vei
du ir galva. Nuotaika prislėgta: mat dėl netikėtos komp
l ikaci jos— kraujavimo, kuris tęsėsi kelias savaites,— 
vis mažiau buvo vilčių greitai išgyti. Dar dvi operacijos 
1924 metų kovo mėnesį. Ketvirta operacija 1930 metais... 
Vos išsivadavusi nuo tvarsčių, Mari mokosi žiūrėti akimis, 
kurios, pašalinus lęšius, negali akomoduotis. 

Pratinuosi vaikščioti be akinių ir jau darau pažangą,— 
rašo ji Evai iš Kalavero, keliems mėnesiams praslinkus po 
pirmos operacijos.— Dukart ėjau į kalnus akmenuotais ir 
nelabai patogiais takais. Sekasi neblogai. Galiu vaikščioti 
gana sparčiai, nebūna nemalonių staigmenų. Visa bėda, kad 
matau dvigubą vaizdą: sunku pažinti žmones. Kas dieną 
pratinuos skaityti ir rašyti. Ligi šiol sekasi daug sunkiau 
nei vaikščioti. Savaime aišku, turėsi man padėti rašyti 
straipsnį Britanijos enciklopedijai... 

Pamažu Mari nugali savo negalią. Užsidėjusi akinius 
storais stiklais, ji vėl mato beveik normaliai, pati viena 
išeina iš namų, netgi vairuoja automobilį, o laboratorijoje 
atlieka tikslius matavimus... Paskutinis stebuklas stebuk
lingame gyvenime: Mari ištrūksta iš tamsos, vėl turi pa-
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kankamai šviesos — tiek, kad galėtų dirbti iki galo. 
Trumputis ponios Kiuri laiškas Broniai, rašytas 1927 

metų rugsėjo mėnesį, atskleidžia tos pergalės paslaptį: 

Kartais man pristinga ryžto, ir sakau sau, kad reikia 
mesti darbą, apsigyventi kaime ir auginti gėles. Tačiau ma
ne laiko čia tūkstančiai reikalų, ir nežinau, kada sugebėsiu 
juos sutvarkyti. Netgi nežinau, ar galėsiu gyventi be labo
ratorijos, nors ir rašydama mokslines knygas... 

„Nežinau, ar galėsiu gyventi be laboratorijos..." 
Norint suprasti šiuos iš širdies tartus žodžius, reikia pa

matyti Mariją prie savo prietaisų tuo metu, kai ji, baigusi 
kasdienius darbus, pagaliau gali atsiduoti savo aistrai. Kad 
ir atliekant paprasčiausią eksperimentą sulysęs Mari vei
das spinduliuoja džiaugsmu. Mari džiaugiasi ir sėkmingai 
atliktu matavimu, ir sunkiu stiklapūčio darbu, su kuriuo 
meistriškai susidoroja. Viena Marijos bendradarbė, įdėmi 
ir jautri mergina, panelė Samjė, vėliau aprašys dirbančią 
ponią Kiuri ir tuos jos kerinčius bruožus, neįamžintus jo
kioje nuotraukoje. 

...Ji sėdi prie aparato ir atlieka matavimus pustamsiame 
kambaryje, specialiai nešildomame, kad nebūtų tempera
tūros svyravimų. Ponios Kiuri veiksmai nuoseklūs, jude
siai tikslūs: įjungia aparatą, nuspaudžia chronometrą, 
pasveria ir taip toliau. Net pianistas virtuozas nesugebėtų 
atlikti to, ką padaro Kiuri rankos. Tai tobula technika, 
garantuojanti didžiausią tikslumą. 

Greitai atlikusi kontrolinius apskaičiavimus, ponia Kiu
ri įsitikina, jog nuokrypis neprašoka bendrą ribinį, ir atvi
rai, nuoširdžiai apsidžiaugia, kad matavimai tikslūs. 

Kai ponia Kiuri imasi darbo, jai nustoja egzistavęs vi
sas pasaulis. 1927 metais, kai I rena sunkiai sirgo, o Marija 
labai krimtosi ir sielvartavo, vienas draugas užėjo pas ją 
į laboratoriją pasiteirauti apie dukters sveikatą. Marija at
sakė jam lediniu žvilgsniu ir keliais žodžiais, o kai jis išėjo, 
pasipiktinusi tarė asistentui: „Na ir žmonės! Neduoda ra
miai dirbti!" 

Ta pati panelė Samjė aprašo ponią Kiuri, įsigilinusia i 
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savo paskutinį darbą — aktinio X gavimą alfa dalelių spek
trui tirti: 

Reikia gauti chemiškai gryną aktinį X, neduodantį ema
nacijos. Tokia operacija trunka daugiau kaip parą. Ponia 
Kiuri nepietavusi lieka laboratorijoje iki vakaro. Tačiau 
elementai išsiskiria lėtai: vadinasi, reikia dirbti ir naktį, 
kad gaunamas radioaktyvumo šaltinis nespėtų prarasti da
lies savo galios. 

Antra valanda nakties. Dar reikia atlikti paskutinę ope
raciją: ištisą valandą centriluguoti skystį tam tikrame įren
ginyje. Centrifuga įkyriai ūžia, bet Marija stovi šalia ir ne
ketina eiti iš patalpos. Ji žiūri į aparatą tokiu žvilgsniu, lyg 
karštas noras kuo geriau atlikti eksperimentą galėtų pag
reitinti aktinio X nusėdimą. Siuo metu Marijai, be centri-
iugos, niekas nerūpi: nei rytojus, nei nuovargis. Ji atsit
vėrusi nuo viso pasaulio, netgi nuo savęs: visos mintys su
telktos į darbą... 

Jei eksperimentas nepasiseka, Marija atrodo kaip žmo
gus, pri t renktas netikėtos nelaimės. Susikūprinusi, rankas 
susidėjusi ant krūtinės, įsmeigusi neregės žvilgsnį į tolį, ji 
sėdi kėdėje it iš didelio sielvarto netekusi žado valstietė. 
Bendradarbiai, pamatę ją, galvoja, kad bus nutikusi kokia 
nelaimė, tragedija, ima klausinėti, kas įvyko. Marija niū
riai ištaria kelis žodžius, kurie pasako viską: „Nepavyko 
nusodinti aktinio X..." Arba tiesiai apkaltina priešą: „Polo
nis ant manęs pyksta". 

Tačiau, pavykus eksperimentui, ji pagyvėja. Linksma 
klaidžioja po sodą, lyg norėdama rožėms, liepoms, saulei 
išsakyti, kokia ji laiminga. Ji susitaiko su Mokslu, vėl gali 
juoktis ir džiūgauti. 

Jei kuris kolega, naudodamasis jos gera nuotaika, pap
rašo pasižiūrėti į jo atliekamą bandymą, Marija mielu no
ru eina drauge, palinksta prie aparato, „skaičiuojančio" 
atomus, ir ima žavėtis radžio švitinamo mineralo vilemito 
spinduliavimu. 

Stebint šiuos įprastus stebuklus, jos pilkos akys kar
tais nušvinta iš laimės. Galėtum pamanyti, jog ponia Kiuri 
grožisi kokiu Botičelio ar Vermejerio šedevru. 

— Ak, kaip žavu!..— kužda ji. 
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D v i d e š i m t s e p t i n t a s s k y r i u s 

PABAIGA 

Ponia Kiuri dažnai kalba apie mirtį. Pažiūrėti ramiai ji 
aptaria tą neišvengiamą įvykį ir jo realias pasekmes. Nesi
jaudindama sako: „Savaime suprantama, jau nebeilgai gy
vensiu", arba: „Man rūpi, kas bus su Radžio institutu, kai 
manęs nebeliks". 

Bet iš tikrųjų ji neketina nei nusiraminti, nei taikytis 
su likimu. Visa savo esybe veja šalin mintį apie mirtį. Tie, 
kurie iš tolo ja žavisi, įsivaizduoja, kad ji nugyveno nepa
lyginamą gyvenimą. Tačiau, Marijos akimis žiūrint, jos nu
gyventas gyvenimas — tik menkas niekis palyginti su atei
ties planais. 

Prieš trisdešimt metų Pjeras Kiuri, nujausdamas mirtį, 
pagreitintą nelaimingo atsitikimo, įnirtingai įninka į darbą. 
Marija irgi atsako į lemties iššūkį. Gindamasi nuo nekvies
tos viešnios, ji karštligiškai apsitveria įgyvendintinų pro
jektų siena, prisiriša prie gyvenimo pareigų saitais. Ji nek
reipia dėmesio į kasdien vis labiau apimantį silpnumą, blo
gėjantį regėjimą, reumatinius peties skausmus, įkyrų ūžesį 
ausyse. 

Didelio čia daikto! Juk yra kur kas svarbesnių dalykų. 
Arkejyje Marija neseniai pastatė radioaktyviųjų rūdų ap
dorojimo fabriką, apie kurį jau seniai svajojo. Dabar ji ten 
atlieka pirmuosius bandymus. Taip pat ji dirba prie kny
gos — monumentalaus mokslinio veikalo, kurio po jos mir
ties niekas neparašys. O štai aktinio šeimos tyrimai lėtokai 
juda į priekį! O gal jai reikėtų imtis alfa dalelių „smulkio
sios struktūros" tyrimų? Marija keliasi anksti, skuba į la
boratoriją ir pareina namo vėlai vakare.. . 

Ji dirba neregėtai greitai ir neatsargiai. Ji niekada ne
paisė atsargumo priemonių, kurių laikytis taip griežtai rei
kalauja iš studentų: tik pincetu imti mėgintuvėlius su ra
dioaktyviomis medžiagomis, jokiu būdu jų neliesti ranko
mis, naudotis švininiais „skydais", kad neapšvitintų kūno 
pražūtingi spinduliai. Ji sutinka nebent patikrinti kraują, 
nes Radžio institute tokia tvarka. Jos kraujo sudėtis visada 
nukrypsta nuo normos. Ir nieko nuostabaus!.. Jau trisde-
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šimt penkeri metai, kai ponia Kiuri dirba prie radžio, tris
dešimt penkerius metus kvėpuoja jo emanacijomis. Be to, 
ketverius karo metus pastoviai turėjo reikalą su daug 
pavojingesniais Rentgeno spinduliais. Nedideli kraujo su
dėties pakitimai, skausmingos opos ant rankų, kurios čia 
užsitraukia, čia vėl atsiveria,— tai ne tokia jau griežta 
bausmė už neatsargų darbą! 

1933 metų gruodžio mėnesį skausmo priepuoliai pri
verčia ponią Kiuri kreiptis į gydytoją. Rentgeno nuotrauka 
rodo didoką tulžies akmenį. Ta pati liga kitados nuvarė į 
kapus ir poną Sklodovskį!.. Marija bijo operacijos, tad ima 
laikytis dietos, pradeda gydytis. 

Ir staiga mokslininkė, ilgai nepaisiusi ištaigos ir atidė
liojusi kad ir kukliausius, bet širdžiai mielus asmeninius 
planus — pasistatydinti vasarnamį So priemiestyje, o Pa
ryžiuje persikelti į kitą butą,— išvysto audringą veiklą. 
Peržiūri sąmatas ir nedvejodama ryžtasi didelėms išlai
doms. Pasakyta — padaryta: vasarą So priemiestyje iš
dygs vasarnamis. 1934 metų spalio mėnesį Marija paliks 
Betiuno krantinę ir kelsis į Universiteto miestelį, kur ap
sigyvena naujame name. 

Ji jaučiasi išvargusi, bet stengiasi įrodyti sau esanti vi
sai sveika. Važinėja į Versalį čiuožinėti, vyksta į Savoją 
pas Ireną ir drauge su ja slidinėja. Džiaugiasi, kad kūnas 
tebėra toks pat tamprus ir lankstus. Per Velykas kartu su 
Bronia, atvykusia pasisvečiuoti į Prancūziją, automobiliu 
leidžiasi į Pietus. 

Deja, kelionė nenusisekė. Marija panoro važiuoti lanks
tais, parodyti Broniai gražesnes vietas. Kai pagaliau pasie
kė savo vasarnamį Kavalere, pasijuto visai nekaip, nes ke
lyje išvargo, persišaldė. Atvykus vasarnamyje buvo šal
ta, ir, paskubomis pakūrus krosnį, kaloriferiai ne taip jau 
greit prišildė kambarius. Šiurpo krečiama Marija staiga 
puola į neviltį. Ji kūkčioja Bronios glėbyje kaip sergantis 
vaikas. Jai neina iš galvos knyga: juk, susirgusi bronchitu, 
neturėsianti jėgų ją užbaigti! Bronia slaugo, ramina seserį. 
Rytojaus dieną Marija nusiramino. 

Kelios saulėtos dienos suteikia Marijai stiprybės ir pa
guodos. Grįžusi į Paryžių, ji jaučiasi kur kas geriau. Gydy
tojas nustatė gripą ir pervargimą. Kai jai suėjo keturias-
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dešimt metų, nuo to laiko visi gydytojai nieko kita nepri
pažįsta! Mari nekreipia dėmesio į nuolat pakilusią tempe
ratūrą. Truputį sunerimusi, Bronia grįžta į Lenkiją. Prie 
Varšuvos traukinio, skersai išilgai jųdviejų išvaikščiotame 
perone, seserys atsibučiuoja paskutinį kartą. 

Marijos sveikata čia pasitaiso, čia pablogėja. Pasijutusi 
geriau, ji eina į laboratoriją. Kai pristinga jėgų, sėdi namie 
ir rašo knygą. Kelias valandas per savaitę skiria naujam 
butui ir vasarnamiui So priemiestyje. 

Vis labiau noriu turėti namą su sodu ir karštai trokštu 
įgyvendinti šį sumanymą,— rašo ji Broniai 1934 metų ge
gužės aštuntą.— Sąmatą pavyko sumažinti ligi man priei
namos sumos, tad netrukus bus galima dėti pamatus. 

Tačiau klastingas priešas veikia dar greičiau. Tempe
ratūra kyla, vis labiau krečia šiurpas. Evai tenka griebtis 
diplomatinių gudrybių, kad motina sutiktų iš naujo priimti 
gydytoją. Prasimesdama dingstimi, kad „tos profesijos 
žmonės labai įkyrūs" ir kad „ji neturinti pinigų jiems mo
kėti" (nė vienas prancūzų gydytojas neimdavo iš ponios 
Kiuri honoraro), Marija kaip paprastai atsisako gydytojų. 
Ši mokslininkė, pažangos šeimininkė, kaip paprasta vals
tietė iš tolo kratosi gydymo. 

Mariją aplanko profesorius Rego, jis siūlo pasitarti su 
savo draugu daktaru Ravo, o šis rekomenduoja pasikviesti 
profesorių Buleną, miesto ligoninių vyriausiąjį gydytoją. 
Pastarasis, tik žvilgtelėjęs į bekraujį Marijos veidą, įsako: 
„Nesikelti iš lovos! Jums reikalingas poilsis." 

Kiek kartų ponia Kiuri buvo girdėjusi tuos žodžius! Ir 
dabar neima jų į galvą. Vėl dirba Radžio institute, beveik 
kas dieną sunkiai leidžiasi ir kopia laiptais į ketvirtą aukš
tą Betiuno krantinėje. 

Vieną saulėtą 1934 metų gegužės dieną ji dirba fizikos 
kabinete nuo pat ryto ligi pusės keturių, išvargusi liečia 
rankomis mėgintuvėlius ir prietaisus, ištikimus gyvenimo 
palydovus. Keliais žodžiais persitaria su bendradarbiais. 
„Turiu temperatūros,— sukužda.— Važiuosiu namo". 

Marija dar kartą apeina sodą, kur ryškiomis dėmėmis 
šviečia išsiskleidę žiedai. Staiga ji stabtelėja prie paliegu
sio rožių krūmo, pašaukia mechaniką: 
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— Zoržai, žvilgtelėkite į šį krūmą: juo reikia tuojau 
pasirūpinti! 

Prie jos prieina vienas mokinys, maldauja nebebūti lau
ke, kaip galima greičiau važiuoti namo. Ji sutinka, bet, 
prieš lipdama į automobilį, dar sykį atsigręžia ir primena: 

— Zoržai, nepamirškite krūmo... 
Mesdama nerimastingą žvilgsnį į paliegusį augalą, ji 

tarytum atsisveikina su laboratorija. 

* * * 
Ji jau nebesikelia iš lovos. Beviltiška kova su nežino

ma liga, vadinama tai gripu, tai bronchitu, pasmerkia ją 
nemalonioms gydymo procedūroms. Marija netikėtai ir 
labai nuolankiai pasiduoda, sutinka važiuoti į kliniką ir 
atlikti visus tyrimus. Dvi rentgeno nuotraukos, penkios ar 
šešios analizės — ir sukviesti gydytojai pasijunta bejėgiai. 
Nė vienas organas iš pažiūros nepaliestas, jokių ligos po
žymių. Bet kadangi plaučių nuotraukoje matyti surandė-
jimų ir dėmių, rodančių uždegiminį procesą, gydytojai pas
kiria dėti kompresus ir taures. O kai ji, sveikatai nei page
rėjus, nei pablogėjus, grįžta namo į Betiuno krantinę, visi 
aplink ima pakuždomis kalbėti apie sanatoriją. 

Eva nedrąsiai užsimena, kad jai būtina važiuoti sanato
rijom Marija netikėtai sutinka. Ji deda viltis į gryną orą, 
tariasi, kad jai kenkia miesto triukšmas ir dulkės. Kuriami 
įvairūs planai. Eva lydėsianti motiną, pabusianti kartu ke
liąs savaites sanatorijoje, paskui iš Lenkijos atvažiuosią 
Marijos brolis ir sesuo, o rugpjūtį su ja praleisianti Irena. 
Rudenį ji būsianti jau sveika. 

Ligonės kambaryje sėdi Irena ir Frederikas Zolio, 
kalbasi su ponia Kiuri apie laboratorijos darbą, apie vasar
namį So priemiestyje, apie neseniai parašytos knygos 
korektūrą. Jaunas profesoriaus Rego bendradarbis Ježis 
Grikurovas, kuris beveik kas dieną ateina aplankyti ligo
nės, Marijai liaupsina sanatoriją ir jos naudingumą. Eva 
kalba apie naują butą, kokios spalvos išrinko apmušalus, 
drapiruotes. 

Kelissyk ponia Kiuri įdėmiai nužvelgia dukters veidą 
ir kiek šypsodama sako: 

— Gal be reikalo mes taip vargstam... 
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Tokiems atvejams Eva turi pasiruošusi atitinkamų 
prieštaravimų ir s ą m o j ų , šoka raginti darbininkus, kad po
nia Kiuri nusiramintų. Tačiau ji nepuoselėja nė menkiau
sios vilties, jog pavyks permaldauti likimą: nors gydytojai 
nusiteikę anaiptol ne pesimistiškai, o namuose niekas neke
lia panikos, vis dėlto Eva — be jokio pagrindo — tvirtai 
įsitikinusi, jog nelaimė neišvengiama. 

Tomis saulėtomis pernelyg gražaus pavasario dienomis 
Eva ištisas valandas praleidžia šalia neveiklumui pasmerk
tos motinos. Jai atsiskleidžia tyra Mari siela, tauri ir jautri 
širdis, beveik nepakeliamas tokiu metu motinos švelnu
mas, Marija vėl kaip kitados tampa „mieląja Mė". O svar
biausia ji tokia pat, kokia buvo prieš keturiasdešimt še
šerius metus, kai lenkiškai rašė laiškutį savo draugei: 

Žmonės, kurie taip jautriai atsiliepia į kiekvieną menk
niekį kaip aš ir nesugeba įveikti tos įgimtos savybės, turi 
bent jau kaip galima geriau ją slėpti... 

Tie žodžiai — tai šios drovios, be galo jautrios, slėpi
ningos ir lengvai sužeidžiamos sielos išpažintis. Visą savo 
didį ir šlovingą gyvenimą Marija tvardėsi, kad tik neišsi
pasakotų silpnybių, kad tik neištrūktų iš lūpų pagalbos 
šauksmas. 

Ir dabar ji neatveria širdies, nesiskundžia — nebent 
kartais, vos pastebimai. Ji kalbą tik apie ateitį... Apie la
boratorijos ateitį, Varšuvos instituto ateitį, vaikų ateitį: 
tiki, žino, jog Irena ir Frederikas po kelių mėnesių gaus 
Nobelio premiją. Svajoja apie gyvenimą naujame bute (ku
rio veltui laukia) arba So vasarnamyje (kuris niekada ne
bus pastatytas). 

Marija vis labiau silpsta. Prieš ryždamasi vežti motiną 
į sanatoriją, Eva sukviečia keturių medi cinos fakulteto ko
rifėjų — žymiausių Prancūzijos gydytojų — konsiliumą. 
Neminėsiu jų vardų, kad nesusidarytų įspūdis, jog smerkiu 
juos ar atsilyginu nedėkingumu. Pusę valandos jie apžiūri
nėjo ir tyrė moterį, sergančią nesuvokiama liga. Pagaliau 
neryžtingai pareiškė, jog tai tikriausiai tuberkuliozės re
cidyvas, ir nusprendė, kad gydymasis kalnuose nugalėsiąs 
ligą. J ie apsiriko. 

Tragiškai skubotas rengimasis kelionėn. Tausodami 
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Marijos jėgas, artimieji nieko neįsileidžia į namus. Vis dėl
to ponia Kiuri pati nusižengia nurodymui, prašo slapčio
mis atvesti savo bendradarbę ponią Kotel ir duoda potvar
kių: „Aktinį prašom įdėti į sandarų konteinerį ir laikyti 
ten, kol aš sugrįšiu. Pasikliauju jumis. Po atostogų vėl im
simės darbo". 

Nors sveikatos būklė staigiai pablogėja, gydytojai pa
taria važiuoti nedelsiant. Kelionė nenusakomai sunki ir 
varginga. Netoli Sen-Zervė Marija nualpsta traukinyje, 
suglemba ant Evos ir gailestingosios sesers rankų. Kai pa
galiau ji paguldoma gražiausioje Sanselemo sanatorijos 
palatoje, vėl daromi tyrimai, rentgeno nuotraukos: pasiro
do, jog plaučiai niekuo dėti, kelionė buvo beprasmiška. 

Temperatūra prašoka keturiasdešimt laipsnių. To neį
manoma nuslėpti, nes Marija su mokslininkės kruopštumu 
pati žiūri į termometrą. Ji beveik nieko nesako, bet jos 
akyse atsispindi siaubas. Profesorius Rošas, skubiai iš
kviestas iš Ženevos, sulygina paskutiniųjų dienų kraujo 
analizės rezultatus ir pastebi staigų baltųjų ir raudonųjų 
kraujo kūnelių mažėjimą. Nustato ūminę piktybinę anemi
ją. Ramina Mariją, įsiteigusią sau mintį, jog visa kuo kalti 
tulžies akmenys. Net neketina jos įtikinėti, kad ji klysta, 
priešingai — tvirtina, jog nedarys operacijos, ir skiria ak
tyvų, bet beviltišką gydymą. Tačiau nualintame organizme 
jau gęsta gyvybė. 

Tuomet prasideda nuožmi, siaubinga kova, vadinama 
„sava mirtimi": kūnas nepaprastai įnirtingai priešinasi 
mirčiai. Slaugydama motiną, Eva kovoja taip pat: į ponios 
Kiuri sąmonę, dar visiškai šviesią, nespėjo įsismelkti min
tis apie mirtį. Tad reikia puoselėti tą stebuklą, apsaugoti 
Mariją nuo begalinio sielvarto, kurio nenumalšintų netgi 
nuolankumas likimui. O svarbiausia — reikia palengvinti 
fizinį skausmą, sustiprinti ir kūną, ir dvasią. Jokių sunkiai 
pakeliamų gydymo metodų, jokių kraujo perpylimų, per
nelyg pavėluotų, nereikalingų ir bauginančių. Jokių neti
kėtų šeimos sambūrių mirštančiosios galvūgaly, nes, išvy
dus gimines, siaubinga tiesa smogtų Marijai tiesiai į širdį. 

Visada su dėkingumu minėsiu tuos, kurie padėjo moti
nai tomis tragiškomis dienomis. Daktaras Tobė, sanatorijos 
direktorius, ir daktaras Pjeras Lovi gelbsti Mariją ne tik 
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savo žiniomis. Visas sanatorijos gyvenimas tarytum susto
ja, apmiršta nuo šiurpios žinios: miršta ponia Kiuri. Visur 
matai pagarbą, užuojautą, norą kuo nors pasitarnauti. 
Gydytojai pakaitomis budi Marijos palatoje. Stengiasi ją 
nuraminti, palengvinti jos būklę. Rūpinasi Eva, padeda jai 
tvardytis, meluoti ir, nors ji pati to neprašo, pažada migdo
maisiais numalšinti paskutines Marijos kančias. 

Liepos trečios rytą ponia Kiuri paskutinį kartą pasima
tuoja temperatūrą, drebančia ranka išsiima termometrą ir 
pamato, jog karštis staigiai nukri to — taip paprastai būna 
prieš mirtį. Ji džiugiai nusišypso, kai Eva ima tvirtinti, jog 
tai geras ženklas, jog dabar ji pasveiksianti. Pro atvirą lan
gą Mari žvelgia į saulės nutviekstus kalnus. Jos akyse vil
tis ir gyvenimo geismas. Sako balsu: „Ne vaistai man padė
jo, o grynas oras, kalnai..." 

Merdėdama ji tyliai vaitoja iš skausmo ir lyg stebė
damasi guodžiasi: „Neberandu žodžių... Mintys maišosi..." 
Neištaria nė vieno vardo. Nesišaukia nei vyresniosios duk
ters, iš vakaro atvykusios į Sanselemo kartu su vyru, nei 
Evos, nei artimųjų. Jos galvoje tik pasklidos mintys, susi
jusios su viso gyvenimo darbo sunkumais, kartais išsprūsta 
sakiniai: „Skyrių paragrafai turi būti vienodi... Aš jau gal
vojau apie tą knygą..." 

Pernelyg įdėmiai žiūrėdama į puodelį, mėgina pamaišy
ti arbatą šaukšteliu — ne, ne šaukšteliu, o lyg laboratori
jos mentele,— ir klausia: 

— Tai sutaisyta su radžiu ar su mezotoriu? 
Marija nusišalino nuo žmonių. Amžinai susijungė su 

mylimais „reiškiniais", kuriems paaukojo visą gyvenimą. 
Jos kalba darosi nerišli. Ir staiga, kai vienas gydytojas 

prieina suleisti jai vaistų, Marijai ištrūksta silpnas protesto 
riksmas: 

— Nenoriu. Duokit man ramybę! 

>(c >Įc ^ 
Paskutinėmis gyvenimo valandomis pasireiškia visa to 

pažiūrėti gležno organizmo jėga ir stiprybė. Širdis nesus
toja ir atkakliai, nepermaldaujamai plaka pamažu vėstan-
čiame kūne. Dar šešiolika valandų daktaras Pjeras Lovi ir 
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Eva laiko atšalusias tos moters — nei gyvos, nei miru
sios — rankas. Auštant, kai saulė nurausvina snieguotas 
kalnų viršūnes ir pakyla į nuostabiai giedrą dangų, kai 
skaisti didingo ryto šviesa užlieja palatą, lovą, įkritusius 
skruostus, blausias, nieko nereginčias pelenų spalvos akis, 
širdis pagaliau nustoja plakti. 

Mokslas dar turi tarti žodį apie mirusios kūną. Simpto
mai, kraujo pakitimai mokslui žinomoms piktybinėms 
anemijoms nebūdingi. Tikrasis ligos kaltininkas — radis. 

Ponia Kiuri galima laikyti viena iš aukų, nukentėjusių 
nuo ilgo jos vyro ir jos pačios atrastų radioaktyviųjų me
džiagų veikimo,— vėliau rašė profesorius Rego. 

Sanselemo sanatorijoje daktaras Tobė rašo oficialų 
mirties liudijimą: 

Ponia Kiuri mirė Sanselemo 1934 metų liepos ketvirtą 
dieną. Liga — ūminė piktybinė anemija. Kaulų čiulpai ne-
sureagavo tikriausiai dėl degeneracijos, įvykusios nuo il
galaikio radioaktyviųjų spindulių veikimo. 

Žinia apie Marijos Kiuri mirtį išeina už nutilusios sa
natorijos sienų, pasklinda po pasaulį, šen bei ten sukelia 
skausmą: Varšuvoje — Heliai; Berlyne, į Prancūziją sku
bančiame traukinyje,— Juzefui Sklodovskiui ir Broniai, 
Broniai, kuriai taip ir nepavyko laiku atvykti į Sanselemo 
ir paskutinį kartą išvysti mielą veidą; Monpeljė — Žakui 
Kiuri, Londone — poniai Meloni, Paryžiuje — ištikimiems 
draugams. 

Radžio instituto laboratorijoje prie savo prietaisų rauda 
jauni mokslininkai. Vienas mėgstamiausių Marijos moki
nių Zoržas Furnjė vėliau parašys: „Mes netekome visko". 

Be jokių skausmų, be jokių rūpesčių, abejinga šlovei 
ponia Kiuri ilsisi savo lovoje, Sanselemo sanatorijoje, tuo
se namuose, kur tokie pat kaip ji mokslo žmonės, ištiki
mi savo pareigai ir pašaukimui, ligi paskutinės valandos 
gynė ją nuo mirties. Nė vienas svetimas žmogus nesu
d r u m s — net žvilgsniu — jai ramybės. Nė vienas smal
suolis nesužinos, kokia ji buvo nežemiškai graži, atsisvei
kindama su šiuo pasauliu. Balta nuo galvos iki kojų, žila
plaukė, romiu, rimtu ir ryžtingu it riterio veidu, aukšta 
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iškilia kakta — pats grožio ir taurumo įsikūnijimas. 
Jos šiurkščios, pūslėtos, radžio apdegintos rankos jau 

nebevirpa nuo nervinio tiko. Jos guli ištiestos ant drobulės, 
sustingusios ir siaubingai nejudrios. 

Rankos, kurios šitiek daug dirbo. 
1934 metų liepos šeštą, penktadienį, vidurdienį, ponia 

Kiuri kukliai persikelia į mirusiųjų buveinę — be kalbų, 
be procesijų, be politinių veikėjų, be oficialių pareigūnų 
atsisveikinimo kalbų. Artimieji, draugai, bendradarbiai 
palaidoja Mariją So kapinėse. Jos karstas pastatomas ant 
Pjero Kiuri karsto. Bronia ir Juzefas meta į kapo duobę po 
saują žemių, atvežtų iš Lenkijos. Akmeniniame antkapyje 
dar vienas įrašas: Marija Kiuri-Sklodovska, 1867—1934. 

Po vienerių metų išeina knyga, kurią Marija baigė prieš 
pat mirtį,— paskutinis mokslininkės žodis „įsimylėjusiam 
fiziką" jaunimui. 

Radžio institute, tebedirbusiame ankstesniu tempu, tas 
storas veikalas pilkais aptaisais nukeliavo į šviesią biblio
teką ir buvo padėtas į lentyną tarp kitų mokslinių knygų. 
Viršelyje — autorius: Ponia Kiuri, Sorbonos universiteto 
profesorė. Nobelio premijos laureatė už fizikos darbus. 
Nobelio premijos laureatė už chemijos darbus. 

Antraštėje — vienas žodis: RADIOAKTYVUMAS. 



MARIJOS KIURI GYVENIMO IR VEIKLOS 
PAGRINDINES DATOS 

1867 m. — Varšuvoje, mokytojo Vladyslavo Sklodovskio 
lapkričio 7 šeimoje, gimsta penktas vaikas — duktė Marija. 
1883 m. birželis — Marija Sklodovska aukso medaliu baigia Varšu

vos gimnaziją. 
1884 m. — Po vienerių metų atostogų šešiolikametė Marija 

Sklodovska ima verstis privačiomis pamokomis. 
Aktyviai dalyvauja „Laisvojo universiteto" veik
loje. 

1885 1891 m. — Norėdama padėti seseriai Broniai, išvykusiai 
mokytis į Paryžių, Marija Sklodovska tarnauja 
guvernante turt ingose šeimose. Savarankiškai 
studijuoja, moko rašto valstiečių vaikus. Grįžusi 
į Varšuvą, savarankiškai dirba „Pramonės ir žem
dirbystės muziejaus" laboratorijoje. Išvyksta į 
į Paryžių. 

1891—1894 m. — Marija Sklodovska studijuoja Sorbonos universi
tete, Gamtos mokslų fakultete. Gauna du licen
ciâtes diplomus — fizikos ir matematikos. 

1895 m. birželio 26 — Marija Sklodovska susituokia su Pjeru Kiuri. 
Marija pradeda dirbti Pjero Kiuri laboratorijoje. 

1897 m. rugsėjo 12 — Marijai Kiuri gimsta pirmoji duktė — būsimoji 
Nobelio premijos laureatė Irena Zolio-Kiuri. Ma
rija Kiuri pradeda tirti A. Bekerelio 1896 m. 
atrastą radioaktyvumo reiškinį. Nustato, jog 
urano junginių spinduliavimas — urano atomų 
savybė. 

1898 m. — Marija Kiuri pastebi, jog kai kurių mineralų, 
turinčių urano ir torio, radioaktyvumas daug 
stipresnis, negu ji tikėjosi. Ji daro prielaidą, jog 
tie mineralai turi savo sudėtyje naują radioak
tyvų elementą. Sutuoktiniai Kiuri bendradar
biaudami atranda polonį (liepos mėnesį) ir radį 
(gruodžio mėnesį). 

1899—1900 m. — Pjeras ir Marija Kiuri toliau tiria radioaktyvumą. 
Nustato, jog radis skleidžia trijų rūšių spindu
lius — a, p, y. Atsisako Ženevos universiteto 
pasiūlymo. Pjeras ima dėstyti Sorbonoje, Mari
ja — Sevre. 

1900—1906 m. — Grynųjų radžio druskų gavimas. Radžio fiziolo
ginio poveikio žmogaus organizmui atradimas. 
Marija Kiuri skelbia kelis mokslinius darbus 
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apie radioaktyvumą. Radį pradeda tirti žymiausi 
pasaulio mokslininkai. Pjerui ir Marijai Kiuri ir 
Anri Bekereliui skiriama Nobelio premija fizikos 
srityje (1903 m.). Londono Karališkoji draugija 
apdovanoja Pjerą ir Mariją Kiuri Deivio medaliu. 

1906 m. 
balandžio 19 — Tragiška Pjero Kiuri mirtis. Nacionalinis gedulas. 
1906 m. gegužės 13 — Marija Kiuri skiriama Sorbonos universiteto 

Gamtos mokslų fakulteto profesore — pirmą kar
tą Prancūzijos aukštojo mokslo istorijoje mo
teris tampa profesore. 

j g 0 6 i g i4 m — Marija Kiuri tęsia mokslo tiriamąjį darbą, nu
trukusį po Pjero mirties, dėsto Sorbonoje ir 
Sevre. Parengia ir skaito pirmą ir vienintelį 
pasaulyje paskaitų kursą apie radioaktyvumą. 
Redaguoja ir išleidžia „Pjero Kiuri darbus". Ma
rijai Kiuri suteikiama Nobelio premija už chemi
jos darbus (1911 m.). Šmeižto kampanija prieš 
Mariją Kiuri. Sunki liga. Radžio instituto sta
tyba. 

1914—1918 m. — Karas. Marija Kiuri paruošia du šimtus dvidešimt 
kilnojamųjų ir stacionarių Rentgeno įrenginių. 
Radžio emanacijos panaudojimas medicinoje. 

1918—1934 m. — Marija Kiuri tęsia mokslo tiriamąjį darbą Radžio 
institute. Triumfinės išvykos į užsienį. Visuome
ninė veikla. Radžio instituto įsteigimas Varšuvoje. 
Marijos Kiuri dukters Irenos ir žento Frederiko 
2olio mokslinio darbo laimėjimai. Marija Kiuri 
išrenkama TSRS Mokslų akademijos garbės nare 
(1926 m.). Sunki mokslininkės liga. 

1934 m. liepos 4 — Marijos Kiuri mirtis. 



PREMIJOS 

1898 m. Zenjė premija, Paryžiaus Mokslų akademija. 
1900 m. Zenjė premija, Paryžiaus Mokslų akademija. 
1902 m. Zenjė premija, Paryžiaus Mokslų akademija. 
1903 m. Nobelio premija už fizikos darbus (drauge su A. Bekereliu ir Pje

ru Kiuri). 
1904 m. Ozirio premija (paskirta Paryžiaus Spaudos sindikato; drauge su 

M. E. Branli). 
1907 m. Ektono premija, Didžiosios Britanijos Karališkoji draugija. 
1911 m. Nobelio premija už chemijos darbus. 
1921 m. Elenos Ričards premija už mokslinius tyrimus. 
1924 m. Markizo d'Aržantejo 1923 metų Didžioji premija ir bronzos 

medalis, Nacionalinės pramonės skatinimo draugija. 
1931 m. Kemerono premija, paskirta Edinburgo universiteto. 

MEDALIAI 

1903 m. Bertlo medalis (drauge su Pjeru Kiuri). 
1903 m. Paryžiaus miesto garbės medalis (drauge su Pjeru Kiuri). 
1903 m. Deivio medalis, Londono Karališkoji draugija (drauge su Pjeru 

Kiuri). 
1904 m. Mateučio medalis, Italų Mokslų akademija (drauge su Pjeru Kiu

ri). 
19Ö8 m. Kulmano didysis aukso medalis, Lilio pramonės draugija. 
1909 m. Elioto Kresono aukso medalis, Franklino institutas. 
1910 m. Alberto medalis, Londono Karališkoji meno draugija. 
1919 m. Ispanijos karaliaus Alfonso XII Didžiojo kryžiaus ordinas. 
1921 m. Bendžamino Franklino medalis, Amerikos filosofijos draugija, 

Filadelfija. 
1921 m. Džono Skoto medalis, Amerikos filosofijos draugija, Filadelfija. 
1921 m. Nacionalinio visuomeninių mokslų instituto aukso medalis, Niu

jorkas. 
1921 m. Viljamo Gibso medalis, Amerikos chemijos draugija, Čikaga. 
1924 m. Rumunijos vyriausybės pirmos klasės medalis už nuopelnus, dip

lomas ir aukso medalis. 
1922 m. Siaurės Amerikos radiologijos draugijos aukso medalis. 
1929 m. Niujorko miesto moterų klubo federacijos medalis. 
1931 m. Amerikos radiologijos koledžo medalis. 

GARBĖS VARDAI 

1904 m. Maskvos imperatoriškosios gamtos mokslų, antropologijos ir 
etnografijos bičiulių draugijos garbės narė. 
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1904 m. Didžiosios Britanijos karališkosios draugijos garbės narė. 
1904 m. Londono chemijos draugijos užsienio narė. 
1904 m. Batavijos filosofijos draugijos narė korespondentė. 
1904 m. Meksikos fizikos draugijos garbės narė. 
1904 m. Meksikos mokslų akademijos garbės narė. 
1904 m. Varšuvos pramonės ir prekybos skatinimo draugijos garbės narė. 
1906 m. Argentinos mokslinės draugijos narė korespondentė. 
1907 m. Olandijos mokslų akademijos užsienio narė. 
1907 m. Edinburgo universiteto teisės daktarė honoris causa. 
1908 m. Sankt-Peterburgo imperatoriškosios mokslų akademijos narė 

korespondentė. 
1908 m. Braunšveigo gamtos mokslų draugijos garbės narė. 
1909 m. Ženevos universiteto medicinos daktarė honoris causa. 
1909 m. Bolonės mokslų akademijos narė korespondentė. 
1909 m. Čekų mokslo, li teratūros ir meno akademijos užsienio narė ko

respondentė. 
1909 m. Filadelfijos farmacijos koledžo garbės narė. 
1909 m. Krokuvos mokslų akademijos aktyvioji narė. 
1910 m. Čilės mokslų akademijos narė korespondentė. 
1910 m. Amerikos filosofijos draugijos narė. 
1910 m. Švedijos karališkosios mokslų akademijos užsienio narė. 
1910 m. Amerikos chemijos draugijos narė. 
1910 m. Londono fizikos draugijos garbės narė. 
1911 m. Londono fizikos tyrimų draugijos garbės narė. 
1911 m. Portugalijos mokslų akademijos užsienio narė korespondentė. 
1911 m. Mančesterio universiteto mokslų daktarė honoris causa. 
1912 m. Belgijos chemijos draugijos garbės narė. 
1912 m. Sankt-Peterburgo imperatoriškojo eksperimentinės medicinos 

instituto narė bendradarbė. 
1912 m. Varšuvos mokslinės draugijos tikroji narė. 
1912 m. Lembergo universiteto filosofijos garbės narė. 
1912 m. Varšuvos fotografų draugijos narė. 
1912 m. Lembergo politechnikos mokyklos garbės daktarė. 
1912 m. Vilniaus miesto mokslo bičiulių draugijos garbės narė. 
1913 m. Amsterdamo karališkosios mokslų akademijos ypatingoji narė 

(matematikos ir fizikos skyrius). 
1913 m. Birmingamo universiteto garbės daktarė. 
1914 m. Edinburgo mokslų ir meno draugijos garbės narė. 
1914 m. Maskvos universiteto fizikos ir medicinos draugijos garbės narė. 
1914 m. Kembridžo filosofijos draugijos garbės narė. 
1914 m. Maskvos mokslų instituto garbės narė. 
1914 m. Londono higienos instituto garbės narė. 
1914 m. Filadelfijos gamtos mokslų akademijos narė korespondentė. 
1918 m. Ispanijos karališkosios medicininės elektrologijos ir radiologi

jos draugijos garbės narė. 
1919 m. Ispanijos karališkosios gydomosios elektrologijos ir radiologi

jos draugijos garbės pirmininkė. 
1919 m. Madrido Radžio instituto garbės direktorė. 
1919 m. Varšuvos universiteto garbės profesorė. 
1919 m. Lenkijos chemijos draugijos narė. 
1920 m. Danijos karališkosios mokslų ir l i teratūros akademijos ordina

rinė narė. 
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1921 m. Jeilio universiteto mokslų daktarė honoris Causa. 
1921 m. Čikagos universiteto mokslų daktarė honoris causa. 
1921 m. Siaurės vakarų universi teto (JAV) mokslų daktarė honoris 

causa. 
1921 m. Smito koledžo mokslų daktarė honoris causa. 
1921 m. Velzlio koledžo mokslų daktarė honoris causa. 
1921 m. Pensilvanijos moterų medicinos koledžo garbės daktarė. , 
1921 m. Kolumbijos universiteto mokslų daktarė honoris causa. 
1921 m. Pitsburgo universiteto teisės daktarė honoris causa. 
1921 m. Pensilvanijos universi teto teisės daktarė honoris causa. 
1921 m. Bufalo gamtos mokslų draugijos garbės narė. 
1921 m. Niujorko mineralogijos klubo garbės narė. 
1921 m. Šiaurės Amerikos radiologijos draugijos garbės narė. 
1921 m. Naujosios Anglijos (JAV) chemijos dėstytojų draugijos garbės 

narė. 
1921 m. Amerikos gamtos mokslų istorijos muziejaus garbės narė. 
1921 m. Niū Džersio chemijos draugijos garbės narė. 
1921 m. Pramoninės chemijos draugijos garbės narė. 
1921 m. Kristianijos, akademijos narė. 
921 m. Nokso meno ir mokslų akademijos garbės narė. 
921 m. Amerikos radžio draugijos garbės narė. 
921 m. Skandinavijos gydomosios radiologijos draugijos garbės narė. 
921 m. Niujorko prancūzų susivienijimo garbės narė. 
922 m. Paryžiaus medicinos akademijos laisvoji narė korespondentė. 
922 m. Belgijos rusų akademinės grupės garbės narė. 
923 m. Rumunijos balneologijos ir klimatologijos draugijos garbės narė. 
923 m. Edinburgo universiteto teisės daktarė honoris causa. 
[923 m. Prahos matematikų ir fizikų draugijos garbės narė. 
1924 m. Varšuvos miesto garbės pilietė. 
1924 m. Varšuvos lenkų chemikų draugijos garbės narė. 
1924 m. Krokuvos universiteto medicinos daktarė honoris causa. 
924 m. Krokuvos universi teto filosofijos daktarė honoris causa. 
924 m. Rygos miesto garbės pilietė. 
924 m. Atėnų fizikos mokslinių tyrimų draugijos garbės narė. 
925 m. Liublino medikų draugijos garbės narė. 
926 m. Romos „Pontificia Tiberina" ordinarinė narė. 
926 m. San Paulo (Brazilija) chemikų draugijos garbės narė. 
L926 m. Brazilijos mokslų akademijos narė korespondentė. 
:926 m. San Paulo (Brazilija) farmacininkų ir chemikų draugijos garbės 

narė. 
926 m, Brazilijos farmacininkų susivienijimo garbės narė. 
;926 m. Varšuvos politechnikos aukštosios mokyklos chemijos fakul

teto garbės daktarė. 
1926 m. TSRS mokslų akademijos garbės narė. 
1927 m. Maskvos Mokslų akademijos garbės narė. 
1927 m. Bohemijos li teratūros ir mokslų draugijos užsienio narė. 
927 m. Siaurės Amerikos visuotinės medikų draugijos garbės narė. 
927 m. Naujosios Zelandijos instituto garbės narė. 
929 m. Poznanės mokslo bičiulių draugijos garbės narė. 
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1929 m. Glazgo universiteto teisės daktarė honoris causa. 
1929 m. Glazgo miesto garbės pilietė. 
1929 m. Šv . Lauryno universi teto (JAV) mokslų daktarė honoris causa. 
1929 m. Niujorko medicinos akademijos garbės narė. 
1929 m. Amerikos lenkų medikų draugijos garbės narė. 
1930 m. Prancūzų mokslininkų ir išradėjų draugijos garbės narė. 
1931 m. Ž e n e v o s pasaulinės taikos lygos garbės narė. 
1931 m. Amerikos radiologijos koledžo garbės narė. 
1931 m. Madrido gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų ir fizikos akademijos 

užsienio narė korespondentė. 
1932 m. Halės vokiečių gamtos mokslų akademijos narė. 
1932 m. Varšuvos medikų draugijos garbės narė. 
1932 m. Č e k o s l o v a k i j o s chemikų draugijos garbės narė. 
1933 m. Britų radiologijos instituto ir rentgenologų draugijos garbės narė. 



KNYGOJE M I N I M I MOKSLO, LITERATŪROS IR 
MENO VEIKĖJAI 

Emilis AMAGA (1841—1915) — prancūzų fizikas, Prancūzų akademijos 
narys nuo 1902 m. 

Polis APELIS (1855—1930) —prancūzų matematikas, Prancūzų akademi
jos prezidentas nuo 1914 m. 

Anri BEKERELIS (1852—1908) — prancūzų fizikas, Nobelio premijos 
laureatas. 

Pjeras BERAS (1833—1886) — prancūzų fiziologas ir politinis veikėjas. 
Anri BERGSONAS (1859—1941) — prancūzų filosofas, Nobelio premijos 

laureatas (1927). 
Klodas BERNARAS (1813—1878) — prancūzų fiziologas. 
Marselenas BERTLO (1827—1907) — prancūzų chemikas ir politinis vei

kėjas. 
Luji BLANAS (1811—1882)—prancūzų utopinis socialistas, istorikas, 

žurnalistas, 1848 m. revoliucijos veikėjas. 
Liudvigas BOLCMANAS (1844—1906) — Austrijos fizikas. 
Emilis BORELIS (1871 —1956) — prancūzų matematikas ir politinis veikė

jas. 
Georgas BRANDESAS (1842—1927) — danų kritikas ir publicistas. 
Eduaras BRANLI (1844—1940) — prancūzų fizikas. 
Sarlis BUSARAS (1837—1915) — prancūzų medikas, Prancūzų akademijos 

narys nuo 1873. 
Gastonas DARBU (1842—1917) — prancūzų matematikas. 
Andrė DEBJERNAS (1874—1949) — prancūzų chemikas, drauge su M. 

Kiuri išskyręs radį ir atradęs aktinį. 
2iulis DESTRĖ (1863—1936) — belgų rašytojas ir politinis veikėjas. 
Sarlis FRIDELIS (1832—1899) —prancūzų chemikas organikas ir mine

ralogas. 
Zoržas JURBENAS (1872—1938) — prancūzų chemikas. 
Viljamas KELVINAS (1824—1907) — anglų mokslininkas, išradęs galva-

nometrą ir elektrometrą. 
Ogiustas KONTAS (1798—1857) — prancūzų filosofas. 
Viljamas KRUKSAS (1832—1919) — anglų fizikas ir chemikas. 
Antuanas Loranas de LAVUAZJĖ (1743—1794)—prancūzų chemikas, 

konstitucinės monarchijos šalininkas. Revoliucinio tribunolo sprendi
mu nubaustas mirties bausme. 

Polis LANZEVENAS (1872—1946) — prancūzų fizikas. 
Luji LAPIKAS (1866—1952) — prancūzų fiziologas. 
Gabrielis LIPMANAS (1845—1921) — prancūzų fizikas optikas, Nobelio 

premijos laureatas (1908). 
Polis PENLEVĖ (1863—1933) — prancūzų matematikas ir politinis veikė

jas. 
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reatas (1926 m.). 
Emilis PIKARAS (1856—1941) — prancūzų matematikas. 
Anri PUANKARĖ (1854—1912) — prancūzų matematikas. 
Luji PUANKARĖ (1862—1920) — prancūzų fizikas. 
Viljamas REMZIS (1852—1916) — anglų chemikas, Nobelio premijos 

laureatas (1904), atradęs helį, argoną ir kitas retąsias dujas. 
Ernestas REZERFORDAS (1871—1937) — anglų fizikas, Nobelio pre

mijos laureatas (1908). 
Emilis RU (1853—1933) — prancūzų gydytojas mikrobiologas. 
Džozefas Džonas TOMSONAS (1856—1940) — anglų fizikas, Nobelio pre

mijos laureatas (1906). 
Dezirė ZERNE (1834—1910) — prancūzų chemikas ir fizikas mechanikas. 

Žanas PERENAS (1870—1942) — prancūzų fizikas, Nobelio premijos lau-
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