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Серія заснована у 2014 році та регу-
лярно доповнюється новинками. Усі 
книжки серії є бест селерами. Книжки 
серії здобули номінацію у всеукраїн-
ському рейтингу «Книжка року 2017»
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Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проект, який спри-
яє набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюючій і доступній 
формі, що робить сам процес читання ненудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів та відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, які допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити 
у свій успіх!

Марія Кюрі
«У житті немає нічого, чого 
варто було б боятися, є тільки 
те, що потрібно зрозуміти»

Марія Кюрі
Юлія Потерянко
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Завдяки серії книг «Ви-
датні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
справді потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання та-
ких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми ді-
тьми, нехай вони відчувають, як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, 
а  з  такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних осо-
бистостей. А для дитини це чудо-
ва мандрівка по життю хлопчика 
чи дівчинки, котрі в кінці розпо-
віді стають людьми, які увійшли 
в  історію. Справді, дуже вдала 
ідея!

Дмитро Карпачов, 

практикуючий психолог, 

телеведучий

Я  раджу цю дитячу серію 
всім СВІДОМИМ бать-
кам! Я  сам читав книж-

ки цієї серії своїм дітям. Вона 
дивовижна! Вона вчить дітей 
правильно жити. Допомагає їм 
зрозуміти складний для них світ. 
Підказує, як можна робити і  як 
не  варто. Дає приклади, як до-
сягати поставлених цілей. Для 
цього в  кожному розділі є під-
готовлені запитання, відповіда-
ючи на  які дитина запам’ятовує 
найголовніше та  робить власні 
висновки. Обов’язково читай-
те своїм дітям! Читайте разом 
з ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та  основа 
для великих досягнень у  житті! 
Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 

батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 

особистості та бізнесу, 

автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»

БІОГРА
ДЛЯ ДЮлія Потерянко

Альберт 
Ейнштейн

ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ





Марія 
Кюрі

Юл�я П��е�янк�

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ

К И Ї В

А Г Е Н Ц І Я  « I P I O »
2 0 1 8



УДК-�53/54-051(44)(092)(02.053.5)�

П64

Потерянко Юлія
П64�� Марія�Кюрі�/�Юлія�Потерянко�–�К.:�«Агенція�«IPIO»,�2018.�–�176�c.,�

іл.�–�(Видатні�особистості.�Біографічні�нариси�для�дітей)�

ISBN�978-617-7453-56-6�

Серія�«Видатні�особистості.�Біографічні�нариси�для�дітей»�розповідає�про�
найвідоміших� геніїв� в� історії.� Їх� приклад� допоможе� вашим� дітям� навчити-
ся�досягати�поставленої�мети,�долати�труднощі,�завжди�вірити�у�себе�та�свій�
талант.�В�цій�книжці�історія�найвідомішої�жінки�в�історії�науки�–�фізика�та�
хіміка,�двічі�лауреатки�Нобелівської�премії�–�Марії�Склодовської-Кюрі.�Фран-
цузька� вчена� польського� походження� подолала� непростий� шлях� до� вершин�
знання�та�незважаючи�на�труднощі�стала�найвідомішою�жінкою-науковцем.�
Її�історія�життя�вчить:�не�зважати�на�соціальний�статус,�місце�народження�та�
свою�стать,�а�бути�впевненим,�що�віра�у�себе�та�наполегливість�здатні�здолати�
будь-які�перепони�на�шляху�до�успіху.�Досягнення�залежать�від�визначення�
своєї�мрії,�тому�завжди�треба�шукати�будь-які�можливості�для� її�втілення.��
А� якщо� правила� заважають� досягати� своїх� цілей,� то� варто� змінювати� пра-
вила,� а� не� цілі.� Важливо� пам’ятати,� що� навіть� найменша� здогадка� може�
стати�основою�величезного�прориву,�головне�не�зупинятись�і�довести�розпо-
чате�до�кінця.

Ця� книжка� –� частина� унікального� проекту,� з� якого� ви� та� ваші� діти�
дізнаетесь�про�найцікавіше�з�життя�відомих�вчених,�винахідників,�акторів,�
політиків,�а�також�весело�та�цікаво�проводити�час�разом�з�дітьми.

УДК�-�53/54-051(44)(092)(02.053.5)

Усі� права� захищено.� Жодну� частину� цієї�
книжки�не�може�бути�відтворено�без�письмо-
вого�дозволу�власника�авторських�прав.

ISBN�978-617-7453-56-6� ©�Видавництво�«Агенція�«IPIO»
� ©�Олена�Марчишина,�ілюстрації



ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Перед� вами� книжка� із� серії� мотивувальних� біографій�
найуспішніших�людей.�Її�можуть�читати�як�діти,�так�і�до-
рослі.�Це�незвичайна�серія.�Вона�написана�в�захопливій�
і� доступній� формі.� Головні� герої� книжок� –� відомі� особи-
стості,�які�досягли�видатних�результатів�завдяки�наполег-
ливій�праці�та�невичерпній� вірі�у� свої�сили.�Наприкінці�
кожного�розділу�–�запитання,�які�допоможуть�дитині�зро-
зуміти�й�запам’ятати�найважливіше.

Книжки� серії� «Видатні� особистості.� Біографічні� нари-
си�для�дітей»�навчать�дитину�досягати�цілей,�не�боятися�
труднощів,�ніколи�не�здаватися�та�завжди�вірити�в�успіх!

Марія� Кюрі� –� найвідоміша� жінка-науковець� в� облас-
ті�фізики�та�хімії,�лауреатка�Нобелівської�премії.�На� її�
прикладі�ви�дізнаєтесь�історію�надзвичайну�історію�про�
шлях� від� маленької� наполегливої� дівчинки� до� жінки,�
яка�незважаючи�на�труднощі�подолала�непростий�шлях�
та�втілила�свою�мрію.

Пам’ятайте:� батьківське� читання� –� один� із� найбільш�
емоційних�та�пам’ятних�моментів�для�дітей.�Коли�ви�чи-
таєте�дитині�–�вона�відчуває�ваші�турботу�й�любов.

Любіть�своїх�дітей!�Говоріть�їм�про�це!�Вони�дуже�цього�
потребують...
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СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ»

Мудрість� багатьох� поколінь� доводить,� що� найголовніше�
завдання� батьків� –� допомогти� дитині� піднятися� на� її� власну�
гору,�реалізувати�її�особисте�життєве�завдання.�Книжкова�се-
рія�«Видатні�особистості.�Біографічні�нариси�для�дітей»�допо-
може�дитині�підкорити�будь-які�вершини.

Видано� чимало� біографій� про� життя� відомих� людей.� Але�
наші�історії�особливі�тим,�що�написані�«мовою�дитини»�та�від-
повідають�потребам�сучасного�покоління.�

Кожен� із� батьків� мріє� виростити� свою� дитину� щасливою�
й� успішною.� Освіта� посідає� в� цьому� процесі�чи�не� найважли-
віше� місце.�Проте�варто� пам’ятати,�що�дитині�дуже�важливо�
отримувати� позитивні� емоції� в� процесі� навчання.� Саме� тоді�
вона� по-справжньому� захопиться� знаннями� і� зможе� вивчити�
необхідне.

Зазвичай�дітям�не�надто�подобається�вчитися,�щось�зубри-
ти.�Вони�люблять�поринати�у�світ�пригод�із�новими�героями,�
співпереживати�їм,�учитися�разом�із�ними�й�долати�перешко-
ди.�То�запросіть�ваших�дітей�у�таку�пригоду!

Книжки� серії� «Видатні� особистості.� Біографічні� нариси�
для� дітей»� –� це� найкращий� спосіб� познайомитися� з� наукою,�
історією,� досягненнями� людства� та� світовими� відкриттями.�
На�прикладі�великих�особистостей�та�відомих�вчених�ці�книж-
ки� дають� зрозуміти,� що� визначний� успіх� не� приходить� сам�
по�собі,�він�підвладний�лише�тим,�хто�багато�та�плідно�працює.�
Не�варто�кожну�невдачу�розцінювати�як�провал,�адже�будь-яка�
невдала�спроба�–�це�ще�один�крок,�який�наближає�до�мрії.

У� дорослому� віці� ми� приймаємо� обставини� такими,� яки-
ми�вони�є.�Частіше�змінюємо�ставлення�до�ситуації.�Та�не�всі�
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здатні�змінити�себе�або�саму�ситуацію.�Унікальні�книги-біогра-
фії�допоможуть�дитині�зростати�впевненим�лідером�із�власною�
думкою�і�поглядами�на�світ.�А�батьків�надихнуть�на�нові�ідеї,�
досягнення�та�втілення�цілей.�І�головне�–�допоможуть�бути�для�
своєї�дитини�найкращим�батьком�чи�матір’ю.

У�кінці�кожного�розділу�є�вправи-запитання.�Вони�допо-
можуть�запам’ятати�все�головне�й�цікаве.�А�також�наштовх-
нуть� на� роздуми,� як� стати� першим� у� своїй� справі,� так� як� це�
зробили�Коко�Шанель,�Стів�Джобс,�Альберт�Ейнштейн,�Блез�
Паскаль,�Нікола�Тесла,�Маргарет�Тетчер.

Крім� того,� книжки� серії� «Видатні� особистості.� Біографіч-
ні�нариси�для�дітей»�надихають�проводити�вільний�час�разом�
із�усією�родиною.�Адже�спільне�читання�дає�змогу�щиро�гово-
рити�з�дитиною�про�важливе,�зміцнює�стосунки�із�нею�і�додає�
любові�до�книг.�Читайте�та�надихайтеся!
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ВСТУП
Всі�ми�живемо,�керуючись�певними�правилами�і�зако-

нами.�Вони�є�основою�нашого�світу,�допомагають�не�втра-
тити�контроль�у�складних�ситуаціях.�Але�рано�чи�пізно�
постає� людина,� яка� мислить� і� діє� сміливіше,� виходить�
за�межі�цих�законів�і�правил.�І�часто�ця�особистість�своїми�
вчинками�змінює�світ�на�краще�–�відкриває�в�ньому�нові�
можливості.

Героїня� цієї� книжки,� польська� та� французька� вче-
на� Марія� Склодовська-Кюрі,� була� однією� з� таких� людей.�
За�часів,�коли�вважалося,�що�науку�здатні�творити�самі�
лише� чоловіки,� вона� власним� прикладом� довела,� що� ді-
вчата� можуть� не� просто� отримувати� шкільну� освіту.� Ді-
вчата� можуть� набагато� більше:� здійснювати� величезні�
відкриття,�змушувати�їх�слугувати�на�благо�людства�і�ні-
чого�не�вимагати�натомість.�Свою�роботу�Марія�в�одному�
з�листів�порівнювала�з�працею�гусениці�шовкопряда,�яка�
тільки�тоді�перетвориться�на�метелика,�коли�буде�завзято�
робити�свою�справу�незалежно�від�обставин,�у�яких�вона�
з’явилася�на�світ.

То�давайте�ж�дізнаємося,�якою�була�історія�найвідомі-
шої�в�світі�жінки-вченого!
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ  
В якому у сім’ї 
Склодовських 
з’являється на світ 
незвичайна дівчинка 
Марія



Як бачимо, нікому з нас життя легко 
не дається. Отже, потрібно виявляти 
наполегливість, а головне – впевненість 
у собі.

(Марія Кюрі про сенс життя)

На�берегах�річки�Вісли�розташувалося�місто�Вар-
шава� –� столиця� країни� Польщі.� Мешканці� Вар-
шави�безмежно�закохані�у�своє�місто�і�його�істо-
рію.� Після� бомбардувань� Другої� світової� війни,�

які� знищили� дуже� багато� історичних� будівель,� жителі�
відбудували� його� заново� точно� таким,� яким� воно� було�
за�старих�часів.�Є�тут�і�королівський�палац,�і�президент-
ський,�і�музеї�(до�них�ми�повернемося�пізніше),�і�ратуша�
з�високою�вежею.�А�на�ринковій�площі�стоїть�статуя�сим-
вола�міста�–�русалки�на�ім’я�Сава.�В�руках�її�щит�і�меч,�
а�на�голові�–�шолом.�Саме�в�одному�з�небагатьох�кварталів�
цього�прекрасного�міста�7�листопада�1867�року�народила-
ся�дівчинка,�про�яку�ви�прочитаєте�в�цій�книжці.�Її�доля�
була�дивовижною,�а�внесок,�який�вона�зробила�в�науку,�–�
просто�величезним.

Крихітці�при�народженні�дали�дуже�красиве�ім’я�–�Ма-
рія-Саломея.�Її�тато,�Владислав�Склодовський,�був�шкіль-
ним�учителем�і�субінспектором�в�гімназії�–�чиновником,�
який� допомагав� стежити� за� порядком� і� оцінками� учнів,�
а�мама,�Броніслава�Склодовська,�колись�утримувала�шко-
лу�для�дівчаток,�але�потім�залишила�роботу�заради�сім’ї.�
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Їй�доводилося�всі�свої�сили,�весь�час�і�любов�віддавати�ді-
тям.�А�дітей�у�Склодовських�було�багато.�Марія�була�най-
молодшою� в� сім’ї.� Старшу� сестру� дівчинки� звали� Зофія�
(вдома�її�звали�Зося),�за�нею�на�світ�з’явився�брат�Юзеф,�
потім�знову�дівчинка,�яку�назвали�на�честь�мами�–�Бро-
ніславою�(а�для�рідних�–�Бронею),�а�за�рік�до�народження�
Марії�народилася�Хелена�(ласкаво�–�Еля).�Тобто,�разом�їх�
було� цілих� п’ятеро!� Тільки� й� встигай� стежити� за� їхніми�
витівками,�перевіряти,�чи�всі�пообідали,�і�чи�не�змерз�хто�
з�малюків.

Молодшу�дочку�–�дівчинку�з�неслухняним�світлим�во-
лоссям�і�напрочуд�розумними�синіми�очима�–�мама�люби-
ла�називати�ніжними�та�смішними�іменами.�Часом�вона�
кликала� дитину� Манею,� часом� зовсім� ласкаво� –� Маню-
сею,�а�іноді�взагалі�Анчупечо.�Це�дотепне�прізвисько�пані�
Броніслава�придумала�для�дівчинки,�коли�та�була�зовсім�
ще�крихіткою�і�лежала�в�колисці.�Ніхто�вже�не�пам’ятав,�
звідки�взялося�це�незграбне�слово,�але�у�всіх�членів�вели-
кої�родини�воно�завжди�викликало�посмішку.

Сім’я�Склодовських�мала�не�великі�статки.�Платні,�яку�
отримував�за�свою�роботу�тато�Владислав,�ледве�вистача-
ло.�Зате�любові�в�сім’ї�було�аж�із�запасом�–�батьки�обож-
нювали� своїх� малюків,� а� діти� міцно� дружили� один� з� од-
ним�і�часто�грали�разом�у�галасливі�ігри.

Мешкали� Склодовські� у� квартирі� при� гімназії,� де� ви-
кладав�тато.�Тому�в�будинку�часто�було�чути�уривки�уро-
ків,�які�читали�вчителі�гімназистам.�Поруч�з�навчальним�
закладом�був�сад,�у�якому�можна�було�скільки�завгодно�
гуляти.� А� влітку� дітей� возили� до� родичів� у� село� –� їсти�
стиглі�ягоди,�купатися�в�річці,�лазити�по�деревах�і�багато�
бігати�босоніж�по�траві.
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Під� час� однієї� з� таких� поїздок� Марія� вперше� виявила�
свій�надзвичайно�гострий�розум.�Її�сестра�Броніслава�(або,�
як� її� називали� вдома,� Броня)� того� літа� саме� вчилася� чи-
тати,�але�їй�це�заняття�здавалося�жахливо�нудним.�Тому�
дівчинка�стала�брати�з�собою�крихітку�Маню,�щоб�грати�
з�нею�у�вчительку.�Броня�напускала�поважного�вигляду,�
як�у�тата,�коли�він�на�роботі,�і�розкладала�перед�сестрою�
цупкі�листки�з�літерами:

–�Дивись,�Маня,�це�літера�«а»,�а�це�літера�«о».
Маленька�уважно�вивчала�позначки�на�листочках�і�під�

наглядом�старшої�сестри�запам’ятовувала�їх�назви.�Їй�дуже�
подобалося,�як�ці�«кракозябри»�утворювали�склади,�а�по-
тім�і�слова.�Не�було�для�маленької�Марії�більш�захопливої�
гри.�На�цілих�кілька�тижнів�вона�забула�і�про�річку,�і�про�
прогулянки�–�настільки�вабило�дівчинку�навчання.

Одного�ранку�батьки�дали�Броні�книжку�і�попросили�її�
прочитати�звідти�маленький�уривок.�Як�вчителі,�вони�пере-
віряли,�чи�добре�вправляється�їхня�дочка�з�навчанням.�Бро-
ня�почала�було�читати,�але�текст�давався�їй�важко�–�вона�
збивалася,�затиналася,�читала�по�складах�і�дуже�нервувала.�
Мані�стало�так�шкода�розгублену�сестру,�що�вона�вирішила�
їй�допомогти.�Маленька�вихопила�книжку�і�майже�як�до-
росла�швидко,�зовсім�без�помилок�прочитала�цілий�рядок.

Останні� слова� дівчинка� дочитувала� у� повній� тиші.�
Мама�з�татом�були�приголомшені�–�вони�зовсім�не�очіку-
вали,�що�їхня�смішна�крихітка�Анчупечо,�якій�було�тоді�
всього� чотири� роки,� вже� встигла� навчитися� читати.� До-
рослі�ще�не�займалися�з�нею�цією�наукою.�Те,�що�сталося,�
було�для�них�справжнім�маленьким�дивом.

Маня� ж,� навпаки,� дуже� зніяковіла.� Їй� здалося,� що� вона�
зробила�щось�неправильно,�раз�батьки�дивляться�на�неї�так�
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пильно.� Дівчинка� випустила� з� рук� книгу� і� розплакалася.�
Вона� весь� час� повторювала,� що� просить� вибачення� за� себе�
і�за�сестру.�Маня�була�не�винна,�що�так�вийшло�–�просто�їй�
було� дуже� легко� і� цікаво� запам’ятовувати� букви� і� склада-
ти�їх�у�слова.�Але�мама�і�тато�насправді�зовсім�не�сердилися�
на�свою�молодшу�доньку.�Навпаки,�вони�дуже�пишалися�тим,�
що�у�них�підростає�така�надзвичайно�розумна�і�самостійна�ді-
вчинка.�Хоча�і�не�відразу�змогли�повірити�в�те,�що�сталося.

Коли�восени�Склодовські�повернулися�до�Варшави,�Ма-
нюся�почала�потихеньку�читати�книжки,�які�траплялися�
їй�під�руку,�і�які�їй�–�чотирирічній�крихітці�–�були�цікаві.�
Мама� трохи� хвилювалася� через� це� захоплення� доньки� –�
тоді�не�прийнято�було,�щоб�дівчатка�отримували�серйозну�
освіту,� але� все� ж� потай� захоплювалася� тим,� якою� тяму-
щою�зростає�її�Анчупечо.

Запитання
  Як називається місто, в якому народилася Марія 
Склодовська-Кюрі? В якій країні воно розташоване? 
Як називається річка, що тече в ньому?

  Скільки дітей було в родині Склодовських? Як їх 
звали?

  Які прізвиська дала Марії мама?

  Хто навчив дівчинку читати?
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ  
В якому ми дізнаємося, 
якою дружною була сім’я 
Склодовських



Все моє життя нові дива природи 
змушували мене радіти як дитину.

(Марія Кюрі про навколишній світ)

Маня� росла� дуже� доброю� і� справедливою� ді-
вчинкою,� яка� до� всіх� ставилася� однаково�
доброзичливо.�Але�найбільше�вона�все�одно�
любила�свою�маму.�Як�і�всі�маленькі�діти,�

для�яких�мама�–�найголовніша�в�світі�людина.�І�любов�
ця,�звісно�ж,�була�взаємною�–�пані�Склодовська�нама-
галася�проводити�з�молодшою�донькою�якомога�більше�
часу,� говорити� з� нею,� спостерігати,� як� з� кумедної� Ан-
чупечо�вона�перетворюється�на�симпатичну�дівчинку.�
Любила�мама�і�вирівнювати�складки�на�її�платтячку,�
і�спостерігати�за�її�іграми,�і�пестити�світлі�кучері,�які�
падали�на�високий�лоб�дівчинки.�І�трохи�переживала,�
що�маленька�так�рано�навчилася�читати�і�часто�надає�
перевагу�книжці�над�іграми�в�саду.�Чого�пані�Броніс-
лава�не�робила�ніколи�–�це�не�обіймала�і�не�цілувала�
свою�Манюсю.

Старшим�дітям�пощастило�більше,�вони�ще�пам’ята-
ли�той�час,�коли�на�ніч�мама�цілувала�їх�у�щічки�і�в�но-
сик,� обіймала� при� кожній� зустрічі.� І� коли� насниться�
страшний�сон.�І�в�грозу.�І�ще�сотні�різних�приводів�–�не-
приємних�і�дуже�приємних.�Але�виявляти�материнську�
ніжність�до�своїх�обожнюваних�дітей�мама�Броніслава�
перестала� саме� після� народження� Марії.� Тоді� лікарі�
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виявили�у�неї�серйозну�хворобу�–�туберкульоз,�його�ще�
називали�сухотами.�Через�нього�дбайлива�мати�змуше-
на� була� відмовитися� від� ніжностей,� щоб� не� наражати�
на�небезпеку�своїх�крихіток.�Їй�страшенно�не�вистача-
ло�цього�відчуття�тепла,�коли�всі�малюки�збігаються,�
щоб� гуртом� обійняти� її,� не� вистачало� запаху� волосся�
на�дитячій�маківці,�який�відчуваєш,�коли�притискаєш�
до�себе�малюка.�Але�здоров’я�дітей�було�для�неї�важли-
вішим.�Тому�пані�Броніслава�намагалася�мужньо�три-
матися�і,�якщо�не�безпосередньо,�то�хоча�б�своєю�тур-
ботою� показати,� як� вона� любить� своїх� Зофію,� Юзефа,�
Броніславу,� Хелену� і� крихітку� Марію.� Діти� ж� знали,�
що�їхня�мама�нездорова�і�щовечора,�коли�наставав�час�
молитви,� додавали� до� тексту� від� себе� рядок� з� прохан-
ням,�щоб�вона�одужала.

Зараз� туберкульоз� навчилися� лікувати.� Особливо,�
якщо� дізнаються� про� нього,� коли� хвороба� ще� тільки�
закралася�в�організм�і�не�встигла�завдати�багато�шко-
ди.�За�дивним�збігом�обставин,�виявляти�його�навчи-
лися� в� тому� числі� завдяки� відкриттям,� які� зробить�
в�майбутньому�Марія.�Але�до�цього�ми�ще�обов’язково�
повернемося.

А�поки�дівчинка�росте�найсерйознішою�з�дітей�Скло-
довських.�Навіть�брат�Юзеф,�який�вважав,�що,�раз�він�
єдиний�в�сім’ї�син,�то�повинен�бути�головним�і�відпо-
відати� за� своїх� сестер,� не� встигав� за� нею.� Взагалі,� всі�
дівчатка� в� сім’ї� Склодовських� були� дуже� активними�
й� щирими� дітьми� –� отримували� від� вчителів� хороші�
оцінки� і� намагалися� не� засмучувати� батьків� надмір-
ними� бешкетами.� Ось� тільки� подарований� дядьком�
дерев’яний�конструктор,�з�якого�можна�було�будувати�
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красиві�замки,�діти�частіше�використовували�для�гри�
у� війну,� ніж� для� будівництва.� Тому� що� кидати� один�
в�одного�кубиками�і�бігати�будинком�було�веселіше.

Вдосталь� награвшись� з� сестрами� і� братом,� Маня�
намагалася� потрапити� до� робочого� кабінету� тата� Вла-
дислава.�І�пану�Склодовському�в�глибині�душі�це�було�
страшенно�приємно.�Дівчинку�вабив�тут�ідеальний�по-
рядок�–�всі�книжки,�зошити�та�папери�були�ретельно�
розсортовані� і� завжди� лежали� на� своїх� місцях.� А� ще�
тільки� тут� можна� було� помилуватися� різними� незви-
чайними�предметами,�якими�за�наказом�дорослих�за-
звичай� заборонялося� грати:� столиком,� кришка� якого�
була�шахівницею,�пузатим�годинником�з�малахітовим�
оздобленням,�чашкою�з�портретом�французького�коро-
ля�Людовіка�ХVIII�і�найбільш�чарівним�–�приладами�
для�уроків�фізики,�якими�колись�користувався�на�ро-
боті�тато.�Раніше�він�брав�їх�з�собою�на�уроки,�але�після�
того,� як� викладання� цього� предмета� дуже� скоротили�
у�шкільній�програмі,�вони�перебували�за�склом�у�шафі.�
Це�був�барометр�з�позолоченими�стрілками,�який�умів�
передбачати� погоду,� і� за� справністю� якого� пан� Скло-
довський�стежив�особливо�ретельно.�А�ще�тут�лежали�
різноманітні�скляні�трубки,�доладні�металеві�прилади,�
крихітні�ваги,�зразки�мінералів�і�багато�іншого.�Вони�
мали�такий�незрозумілий�і�такий�загадковий�вигляд�–�
Маня�мріяла�розгадати�секрети�цих�дивних�речей�яко-
мога�швидше.

Загалом,�вся�велика�галаслива�сім’я�жила�в�кварти-
рі�при�гімназії�на�Новолипській�вулиці�Варшави.�Жит-
ло�батько�отримав�у�свою�власність�разом�з�посадою�су-
бінспектора.�Помешкання�було�доволі�просторим,�щоб�
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вмістити�всіх�Склодовських,�але�при�цьому�не�занадто�
великим�–�чим�старшими�ставали�діти,�тим�сильніше�
відчувалася�певна�тіснота.�Частина�вікон�квартири�ви-
ходила�в�сад,�де�діти�могли�грати,�коли�йшли�додому�
учні� гімназії.� А� центром� їхнього� сімейного� світу� була�
їдальня,� де� кілька� разів� на� день� всі� збиралися� разом�
і�проводили�час�за�розмовами.

Запитання
  Чому мама Броніслава Склодовська не обіймала 
і не цілувала своїх дітей?

  Яку кімнату в будинку маленька Марія любила 
найбільше?

  Що найбільше подобалося дівчинці в цій кімнаті?
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ  
В якому Манюся з усіх 
ігор на світі обирає 
читання



У житті немає нічого, чого варто було б 
боятися, є тільки те, що потрібно 
зрозуміти.

(Марія Кюрі про прагнення 
до знань)

Батьки�Склодовські�походили�з�колись�багатих�дво-
рянських�сімей.�Обидва�роди�володіли�великими�
земельними�наділами�з�багатьма�селищами,�фер-
мами�і�родинними�маєтками.�Завдячуючи�своєму�

походженню�предки�як�мами�Броніслави,�так�і�тата�Вла-
дислава�дуже�трепетно�ставилися�до�родинних�зв’язків�–�
у� дворян,� навіть� збіднілих,� було� заведено� підтримувати�
стосунки�з�родичами.�Навіть�дуже�далекими.

Прикра� доля� розорення� спіткала� обидві� сім’ї� предків�
Манюсі�Склодовської�–�багатьом�їх�членам�довелося�зго-
дом�стати�до�найманої�праці.�Так�один�дідусь�Мані�–�тато�
її�мами�–�хоча�й�мав�у�власності�маєток,�та�все�ж�працював�
управителем�у�багатших�поміщиків.�А�інший�дідусь�(тато�
тата)� вирішив� заробляти� на� знаннях,� які� отримав� у� ди-
тинстві,�тож�улаштувався�шкільним�учителем.�Саме�так�
і�батьки�дівчинки�почали�вчити�чужих�дітей.

Проте,�як�і�за�старих�часів,�обидві�родини�підтримува-
ли� стосунки� зі� своїми� родичами.� Це� давало� можливість�
Склодовським� улітку� під� час� шкільних� канікул� та� вчи-
тельських�відпусток�разом�з�дітьми�їздити�до�села,�де�вони�
зупинялися�у�рідні.
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А�вже�в�селі�у�дітей�різних�ігор�було�досхочу!�Діти�купа-
лися�в�неглибокому�струмку�і�ліпили�із�бруду,�що�на�його�
дні,� різні� фігурки.� Особливо� любили� діти� Склодовські�
уявляти�собі,�що�грудки�річкового�намулу�–�це�мило.�Його�
спеціально�ліпили�і�сушили�на�пекучому�літньому�сонці.�
Не�менш�весело�було�разом�з�двоюрідними,�троюрідними�
братами� та� сестрами� залазити� на� дерево,� щоб� сховатися�
від�дорослих�і�обговорити�свої�дитячі�секрети.�Поки�Ма-
нюся� була� зовсім� маленька,� залазити� на� дерево� їй� допо-
магали�старші.�А�ще�її,�як�найменшу,�закопували�в�зерно�
у�коморі,�від�чого�всім�ставало�страшенно�весело.�Малю-
ків� катали� на� возах� дорослі� й� часом� навіть� влаштовува-
ли�заїзди�наввипередки,�чим�викликали�у�своїх�малень-
ких� пасажирів� невимовний� захват.� Самі� діти� змагалися�
в�швидкості,�бігаючи�по�ближніх�лугах,�і,�весело�регочу-
чи,�ганяли�гусей,�які�з�поважним�виглядом�йшли�до�води�
або� назад.� Хоча� насправді� так� пустувати� їм� забороняли.�
Удома� ж� завжди� чекали� вистругані� із� залишків� дощок�
кубики�та�пошиті�зі�старих�одежинок�ганчір’яні�ляльки.

Ось�тільки�Мані�всі�ці�ігри�хоч�і�подобалися,�але�швидко�
набридали.�З�того�часу,�як�навчилася�читати,�вона�завжди�
першою�з�ватаги�гучної�дітвори�тікала�в�будинок,�шукала�
там�книжки�і�гортала� їх�у�пошуках�рядків,�які�розпові-
дали� б� про� що-небудь� цікаве� і� зрозуміле� для� неї� (читан-
ня�книжок�вважалося�дорослим�заняттям,�тому�і�писали�
їх�більше�для�дорослих).�Їй�подобалося�дізнаватися�щось�
нове,�осягати�сенс�слів�та�проживати�надруковані�на�папе-
рі�історії.�Обмірковувати�все�це�перед�сном�було�навіть�ці-
кавіше,�ніж�слухати�казки�та�колисанки,�які�так�любили�
її�сестри�і�брат.
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Однак� батьки� дівчинки� переживали,� що� вона� занадто�
рано,� як� їм� здавалося,� опанувала� грамоту� і� може� якось�
нашкодити� собі� цим.� Чого� вони� тільки� не� вигадували,�
щоб�відволікти�її�від�цього�заняття�–�просили�заспівати�їм�
пісеньку,�принести�іграшки�і�погратися�з�ними,�відправ-
ляли�в�садок.�Маня�слухалася,�але�потім�все�одно�діста-
валася�ближче�до�книжок�і�тихесенько�водила�пальчиком�
по� рядках,� складаючи� літери� в� слова,� слова� в� речення,�
а�речення�в�історії.�Читання�залишиться�одним�з�найулю-
бленіших�її�занять�протягом�всього�життя.
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Запитання
  Де кожен рік проводили літо діти Склодовських?

  В які ігри діти любили грати найбільше? А що більше 
подобалося Манюсі?

  Яке заняття на все життя залишилося для дівчинки 
одним з найулюбленіших?
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РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ  
У ньому Маня 
Склодовська йде 
до школи і стає 
найкращою ученицею 
класу



Я не вірю в те, що в нашому світі 
може зникнути пристрасть до ризику 
і пригод. Якщо я бачу поруч що-небудь 
життєздатне, то це саме дух пригод, 
який здається невикорінним і виявляється 
у допитливості.

(Марія Кюрі про допитливість)

У�часи,�коли�в�родині�Склодовських�одне�за�одним�
народжувалися� діти,� їх� рідна� Польща� була� роз-
ділена� між� Німеччиною� та� Російською� імперією�
і�не�вважалася�самостійною�країною.�Варшава,�де�

жили�Склодовські,�підпорядковувалася�Росії.�Полякам�це�
не�подобалося�і�вони�мріяли�про�те,�щоб�їхня�батьківщина�
знову�стала�вільною.�Позначався�цей�поділ�і�на�тому,�що�
викладали�в�школі.�Польської�мови�тут�не�вчили,�голов-
ною�була�російська.�Траплялося�так,�що�діти,�підростаю-
чи,� вивчали� дві� мови� в� міру� своїх� здібностей� і� можливо-
стей.

Маня,� коли� їй� прийшов� час� сісти� за� шкільну� парту,�
була�дещо�засмучена�цим�фактом.�Втім,�і�мова,�й�арифме-
тика,�й�історія,�і�будь-які�інші�предмети�давалися�їй�лег-
ко,�а�польської�грамоти,�а�заодно�і�французької�навчав�її�
вдома�тато.�У�той�час�французька�мова�була�найважливі-
шою�мовою�в�Європі,�її�потрібно�було�знати,�якщо�люди-
на�хотіла�вважатися�освіченою.�Нині�це�право�отримала�
англійська.

29



Марія�росла�і�вивчала�всі�ці�предмети�з�однаковим�зав-
зяттям�і�з�великим�задоволенням.�Вона�нарешті�могла�чи-
тати�книжки,�скільки�заманеться.�Ще�й�різними�мовами!�
А� ще� писати� і� рахувати,� а� заодно� допомагати� з� уроками�
своїм�однокласницям�(дівчатка�і�хлопчики�тоді�навчали-
ся�окремо).

Не�всім�спадкоємцям�Склодовських�навчання�давалося�
так�само�легко,�як�Мані.�Тим�більше,�що�на�той�час�тільки�
Юзеф�міг�твердо�розраховувати�після�школи�на�навчання�
в� університеті.� Дівчаток� тоді� не� тільки� навчали� окремо,�
але�і�до�вищих�навчальних�закладів�майже�не�брали.�Уні-
верситетська�освіта�вважалася�не�жіночою�справою�(кри-
хітка�Манюся�ще�доведе�всім�цим�людям,�як�глибоко�вони�
помилялися!).

Тато�Владислав�дуже�пишався�своїми�розумними�діть-
ми.�Як�учитель�фізики�і�шкільний�субінспектор�він�знав,�
як� це� важливо� –� добре� вчитися,� набувати� знань� і� вміти�
їх�застосовувати.�Багато�його�учнів�потім�дякували�йому�
за� те,� що� прищепив� їм� любов� до� знань� і� навчив� отриму-
вати� їх� самостійно.� А� його� домашні� уроки� французької�
пізніше�найнеймовірнішим�чином�вплинуть�на�долю�мо-
лодшої�доньки.

А�поки�панна�Марія�виявляє�в�школі�не�тільки�блискучі�
здібності,�а�й�твердий,�навіть�у�чомусь�впертий�характер.�
Вона�дозволяє�собі�сперечатися�з�учителями,�задавати�їм�
уточнюючі�питання�і�не�погоджуватися�з� їхніми�метода-
ми� викладання,� які� зводилися� в� основному� до� простого�
зубріння�уроків.

Мадемуазель� Антоніна� Тупальська� –� класна� дама,�
яка�відповідала�за�молодшу�дочку�Склодовських�та�її�од-
нокласниць,� часом� сердилася� на� примхливу� дівчинку.�
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Але� незважаючи� на� це,� захоплювалася� Манюсею,� її� жа-
гою�до�знань,�як�дівчинка�вміє�не�просто�запам’ятати�те,�
що� розповів� учитель,� а� й� проаналізувати,� і� застосувати�
на�практиці,�і�поставити�вчителя�в�глухий�кут�розумним�
запитанням,� відповідь� на� яке� доводилося� обмірковувати�
окремо.

Всі� ці� вміння� Мані� стали� в� нагоді,� коли� одного� разу�
на�урок�без�попередження�з’явився� інспектор�приватних�
пансіонів� Варшави� пан� Хорнберг.� Його� завданням� було�
перевіряти�знання�учнів,�при�цьому�з’ясовувати,�чи�не�ви-
ходять�вони�за�рамки�дозволеного�затвердженою�програ-
мою,� чи� не� викладають� у� школах� міста� польську� мову�
та� історію� (що� були� під� забороною).� Увірвався� інспектор�
саме�в�той�момент,�коли�мадемуазель�Тупальська�розпові-
дала�дівчаткам�про�останнього�короля�Польщі�Станіслава�
Августа�Понятовського.�Швейцар�ледве�встиг�попередити�
дзвінком,� що� ученицям� потрібно� терміново� заховати� всі�
підручники� із� зошитами� та� дістати� вишивку� –� два� рази�
на� тиждень� дівчатка� мали� навчатися� рукоділля� під� чи-
тання�вголос�творів�з�російської�літератури.

Хоч�і�з�великим�поспіхом,�але�всі�сліди�заборонених�за-
нять�вдалося�приховати�від� інспекторських�очей�вчасно.�
Проте,�пан�Хорнберг�побажав�поспілкуватися�з�якою-не-
будь� зі� школярок,� щоб� перевірити,� чого� навчають� дівча-
ток�в�цьому�класі.�Звісно,�мадемуазель�Тупальська�обрала�
Марію,�яка�добре�говорила�російською�і�успішно�справля-
лася� з� усіма� завданнями.� Дівчинці� довелося� читати� ін-
спектору�вголос�молитву�російською�мовою,�називати�ро-
сійських�царів�у�порядку�їх�правління�та�перераховувати�
склад�нині�правлячої�царської�сім’ї,�а�також�відповідати�
на�інші�підступні�питання.�І�Манюся�ні�в�чому�не�підвела�
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своїх� вчителів,� відповівши� на� всі� запитання� винятково�
точно.�Тільки�розплакалася�від�хвилі�переживань,�коли�
інспектор�пішов.

Розповісти�про�те,�як�їй�було�страшно�і�чого�вартував�їй�
цей�інспекторський�допит,�дівчинка�могла�тільки�старшій�
сестрі�Броніславі�–�вони�були�надзвичайно�дружні.�Броня�
майже�так�само�добре�вчилася,�як�і�Маня,�тому�розуміла�
її�як�ніхто�інший.�«Не�переживай,�Анчупечо,�ти�все�зро-
била,�як�повинна�була,�ти�велика�розумниця!»,�–�сказала�
тоді�дівчинці�старша�сестра.�І�поцілувала�в�лоб,�зовсім�як�
зробила� це� перед� усім� класом� мадемуазель� Тупальська,�
якій�провал�перевірки�загрожував�набагато�серйознішим�
покаранням,�ніж�погані�оцінки.

Запитання
  Чому в школі, де навчалася маленька полька Марія 
Склодовська, не викладали польську мову?

  Яка мова була найважливішою в Європі в той час? 
А яка є такою зараз?

  Хто з родини Склодовських міг після школи вступити 
до варшавського університету? Чому?

  Кого класна дама Антоніна Тупальська попросила 
відповідати, коли до школи з перевіркою 
несподівано прийшов інспектор?
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ  
В якому у сім’ї 
Склодовських одне 
за одним трапляються 
два великих горя



Я буду навік вдячна своєму 
обожнюваному батькові за те, що він 
зробив для мене, а зробив він незмірно 
багато. Лише одне мене засмучує – що 
ми не в змозі відповісти йому тим самим. 
Ми можемо тільки любити і шанувати 
його, наскільки це в людських силах .

(Марія Кюрі про батька, який 
провів її крізь найтемніші часи)

Попри�те,�що�Маня�добре�вчилася,�і�навчання�да-
вало�їй�втіху,�ці�роки�свого�життя�назвати�радіс-
ними�вона�ніколи�так�і�не�змогла.�Біди�і�справжні�
нещастя�випадали�на�долю�родини�Склодовських�

одне�за�одним.
Дівчинці�було�всього�шість�років,�коли�у�день�повернен-

ня�всієї�родини�з�літніх�канікул�тато�Владислав�отримав�
офіційного�листа�про�те,�що�він�більше�не�обіймає�посаду�
субінспектора� гімназії,� де� працював.� Начальству� не� по-
добалося� те,� що� він� співчував� рідній� Польщі,� яка� втра-
тила�самостійність,�і�навчав�своїх�дітей�польської�грамо-
ти.� Пана� Склодовського� понизили� до� простого� вчителя�
і�скоротили�платню.�Разом�з�посадою�він�залишився�і�без�
службової� квартири.� Тому� його� велика� родина� змушена�
була�зменшити�витрати�і�переїхати�до�меншого�помешкан-
ня,�ще�й�розташованого�на�розі�будинку�–�взимку�в�таких�
квартирах�із�пічним�опаленням�жахливо�холодно.
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Щоб� заробити� на� життя� і� поїздки� мами� Броніслави�
до�моря,�де�вона�підліковувала�туберкульоз,�що�її�мучив,�
татові�Владиславу�довелося�брати�учнів�на�повний�пансі-
он.�Це�означало,�що�десять,�іноді�більше�хлопчиків�жили�
разом�з�усіма�численними�Склодовськими.�Батько�сімей-
ства�давав�їм�уроки�з�усіх�необхідних�предметів�і�на�дода-
чу�забезпечував�харчуванням.�У�квартирі�стояв�постійний�
шум�і�було�неймовірно�тісно.

Справжнє�лихо�прийшло�в�сім’ю,�коли�один�з�хлопчи-
ків-пансіонерів�захворів�на�жахливу�хворобу�–�черевний�
тиф,�а�від�нього�заразилися�сестри�Зося�і�Броня.�Ліків�від�
цієї�недуги�тоді�не�було�і�старша�з�дівчаток�так�і�не�змогла�
одужати.�Ховати�Зосю�вирушили�тато,�Еля�і�Маня.�Мама�
Броніслава� вже� була� занадто� слабка� через� туберкульоз,�
а� дочка� Броніслава� ще� не� повністю� одужала� після� тифу.�
Перші�дні�після�похорону�в�переповненому�людьми�будин-
ку�було�так�тихо,�як�не�бувало�ще�ніколи.�Навіть�8-річна�
крихітка� Анчупечо� плакала,� як� доросла� –� без� ридань,�
тільки�нишком�витираючи�гіркі�сльози.

Після�величезного�горя,�що�спіткало�його�родину,�тато�
Владислав�вирішив�будь-що�заробити�і�вклав�усі�30�тисяч�
рублів,�які�зібрав�на�посаг�дочкам�і�для�сина,�у�будівниц-
тво�парового�млина.�На�жаль,�задум�виявився�невдалим�
і�становище�сім’ї�Склодовських�лише�погіршилося.

Маня,� немов� намагаючись� відгородитися� від� навали�
нещасть,� що� випали� на� долю� її� родини,� з� головою� пори-
нула� в� читання� і� навчання.� Вечорами,� коли� з� обіднього�
столу� Склодовських� прибирали� всі� тарілки� і� більше� де-
сятка�дітей�різного�віку�розкладали�на�ньому�свої�підруч-
ники� та� зошити,� вона� клала� перед� собою� книжку,� зати-
кала�пальчиками�вуха,�щоб�шум�їй�не�заважав,�і�читала.�
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Прочитані� вірші� вона� запам’ятовувала� з� першого� разу,�
імена�і�дати�засвоювала�миттєво,�швидко�читала�і�рідною�
польською,�і�необхідною�у�школі�російською.�Сестри,�брат�
і�хлопчики,�що�жили�в�їхній�квартирі,�часто�намагалися�
збити�Маню�з�пантелику.�Вони�шуміли,�бігали�та�голосно�
сміялися�в�її�присутності,�але�все�було�марно.

Одного�разу,�коли�в�гості�прийшла�двоюрідна�сестра�
Склодовських� Хенріка� Міхаловська,� діти� навіть� вирі-
шили� розіграти� Марію.� Вони� збудували� навколо� само-
відданої� маленької� читачки� цілу� стіну� зі� стільців,� які�
знесли� з� усієї� квартири.� Споруда� вийшла� хитка,� але�
жертва� розіграшу� лишалася� нерухомою� –� вона� зосере-
дилася� на� тому,� що� читає,� і� зовнішнього� світу� для� неї�
в�цей�момент�не�існувало.�Вперше�поворухнулася�Маня,�
коли�дочитала�главу�і�закрила�книжку.�Від�її�руху�стіль-
ці�з�гуркотом�розсипалися,�один�навіть�вдарив�дівчинку�
в�плече.�Але�помсти�і�сварки�не�було�–�маленька�Скло-
довська,�молодша�за�всіх�тих,�хто�намагався�її�розігра-
ти,�виявилася�занадто�серйозною�і�дорослою�для�таких�
дрібниць.

Але,�як�би�Маня�не�намагалася�сховатися�в�прекрасно-
му�світі�книжок�(а�читала�вона�усе�підряд�–�підручники,�
романи� і� пригодницькі� повісті,� літературу� з� фізики,� яку�
брала�у�тата),�повертатися�у�реальний�світ�доводилося�по-
стійно.� А� життя� було� дуже� невеселим.� Дівчинка� спала�
разом� з� сестрою� Елею� на� одному� дивані� у� вітальні,� тато�
від�постійних�клопотів�весь�час�виглядав�сумним�і�стом-
леним,� а� мама� тяжко� хворіла� і� з� кожним� днем� ставала�
все�слабшою.�Склодовським�дуже�не�хотілося�в�це�вірити�
і�заперечувати�очевидне�–�але�це�були�останні�дні�життя�
мами�Броніслави.

37



38



9�травня�1878�року�вся�родина�зібралася�навколо�її�ліж-
ка.�Пані�Склодовська�тоді�зібрала�весь�залишок�сил,�щоб�
сказати� щось� добре� кожному� –� і� чоловікові,� і� чотирьом�
дітям.�А�останнім�словом,�яке�вона�вимовила,�було�тихе:�
«Люблю».

У�мить,�коли�мами�не�стало,�Маня�тихо�закрила�рука-
ми�обличчя�і�залилася�сльозами.�Тепер�вона,�як�і�Еля,�як�
Юзеф�і�Броня,�сирота.�Всі�турботи�про�сім’ю�лягають�ви-
ключно�на�плечі�батька.�І�тепер�його�точно�ні�в�якому�разі�
не�можна�підвести.

Запитання
  Чому сім’ї Склодовських довелося переїхати 
до квартири меншого розміру?

  Як тато Владислав став заробляти на життя після 
переїзду?

  Чим займається Маня, щоб не думати про погане?

  Яке горе спіткало сім’ю Склодовських? І яку 
обіцянку дала собі наша героїня, зіткнувшись з ним?
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ  
В якому ми дізнаємося, 
як тепер живе сім’я 
Склодовських, і чому 
Маня переходить 
до іншої гімназії



Кожен з нас зобов’язаний працювати 
над собою, над вдосконаленням своєї 
особистості, беручи на себе певну частину 
відповідальності за життя людства.

(Марія Кюрі про відповідальність)

Після�того,�як�не�стало�мами,�опіку�над�роди-
ною�Склодовських�розділила�з�татом�Броніс-
лава-молодша.� Вона� тепер� найстарша� жінка�
в�сім’ї,�тому�вважає,�що�саме�їй�належить�дба-

ти�про�те,�щоб�все�в�домі�було�у�повному�порядку.�Бро-
ні�важко,�але�вона�намагається�встигати�все�–�вчитися�
у�школі,�причому�якомога�краще,�стежити�за�молод-
шими�дітьми�і�хлопчиками,�що�живуть�у�них�на�пан-
сіоні,�а�також�вести�господарство.�Справи�у�її�батька�
велися�не�дуже�добре,�тому�довелося�відмовитися�від�
допомоги� економок� –� все� одно� вони� тільки� бурчали�
і�лаяли�молодших�дітей.

Марія� тим� часом� теж� намагається� не� відставати.�
Вона� хоч� і� наймолодша,� але� не� меншою� мірою� вва-
жає� себе� відповідальною� за� добробут� сім’ї.� Все,� чим�
вона�поки�може�допомогти�батькові�та�Броні�–�це�до-
бре� вчитися� і� розважливо� поводитися.� Перше� вихо-
дить�у�неї�просто�блискуче.�Навіть�величезне�горе,�що�
спіткало�дівчинку,�не�змогло�хоча�б�на�час�притлуми-
ти�її�спрагу�до�знань.�Маня�багато�читає,�з�інтересом�
займається�математикою�та�іншими�науками.�Броні,�
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яка� ось-ось� закінчить� школу,� дуже� подобається� спо-
стерігати�за�сестрою.�Дівчинка�поки�ще�не�красуня,�
але�у�неї�вже�розумний�погляд�і�серйозний�вираз�об-
личчя,� як� у� дорослої.� Часто� вони� сидять� поруч� і� ра-
зом� виконують� шкільні� завдання.� Часом� Маня� про-
сить�допомоги�у�Броні,�а�часом�сама�швидше�схоплює�
матеріал,� який� вивчає� старша� сестра.� Дівчата� дуже�
дружні�між�собою.�І�Броня�у�передчутті�майбутнього�
вже�переживає,�що�скоро�їй�доведеться�розлучитися�
з�сестрою.

Роки� йдуть,� і� ось� вже� сім’я� збирається� разом,� щоб�
привітати�Юзефа�з�тим,�що�він�із�золотою�медаллю�за-
кінчив�гімназію�та�вступив�до�університету.�Юзеф�ста-
не�лікарем.�Кожен�день�він�приходить�із�занять�і�роз-
повідає�сестрам,�яке�воно�–�студентське�життя,�зовсім�
не� схоже� на� будні� гімназиста.� Сестри� слухають� його�
з� захопленням� і� трохи� із� заздрістю� –� Варшавський�
університет� не� приймає� на� навчання� дівчаток.� Осві-
та�вважається�чоловічим�заняттям�(розкажіть�про�це�
Мані,�яка�вже�зараз�своїми�знаннями�заткне�за�пояс�
будь-якого� першокурсника).� До� слова,� цей� прикрий�
принцип� пізніше� піде� дівчаткам� тільки� на� користь,�
тому�що�керований�російським�царським�відомством�
навчальний�заклад�дає�доволі�посередні�знання.

Слідом� за� Юзефом� з� гімназією� прощається� Броня.�
Оскільки�студенткою�їй�в�рідному�місті�не�бути,�вона�
вирішує�поки�повністю�присвятити�себе�сім’ї.�Ну�і�на-
решті� справляє� собі� нехай� зовсім� недорогу,� але� мод-
ну� сукню,� яка� більше� пасує� такій� дорослій� дівчині,�
як�вона.�Панна�Склодовська,�хоч�їй�і�нудно�займати-
ся� такими� буденними� речами,� все� ж� щодня� ходить�

42



на� ринок� за� харчами� і� готує� їжу� на� всю� сім’ю,� а� ще�
стежить�за�тим,�щоб�усі�були�ситі,�одягнені�та�взуті,�
підтримує�в�будинку�чистоту�і�піклується�про�батька�
та�школярок�Елю�та�Маню.

У� молодших� дівчаток� поки� життя� безтурботне.�
Наприклад,� вони� рано-вранці� наввипередки� збіга-
ють�по�сходах�з�хлопчиками-пансіонерами�–�хто�пер-
ший�вискочить�з�дому�на�уроки.�Ті�не�дуже�поспіша-
ють� за� знанням,� чим� дивують� сестер� Склодовських.�
На� їхню� думку,� немає� нічого� більш� цікавого,� ніж�
пізнавати� світ,� нехай� поки� що� тільки� за� допомогою�
книжок.

У�класі�в�Мані�з’являється�близька�подруга�–�дочка�
бібліотекаря�графів�Замойських,�що�живуть�по�сусід-
ству,�Казиміра�Пржиборовська,�яку�всі�ласкаво�звуть�
Казею.� Вранці� Склодовська-молодша� заходить� за� по-
другою�по�дорозі�до�школи.�У�дівчаток�навіть�є�свій�та-
ємний�знак�–�якщо�Казя,�виходячи�з�дому,�бачить,�що�
на�ніс�поставленої�у�дворі�бронзової�статуї�лева�наки-
нуте�кільце,�яке�цей�лев�тримає�в�пащі,�значить�Маня�
її�не�дочекалася�і�треба�поквапитися,�щоб�наздогнати�
її�ще�в�дорозі�та�вдосталь�наговоритися�перед�уроками�
про�свої�справи.

Пржиборовські� стали� для� Мані� другою� сім’єю� –� її�
запрошують�на�обід,�пригощають�десертами,�які�Скло-
довські� зазвичай� не� можуть� собі� дозволити,� і� цікав-
ляться�її�справами.�Дівчинка�намагається�не�зловжи-
вати�гостинністю,�але�інколи�все�ж�проводить�у�сім’ї�
своєї�подруги�трохи�часу�і�отримує�від�пані�Пржибо-
ровської�трішечки�материнської�турботи,�якої� їй�так�
не�вистачає�вдома.
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Маня� і� Казя� тепер� вчаться� в� імперській� гімназії.�
У�колишній�школі�Склодовської�учням�багато�розпо-
відали� про� історію� та� культуру� рідної� Польщі,� вихо-
вували� в� них� почуття� гордості� за� свою� батьківщину,�
вчили�бути�справжніми�поляками.�Але,�на�жаль,�там�
не�видавали�офіційних�атестатів.�Тому�тепер�дівчинка�
перейшла�до�казенного�навчального�закладу,�де�з�неї�
та� її�подруги�намагаються�виховати�громадян�Росій-
ської� імперії.�Дівчаткам�це�незвично,�такий�порядок�
їм� не� подобається,� і� свій� протест� вони� висловлюють�
за�допомогою�знущань�із�вчителів.

Особливо� дошкуляють� класній� дамі� дівчаток,� ма-
демуазель� Мейєр.�В� Мані� їй� не� подобається� все�–� ви-
сокий�зріст,�незалежний�характер,�зухвалий�погляд,�
гострий� розум.� Її� дратують� навіть� світлі� кучері� ді-
вчинки.�Мадемуазель�Мейєр�сама�намагається�розче-
сати�їх�та�укласти�в�гладку�зачіску,�але�щоразу�зазнає�
невдачі,�від�чого�буквально�скаженіє.�Вона�б�і�рада�по-
карати�цю�нахабу�Склодовську,�але�от�за�що?�За�надто�
пишні�від�природи�локони?

Втім,� не� все� так� погано� в� новій� гімназії.� В� одному�
класі�з�польськими�дітьми�навчаються�діти�з�німець-
ких,� єврейських,� російських� сімей.� Є� поляки� і� серед�
викладачів.�Наприклад,�математику�у�класу�веде�пан�
Гласс,�а�природну�історію�–�пан�Слозарський.�До�них�
учні� намагаються� ставитися� з� повагою� і� засвоюють�
уроки� з� їхніх� вуст� з� більшою� охотою.� Але� негласний�
герой� класу� –� російський� учитель� літератури� Міке-
шин,� який� за� особливі� успіхи� одного� разу� подарував�
одній�з�учениць�том�віршів�неугодного�імператору�по-
ета� Некрасова.� Нечувана� зухвалість� для� викладача�

44



45



казенного�навчального�закладу!�Тому�учні�вважають�
Мікешина�«своїм»�і�намагаються�його�слухатися.

Одного� разу� влітку� під� час� канікул� Маня� написа-
ла� Казі� листа,� в� якому� зізналася,� що� їй� подобається�
навчання�у�новій�і�гімназії,�і�ті�роки,�які�залишилося�
провести�за�партою,�не�лякають�її,�а�навіть�у�чомусь�
радують.
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Запитання
  Хто із сестер Склодовських після смерті мами бере 
на себе турботу про сім’ю?

  Чому Марія переходить до іншої гімназії?

  Як звуть шкільну подругу нашої героїні? Який 
власний таємний знак придумують дівчатка? Для 
чого він потрібен?

  Чи подобається Мані в новій школі?
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РОЗДІЛ СЬОМИЙ  
В якому Марія 
Склодовська на цілий рік 
залишає навчання



Тільки в молодості можна читати сумні, 
важкі романи.

(Марія Кюрі про дух юності)

У �1883�році�Марія�Склодовська�закінчила�гім-
назію�у�краківському�передмісті.�І�не�просто�
так,�а�з�золотою�медаллю�–�як�учениця,�ко-
тра� блискуче� опанувала� всю� шкільну� про-

граму.�З�приводу�випуску�класу,�в�якому�навчалась�
Маня,�12�червня,�в�один�із�найдовших�днів�року,�вла-
штували� свято.� Імена� найкращих� випускників� за-
читували�окремих�списком,�їх�вітали�вчителі,�а�чи-
новник�російського�імператорського�уряду�під�звуки�
невеликого� оркестру� потискав� їм� руки.� Для� молод-
шої�Склодовської,�чиє�ім’я,�звісно,�було�у�почесному�
списку,� до� цього� дня� спеціально� замовили� парадну�
сукню� чорного� кольору� і� прикріпили� до� неї� гарну�
бутоньєрку�з�чайних�троянд.�Подія�була�неймовірно�
урочистою!

Вчорашні� школярки,� незалежно� від� оцінок� у� дер-
жавному�атестаті�та�виявлених�їм�почестей,�жахливо�
хвилювалися.� Незабаром� їм� всім� треба� було� виріши-
ти,� чим� займатися� в� житті� далі,� але� зараз� дівчаток�
більше� цікавило� питання,� як� зберегти� безтурботну�
шкільну�дружбу.�Маня�вирішила,�що�буде�щотижня�
писати�всім�своїм�подругам�листи�з�докладною�розпо-
віддю�про�те,�як�у�неї�справи.�Цілком�імовірно,�що�їй�

49



буде�чим�поділитися�з�подругами,�адже�тато�Владис-
лав�уже�прийняв�рішення:�дочка,�яка�з�таким�завзят-
тям� працювала� під� час� навчання,� заслужила� цілий�
рік�канікул�перш�ніж�вирушити�у�доросле�життя.�За-
лишалося�зібрати�речі�–�родичі�в�селах�по�всій�Польщі�
вже� чекали� дівчинку� з� розкритими� обіймами.� Маню�
не�збиралися�обтяжувати�ні�роботою,�ні�навчанням�–�
тато� домовився� обставити� все� так,� щоб� у� найближчі�
місяці�на�неї�чекали�тільки�відпочинок�і�розваги.�Хіба�
що� господарі� могли� попросити� випускницю� гімназії�
дати� якийсь� урок� своїм� дітям� –� як� плату� за� гостин-
ність.�Ну�і�з�Варшави�час�від�часу�надходили�невеликі�
гроші�на�харчування�від�батька.

На� диво,� вчорашній� серйозній� та� вдумливій� шко-
лярці,�яка�не�уявляла�свого�життя�без�книжок�та�уро-
ків,�така�затія�раптом�припала�до�душі.�Маня�навіть�
писала�в�листі�подрузі�Казимирі,�з�якою,�як�і�обіцяла,�
дуже� часто� листувалася,� що� і� думати� забула� про� ге-
ометрію�з�алгеброю.�«Серденьку�Казі»�(з�такого�звер-
нення� починалося� майже� кожне� послання� Склодов-
ської)� шкільна� подруга� розповідала,� що� раз� на� день�
по�годині�дає�маленькому�хлопчикові�урок�французь-
кої,� а� решту� часу� присвячує� різним� задоволенням�
і� розвагам.� Навіть� закинула� почате� вишивання!� Для�
вчорашньої�серйозної�крихітки�Манюсі�це�було�нечу-
вано�–�почати�щось�і�не�довести�до�кінця.

Жодного�розпорядку�дня�у�дівчинки�не�було�–�вона�
могла�встати�о�четвертій�годині�ранку,�а�могла�о�10-й�
і� абсолютно� не� переживала,� якщо� доводилося� про-
пустити� через� це� сімейний� сніданок.� Серйозне� чи-
тання� Маня� зовсім� закинула� і� тепер� читала� тільки�
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розважальні� романи.� Вона� навіть� помітила� за� собою�
цілком�нову�звичку,�яка�здавалася�їй�дивною:�залива-
тися�веселим�сміхом,�коли�вона�перебуває�на�самоті.�
Всі�думки�вилетіли�у�неї�з�голови,�залишилися�тільки�
безтурботність�і�породжений�нею�постійно�піднесений�
настрій.

У�селі�Маня�не�відчувала�себе�самотньою�–�у�сусідів�
підростали� хлопчики� та� дівчатка� її� віку.� Вся� ця� га-
ласлива� компанія� із� задоволенням� прийняла� веселу,�
розумну� і� симпатичну� гостю,� яка� при� цьому� постій-
но� поступалася� їм� у� різних� рухливих� іграх,� від� чого�
ні� краплі� не� засмучувалася.� Всім� подобалося� голос-
но�сміятися,�коли�Маня�не�могла�зловити�м’яча.�Діти�
разом�гойдалися�на�гойдалках,�купалися�в�річці,�но-
чами� при� світлі� смолоскипів� ловили� раків� і� гуляли�
в�лісі�цілими�днями.�Приїжджій�з�Варшави�дівчинці�
найбільше�подобалося�в�сільському�житті�те,�що�різ-
ні�ласощі�на�кшталт�ягід�і�фруктів�(особливо�суниці)�
тут�коштують�так�дешево�і�їсти�їх�можна�не�як�десерт,�
а�насипати�просто�в�тарілку,�ще�й�з�гіркою,�та�наїдати-
ся�досхочу.

Попри�те,�що�в�рухливих�іграх�Марія�поступалася�
своїм� сільським� одноліткам,� у� верховій� їзді� вона� ро-
била�великі�успіхи.�Справа�в�тому,�що�у�її�дядька�був�
цілий� кінний� завод� –� близько� 50� породистих� коней.�
Дівчинці�дозволялося�інколи�брати�одного�з�них,�щоб�
покататися.� Так� за� одне� літо� вона� опанувала� науку�
правити�конем,�коли�він�біжить�риссю�або�мчить�гало-
пом.�Мані�дуже�подобалося�сідати�верхи�і�об’їжджати�
околиці� без� будь-якої� мети,� просто� для� свого� задово-
лення.
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А�ще�за�цей�рік�дівчинці�довелося�вперше�побачити�
гори.�Зимувати�вона�вирушила�до�Карпат�до�ще�одно-
го� свого� дядька� на� ім’я� Здзіслав.� Він� служив� у� неве-
ликому�містечку�нотаріусом,�непогано�заробляв�і�сла-
вився� веселою� вдачею.� Сім’я� у� дядька� була� до� пари�
йому�самому,�тому�щотижня�в�будинку�влаштовували�
справжню�вечірку�–�то�запрошували�гостей,�то�відзна-
чали�якесь�місцеве�свято.�Особливо�Мані�сподобалася�
Масляна,�коли�всі,�святково�вбравшись,�надягнувши�
маски� і� взявши� з� собою� смолоскипи,� кілька� днів� ка-
талися�на�санях�округою�і�шумно�проводжали�зиму.�
На� святкові� нічні� поїздки� запрошували� навіть� музи-
кантів!�Вони,�незважаючи�на�холод,�грали�веселі�піс-
ні,� яким� належало� підспівувати� просто� під� час� їзди.�
Закінчувався�шлях�цієї�незвичайної�процесії�справж-
нісіньким�балом�у�кого-небудь�із�сусідів.�З�частуван-
ням� і� танцями.� І� Маня� завжди� була� найвправнішою�
танцівницею� на� цих� прийомах.� «Можливо,� ніколи,�
ніколи�в�житті�мені�не�доведеться�веселитися�так,�як�
тепер.�Після�цього�свята�я�дуже�засумувала�за�домів-
кою»,�–�писала�вона�Казі�після�тієї�Масляної.

Веселі�та�неймовірно�довгі�канікули�мали�закінчи-
тися�в�липні�1884�року,�коли�Мані�за�домовленістю�на-
лежало�повернутися�до�батька�у�Варшаву.�Але�відразу�
після�її�приїзду�в�дім�до�поважного�вчителя�прийшла�
одна�з�його�колишніх�учениць,�яка�згодом�одружила-
ся� з� французом� і� стала� графинею� Флері.� На� знак� по-
дяки�за�науку�вона�запропонувала�своєму�наставнику�
на�два�місяці�канікул�забрати�до�себе�не�тільки�Маню,�
але�й�її�сестру�Елю.�Наступного�ж�дня�молодші�сестри�
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Склодовські� вирушили� кінним� екіпажем� до� села� під�
назвою�Кемпа,�де�у�графині�був�маєток.

У� красивій� графській� садибі� дівчаткам� виділили�
власні�кімнати�з�видом�на�широкі�луки�і�обсаджені�
тополями�і�вербами�мальовничі�береги�річки.�Річок�
взагалі�в�Кемпі�дві,�вони�тут�зливаються,�утворюючи�
великий�водний�простір,�де�можна�не�тільки�вдосталь�
купатися,�але�й�скільки�завгодно�кататися�на�човнах.�
Користуючись�цією�можливістю,�Маня�із�задоволен-
ням� вчиться� веслувати.� А� крім� цього,� бере� участь�
у�витівках�своїх�ровесників,�які�виходять�за�межі�не-
винних�дитячих�ігор.�Так,�одному�з�дорослих,�поки�
він�у�від’їзді,�підвішують�всі�речі,�які�тільки�можна,�
до�балок�стелі.�Коли�герой�розіграшу�вже�затемна�по-
вертається�додому,�то�спочатку�не�може�нічого�знай-
ти�на�своїх�місцях,�а�потім�змушений�обережно,�щоб�
не�підпалити�що-небудь�свічкою,до�глибокої�ночі�зні-
мати�і�розкладати�свої�речі.�А�одного�разу�діти,�поки�
гості�подружжя�Флері�оглядали�сад,�налетіли�на�на-
критий�для�них�стіл,�з’їли�все,�що�на�нього�було�ви-
ставлено�і�залишили�поруч�манекен,�вбраний�в�одяг�
самого�графа�з�підкладеною�на�живіт�подушкою�–�ні-
бито�це�він�вичистив�миски�і�тарілки.

Після� кожного� такого� випадку� господарі� будинку,�
зібравшись� разом,� лають� юних� жартівників� і� закли-
кають�їх�до�порядку,�а�пізніше�кожен�окремо�не�тіль-
ки�хвалить�їх�за�винахідливість,�а�ще�й�допомагають�
придумувати� нові� витівки.� Дорослих� діти� за� це� про-
сто�обожнюють�і�намагаються�влаштовувати�крім�ве-
селих�хуліганських�витівок�ще�й�приємні�сюрпризи.�
Наприклад,� коли� подружжя� Флері� відзначало� того�
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літа� річницю� весілля,� Маня� склала� для� них� урочи-
сту�поему,�яку�сама�й�прочитала�перед�усіма�гостями.�
Як�їй�тоді�аплодували!

І� все� ж� встежити� за� юрбою� веселих� пустунів� було�
практично�неможливо�–�їх�ніколи�не�можна�було�за-
стати� там,� де� вони� пообіцяли� бути.� Заманити� Маню�
та�Елю�з�друзями�до�будинку�графині�вдається�за�до-
помогою�ігор�в�шаради,�танців�або�інших�розваг,�які�
тоді�називали�салонними.�Щоб�утішити�своїх�малень-
ких�гостей,�за�ці�два�місяці�колишня�учениця�їхньо-
го� батька� влаштувала� цілих� три� бали,� два� свята� під�
відкритим�небом�і�безліч�разів�водила�своїх�юних�пі-
допічних�на�піші�та�кінні�прогулянки,�а�також�органі-
зовувала�для�них�катання�на�човнах.

Сестри� Склодовські� завжди� готувалися� до� балів�
у�мадам�Флері�з�особливим�трепетом.�Оскільки�вони�
з�бідної�сім’ї�та�можуть�дозволити�собі�тільки�два�нових�
вбрання� на� рік,� то� прикрашати� стрічками� і� квітами�
доводилося�вже�помітно�поношені�сукні.�Розщедрити-
ся�вдається�тільки�на�недорогі�черевички�для�танців.�
Але� дівчатка� такі� гарненькі� й� без� усіх� цих� прикрас,�
такі�веселі,�такі�цікаві�у�бесіді�і�поводяться�в�компа-
нії�так�невимушено,�що�ніхто�навіть�не�помічає,�який�
на�них�одяг.�Звичайна�садова�квітка�у�високій�зачісці�
Марії� виявляється� більш� ефектною� прикрасою,� ніж�
найбільший�і�найблискучіший�діамант.

Як� би� не� хотілося� сестрам� Склодовським,� але� й� те�
прекрасне�літо�теж�добігло�кінця.�Дівчатка�обійняли�
своїх� нових� друзів,� пообіцяли� зберегти� дружбу� і� по-
вернулися�назад�до�батька,�Юзефа�і�Броні�у�Варшаву.�
Тут�на�них�чекали�певні�зміни.�За�рік,�що�минув�після�

55



від’їзду� Мані,� постарілий� і� втомлений� від� постійних�
клопотів�пан�Склодовський�вирішив�відмовитися�від�
виховання� хлопчиків� на� повному� пансіоні,� зберіг-
ши�за�собою�лише�посаду�викладача�в�гімназії.�Тому�
сім’я,�якій�довелося�ще�більше�урізати�витрати,�знову�
переїхала.� Цього� разу� до� меншої� за� площею� кварти-
ри.�Але�навіть�в�цьому�затишному,�хоч�і�позбавленому�
графської� розкоші,� місці� у� Мані� вже� ніхто� не� відні-
ме�її�дорогоцінних�спогадів�про�канікули�тривалістю�
цілих�14�місяців,�про�подорожі�Польщею�і�про�те,�як�
вона�спробувала�пожити�безтурботним�життям�у�селі.�
Таких�довгих�і�веселих�канікул�більше�не�трапиться�
в�її�житті,�і�це�буде�її�власний�вибір.
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Запитання
  Яку нагороду отримує Марія за успішне закінчення 
школи? Який подарунок за це робить їй тато?

  Що найбільше подобається в сільському житті нашій 
героїні?

  Хто забирає Маню і Елю на два місяці до села 
Кемпа?

  Які розіграші придумують у Кемпі сестри з друзями? 
Чим розважає їх графиня Флері?

  Що чекає на сестер Склодовських після повернення 
додому?
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ  
В якому Маня і Броня 
дають одна одній дуже 
важливу обіцянку 
і одразу починають 
її виконувати



Секрет успіху – не поспішати.

(Марія Кюрі про те, як важливо 
іноді дочекатися свого часу)

Після�повернення�до�Варшави�Марія�проводить�
більшу�частину�свого�часу�з�сім’єю.�Особливо�їй�
подобаються�суботні�вечори,�коли�вони�з�татом,�
братом� і� сестрами� збираються� разом� за� гаря-

чим�чаєм�і�читають�вголос�якусь�книжку�–�вірші,�прозу�
або�що-небудь�про�історію�Польщі,�а�потім�обговорюють�
прочитане.� Владислав� Склодовський� хоче,� щоб� його�
діти�були�розвинені�всебічно,�тому�викладає�їм�не�тіль-
ки�математику,�хімію�та�фізику.�Він�з�дитинства�навчав�
їх�мов,�а�тепер�із�задоволенням�поринає�з�ними�в�світ�лі-
тератури.�Єдине,�що�засмучує�його�тепер�по-справжньо-
му,�це�втрачені�колись�заощадження,�на�які�він�міг�би�
дати�своїм�дітям�чудову�освіту,�ще�й�за�кордоном.

Щоб� втішити� улюбленого� тата� Юзеф,� Броня,� Еля�
та�Маня�вирішують�почати�заробляти�самостійно,�не-
зважаючи�на�те,�що�вони�ще�зовсім�діти.�Єдина�доступ-
на� для� них� робота� зараз� –� це� давати� приватні� уроки�
школярам.� Охочих� так� підробляти� у� Варшаві� багато,�
тому�платять�їм�не�надто�щедро�і�наймачі�не�дуже�це-
ремоняться.� Проте� юна� Марія� впевнена,� що� так� вона�
не� тільки� здобуває� собі� шматок� хліба,� а� й� працює�
на�благо�рідної�Польщі.�Поки�її�ровесники�задумують�
революцію� та� готуються� боротися� за� незалежність,�
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хоч�би�й�зі�зброєю�в�руках,�вона�впевнена,�що�найваж-
ливіше�в�житті�–�це�знання,�за�допомогою�яких�можна�
і�країну�збудувати,�і�зробити�багато�відкриттів,�корис-
них�для�всього�людства.

Ця�думка�приводить�її�до�так�званого�«Вільного�уні-
верситету»,�куди�її�взяли�разом�із�сестрами�та�декіль-
кома�подругами.�Тут�не�можна�було�отримати�офіційну�
освіту�з�усіма�документами�та�свідоцтвами,�зате�профе-
сори-добровольці�зі�справжнього�Варшавського�універ-
ситету� таємно� читали� юнакам� і� дівчатам� лекції� з� різ-
них�предметів�–�анатомії,�природознавства,�соціології.�
Чому�таємно?�Тому�що�робота�таких�гуртків�була�забо-
ронена�урядом�Російської�імперії�і�всім,�хто�брав�у�них�
участь,�загрожувала�справжнісінька�в’язниця.

Незважаючи� на� це,� студенти� «Вільного� університе-
ту»�не�тільки�самі�поповнюють�власні�знання,�а�й�ста-
ють�наставниками�для�тих,�кому�навіть�така�освіта�не-
доступна.� Так� Марія� на� якийсь� час� береться� навчати�
жінок,�що�працюють�у�швейній�майстерні.�Вона�читає�
їм�книжки�та�збирає�бібліотеку�рідною�польською�мо-
вою.�А�у�вільний�час�дівчина�повертається�до�серйозної�
літератури.�У�свій�зошит�вона�записує�вірші�польських�
поетів-сучасників� і� переклади� текстів� з� іноземних�
мов,� малює� ілюстрації� до� прочитаних� книжок.� Їй� ще�
хочеться� взяти� до� рук� який-небудь� легкий� роман,� як�
на�тих�нескінченних�канікулах,�але�Склодовській�біль-
ше�не�до�того.�Тепер�вона�серйозна�дівчина,�яка�повин-
на�зробити�багато�важливих�справ�для�Польщі.

Але�одну�мрію�все�ж�зберігає�Марія�у�своєму�серці:�
спочатку� вона� хоче� здобути� освіту� у� відомому� фран-
цузькому� університеті� –� Сорбонні,� куди� приймають�
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вчитися�навіть�жінок.�Така�ж�мрія�і�в�її�старшої�сестри�
Броні.� Після� випуску� зі� школи� вона� втратила� кілька�
років,�які�вимушено,�але�все�ж�від�чистого�серця,�при-
святила�турботі�про�сім’ю,�пожертвувавши�мрією�стати�
лікарем.�Маня�так�хоче�віддячити�їй�за�це!�Тому�вона,�
підрахувавши� всі� зароблені� гроші� та� поговоривши�
з�батьком,�придумує�спосіб�зробити�так,�щоб�вони�оби-
дві�змогли�здійснити�задумане.�Марія�з�Бронею�просто�
повинні�вирушити�до�Парижа�не�одночасно,�а�по�черзі!�
Поки� одна� здобуває� знання� у� найкращих� викладачів�
Європи,�друга�на�батьківщині,�затягнувши�тугіше�по-
ясок,�заробляє�сестрі�на�життя�у�французькій�столиці.�
А�потім�дівчата�поміняються.�Причому�першість�за�рі-
шенням� Склодовської-молодшої� повинна� належати�
Броні,� і� тільки� їй.� А� сама� вона� найметься� гувернант-
кою� при� якомусь� сімействі,� щоб� не� платити� за� житло�
і�мати�можливість�відкладати�кошти.

Броня�спершу�протестує�–�вона�не�може�так�вчини-
ти�зі�своєю�маленькою�Анчупечо.�Але�Маня�непохит-
на.� Вона,� не� зволікаючи,� збирає� свої� папери� про� осві-
ту,�рекомендаційні�листи�та�вирушає�до�агентства,�яке�
займається�прийомом�на�роботу.�Директриса�установи�
спочатку� з� недовірою� ставиться� до� тендітної,� зовсім�
юної� дівчинки� у� поношених� сукні� та� капелюшку,� але�
переконавшись,�що�вона�може�викладати�всі�предмети,�
котрі�вимагаються�за�програмою�казенних�навчальних�
закладів,� і� володіє,� крім� польської,� німецькою,� фран-
цузькою,� російською� та� англійською� мовами,� обіцяє�
допомогти�їй�із�працевлаштуванням.

Восени� 1885� року� Марія� Склодовська� розпо-
чинає� роботу� гувернанткою� у� сім’ї� варшавського�

62



адвоката�Б.�–�саме�так�вона�називає�свого�роботодавця�
у�листах�до�кузини�Хенріки.�Життя�в�їхньому�будинку�
здається� дівчині� справжнім� пеклом,� особливо� порів-
няно�з�рідною�домівкою.�Дружина�адвоката�розводить�
плітки;� при� гостях� всі� роблять� вигляд,� що� розмовля-
ють� французькою,� але� це� дуже� груба,� погано� вивчена�
мова�із�величезною�кількістю�помилок;�для�себе�в�цьо-
му� будинку� економлять� навіть� на� дрібницях,� зате� пе-
ред� іншими� людьми� показово� смітять� грошима.� Таке�
міщанство� добре� вихованій� гувернантці� не� до� душі�
і�вона�навіть�вступає�у�відкритий�конфлікт�з�господи-
нею�дому.

Цей� неприємний� період� в� житті� Марії� Склодовської�
закінчується�дуже�швидко�–�їй�надходить�пропозиція�
виїхати�з�Варшави�у�провінцію.�Там�і�життя�дешевше,�
і�платня�вище,�і�є�шанс,�що�господарі�виявляться�більш�
приємними�людьми.�Тому�дівчина�приймає�цю�пропо-
зицію,�хоча�від’їзд�лякає�її.�Але�з�1�січня�1886�року�вона�
таки�стає�до�роботи�у�сім’ї�З.�в�селі�Щуки,�де�розташо-
ваний� завод� із� виробництва� цукру� –� дуже� недешевого�
в�ті�часи�продукту.�Тому�керуючі�маєтком�князів�Чарто-
рийських,�які�володіють�частиною�цього�заводу,�мають�
можливість� оплатити� гувернантку� для� своїх� дочок� –�
18-річної�Бронки�(ровесниці�Мані)�та�9-річної�Андзі.

Нові� господарі� приймають� Марію� радо,� поять� гаря-
чим�чаєм�і�відразу�проводжають�до�призначеної�їй�ок-
ремої�кімнати�на�другому�поверсі.�Діти�у�них�виховані,�
Бронка�відразу�стає�подругою�своєї�гувернантки,�а�Ан-
дзя,�хоч�трохи�і�бешкетує�під�час�занять,�все�ж�намага-
ється�слухати,�що�говорить�їй�панна�Склодовська,�і�за-
пам’ятовувати.
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Чотири� години� на� день� присвячує� Маня� заняттям�
з�молодшою�дівчинкою,�ще�три�–�зі�старшою.�Крім�них,�
у�домі�ще�двоє�дітей�–�трирічний�Стась�та�Марічка,�якій�
всього�півроку.�Ще�троє�синів�З.�живуть�і�навчаються�
у�Варшаві.�Сама�сім’я�хоч�і�не�вражає�нову�гувернантку�
ні�своїми�манерами,�ні�знаннями,�але�подобається�їй.�
Вони�люди�прості�і�приємні.�Пан�З.�вважається�в�цих�
краях,�окрім�іншого,�чудовим�агрономом�і�знавцем�но-
вої�техніки.�Господарі�не�смітять�грошима,�ведуть�гос-
подарство� дуже� педантично,� тому� будинок� їх� розкіш-
ним�не�назвеш,�зате�вони�чудово�доглядають�за�своїми�
парком,�садом,�скотофермою�та�стайнею.�А�ми�пам’ята-
ємо,�як�Маня�любить�кататися�верхи�на�конях!�І�нехай�
Щуки�–�не�ті�веселі�села,�в�яких�гостювала�дівчинка�
після�школи,�зате�тут�цілком�мило,�а�інженери�з�заво-
ду�тримають�власну�невелику�бібліотеку,�яку�постійно�
поповнюють� книжками� та� журналами,� і� якою� можна�
вільно� користуватися.� Крім� того,� Маня� може� скільки�
завгодно�листуватися�з�рідними�і�друзями.

Але�цього�всього�для�активної�дівчини�недостатньо.�
Вона�щодня�зустрічає�тут�селянських�дітей,�які�не�вмі-
ють� ані� читати,� ані� писати.� Марію� засмучує� те,� яка�
сумна�доля�чекає�на�них.�Тому�вона�вирішує�організу-
вати�для�них�подобу�«Вільного�університету»,�в�якому�
сама�не�так�давно�навчалася.�І�влітку,�замість�того,�щоб�
поїхати�додому�на�канікули,�Марія�береться�готувати�
до�школи�сина�одного�з�тутешніх�робітників�і�по�дві�го-
дини�на�день�дає�уроки�селянським�малюкам.�В�її�таєм-
ному�класі,�з�яким�їй�допомагає�Бронка,�десяток�учнів.�
Вони�вивчають�польську�грамоту�і�основи�арифметики.�
До� зими� їх� стає� вже� 18� осіб.� Навчання� дається� дітям�
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непросто,� але� будь-які,� навіть� дуже� незначні� успіхи�
і�вони�самі,�і�їхня�відважна�вчителька�сприймають�як�
справжню�перемогу.�Маня�щаслива�тому,�що�може�не-
сти�знання�маленьким�полякам,�яким�за�походженням�
«не�годиться�бути�письменними».

Але�попри�те,�що�юна�гувернантка�все�глибше�зану-
рюється�у�сільський�побут,�мрія�про�Сорбонну,�хоч�і�по-
мітно�згасла,�та�все�ж�не�забута.�Тому�Марія�весь�зали-
шок�вільного�часу�проводить�за�книжками�з�бібліотеки�
цукрового�заводу,�а�всі�питання�з�фізики�і�математики,�
які�у�неї�залишаються�невирішеними,�обговорює�в�лис-
туванні� з� татом.� Все-таки� у� нього� у� Варшаві� є� доступ�
до�більш�серйозної�літератури.�Ось�тільки�листів�з�відпо-
відями�доводиться�чекати�так�довго!�А�отримані�знання�
такі�скромні� –� невже� їй� все� ж� доведеться� розлучитися�
з�мрією�про�освіту?�Тим�більше,�що�у�Броні�відкладені�
на�проживання�в�Парижі�гроші�вже�закінчилися,�і�Мані�
доводиться� висилати� їй� майже� половину� свого�заробіт-
ку.�Але�тендітна�білява�дівчинка�не�така�проста�–�навіть�
по� краплі� втрачаючи� надію,� вона� продовжує� невтомно�
займатися.�Втомившись�від�фізики,�щоб�не�нудьгувати,�
вивчає�соціологію,�її�змінює�французькою�граматикою,�
а�потім�береться�за�анатомію,�переходячи�згодом�на�ма-
тематику.�І�все�це�–�в�короткі�години�перед�сном.

Цю� рутину� порушує� тільки� перше� кохання,� яке�
трапляється� з� Манею� абсолютно� несподівано.� Справа�
в�тому,�що�навесні�1886�року�до�Щук�на�свята�приїж-
джає�старший�син�її�господарів�–�Казімеж�З.�Юнак�ві-
дразу�звертає�увагу�на�тепер�уже�вродливу,�надзвичайно�
розумну�і�веселу�гувернантку�своїх�сестер,�а�Маня�від-
повідає� йому� взаємністю.� Палкі� закохані� приймають�
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рішення�одружитися.�Але�реакція�батьків�нареченого�
ламає�всі�їхні�плани�–�ті�розлючені�й�не�можуть�дозво-
лити�своєму�зовсім�не�бідному�спадкоємцю�побратися�
з�хатньою�робітницею.�На�всі�аргументи�про�блискучу�
освіченість�Марії,�про�те,�що�вона�з�хорошої�сім’ї,�Ка-
зімеж�отримує�коротку�відповідь:�«Брати�за�дружину�
гувернантку�–�непристойно».�Ах,�якби�у�нього�був�та-
кий� характер,� як� у� Мані,� вони� могли� б� навіть� втекти�
і�одружитися�таємно,�але�юнак�здається�під�натиском�
батьків.� А� ображена� Марія� робить� вигляд,� що� нічого�
не� сталося,� і� продовжити� роботу,� але� твердо� вирішує�
за�першої�ж�можливості�виїхати�зі�Щук,�де�пережила�
таке�гірке�приниження.

Можливість�стає�реальністю�аж�у�квітні�1888�року,�
коли�Владислав�Склодовський�отримує�посаду�дирек-
тора� виправного� притулку� для� малолітніх� злочинців.�
Це�дуже�неприємна�робота,�зате�за�неї�добре�платять,�
тож�тепер�він�може�посилати�гроші�Броні�в�Париж�за-
мість�сестри.�Мані�залишається�лише�завершити�нав-
чання�дітей�сімейства�З.�і�в�жовтні�вона�нарешті�може�
покинути�Щуки�та�повернутися�до�Варшави.

Тут� її�приймають�знову-таки�гувернанткою�в�сім’ю�
багатих�та�впливових�варшавських�підприємців,�яких�
у� листах� вона� позначає� буквою� Ф.� Разом� з� ними� літо�
1889�року�вона�проводить�на�Балтійському�морі�в�ку-
рортному�місті�Сопот,�а�під�час�перебування�в�рідному�
місті�багаті�господарі�не�просто�добре�поводяться�з�нею,�
але�навіть�намагаються�балувати,�беручи�з�собою�на�всі�
прийоми�і�бали.

І� ось,� на� початку� березня� 1890� року� –� новий� не-
сподіваний� поворот:� Марія� отримує� короткий� лист�
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із�Парижа�від�Броніслави.�Старша�сестра,�яка�збира-
ється� заміж� за� вихідця� з� Польщі� доктора� Казімежа�
Длуського,� запрошує� до� себе.� Майбутні� молодята� го-
тові�безкоштовно�поселити�дівчину�у�своїй�подружній�
квартирі�на�весь�наступний�навчальний�рік!�Завдання�
для�Марії�у�найближчі�місяці�зібрати�не�надто�велику,�
але�все�ж�відчутну�для�неї�суму�грошей,�щоб�оплати-
ти�лекції�в�такій�жаданій�Сорбонні.�Але�дівчина�вже�
практично�втратила�віру�в�свою�мрію.�Вона�сумніва-
ється� і� виправдовує� свій� страх� турботою� про� батька,�
Юзефа�і�Елю.�Проте�Броня,�яка�пам’ятає�їхню�дитячу�
клятву�одна�одній�і�неймовірно�вдячна�за�неї,�не�зби-
рається� відступати.� Тому� сестри� вирішують:� Маня�
бере� ще� рік,� протягом� якого� виконує� зобов’язання�
перед�своїми�господарями,�відкладає�якомога�більше�
грошей,�закінчує�всі�справи�у�Варшаві� і�переїжджає�
до�Парижа.

І�що�це�був�за�рік!�
По-перше,� Марія� часто� бачиться� з� рідними� і� може�

годинами�розмовляти�з�ними�про�науку�та�літературу,�
а�не�про�бали,�вбрання�та�плітки,�які� їй�не�особливо�
цікаві.�

По-друге,� вона� повертається� до� «Вільного� універси-
тету»�і�вперше�в�житті�отримує�доступ�до�справжньої�
лабораторії.� Один� із� родичів� Склодовських� управляє�
варшавським� «Музеєм� промисловості� та� сільського�
господарства»,�за�дверима�якого�в�цій�самій�лаборато-
рії�і�проходять�таємні�заняття.�Дівчина�нарешті�може�
самостійно�ставити�фізичні�та�хімічні�досліди,�про�які�
раніше� читала� тільки� у� книжках.� Так� вона� вирішує�
пов’язати�своє�майбутнє�саме�з�наукою.�
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А�по-третє,�під�час�відпочинку�в�Карпатах,�в�Зако-
паному,�вона�знову�зустрічає�свого�колишнього�майже�
нареченого� Казімежа� З.� і� з’ясовує� з� ним� стосунки� ос-
таточно.� Молодий� чоловік,� як� і� раніше,� боїться� гніву�
батьків�і�не�планує�з�нею�одружуватися.�Що�ж,�раз�він�
так�нерішучий,�отже,�точно�не�варто�більше�витрачати�
на�нього�час.�Маня�назавжди�закриває�для�себе�це�пи-
тання.�Ще�й�приймає�рішення�будь�що�не�закохуватися�
більше�ніколи,�щоб�не�відволікатися�від�важливіших�
справ.

Остання� ниточка� зв’язку,� яка� тримала� її� в� Польщі,�
обірвана,� і� можна� їхати� до� Парижа.� Марія� запитує�
у� Броніслави,� яка� тепер� одружена� і� готується� стати�
мамою,�чи�не�важко�їм� із�чоловіком�буде�приймати� її�
у�себе.�Отримавши�відповідь,�що�труднощів�подружжя�
Длуських� не� вбачає,� вона� ще� раз� перераховує� свої� за-
ощадження,�купує�найдешевший�квиток�на�поїзд�у�Па-
риж,�збирає�всі�свої�скромні�пожитки,�обіймає�на�про-
щання�батька�і�нарешті�вирушає�назустріч�своїй�мрії.
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Запитання
  Який спосіб заробляти на життя вибирає для себе 
майже доросла Маня Склодовська?

  Де вона продовжує свою освіту? Що вивчає?

  Про навчання в якому університеті мріють Маня 
і Броня?

  Який спосіб здійснити задумане придумує наша 
героїня, щоб вони з сестрою могли здобути освіту?

  Як називається село, в якому Маня влаштовується 
гувернанткою? Чому вона врешті-решт вирішує 
виїхати звідти?

  В якому році Марія вирушає до Парижа?
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РОЗДІЛ 
ДЕВ’ЯТИЙ  
В якому Марія стає 
студенткою Сорбонни



Наука є основою будь-якого прогресу, що полег-
шує життя людства і зменшує його страждання.

(Марія Кюрі про важливість освіти і науки)

Осінь� 1891� року.� У� Парижі� вже� зовсім� холодно,�
але� Марія� вперто� подорожує� на� даху� омнібуса�
(це�такий�кінний�візок,�який�тоді�був�звичайним�
міським�транспортом,�адже�машин�було�ще�зов-

сім�мало).�Вона�нарешті�у�місті�своєї�мрії�і�прямує�до�Сор-
бонни!�Так�чому�б�і�не�помилуватися�по�дорозі�прекрасним�
Парижем,�який�зараз�здається�їй�справжнім�сном�наяву.�
Ще�кілька�кроків�і�ось�вона�–�ця�будівля,�цей�храм�науки.�
І�оголошення�на�стіні,�яке�повідомляє,�що�факультет�при-
родознавства� набирає� студентів� на� перший� семестр� нав-
чання,�а�початок�лекцій�вже�3�листопада.

Маня�записується�на�лекції,�які�може�оплатити�зі�сво-
їх� невеликих� заощаджень.� Серед� них,� звісно� ж,� є� хімія.�
Це�означає,�що�зовсім�скоро�у�неї�з’явиться�своє�місце�у�до-
бре�обладнаній�навчальній�лабораторії,�де�вона�зможе�ста-
вити�досліди.�Ще�й�під�керівництвом�викладача.

Дівчині� видають� студентський� квиток,� до� якого� тре-
ба�вписати�своє�ім’я.�Ось�тільки�для�французів�вимовити�
«Марія� Склодовська»� буде� занадто� важко.� Тому� в� доку-
мент�вона�вирішує�вписати�себе�так:�«Марі�Склодовська»,�
і,�представляючись,�вимовляти�ці�слова�з�наголосом�на�ос-
танній�склад,�як�прийнято�у�французькій�мові.�Звертати-
ся�до�неї�тепер�теж�будуть�не�«панна»,�а�«мадемуазель».
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З�початком�навчальних�занять�Марі�не�поспішає�занурю-
ватися�у�студентське�життя�і�знайомитися�з�тими,�хто�разом�
з� нею�опановує� природничі�науки.�На� кожну�лекцію,� осо-
бливо�з�фізики�та�математики,�вона�намагається�приходи-
ти�раніше�за�інших�і�неодмінно�сідає�в�першому�ряду.�Так�
вона�краще�чує�викладача�і�бачить�формули,�які�він�пише�
на�дошці.�А�ще�не�відволікається�на�розмови,�які�іноді�заво-
дять�менш�захоплені�навчанням�студенти.�Тим�більше,�що�
її�французька,�яку�вона�вчила�з�татом�Владиславом,�вияви-
лася� не� настільки� досконалою,� щоб� розуміти� кожне� слово�
лектора�–�доводиться�вслухатися,�а�інколи�навіть�перепиту-
вати.�Та�й�у�математиці�з�фізикою�вона�виявилася�не�такою�
сильною,�як�випускники�французьких�ліцеїв.�Невже�їй�так�
і�не�судилося�отримати�університетський�диплом?

Найбільше�Марі�подобаються�лекції�Поля�Аппеля�з�ма-
тематики� і� фізики.� Мсьє� Аппель� був� автором� найкращих�
навчальних� курсів� і� найбільш� докладних� підручників�
та�статей�з�геометрії�та�механіки.�Дівчина�у�захваті�від�його�
пояснень.� Наприклад,� викладачу� нічого� не� варто� сказати:�
«Я�беру�Сонце�і�кидаю�його».�Неначе�світило�не�більше�від�
Землі�за�обсягом�в�сотні�тисяч�разів,�ніби�він�володар�Всес-
віту�і�знає�всі�його�загадки.�Марі�хочеться�так�само�глибоко�
опановувати� таємниці� науки� і� вона� буде� це� робити,� чого� б�
їй� це� не� вартувало.� Зрештою,� вона� так� важко� працювала�
і�стільки�всього�пережила,�щоб�опинитися�тут�–�у�Сорбонні.

Вдома� Марі� практично� не� з’являється.� Із� самісінького�
ранку,�не�завжди�навіть�поснідавши,�вона�йде�до�універси-
тету�і�проводить�там�час�до�пізнього�вечора.�Сестра�Броня�
та�її�чоловік�Казімеж�Длуський�бачать�родичку�лише�під�
час�вечері,�та�говорити�про�що-небудь,�окрім�навчання,�вона�
майже� завжди� відмовляється.� Господарством� займається�
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виключно�Броня�–�її�молодшій�сестрі�затишок�не�потрібен.�
Все,�що�її�цікавить,�–�це�навчання.�Лише�одного�разу�Ка-
зімежу�в�наказовому�порядку�вдається�витягнути�своячку�
на�концерт,�і�то�тому,�що�виступає�піаніст�із�Польщі�Ігнацій�
Падеревський.�Пізніше�він�стане�заходити�в�гості�до�Длусь-
ких,� до� їх� паризького� дому� і� згуртує� навколо� себе� безліч�
вихідців� з� Польщі� (або,� як� їх� ще� називають,� емігрантів)�
небайдужих�до�долі�своєї�батьківщини.�До�слова,�Падерев-
ський�пізніше�залишить�кар’єру�піаніста,�щоб�стати�видат-
ним�політиком,�прем’єр-міністром�і�міністром�закордонних�
справ�незалежної�Польщі.�Саме�у�Парижі�буде�визначатися�
доля�його�рідної�країни.�Але�це�зовсім�інша�історія.�Поки�
що�ми�бачимо,�що�юна�Марі�перебуває�в�центрі�надважли-
вих�подій.�Хоча�й�не�дуже�активно�бере�у�них�участь�–�нау-
ка�цікавить�її�більше�за�державні�справи.

Зрештою,�вся�ця�метушня�і�те,�що�сестра�з�чоловіком,�які�
працюють� лікарями� і� приймають� пацієнтів� вдома,� набри-
дає�серйозній�та�захопленій�студентці.�Та�й�до�Сорбонни�ді-
ставатися�від�дому�Длуських�цілу�годину,�а�це�ще�й�дорого,�
бо�доводиться�їхати�двома�омнібусами.�Марі�вирішує�пере-
їхати�до�дешевої�мансарди�поруч�із�університетом.�Тут�буде�
тихо�і�спокійно,�та�й�займатися�можна�буде�скільки�завгод-
но.� Один� мінус� у� такого� самостійного� життя� –� самостійне�
ведення�господарства,�а�дівчина�так�старанно�вчилася�з�са-
мого�дитинства,�що�не�опанувала�навіть�науки�приготуван-
ня� простої� їжі.� Їй� здавалося,� що� знання� живлять� її� куди�
ліпше,�ніж�гаряча�їжа,�а�розв’язування�задач�розважає�кра-
ще,�ніж�дружні�бесіди.�Тому�Маня�вела�дуже�самотнє�жит-
тя�і�їла�лише�те,�що�не�треба�було�готувати�–�хліб�з�маслом,�
фрукти,�інколи�купувала�у�найближчій�молочній�крамниці�
кілька�варених�яєць�або�маленьку�плитку�шоколаду.
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Освітлення�та�опалення�в�квартирах�Марі�(а�вона�кілька�
разів� переїжджала)� з� метою� економії� не� було.� Тому� вдома�
вона�займалася�мало,�до�самого�закриття�проводячи�час�у�бі-
бліотеці,�де�можна�було�взяти�будь-яку�книжку�і�почитати�
її� в� читальній� залі� під� яскравою� гасовою� лампою.� Взимку�
дівчина�спала�під�купою�з�усього�наявного�у�неї�одягу,�щоб�
не�змерзнути.�Коли�Марі�працювала�вдома,�то�намагалася�
не�помічати,�як�тремтить�від�холоду�–�на�вугіллі�для�грубки�
вона�теж�заощаджувала.�І�на�заняття�в�будь-яку�погоду�хо-
дила�лише�пішки,�стрімко�крокуючи�паризькими�бруківка-
ми�у�своїх�старих�і�не�дуже�надійних�черевиках.

Не�дивина,�що�Марі�з�таким�суворим�способом�життя�не-
забаром�почала�погано�себе�почувати.�Проте�їй�навіть�в�го-
лову�не�приходить,�що�непритомніє�вона�час�від�часу�саме�
від�голоду.�Броня�і�Казімеж,�до�яких�вона�зрідка�заходить�
в� гості,� починають� підозрювати� недобре.� Але� студентка�
відмахується�від�них�і�посилається�на�втому.�Мовляв,�за-
вдань�багато,�читати� і�розв’язувати�завдання�доводиться�
практично�без�перерв�–�от�і�весь�секрет.�На�запитання�про�
те,� як� вона� веде� побут,� що� готує� собі,� чи� достатньо� їсть,�
Марі�родичам�не�відповідає,�вважає�за�краще�одразу�ж�пе-
реводити�тему�розмови�на�їхню�маленьку�донечку.

Але� якось� мадемуазель� Склодовська� непритомніє,� коли�
поруч� з� нею� перебуває� одна� знайома.� Перелякана� дівчина�
негайно� приводить� до� її� скромного� житла� Казімєжа� і� він,�
як�досвідчений�лікар,�за�скромною�обстановкою,�порожні-
ми�каструлями�та�пилу�в�тарілках�розуміє,�у�чому�полягає�
справжня�причина�хвороби�Марі.�Зять�одразу�ж�прописує�
їй� санаторне� лікування� у� вигляді� перебування� в� їхньому�
з�Бронею�домі,�триразового�харчування�збільшеними�порці-
ями�і�примусового�відходу�до�сну�ще�до�опівночі.
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Проте�Склодовська-молодша�не�була�б�собою,�якби�ви-
тримала� цей� полегшений� режим� більше� декількох� днів.�
Адже�незабаром�іспити!�Тому�вона�втікає�від�рідних,�дав-
ши� чесне� слово,� що� буде� харчуватися� краще� і� стежити�
за�своїм�здоров’ям.�Правда,�слово�це�порушує�першого�ж�
дня�після�повернення�до�своєї�мансарди.

Більш� того,� повернувшись� до� колишнього� режиму,�
Марі�вирішує�опанувати�не�один�університетський�курс,�
а�два�і�отримати�диплом�ліценціата�(це�такий�молодший�
вчений�ступінь)�і�з�фізики,�і�з�математики�одразу.�До�кни-
жок�і�формул�додаються�додаткові�заняття�в�лабораторії,�
де�дівчина�опановує�різні�техніки�ведення�експериментів.�
Працює� вона� завжди� стоячи� і� майже� виключно� мовчки,�
ставлячи�іншим�студентам�і�викладачам�тільки�найваж-
ливіші�запитання.

Батькові�про�свої�грандіозні�плани�Склодовська�не�по-
відомляє.�Про�її�наміри�він�дізнається�з�листа�Броні.�Пан�
Владислав�вже�чекає�на�повернення�молодшої�дочки�додо-
му�до�Варшави,�заради�неї�не�переїжджає�з�квартири,�яка�
здається�йому�занадто�просторою�для�однієї�людини.�Але�
при�цьому�і�роботу�не�залишає,�щоб�і�надалі�допомагати�
своїй�талановитій�доньці.�Аж�тут�виявляється,�що�чекати�
доведеться�довше,�ніж�він�розраховував.

І�ось�у�1893�році�мадемуазель�Склодовська�отримує�ди-
плом�ліценціата�з�фізичних�наук,�ставши�першою�за�оцінка-
ми�на�курсі.�Окрилена�своїм�успіхом,�вона�мчить�до�батька�
у�Польщу.�Майно�своє�не�забирає,�а�здає�на�зберігання�–�ді-
вчина�ще�повернеться�до�Парижа�цієї�осені.�За�літо�на�бать-
ківщині�Марі�відпочиває�і�навіть�набирає�вагу,�ось�тільки�
гаманець�її�настільки�схуд,�що�ще�один�навчальний�рік�під�
питанням.�Порятунок�приходить,�звідки�і�не�чекали�–�одна�
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з�дівчат,�з�якою�Склодовська�познайомилася�на�прийомах�
польських�емігрантів�у�Парижі,�домагається�в�благодійно-
му�фонді�стипендії�для�талановитих�учнів,�якої�студентці�
Сорбонни�повинно�вистачити�на�цей�самий�заповітний�рік�
навчання.�Щоб�підвищити�свої�шанси,�Марі�готує�за�неве-
лику�плату�знайому�француженку�до�іспиту�з�фізики,�який�
сама�Склодовська�вже�здала.�І�ось�у�1894�році�з�другим�ре-
зультатом�на�курсі�наполеглива�студентка�з�Польщі�отри-
мує�свій�заслужений�диплом�ліценціата�з�математики.

Запитання
  На який факультет Сорбонни записується Марія 
Склодовська?

  Як вона підписує свій студентський квиток? Чому?

  Чому дівчина з’їжджає від сестри з чоловіком 
до окремого помешкання?

  Через які обставини Марі починає хворіти? Як її 
вдається вилікувати?

  Де студентка бере гроші на останній рік навчання 
в Сорбонні? Хто їй в цьому допомагає?

  Скільки дипломів отримує після закінчення 
університету Марі? З яких предметів?
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ  
У ньому Марія 
Склодовська зустрічає 
П’єра Кюрі



Люди, які так живо відчувають, як я, 
і не здатні змінити цю властивість своєї 
натури, повинні приховувати її якомога 
довше.

(Марія Кюрі про те, чому так довго 
не пускала у своє життя любов)

Усі� п’ять� років� навчання� в� Сорбонні� мадемуазель�
Марі� Склодовська� строго� дотримувалась� даної�
собі� перед� від’їздом� з� Польщі� обіцянки� не� заво-
дити�жодних�романів.�У�неї�одна�любов�–�наука,�

і�вона�не�розіб’є�їй�серце,�як�це�зробив�Казімеж�З.�Навіть�
якщо�хтось�із�юнаків�звертав�на�красиву,�серйозну�і�мов-
чазну�польку�увагу,�вона�не�помічала�цього.�Всі�її�думки�
були�про�фізику,�хімію�та�математику.�Про�дітей�вона�теж�
не�замислювалася�–�її�дітьми�повинні�стати�відкриття.

А�в�тогочасній�науці�спостерігався�справжній�бум,�ціла�
низка�відкриттів.�Люди�приручили�електрику.�У�багатих�
будинках�нею�почали�освітлювати�кімнати,�а�в�хороших�
університетах� з� її� допомогою� конструювали� все� більш�
точні�вимірювальні�прилади�для�експериментів.�У�США�
мрійник� Нікола� Тесла� натхненно� працює� над� своїми� бо-
жевільними� пристроями� з� приборкання� цієї� природної�
сили� і� вилучення� з� неї� користі� для� людства.� Російський�
вчений�Дмитро�Менделєєв�уже�склав�абетку�хімії�–�пері-
одичну� систему� хімічних� елементів,� і� до� неї� завдяки� все�
більш�точним�вимірюванням�постійно�вносять�нові�назви,�
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розширюючи�межі�знань�про�речовину,�з�якої�складаєть-
ся�світ.�Десь�у�Німеччині�вже�закінчує�школу�розсіяний�
в� побуті,� але� геніальний� у� наукових� роздумах� Альберт�
Ейнштейн,�який�всього�за�10�років�переверне�всі�уявлення�
про� Всесвіт.� Наука� розвивається� небаченими� досі� темпа-
ми.�У�ній�точно�знайдеться�місце�для�Марі,�яка�створена�
для�більшого,�ніж�бути�просто�дружиною�і�мамою.�Зреш-
тою,�вона�ж�домоглася�вступу,�а�потім�блискуче�закінчила�
Сорбонну,�де�навчається�ще�зовсім�небагато�дівчат.

Марі�вже�26�років�–�за�уявленнями�кінця�XIX�століття�
вона�вже�давно�повинна�бути�заміжня�і�ростити�декількох�
дітей.�Але,�крім�того,�що�вона�не�прагне�присвячувати�себе�
побуту,�у�неї�ще�й�немає�приданого,�а�без�приданого�знай-
ти� чоловіка� тоді� було� дуже� важко.� Тому� вона� живе� одна�
і�багато�працює.�Але�все�ж�зрідка�ходить�в�гості�до�сестри�
та�нечисленних�друзів.

Саме�так�–�у�гостях�–�навесні�1894�року�Марі�зустрічає�
високого,� привабливого� і� дуже� приємного� у� спілкуванні�
молодого�вченого-фізика�П’єра�Кюрі.�Молодих�людей�по-
знайомив� польський� професор� фізики� на� прізвище� Ко-
вальський,�якого�Марі�зустріла�ще�на�батьківщині.�Дівчи-
на�саме�шукала�лабораторію,�в�якій�могла�б�працювати,�
а�П’єр�–�на�той�час�уже�досить�відомий�дослідник,�вина-
хідник�точних�ваг�Кюрі�і�відкривач�закону�Кюрі�–�викла-
дав�у�паризькій�Школі�фізики�та�хімії.�Пан�Ковальський�
справедливо� припустив,� що� той� зможе,� якщо� не� знайти�
для�Марі�потрібне�приміщення,�то�хоча�б�дати�їй�хорошу�
пораду.

До�речі,�кілька�років�тому,�коли�Марі�жила�ще�у�Вар-
шаві�і�її�називали�Манею,�П’єр�прийняв�таке�саме�рішен-
ня,�до�якого�пізніше�прийшла�і�вона�–�ні�за�що�не�брати�
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шлюб.� На� його� думку,� дружина� буде� вимагати� від� нього�
занадто�багато�часу�і�уваги,�які�він�має�намір�присвятити�
тільки�науці.�А�жінок,�з�якими�він�міг�би�поговорити�про�
фізику�на�рівних,�на�той�момент�майже�не�було.�І�не�тому,�
що� жінки� не� бувають� розумними� (Марі� ж� надзвичайно�
розумна),�а�тому,�що�університети�досі�не�надто�прагнуть�
приймати�їх�на�навчання,�залишаючи�половину�людства�
за�бортом�освіти�і�науки.

Це� була� доля!� Молоді� вчені� не� просто� приємно� прове-
ли� вечір.� І� Марі,� і� П’єр� одночасно� відчули,� що� нарешті�
зустріли� споріднену� душу.� Вони� обидва� добре� виховані,�
захоплені�наукою,�мають�прекрасну�освіту.�Вони�можуть�
годинами� розмовляти� не� на� абстрактні� теми� на� кшталт�
погоди�або�новин,�як�це�прийнято�в�суспільстві,�а�про�те,�
що� кожного� з� них� цікавить� найбільше� –� про� науку,� про�
відкриття,�наукові�праці�колег.�Марі�подобається�м’який�
характер�П’єра,�який�завжди�спокійний�і�доброзичливий;�
П’єр�захоплений�її�розумним�поглядом�і�тим,�як�завзято�
вона�йшла�до�своєї�мрії�про�освіту�і�як�продовжує�йти�на-
перекір�обставинам�у�своїй�роботі.

У�якийсь�момент�бесіди�П’єр�наважується�запитати,�чи�
залишиться�Марі�у�Франції.�Її�відповідь�не�радує�його�–�
ця�чудова�молода�жінка�планує�після�складання�всіх�іс-
питів� повернутися� до� Варшави� і� має� сумніви� щодо� мож-
ливості�ще�однієї�поїздки�до�Парижа.�Крім�того,�вона�хоче�
бути�корисною�на�батьківщині,�стати�професором�у�Поль-
щі.�Як�же�так,�невже�йому�доведеться�розлучитися�з�нею,�
ледве�познайомившись?

П’єр�починає�шукати�зустрічей�із�Марі.�Він�з’являється�
на� засіданнях� Фізичного� товариства,� на� які� вона� ходить�
послухати�розповіді�вчених�про�нові�відкриття,�надсилає�
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їй� копію� своєї� нової� статті,� тому� що� букетом� квітів� таку�
дівчину� не� вразити,� і� врешті-решт� набирається� сміливо-
сті�та�пропонує�запросити�його�в�гості.�Вчений�вражений�
тим,�як�бідно�живе�ця�видатна�жінка,�але�це�його�і�захо-
плює� –� вона� не� боїться� пожертвувати� комфортом� заради�
роботи,�заради�науки.�Під�враженням�від�своєї�нової�зна-
йомої�Кюрі�відновлює�роботу�над�своєю�докторською�дис-
ертацією,�доводить�її�до�кінця�і�блискуче�захищає.

П’єр�розуміє,�що�його�мета�–�прожити�життя,�займаю-
чись�самою�лише�наукою–�вже�нічого�не�варта,�бо�він�зако-
хався�в�Марі�Склодовську.�Тому�він�вирішує�запропонува-
ти�їй�знайомство�зі�своїми�рідними,�які�живуть�в�містечку�
Со�поблизу�Парижа.�Його�батько�Ежен�–�лікар,�а�старший�
брат�Жак�–�теж�фізик,�дівчині�повинно�бути�цікаво�у�їх-
ньому� товаристві.� У� відповідь� Марі� оголошує� Кюрі,� що�
за�кілька�тижнів�їде�на�літо�до�Польщі.�Він�пам’ятає,�як�
вона�сумнівалася�в�тому,�що�після�цього�повернеться�у�Па-
риж.�І�тому�питає:�«Але�ж�у�жовтні�ви�повернетеся?�Тепер�
ви�не�маєте�права�кидати�науку!».�І�чує�у�відповідь:�«Ду-
маю,�ви�маєте�рацію.�Мені�дуже�хотілося�б�повернутися».

Ще� до� від’їзду� Марі� у� Варшаву� П’єр� вперше� пропонує�
їй� стати� його� дружиною.� Він� сам� здивований� тим,� яку�
наполегливість� проявляє,� домагаючись� цієї� незвичайної�
дівчини.� Але� вона� від� свого� не� відступає� –� мадемуазель�
Склодовська�має�намір�повернутися�на�батьківщину.�Тому�
пропонує�Кюрі�дружбу�і�залишає�свою�адресу�для�листу-
вання.

П’єр�дуже�хоче�хоча�б�на�кілька�днів�поїхати�з�нею,�по-
знайомитися�з�її�батьком,�братом�і�сестрами,�але�це�немож-
ливо.�Тому�він�пише�Марі�листи.�Багато-багато�листів,�які�
наздоганяють�її,�навіть�коли�вона�подорожує.�У�них�Кюрі�
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пише,�як�радий�чути�будь-які�новини�про�свою�кохану,�як�
сумує�за�нею,�як�чекає�її�знову�в�Парижі.�Нагадує�Марі,�
що�для�науки�важливий�кожен�найменший�крок�уперед,�
тому� вона� повинна� продовжувати� роботу,� адже� талант� її�
величезний.�П’єр�знову�і�знову�говорить,�що�хоче�стати�її�
чоловіком�і�запропонувати�їй�себе�не�тільки�як�партнера�
по�життю,�але�і�як�соратника�в�науці.�Його�жага�возз’єд-
натися� з� Марі� нагадує� її� колишнє� прагнення� опинитися�
у�Сорбонні.�Та�сама�наполегливість,�ті�самі�напади�відчаю�
час�від�часу.�При�цьому�Склодовську�увага�наполегливого�
вченого�не�обтяжує,�вона�відповідає�на�його�послання�і�на-
віть�надсилає�йому�свій�фотопортрет.

З�настанням�осені�П’єр�отримує�листа�із�найбільш�дов-
гоочікуваною� звісткою� –� у� жовтні� Марі� повертається!�
Тепер�вона�живе�у�кімнаті�при�медичному�кабінеті�своєї�
сестри.�Длуські�переїхали,�щоб�розділити�своє�житло�і�ро-
боту�(раніше�пацієнти�могли�прийти�до�них�навіть�серед�
ночі),� тому� ніхто� не� може� завадити� вечірнім� заняттям�
Марі.�П’єр�ходить�до�неї�в�гості�та�продовжує�умовляти�від-
повісти�на�його�почуття.�Він�точно�знає,�що�більше�не�зу-
стріне�такої�дивовижної�жінки,�тому�не�відступає.�Навіть�
запрошує�кохану�переселитися�до�його�великої�квартири,�
яку�можна�розділити�на�дві�окремі,�ще�й�обладнати�для�
них�невелику�спільну�лабораторію.�Зрештою�П’єр�навіть�
згоден�залишити�Францію�і�переїхати�до�Польщі.�Нехай�
там�менше�можливостей�для�занять�наукою,�але�там�буде�
Марі,�а�разом�вони�точно�впораються�з�усіма�обставинами.

Після� прикрої� відмови� від� сім’ї� Казімежа� З.,� спога-
ди� про� яку� досі� непокоять� Склодовську,� ці� залицяння�
здаються� їй� неймовірними.� Але� при� цьому� вона� не� гото-
ва� до� того,� щоб� заради� неї� вчений,� що� подає� такі� надії,�
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залишив�науку�і�якийсь�час�працював�простим�вчителем�
французької�мови�у�Варшаві.�Тим�часом�Кюрі�знайомить�
свою�сім’ю�не�тільки�з�Марі,�але�і�з�її�найближчими�роди-
чами�–�подружжям�Длуських.�Всі�вони�прекрасно�прово-
дять�час�у�Со.

Крок�за�кроком�П’єр�торує�шлях�до�серця�своєї�коханої.�
Минає� зима,� настає� весна� і� Марі� починає� виявляти� при-
хильність� до� свого� шанувальника.� Остаточна� перемога�
її�сумнівів�і�страхів�відбувається�лише�в�липні.�Дівчина�
приймає�пропозицію�шлюбу,�пише�лист�зі�звісткою�своїм�
рідним�до�Варшави�і�отримує�відповідь,�в�якій�брат�Юзеф�
переказує�їй�привітання�і�побажання�щастя.�Сім’я�Скло-
довських� згодна� породичатися� з� родиною� Кюрі� і� готова�
змиритися�з�тим,�що�їхня�дорога�Манюся�житиме�в�іншій�
країні�–�її�щастя�для�них�головніше.

Весілля� Марі� та� П’єр� призначили� на� 26� липня� 1895�
року.�Всі�витрати�з�пошиття�сукні�для�весілля�бере�на�себе�
свекруха� Броні� –� мама� Казімежа� Длуського.� Наречена�
тільки� просить,� щоб� наряд� був� темного� кольору� і� не� за-
надто�вигадливим,�щоб�його�можна�було�і�далі�носити�як�
повсякденний� одяг.� Саме� одруження� відбувається� теж�
незвично� і� скромно� –� молодята� не� купують� собі� золотих�
обручок,�не�влаштовують�банкет,�відмовляються�від�він-
чання�в�церкві.�Їм�досить�того,�що�вони�скажуть�один�од-
ному�«так»�у�мерії�Со,�отримають�від�держави�офіційний�
документ� і� проведуть� чудовий� день� з� рідними� та� близь-
кими�друзями�в�саду�будинку�Кюрі.�Єдине,�від�чого�Марі�
та�П’єр�не�змогли�відмовитися,�це�від�весільного�подарун-
ка�–�один�з�родичів�переслав�їм�певну�суму�грошей,�якої�
вистачило�на�покупку�двох�новеньких�велосипедів.
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Ще� одна� розкіш,� яку� дозволяють� собі� молодята� П’єр�
Кюрі�та�Марія�Склодовська-Кюрі�(саме�під�таким�прізви-
щем�вона�увійде�до�історії�науки),�це�літні�канікули�удвох.�
На�своїх�велосипедах�вони�їздять�регіоном�Іль-де-Франс,�
милуються� природою,� влаштовують� пікніки,� гуляють�
пішки�в�лісах,�зупиняються�в�сільських�готелях�на�ночів-
лю.�При�цьому�П’єр�навіть�під�час�прогулянок�не�припи-
няє�міркувати�про�роботу.�Ба�більше,�на�ходу�йому�в�голову�
приходять�чудові�думки,�які�можна�одразу�ж�обговорити�
з�Марі.�Коли�закінчиться�їх�медовий�місяць,�він�почне�вті-
лювати�всі�ці�ідеї,�а�вона�буде�намагатися�отримати�посаду�
викладача�середньої�школи�і�допомагати�чоловікові�в�його�
лабораторії.�А�поки�він�може�просто�ловити�жаб�у�ставку,�
а�вона�–�носити�вінки�з�польових�квітів.�Марі�та�П’єр�ща-
сливі.�Їх�шлюб�–�великий�успіх.

Закінчується�це�літо�в�містечку�Шантийї�на�фермі�«Кі-
зонька».�Її�знайшла�та�орендувала�Броня,�щоб�зібрати�під�
одним�дахом�крім�себе�з�чоловіком�Казімежем�і�донькою�
Єленою� також� свою� свекруху,� пані� Длуську,� тата� Вла-
дислава� Склодовського,� сестру� Елю� і,� звісно� ж,� Марію�
з�П’єром.�Інколи�до�них�приєднуються�доктор�Ежен�Кюрі�
з� дружиною.� Три� сім’ї� знайомляться� одна� з� одною,� бага-
то� спілкуються,� а� П’єр� обіцяє� тестю� вивчити� польську�
мову,�до�чого�негайно�приступає�під�його�ж�керівництвом.�
Це�прекрасне�літо�кожен�з�них�буде�згадувати�ще�багато�
років.
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Запитання
  Хто і з якою метою знайомить Марі Склодовську 
з молодим вченим-фізиком П’єром Кюрі?

  Чому Марі досі незаміжня, а П’єр не одружений?

  Що молодим людям найбільше подобається одне 
в одному?

  Через що переживає П’єр?

  Коли вони справляють весілля? Що стає їхнім 
весільним подарунком?
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РОЗДІЛ 
ОДИНАДЦЯТИЙ  
В якому Марі та П’єр 
роблять найголовніше 
своє спільне відкриття



Чоловік у мене – кращого навіть 
не можна собі уявити.

(Марія Кюрі про свого чоловіка 
і колегу П’єра)

Після�повернення�до�Парижа�восени�1895�року�
Марі�та�П’єр�Кюрі�поселяються�у�трикімнатній�
квартирі�з�видом�на�великий�сад.�Вони�не�при-
крашають�її�меблями,�килимами�та�картина-

ми�–�в�гості�до�них�ходять�тільки�близькі,�та�й�приби-
рання�в�напівпорожньому�помешканні�займає�значно�
менше� часу,� який� вони� обоє� вважають� за� краще� при-
свячувати� науці.� Загалом� квартира� вчених-молодят� –�
це� кабінет� з� шафою,� набитою� книжками,� і� великим�
столом,� збитим� з� простих� дощок.� Біля� одного� кінця�
столу�стоїть�стілець�для�Марі,�біля�іншого�–�для�П’єра,�
щоб�вони�могли�дивитися�одне�на�одного�під�час�робо-
ти,�посміхатися�одне�одному�і�розмовляти�про�роботу.�
На�цьому�столі�з�прикрас�стояв�лише�букет�квітів.�Ок-
рім�цього�тут�можна�було�знайти�тільки�книжки�з�фі-
зики�та�гасову�лампу,�при�світлі�якої�подружжя�Кюрі�
працює�вечорами.

Ставши�заміжньою�жінкою,�Марі�доводиться�надо-
лужувати� згаяне� в� юності� –� вчитися� господарювати.�
Вона�підходить�до�цього�завдання�зі�скрупульозністю�
вченого:� купує� спеціальний� зошит� у� чорній� палітур-
ці� зі� словом� «Витрати»� на� обкладинці.� Грошей,� які�
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отримує� П’єр� за� роботу� в� Школі� фізики� та� хімії,� ви-
стачає�на�скромне�життя.�Після�того,�як�Марі�отримає�
диплом,�який�дасть�їй�можливість�викладати,�і�знайде�
роботу,�справи�повинні�піти�трохи�ліпше.

Ось� чого� точно� не� вистачає� Марії� Кюрі,� то� це� часу.�
У�неї�тепер�є�власне�місце�в�лабораторії,�але�ж�і�дім�ви-
магає�уваги.�У�ті�часи�було�не�прийнято,�щоб�чоловік�
присвячував�себе�господарству�(як�і�не�прийнято,�щоб�
жінка� отримувала� освіту� –� як� виявилося� пізніше,� це�
були� лише� забобони),� тому� на� плечі� науковця� лягали�
і�прибирання,�і�прання,�і�приготування�їжі.�Прислугу�
Кюрі�собі�дозволити�не�могли,�тільки�помічницю,�яка�
приходила� всього� на� годину� в� день,� щоб� вимити� по-
суд�і�підлогу.�Броня�та�її�свекруха�пані�Длуська�вчать�
Марі�приготуванню�простих�страв,�які�забирають�міні-
мум�часу.�У�книжці�з�рецептами�мадам�Кюрі�на�полях�
такі�ж�замітки,�як�і�в� її�наукових�записах�–�це�вдала�
пропорція,� а� це� ні,� так� страва� вдається,� а� так� робити�
не� варто,� ось� так� можна� скоротити� час,� витрачений�
на�приготування.�Кухня�виявляється�справжньою�хі-
мічною�лабораторією!�Хоча�в�лабораторії�молодій�госпо-
дині�набагато�цікавіше.

Раз�на�кілька�днів�Марі�та�П’єр�їздять�у�Со�до�його�ро-
дичів.�За�гарної�погоди�користуються�своїми�велосипе-
дами,�а�за�поганої�їм�доводиться�витрачатися�на�поїзд.�
Театри�та�концерти�подружжя�не�відвідує,�спілкуються�
молодята�тільки�з�батьками�П’єра�та�сім’єю�сестри�Марі�–�
Броніслави.�Навіть�весілля�Елі�у�Варшаві�вчена�змуше-
на� пропустити� –� поїздка� обійшлася� б� їй� надто� дорого.�
Літо�вона�теж�проводить�у�Франції,�готуючись�до�іспи-
тів�на�звання�викладача,�які�складає�краще�за�всіх.
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У� березні� 1897� року� Марі� пише� листа� своїй� шкіль-
ній�подрузі�Казимирі,�в�якому�ділиться�радісною�нови-
ною�–�вона�скоро�стане�мамою.�У�липні�до�неї�приїжджає�
тато�Владислав� і�відвозить� її�до�готелю�на�узбережжі�
моря.�П’єр,�який�спершу�залишається�в�Парижі,�шле�
їм�листи�польською�мовою.�Його�тесть�у�захваті�–�зять�
дотримав�своєї�обіцянки!�Крім�того,�дбайливий�чоловік�
збирає�своїй�вагітній�дружині�посилки�з�дитячими�ре-
чами�на�випадок,�якщо�їх�малюк�з’явиться�до�того,�як�
він�встигне�приїхати.

Коли� П’єр� все� ж� прибуває� на� курорт,� вони� з� Марі�
продовжують� свої� велопрогулянки� околицями,� незва-
жаючи� на� те,� що� приблизно� за� місяць� вона� повинна�
вже�народити,�і�живіт�її�тепер�дуже�великий.�Під�час�
однієї�з�таких�поїздок�Марі�стає�зле,�пара�повертається�
до� Парижа� і� 12� вересня� 1897� року� на� світ� з’являється�
їхня�дочка�Ірен.�Дівчинка�піде�по�стопах�своїх�великих�
батьків�і�теж�стане�фізиком,�теж�працюватиме�зі�своїм�
чоловіком�і�теж�отримає�Нобелівську�премію.�Але�все�
це� далеко� попереду.� Поки� Марі� доводиться� знаходити�
у� своєму� насиченому� житті� час� і� для� турботи� про� не-
мовля.�Для�допомоги�в�цьому�подружжя�наймає�няню,�
але� Марі� чотири� рази� на� добу� сама� сповиває� дочку,�
одягає� і�купає� її.�А�в�ті�години,�коли�з�дівчинкою�гу-
ляє�няня,�вона�пише,�а�потім�видає�самостійну�наукову�
роботу�про�магнітні�властивості�загартованих�сталей.�
Між�народженням�Ірен�і�цією�публікацією�проходить�
лише�три�місяці!

Всього�за�кілька�днів�після�появи�на�світ�маляти�в�ро-
дині�Кюрі�трапляється�нещастя�–�вмирає�мама�П’єра.�
Подружжя�вирішує,�що�його�батькові,�доктору�Ежену�
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Кюрі�не�варто�залишатися�одному,�і�через�якийсь�час,�
коли�вони�переїжджають�до�просторішої�квартири,�за-
бирають�його�до�себе.�Так�і�йому�веселіше,� і�за�Ірен�є�
кому�доглянути.�Дівчинка�дуже�полюбить�свого�діду-
ся,�коли�підросте.

Зрозумівши,� що� побут� налагоджено� і� вона� з� усім�
справляється� і� все� встигає,� Марі� вирішує� захистити�
докторську� дисертацію.� Але� потрібна� якась� перспек-
тивна�тема.�Фізика�розвивається�дуже�бурхливо,�тож�
слід�вибрати�щось�одне.�Прогортавши�незліченну�кіль-
кість�найсвіжіших�наукових�журналів�і�порадившись�
з�чоловіком,�жінка�вирішує�продовжити�дослідження�
Анрі�Беккереля,�який�одним�з�перших�у�1896�році�від-
крив�явище�радіоактивності.�Він�досліджував�хімічний�
елемент�під�назвою�уран,�який�має�властивість�світити-
ся�в�темряві�–�вельми�загадкову�для�вчених�того�часу.�
Готуючись� до� експерименту,� для� якого� йому� потрібно�
було� яскраве� сонячне� світло,� Беккерель� загорнув� нез-
вичайний�матеріал�у�чорний�папір�разом�з�фотопласти-
нами�(фотографії�тоді�робили�за�допомогою�камер,�які�
пропускали�світло�на�спеціальні�пластини,�а�самі�плас-
тини�зберігалися�в�повній�темряві,�зображення�з�них�
теж� проявляли� при� спеціальному� тьмяному� освітлен-
ні).�Коли�вчений�дістав�ці�пластини,�вони�були�зіпсова-
ні�–�повністю�засвічені,�так,�ніби�перебували�на�світлі.�
Причому�засвітити�їх�урану�вдалося�навіть�крізь�шар�
чорного�паперу.�Отже,�він�випромінює�якусь�поки�ще�
невідому� науці� енергію.� Марі� вирішує� з’ясувати,� що�
це�за�енергія.�Промені�ці,�до�речі,�назвали�променями�
Беккереля,�а�назву�явищу�в�цілому�пізніше�подарувала�
сама�мадам�Кюрі.
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Уранові� промені� могли� не� тільки� засвічувати� фото-
пластинки,�але�й�розряджали�електричне�лабораторне�
обладнання.�Причому�ці�незвичайні�промені�були�по-
стійною�властивістю�урану�–�його�не�треба�було�додат-
ково� опромінювати� чим-небудь� на� кшталт� сонячного�
світла.

Отже,� тема� обрана,� напрямок� робіт� майже� зрозу-
мілий�(ніхто�до�Марі�не�займався�променями�Бекке-
реля,� тому� їй� нема� на� що� орієнтуватися� у� своїй� ро-
боті,� крім� власної� наукової� інтуїції)� –� залишилося�
знайти�місце�для�лабораторії.�У�Школі�фізики�та�хі-
мії�потрібного�приміщення�немає,�лише�вогка�від�во-
дяної�пари�засклена�майстерня.�А�точним�приладам�
потрібен�стабільний�мікроклімат�у�приміщенні�–�без�
перепадів�вологості�та�температури.�Тож�ця�кімнат-
ка� ніяк� не� підходить,� але� вибору� немає,� доводиться�
починати�тут.

Першим� відкриттям� Марі� на� шляху� до� докторської�
дисертації�стає�досить�простий�на�перший�погляд,�але�
дуже� важливий� для� її� роботи� висновок� –� чим� більше�
урану�в�досліджуваних�зразках,�тим�сильніше�випро-
мінювання.�Причому�ці�величини�перебувають�у�стро-
гій� пропорції.� Це� означає,� що� силу� випромінювання�
можна�виміряти�і�досить�точно.�Потім�вчена�доходить�
до� висновку,� що� джерело� випромінювання� –� це� сам�
атом�урану.

Тут� ми� трохи� відсторонимося� від� історії� Марії� Кюрі,�
щоб�зрозуміти,�що�таке�атоми�різних�хімічних�елементів�
і� що� таке� самі� ці� елементи.� Уявімо� собі� кількох� жонгле-
рів.�Кожен�з�них�підкидає�свою�певну�кількість�м’ячиків�
(починаючи�від�одного),�змушуючи�їх�літати�навколо�себе.�

93



Кожного�з� цих� жонглерів�звуть�по-своєму� (уран,� водень,�
вуглець,�кисень�тощо)�і�у�кожного�свій�«характер»�–�свої�
властивості.� Сам� жонглер� –� це� ядро� атома,� а� м’ячики� –�
електрони.�Чим�більше�і�важче�ядро,�тим�більше�м’ячиків�
може�літати�навколо�нього.�Побачити�такого�«жонглера»�
неозброєним�оком�не�можна,�настільки�він�малий.�А�ось�
скупчення� однакових� атомів� –� це� речовина,� яку� назива-
ють�так�само,�як�і�сам�хімічний�елемент�(атом�урану�і�ме-
тал�уран,�атом�кисню�і�газ�кисень).

На� рівні� самого� атома,� навіть� з� додаванням� одно-
го� м’ячика� змінюються� властивості� всього� хімічного�
елемента.� Наприклад,� досить� невеликий� кисень� при�
взаємодії� може� змушувати� речовини,� що� складають-
ся� з� інших� атомів,� горіти.� А� атоми� з� великою� масою,�
як� вдалося� встановити� завдяки� дослідженням� Марії�
та� П’єра� Кюрі,� виділяють� радіоактивні� промені.� Нау-
ка,� яка� вивчає� властивості� хімічних� елементів,� нази-
вається�хімія.�А�фізика�вивчає�структуру�і�властивості�
речовини,�що�складається�з�цих�елементів�та�їх�сполук.�
Хоча�останнім�часом�з�поглибленням�досліджень�ці�дві�
науки�тісно�переплелися�одна�з�одною.

Отже,�дійшовши�висновку,�що�загадкові�промені�ви-
промінює�сам�атом�урану,�Марі�задається�питанням�–�
а� чи� лише� один� цей� елемент� має� таку� властивість?�
Може,�є�й�інші?�Може,�випромінювання�від�інших�ви-
явиться�набагато�сильнішим?�Послідовне�вивчення�ін-
ших�хімічних�елементів�дає�свої�плоди,�випромінюван-
ня�виявляють�і�в�торії.�Мадам�Кюрі�називає�торій�і�уран�
«радіоелементами»,�а�їх�незвичайну�властивість�–�«ра-
діоактивністю»� від� латинських� слів� radius� «промінь»�
і�āctīvus�«дієвий»�(тобто,�дія�променів).
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На� досягнутому� Марі� не� зупиняється,� вона� почи-
нає�вивчати�сполуки�різних�елементів�у�всіляких�фор-
мах,�наприклад,�у�мінералах.�Ті,�у�складі�яких�є�торій�
і� уран,� –� радіоактивні.� Але� стривайте,� чому� випромі-
нювання�в�деяких�зразках�набагато�сильніше,�ніж�по-
винно�бути,�виходячи�з�розрахунків,�що�ґрунтуються�
на� вмісті� у� них� радіоелементів?� Перша� версія� мадам�
Кюрі�–�помилка�досліду.�Щоб�перевірити�себе,�вона�ста-
вить�його�знову.�І�знову�отримує�той�самий�результат.�
А�потім�ще�раз,�і�ще,�і�ще.�Залишається�єдине�логічне�
пояснення�–�у�досліджуваних�мінералах�міститься�ще�
якийсь� радіоелемент,� хімічний� елемент,� досі� не� відо-
мий�науці.�Тобто,�Марі�стоїть�на�порозі�відкриття!

Тепер� нове� складне� завдання� –� виокремити� цей� за-
гадковий�елемент.�Але�як?�Допомогти�дружині�виріши-
ти�цю�грандіозну�загадку�вирішує�П’єр.�У�травні�1898�
він�залишає�свої�дослідження�і�приєднується�до�роботи�
Марі.�Тепер�вони�партнери�не�тільки�в�житті,�але�і�в�на-
уці,�у�них�не�тільки�спільна�дочка,�але�й�спільне�дослі-
дження.� Навіть� в� своїх� наукових� роботах� вони� всюди�
пишуть�про�себе�як�про�єдине�ціле:�«ми�виявили»,�«ми�
дійшли� висновку»,� «ми� спостерігали»,� тому� що� не� хо-
чуть� ділити� виконану� роботу� –� їхній� внесок� у� науку�
слід�розглядати�як�рівноцінний.

Подружжя�Кюрі�приходить�до�висновку,�що�виокрем-
лювати�загадковий�і�дуже�активний�елемент�потрібно�
з� уранової� смолки.� Саме� цей� мінерал� найкраще� пока-
зує�характер�елемента,�який�вони�шукають,�адже�його�
радіоактивність� в� чотири� рази� більша,� ніж� у� чистого�
оксиду�урану,�в�якому�раніше�зафіксували�випроміню-
вання.�Тобто,�новий�елемент�точно�причаївся�тут,�ось�
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тільки�його�присутність�настільки�мала,�що�чутливо-
сті�хімічних�аналізів,�які�існували�в�той�час,�не�виста-
чає�для�його�виявлення.

Крок�за�кроком�розбирає�подружжя�уранову�смолку�
на�окремі�компоненти�і�вимірює�їхню�радіоактивність.�
Шляхом� послідовного� відбору� встановлюють� саме� ті,�
в� яких� вона� свідчить� про� наявність� нового� елемента,�
і�далі�працюють�вже�з�ними.�І�тут�виявляється,�що�ра-
діоактивність�зосереджується�не�в�одному�компоненті,�
а�в�двох.�Тобто,�елементів�теж�два!�У�липні�1898�року�
подружжя� Кюрі� оголошує� світу,� що� виявило� речови-
ну�і�дало�йому�назву�«полоній»�–�на�честь�батьківщи-
ни�Марі�–�Польщі�(латиною�вона�називається�Polonia).�
Новина�про�це�з’являється�і�в�польській�пресі,�причому�
не�тільки�в�науковій.�Другий,�все�ще�невловимий,�але�
абсолютно� точно� існуючий� елемент� вирішено� назвати�
радієм,�тобто�«променистим».

Нагородити� себе� за� успіх� Кюрі� вирішують� відпуст-
кою.� Марі� готує� з� літніх� ягід� варення� за� рецептом,�
який�привезла�з�Польщі,�а�потім�разом�з�П’єром�і�донь-
кою�їде�у�село,�щоб�кататися�на�велосипедах�і�купати-
ся�в�річках,�гуляти�по�лісах�і�обговорювати�досліджен-
ня,�які�вони�продовжать�вже�восени.�Це�будуть�роботи�
з�виокремлення�чистих�радію�і�полонію,�адже�справж-
ній�учений�ніколи�не�скаже,�що�згоден�з�відкриттям,�
поки�на�власні�очі�не�побачить�і�своїми�руками�не�по-
мацає�його�плоди.

На� відпочинку� вони� отримують� новину� –� Броня�
та� Казімеж� Длуські� їдуть� з� Парижа.� Подружжя� лі-
карів� має� намір� повернутися� до� Польщі� та� відкрити�
там�санаторій�для�хворих�на�туберкульоз,�адже�саме�
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від� цієї� хвороби� померла� мама� сестер.� Отже,� недугу�
потрібно�перемогти�за�допомогою�науки.�Вони�вже�об-
рали� собі� для� будівництва� ділянку� землі� на� курорті�
Закопане� в� Карпатах� і� готові� приступати� до� роботи.�
Найкраща�подруга�Марі,�її�старша�сестра,�тепер�буде�
так�далеко�від�неї.

Восени� змінюються� й� умови� роботи� вчених.� Для�
виокремлення� шуканих� елементів� вони� придбали�
за�власні�кошти�в�Австрії�у�підприємства�«Іоахімсталь»�
тонну�відходів,�що�утворилися�після�видобутку�урано-
вої�смолки�–�її�використовували�для�виробництва�скла.�
Ці�відходи�дешеві,�на�відміну�від�щойно�видобутої�гір-
ської�породи,�і�в�них�напевно�є�ті�самі�елементи,�нехай�
і�в�крихітних�кількостях.�Але�всю�цю�величезну�масу�
потрібно� десь� зберігати� і� переробляти.� Сховищем� стає�
старий�сарай�у�дворі�все�тієї�ж�Школи�фізики�та�хімії.�
Його�дах�протікає,�під�ногами�не�підлога,�а�шар�асфаль-
ту,�взимку�тут�волого�і�холодно,�а�влітку�через�скляний�
дах�спекотно,�як�у�печі.�З�меблів�у�сараї�тільки�кілька�
старих� столів,� класна� дошка� для� записів,� яка� бачила�
й�кращі�часи,�та�стара�залізна�піч.�Проте�потрібне�об-
ладнання� і� матеріали� тут� помістяться.� До� того� ж,� на-
вряд�чи�хтось�інший�вирішить�претендувати�на�цю�ру-
їну,�тож�вченим�забезпечений�спокій.�Подружжя�Кюрі�
приймає�з�рук�керівництва�школи�ключі�від�сараю�і�пе-
реносить�сюди�свою�лабораторію.

Тим� часом� із� Австрії� прибувають� замовлені� мішки�
з�відходами�видобутку�урану.�Разом�з�переробленою�ру-
дою�тут�і�камінчики,�і�хвоя,�і�навіть�комахи.�Але�все�це�
дрібниці�порівняно�з�тим,�що�в�цьому,�по�суті,�бруді�на-
певно�причаїлися�коштовні�крихти�шуканих�речовин.
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Робота� з� виокремлення� радію� та� полонію� розтягу-
ється�для�Марі�та�П’єра�на�довгих�чотири�роки.�Майже�
весь�цей�час�вони�кип’ятять�отриману�масу�у�величез-
них�казанах�на�подвір’ї�перед�сараєм,�щоб�розділити�її�
необхідні�компоненти.�Марі�інколи�доводиться�по�черзі�
помішувати�руду�в�казані�та�суп�у�каструлі,�який�вона�
готує�тут�же,�щоб�усе�встигнути.

Перший�рік�витрачається�на�те,�щоб�виділити�з�тонни�
бруду�радіоактивні�продукти�і�заміряти�інтенсивність�
випромінювання�від�них.�Потім�П’єр�починає�уточню-
вати�властивості�радію,�а�Марі�продовжує�переробляти�
руду�для�того,�щоб�в�результаті�виокремити�з�неї�чисті�
сполуки� цього� металу.� Він� в� сараї� проводить� наукові�
досліди,�вона,�посеред�двору�вся�в�клубах�диму,�замі-
шує�в�чані�киплячу�рідину�–�до�20�кілограмів�на�день�–�
яку�потім�розливає�в�хімічні�посудини,�щоб�отримати�
дорогоцінний�осад.

Хоча�поки�радій� і�полоній�ніяк�не�даються�в�руки,�
робота�фізиків�не�стоїть�на�місці.�У�1899�і�1900�роках�
вони� публікують� відразу� три� наукові� статті,� заснова-
ні�на�дослідженнях,�проведених�у�жалюгідному�сараї.�
А�для�Фізичного�конгресу�1900�року�пишуть�великий�
і�детальний�огляд�із�дослідження�радіоактивних�речо-
вин.�І�цей�огляд�привертає�до�себе�величезну�увагу�вче-
них�всього�світу.

До�аналогічної�роботи�приступає�ще�один�французь-
кий�вчений�–�молодий�хімік�і�частий�гість�у�сараї�по-
дружжя�Кюрі,�Андре-Луї�Деб’єрн.�За�порадою�П’єра�він�
теж�починає�досліджувати�радіоактивність�і�відкриває�
радіоактивний� хімічний� елемент� актиній.� В� цей� же�
час�фізик�Жорж�Саньяк,�який�також�часто�приходить�
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поспостерігати� за� роботою� подружжя,� у� співавторстві�
з� П’єром� пише� роботу� про� перенесення� електричного�
заряду�за�допомогою�радіоактивного�випромінювання.

Тим�часом�Марі�видобуває�з�купи�придбаного�в�Ав-
стрії� бруду� (а� подружжя� ще� кілька� разів� докупову-
вало� відходи� «Іоахімсталі»,� довівши� їхню� кількість�
до�8�тонн)�все�більш�і�більш�концентровані�продукти,�
частка�радію�і�полонію�в�яких�поступово�зростає.�Вона�
одна�виконує�функції�цілого�заводу!�І�ось�настає�вирі-
шальний�момент�–�час� із�вмісту�колб,�пробірок�і�мен-
зурок�виокремлювати�чисту�речовину.�Для�цього�необ-
хідні�кращі�умови�–�чистота,�відсутність�протягу,�пилу�
в�повітрі.�Але�є�тільки�цей�сарай,�у�повітрі�якого�літа-
ють�частинки�вугілля�і�заліза,�а�зі�стелі�тече�вода.�П’єр�
вже�готовий�здатися,�але�тільки�не�Марі.

Тріумф�наполегливої�польки�настає�у�1902�році�–�рів-
но�через�48�місяців�після�того�моменту,�коли�вона�по-
ставила� перед� собою� свою� велику� мету.� У� неї� в� руках�
один� дециграм� (десята� частина� грама)� чистого� радію.�
Одного�вечора�вже�після�всіх�своїх�трудів,�викупавши�
та�вклавши�спати�Ірен�і�відправивши�відпочивати�све-
кра,�вона�бере�П’єра�під�руку�і�вони�разом�повертають-
ся�до�свого�сараю,�де�на�столі�стоять�пробірки�з�вмістом,�
що�світиться�в�темряві�блакитним�кольором�–�саме�так�
виглядає�відкритий�подружжям�Кюрі�незвичайний�хі-
мічний�елемент.
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Запитання
  Як виглядає квартира, в якій поселяються після 
весілля Марі та П’єр?

  Коли у них народжується дочка? Яке ім’я їй дають?

  Яке рішення після її появи на світ приймає Марі?

  Що за здогад допомагає молодій вченій визначитися 
з темою дисертації?

  Як Марі та П’єр називають відкриті ними хімічні 
елементи? Де вони роблять свої найважливіші 
відкриття?
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РОЗДІЛ 
ДВАНАДЦЯТИЙ  
В якому до Марії 
та П’єра Кюрі приходить 
заслужена слава, але 
який закінчується дуже 
сумно



У науці ми повинні цікавитися речами, 
а не особистостями.

(Марія Кюрі про власну славу)

Попри�те,�що�Марія�та�П’єр�Кюрі�після�виокремлен-
ня� радію� та� полонію� стали� неймовірно� відомими�
вченими,�в�побуті�вони�ледь�зводили�кінці�з�кін-
цями.� П’єр� читає� в� Школі� фізики� та� хімії� цілих�

120�лекцій�на�місяць�і�додатково�керує�дослідженнями�сту-
дентів,� та� все� одно� не� може� забезпечити� сім’ю� належним�
чином.�Щоб�заробляти�більше�і�не�відволікатися�від�науко-
вої�діяльності,�йому�потрібно�стати�професором�Сорбонни.�
Це� напевно� дало� б� йому� можливість� ще� й� користуватися�
університетською�лабораторією�замість�старого�сараю.

Але�геніальний�учений�виявляється�дуже�незграбним�
в� таких� справах,� як� вибивання� собі� цілком� заслуженої�
посади.�Ще�під�час�роботи�над�виокремленням�радію�він�
провалює�конкурс�на�здобуття�кафедри�професора�в�Сор-
бонні.�Намагається�П’єр�влаштуватися�і�до�Політехнічно-
го�інституту.�На�щастя,�у�1900�році�йому�щастить.

А� одразу� після� цього� швейцарський� Женевський� уні-
верситет� надсилає� подружжю� Кюрі� неймовірну� пропози-
цію�–�їх�обох�запрошують�на�роботу!�Причому�П’єру�обі-
цяють�кафедру�фізики,�дуже�гарну�платню,�лабораторію,�
все�необхідне�обладнання,�двох�асистентів,�оплату�житла�
і�штатне�місце�для�Марі�на�додачу.�Небувала�щедрість,�осо-
бливо�на�тлі�скромних�умов,�які�мають�мадам�і�мсьє�Кюрі�
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у�Франції.�У�червні�вони�ненадовго�вирушають�до�Швей-
царії,�щоб�познайомитися�з�майбутніми�колегами,�але�вже�
за�кілька�місяців�відхиляють�пропозицію�університету�–�
викладання�буде�віднімати�у�них�занадто�багато�часу,�не-
обхідного�для�дослідження�радію�і�радіоактивності.�Біль-
ше�того,�П’єр�відмовляється�від�місця�в�Політехніці,�щоб�
перейти� на� більш� високооплачувану� посаду� в� Інституті�
фізики,�хімії�та�природничих�наук.�Марі�тим�часом�вла-
штовується�в�школу�для�дівчат�у�передмісті�Парижа�під�
назвою�Севр.

І�знову�успіх�обертається�розчаруванням�–�підготовка�
до�занять�і�прийому�іспитів�вимагає�від�викладачів�занад-
то�багато�часу,�який�вони�могли�б�витратити�на�свої�дослі-
дження.�Крім�того,�П’єру�знову�відмовляють�в�отриманні�
лабораторії.� А� ще� він,� незважаючи� на� заступництво� ко-
лег-фізиків,�дуже�прикро�програє�конкурс�на�місце�в�Ака-
демії�наук.

Щоб� хоч� якось� компенсувати� талановитим� вченим� всі�
ці� розчарування,� Поль� Аппель,� який� пам’ятає� Марію�
Кюрі�ще�з�тих�часів,�коли�вона�була�його�студенткою,�про-
понує�висунути�П’єра�на�отримання�Ордена�Почесного�Ле-
гіону�–�неймовірно�важливої�державної�нагороди�у�Фран-
ції,�до�якої�додаються�грошові�виплати�.�Аппель�просить�
Марі�умовити�її�байдужого�до�нагород�чоловіка�погодити-
ся�на�це,�тим�більше�що�в�уряді�країни�дуже�зацікавлені�
в� цьому.� Але� вчений� не� сприймає� ніяких� почестей,� мсьє�
Кюрі�цікавить�лише�лабораторія.�Його�дружині�ж�не�мо-
жуть�надати�їх,�оскільки�вона�жінка,�а�жінок�нагороджу-
вати�так�досі�й�не�прийнято.

Кюрі� вчергове� затягують� тугіше� пояси� і� продовжу-
ють� працювати� у� божевільному� темпі� і� з� небувалою�
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ретельністю.�Навіть�відпочивати,�як�звичайні�люди,�вони�
не�вміють�–�всю�відпустку�Марі�та�П’єр�знову�проводять�
у�велосипедних�переїздах�з�місця�на�місце�і�обмірковуван-
ні�майбутніх�кроків�у�науці.

У� травні� 1902� року� Марії� доводиться� розщедритися�
на�незаплановану�поїздку�додому�–�сестри�та�брат�пишуть�
їй,�що�старий�Склодовський,�їх�добрий�і�люблячий�тато,�
дуже� хворий.� Марі� поспіхом� збирає� документи� та� виру-
шає�до�Варшави,�але�встигає�тільки�на�похорон�пана�Вла-
дислава.�Стоячи�перед�відкритою�труною,�вона�кляне�гро-
ші,�славу,�науку�і�докоряє�собі�тим,�що�не�залишила�все�
і�не�повернулася�до�сім’ї�в�Польщу.�Її�не�заспокоює�навіть�
звістка�про�те,�що�найбільшою�радістю�останніх�днів�бать-
ка�була�звістка�про�те,�що�в�журналі�«Доповіді�Паризької�
академії� наук»� надрукували� кілька� робіт� його� гордості,�
його�коханої�Манюсі,�його�крихітки�Анчупечо.

Настає�жовтень�і�подружжю�Кюрі�знову�час�повертати-
ся�до�роботи,�але�їх�спіткає�горе�за�горем�–�спочатку�Марі�
втрачає�дочку,�яка�народилася�передчасно,�потім�вмирає�
від� менінгіту� друга� дитина� Броні,� маленький� хлопчик.�
На�додачу�до�всього�тяжко�хворіє�П’єр.�Як�не�важко�нау-
ковцю,�але�доводиться�бути�сильною�і�продовжити�викла-
дання,�щоб�забезпечувати�сім’ю.�Крім�того,�вона�ні�на�день�
не�залишає�роботу�над�дослідженнями.

І�ось,�попри�обставини,�до�1904�року�подружжя�разом,�
окремо,�а�також�у�співавторстві�з�іншими�вченими�всти-
гають� опублікувати� цілих� 13� серйозних� наукових� робіт.�
Їм� пишуть� листи� вчені� з� усієї� Європи.� Їх� послідовники�
відкривають� нові� хімічні� елементи,� що� випромінюють�
радіацію,� та� їх� побічні� форми.� Англійські� вчені� Рамзай�
і�Содді,�досліджуючи�відкритий�подружжям�Кюрі�радій,�
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виявляють,�що�дивовижний�метал�вміє�виділяти�невели-
ку�кількість�газу�гелію.�Це�означає,�що�радіоактивні�хі-
мічні� елементи� вміють� перетворюватися� один� на� одного,�
мимовільно�розпадаючись�на�більш�прості�атоми�–�приго-
ломшливе�відкриття!

Натхненні� досягненнями� Кюрі� фізики� виявляють� та-
кож,�що�радій�випромінює�не�один,�а�цілих�три�типи�раді-
оактивних�променів�різної�сили.�Проходити�вони�можуть�
навіть�крізь�такі�матеріали,�через�які�не�проникає�світло�–�
від� тонкого� паперу� до� кам’яної� стіни.� Єдиною� надійною�
перешкодою� для� них� може� стати� тільки� товстий� екран�
зі�свинцю.�А�ще�виявляється,�що�відкритий�Марі�та�П’єром�
елемент�виділяє,�крім�світла,�також�тепло.�А�своїм�сяйвом�
він�може�заряджати�інші�об’єкти,�причому�в�різному�сту-
пені.�Так,�опромінюючи�радієм�справжній�алмаз�і�фаль-
шивий,�за�силою�світіння�можна�виявити�підробку.�Раді-
оактивність�свою�елемент�теж�передає�іншим�матеріалам.�
До�слова,�зошити�і�блокноти,�з�якими�працювали�в�той�час�
вчені,�випромінюють�радіацію�й�донині.�Але�ж�з�моменту�
їх�контакту�з�радієм�пройшло�вже�понад�століття!

Всього�за�п’ять�років,�які�пройшли�з�моменту,�коли�Марі�
передбачила� існування� радію,� уявлення� вчених� про� пове-
дінку� і� властивості� атомів� змінилося� неймовірним� чином.�
У� науці� зародився� цілий� новий� напрямок� –� радіологія.�
І�стосувався�він�не�тільки�фізики.�Як�вдалося�встановити�ні-
мецьким�вченим�у�1900�році,�радій�впливав�не�тільки�на�не-
живі�предмети,�а�й�на�цілком�живих�людей�і�тварин.�Одним�
з�перших�випробувати�на�собі�його�дію�ризикнув�П’єр.�Він�
приклав�шматочок�речовини�до�своєї�руки�і�страшенно�зра-
дів,�коли�побачив�під�ним�невеликий�опік,�який�при�цьому�
не� викликав� болю� –� слова� його� колег� виявилися� істиною.�
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Таке�ж�пошкодження,�але�вже�випадково,�отримала�під�час�
роботи�і�Марі.�Вони�обидва�з�подивом�виявили,�що�досить�
глибокі�та�складні�в�загоєнні�рани�в�результаті�не�перетво-
рилися�на�шрами,�а�вкрилися�абсолютно�здоровою�шкірою.�
Найкращі�медики�того�часу�підхоплюють�ідею�і�незабаром�
виявляють,� що� за� допомогою� радію� можна� виліковувати�
деякі�види�такої�смертельної�хвороби,�як�рак!�Скільки�ще�
сюрпризів�приготує�науці�цей�дивовижний�метал?

По�всьому�світу�одразу�починають�будувати�установки�
з�видобутку�феноменальної�речовини.�Піонером�у�цій�спра-
ві� стає� один� з� перших� послідовників� подружжя� Кюрі� –�
Андре-Луї�Деб’єрн.�А�у�1904�році�у�Франції�відкриваєть-
ся�завод�з�виробництва�радію�для�медичних�цілей.�П’єру�
і�Марі�виділяють�при�ньому�приміщення�для�досліджень�
і�дають�кошти�на�помічників.�Незважаючи�на�те,�що�ре-
човину� починають� отримувати� у� досить� відчутних� кіль-
костях,�а�її�ціна�стає�вищою�за�ціну�золота,�свій�перший�
здобутий�вручну�грам�радію�Марі�продовжує�зберігати�як�
символ�свого�наукового�прориву,�як�найвищу�нагороду.

У� це� важко� повірити,� але,� попри� успіх� свого� дітища�
в�наукових�колах,�подружжя�Кюрі�не�отримує�від�зробле-
ного�ними�відкриття�ані�копійки�прибутків.�Ще�до�того,�
як�удосконалити�технологію�видобутку�елемента,�П’єр�за-
пропонував�Марі�відмовитися�від�будь-яких�патентів,�які�
можна�було�б�продавати,�отримуючи�вигоду�зі�своїх�досяг-
нень.�І�вона�погодилася.�Тому�що�радій�належить�всьому�
світу,�всьому�людству,�а�заробляння�на�ньому�грошей�на-
віть�для�такої�мети,�як�будівництво�лабораторії,�на�думку�
Кюрі�суперечить�духу�науки.�Нехай�вони�не�будуть�купа-
тися�в�розкоші,�зате�відкритий�ними�диво-метал�буде�слу-
жити�на�благо�людей.
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Єдині� нагороди,� які� приймають� Марі� і� П’єр� –� це� на-
укові.� Так� у� 1895� році� П’єр� отримав� премію� Планте,�
в�1901�році�–�премію�Лаказа,�а�Марі�тричі�нагороджува-
лася�премією�Жегне.�А�3�червня�1903�року�на�запрошен-
ня�Королівського�інституту�вони�виступають�в�Лондоні�
з�доповіддю�про�радій.�Одним�із�перших�їх�зустрічає�тут�
літній� лорд� Кельвін� –� видатний� британський� вчений,�
світило�фізичної�науки�світового�масштабу.�Його�англій-
ські� колеги� теж� вшановують� подружжя� Кюрі� неймо-
вірними� почестями.� Марі� взагалі� стає� першою� в� історії�
жінкою,�яка�присутня�на�засіданні�Королівського�інсти-
туту,�та�ще�й�з�доповіддю!�Уже�в�листопаді�лондонська�
наукова�установа�присуджує�французьким�дослідникам�
одну� з� найвищих� нагород� –� медаль� Деві.� Як� вчиняють�
з�важкою�золотою�медаллю�Кюрі?�Віддають�її�своїй�доч-
ці� Ірен,� яка� називає� її� «великим� сантимом»� і� приймає�
за� незвичайну� іграшку.� Ось� наскільки� була� нецікава�
слава�великим�вченим.

Проте�10�грудня�того�ж�1903�року�Академія�наук�в�сто-
лиці� Швеції� Стокгольмі� оголошує:� Марії� та� П’єру� Кюрі�
разом� з� Анрі� Беккерелем� за� дослідження� в� галузі� радіо-
активності� присуджена� нова� наукова� нагорода� –� третя�
в� історії� Нобелівська� премія� з� фізики.� Знали� б� вони,� на-
скільки� престижною� стане� ця� премія� в� майбутньому� –�
найпрестижнішою�в�усьому�світі!�Але�подружжя�не�може�
прибути� за� нагородою� і� грошима,� що� до� неї� додаються,�
особисто.�На�дворі�зима,�мадам�і�мсьє�Кюрі�не�зовсім�здо-
рові,�та�й�така�далека�подорож�із�маленькою�донькою�буде�
для� них� не� найпростішим� заняттям.� Тому� на� урочистій�
церемонії� медалі� за� Марі� та� П’єра� отримує� французький�
посол,�а�самі�вони,�згідно�з�правилами�нагороди,�повинні�
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протягом� півроку� все� ж� приїхати� до� Стокгольма,� щоби�
прочитати�лекцію�про�своє�відкриття.

Чек�від�Нобелівського�комітету�надходить�на�рахунок�
подружжя�2�січня�1904�року.�Ці�гроші�дають�змогу�П’єру�
відмовитися�від�лекцій�у�Школі�фізики�та�хімії�і�найня-
ти� лаборанта� у� нову� лабораторію,� а� Марі� –� відправити�
велику�суму�Броні�і�Казімежу�Длуським�на�будівництво�
їхнього� туберкульозного� санаторію� в� Польщі.� Крім� того,�
мадам� Кюрі� оплачує� зі� своєї� кишені� поїздку� на� батьків-
щину�бідній�француженці,�яка�у�Варшаві,�де�вона�жила�
зі�своїм�чоловіком-поляком,�навчала�її�своєї�мови.�Гроші�
розходяться�на�справи,�які�Кюрі�вважають�благими.�Для�
себе�новоспечена�нобелівська�лауреатка�робить�лише�одну�
приємність� –� облаштовує� вдома� сучасну� ванну� кімнату.�
Ні�нарядів,�ні�коштовностей�Марі�не�купує.�Вона�продов-
жує� працювати� в� жіночій� школі,� щоб� підтримувати� до-
бробут�родини.

В� цей� час� помешкання� Кюрі� беруть� в� облогу� журна-
лісти,� які� хочуть� докладно� довідатися,� як� живуть� вче-
ні,�котрі�уславили�Францію�на�весь�світ.�Крім�того,�Марі�
та�П’єра�жадають�бачити�у�себе�в�гостях�впливові�жителі�
Парижа�–�політики,�промисловці,�зірки�культури.�Все�це�
так� сильно� заважає� їх� звичному� скромному� життю,� так�
відволікає�від�щоденної�роботи.�Публіці�цікаво�все,�навіть�
про�що�говорить�малятко�Ірен�зі�своєю�нянею,�і�як�вигля-
дає� кіт� прославленого� сімейства.� Що� вже� говорити� про�
охочих� дістати� автограф� світил� науки.� Подружжю� дово-
диться�відповідати�на�цілі�мішки�листів�з�привітаннями�
з�приводу�визнання,�що�звалилося�на�них.�На�їхні�науко-
ві�доповіді�починають�продавати�квитки.�Нарешті�країна�
визнає�їх�досягнення.�Але�щастя�подружжю�це�не�додає.
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Порятунок�ховається�у�тих�самих�велосипедних�про-
гулянках� далекими� селами.� У� сільських� готелях� Кюрі�
зупиняються�під�вигаданим�ім’ям,�а�для�маскування�но-
сять�найпростіший�одяг,�в�якому�їх�тут�ніхто�не�відріз-
няє� від� місцевих� селян.� Один� особливо� старанний� аме-
риканський� репортер� якось� дістається� до� рибальського�
будиночка�в�глушині,�перед�яким�сидить�боса�жінка,�щоб�
запитати,�чи�не�знає�вона,�де�тут�зупинилися�знамениті�
вчені.� Яким� же� було� його� здивування,� коли� виявилось,�
що�ця�скромно�одягнена�жінка�і�є�та�сама�славнозвісна�
мадам�Кюрі!�Що�ж,�оскільки�втеча�неможлива,�Марі�до-
водиться� відповісти� на� запитання.� Поки� репортер� роз-
питує� свою� співрозмовницю� про� її� роботу,� про� відкрит-
тя� радію,� вона� відповідає� йому,� але� щойно� він� починає�
розмову� про� її� життя� в� Польщі� і� про� сім’ю,� вчена� різко�
обриває�розмову.�«У�науці�ми�повинні�цікавитися�факта-
ми,�а�не�особистостями»,�–�говорить�вона.�На�цьому�їхню�
бесіду�закінчено.

В�середині�літа�1904�року,�щоб�сховатися�від�усієї�цієї�
метушні,�подружжя�знімає�будиночок�в�селі�під�Парижем.�
Марі�доглядає�чоловіка,�який�страждає�від�дивних�болів,�
та�дочку�Ірен,�яка�перехворіла�на�кашлюк.�Крім�того,�вона�
знову�носить�під�серцем�дитину.�Оскільки�тривалі�прогу-
лянки�за�таких�обставин�виключені,�подружжя�довго�чи-
тає�статті�з�фізики�і�математики.�Після�повернення�з�від-
пустки�мадам�Кюрі�просить�у�керівництва�школи,�в�якій�
працює,�тимчасово�звільнити�її�від�обов’язків.�Жінка�так�
втомилася,�що�сумнівається�в�тому,�чи�буде�вона�щаслива�
народженню�ще�одного�малюка.

Щоб� допомогти� сестрі� у� цей� складний� кризовий� час,�
з�Варшави�приїжджає�Броня.�6�грудня�1904�року�вона�бере�
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на�руки�новонароджену�племінницю,�якій�дають�ім’я�Єва�
Деніза.�Маленька�єдина�з�усієї�родини�не�буде�займатися�
наукою�і�не�отримає�Нобелівської�премії.�У�цієї�дівчинки�
відкриються� інші� таланти� –� вона� стане� письменницею,�
яка�напише�книжки�про�своїх�видатних�батьків.

Тим� часом� народження� Єви� повертає� Марі� до� життя.�
Їй� подобається� спостерігати� за� чорноволосою� крихіткою,�
яка� так� не� схожа� на� свою� сестру.� Ірен� вимагає� до� себе�
багато� уваги,� а� Єва� зростає� більш� лагідною� та� спокій-
ною.�Молодша�дочка�дає�своїй�матері�нові�сили�і�з�1�січня�
1905�року�Марія�Кюрі�повертається�до�викладання�в�жі-
ночій�школі�Севру.�П’єр�теж�починає�одужувати.�6�червня�
1905�року�від�імені�свого�і�своєї�дружини�він�читає�перед�
Стокгольмською�академією�наук�лекцію.�Вчений�задаєть-
ся�питанням,�чи�може�відкриття�радію,�який�подарував�
науці� та� медицині� стільки� чудес,� послужити� не� на� бла-
го,�а�принести�шкоду?�Цілком�ймовірно,�що�може.�Адже�
винайдений� Альфредом� Нобелем� (засновником� Нобелів-
ської�премії)�динаміт�не�тільки�допоміг�у�справі�видобут-
ку�корисних�копалин,�а�й�став�грізною�зброєю.�«Я�особи-
сто�належу�до�людей,�які�мислять�як�Нобель,�а�саме,�що�
людство�отримає�від�нових�відкриттів�більше�блага,�ніж�
зла»,�–�каже�П’єр.�Марі�аплодує�йому�із�зали.

Повернувшись� до� Парижа,� подружжя� Кюрі� вияв-
ляє,�що�увага�до�них�нарешті�трохи�ослабла.�Тепер�вони�
можуть� дозволити� собі� ходить� в� театри� і� на� виставки.�
Їх�не�оточують�роззяви,�яким�немає�справи�до�їх�роботи.�
І�лише�зрідка�подружжю�доводиться�відвідувати�світські�
прийоми.�Тоді�П’єр�вбирається�у�фрак,�а�Марі�у�вечірню�
сукню.�Вченим�дуже�пасує�парадний�одяг,�хоча�самим�їм�
набагато�зручніше�у�робочих�халатах.
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Приймають� Кюрі� гостей� і� у� себе� вдома.� З� цією� ме-
тою� подружжя� нарешті� придбаває� для� своєї� оселі� меблі.�
А� на� Різдво� в� їхньому� будинку� з’являється� ялинка� –� ді-
тям�потрібне�це�свято.�Втім,�радіють�йому�й�дорослі.�Одно-
го�разу�на�їхньому�порозі�з’являється�зовсім�несподівана�
гостя�–�відома�в�Парижі�танцівниця�Лої�Фуллер.�Вона�діз-
налася�про�властивість�радію�світитися�і�хоче�порадитися�
з�вченими,�як�краще�використовувати�дивовижний�метал,�
щоб�створити�небачений�раніше�костюм�для�виступів.�Фі-
зики,�знаючи�іншу�здатність�радію�–�обпікати�випроміню-
ванням�шкіру,�відмовляють�Фуллер�від�цієї�ідеї.�На�знак�
подяки�вона�влаштовує�виступ�тільки�для�них�двох.�Цей�
вечір� переростає� у� незвичайну� дружбу� найрозумніших�
людей�Франції�та�блискучої�зірки�сцени.�Вона�і�скульптор�
Огюст�Роден�–�ось,�мабуть,�і�всі�друзі�подружжя�Кюрі,�які�
не�належать�до�світу�науки.

5�липня�1905�року�відбувається�ще�одна�знаменна�по-
дія�в�житті�подружжя�Кюрі.�П’єра�з�другої�спроби�нареш-
ті� обирають� до� французької� Академії� наук.� Йому� також�
надають� кафедру� фізики� у� Сорбонні.� Але,� яке� розчару-
вання�–�це�не�дає�йому�довгоочікуваного�права�на�власну�
лабораторію.�Членство�легендарного�мсьє�Кюрі�в�Академії�
просто� підвищує� престиж� організації,� призначення� якої�
він� навіть� не� може� зрозуміти.� Тому� вчений� пише� відмо-
ву�від�кафедри�і�залишається�працювати�у�Школі�фізики�
та�хімії.�Принаймні,�в�її�стінах�у�нього�з�Марі�є�той�самий�
знаменитий� сарай,� в� якому� вони� всупереч� всім� обстави-
нам�відкрили�радій.�Університет�вирішує,�що�це�занадто�
серйозна�втрата�для�нього�і�йде�на�поступки�геніальному�
фізику�–�для�нього�починають�будувати�лабораторію.�Дру-
жина�вченого�призначена�у�ній�науковим�співробітником.�
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Уже�в�квітні�1906�року�вони�розпочинають�тонку�роботу�
з�точного�дозування�радію.

Здавалося� б,� ось� воно� –� справжнє� щастя.� У� них� сім’я,�
вони� люблять� один� одного,� їм� разом� неймовірно� цікаво,�
Франція�нарешті�визнала�їхні�заслуги,�умови�для�роботи�
поліпшилися.�Але�все�обриває�нещасний�випадок.�19�квіт-
ня�1906�року,�четвер.�Погода�не�найкраща�–�у�Парижі�ста-
ло�холодно�і�пішов�дощ.�У�планах�Марі�на�цей�день�деякі�
сімейні�справи,�П’єр�же�повинен�відвідати�декілька�нау-
кових�заходів.�Він�виходить�з�дому,�пересувається�містом,�
спілкується�з�колегами,�знову�виходить�на�вулицю�...�Вче-
ний�звик�на�ходу�міркувати�про�науку,�він�навіть�не�помі-
чає,�як�багато�поруч�з�ним�людей�і�кінних�повозок.�Всього�
кілька�необережних�кроків�–�і�П’єр�падає�на�слизьку�бру-
ківку.�Повозка,�що�наближається,�не�встигає�загальмува-
ти,�і�життя�видатного�вченого�обривається�через�звичайну�
неуважність�на�дорозі.

Перехожі� обшукують� тіло� загиблого.� Згідно� з� доку-
ментами� ним� виявляється� улюблений� всією� Францією�
П’єр�Кюрі.�Візникові,�який�не�встиг�загальмувати�перед�
ним,�загрожує�справжнісінька�розправа�–�роззяви�в�гні-
ві.�Тільки�поліції�вдається�запобігти�жахливій�вуличній�
бійці.� Поліцейський� приносить� страшну� звістку� і� Марі,�
яка�нічого�не�підозрює�–�в�її�житті,�як�і�в�дитинстві,�зно-
ву�сталася�непоправна�втрата.�Тепер�вона�знову�одна,�але�
дбати�про�неї�нікому.�У�вбитої�горем�жінки�на�руках�дві�
маленьких�дівчинки,�яких�доведеться�ростити�без�батька.�
А�їй�самій�треба�буде�працювати�без�улюбленого,�надійно-
го�соратника�і�однодумця.�Марі�відмовляється�вірити�в�те,�
що�трапилося,�але�цього�вже�не�змінити.�П’єра�Кюрі�біль-
ше�немає.
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Запитання
  Чому Марі та П’єр відмовляються від вигідної 
пропозиції Женевського університету в Швейцарії?

  Що найбільше радує Владислава Склодовського 
перед смертю?

  Які незвичайні властивості виявляє подружжя Кюрі 
у відкритому ними радії?

  Чому вчені відмовляються патентувати спосіб 
видобутку радію, який міг би зробити їх багатими?

  За що Марі та П’єру присуджують Нобелівську 
премію? З ким вони ділять нагороду?

  Як називає подружжя Кюрі свою другу дочку? Коли 
вона з’являється на світ?

  Що трапляється 19 квітня 1906 року?
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РОЗДІЛ 
ТРИНАДЦЯТИЙ  
В якому Марі долає своє 
горе, творить історію 
та завойовує серця всіх 
парижан



Нехай кожен із нас пряде свій кокон, 
не питаючи, навіщо і чому.

(Марія Кюрі про долю)

П’єра�поховали�21�квітня�1906�року�в�Со�поруч�з�мо-
гилою�його�матері.�Марі�побажала,�щоб�похорон�був�
якомога� скромнішим� –� без� офіційного� прощання.�
Хоча�разом�з�нею�сумує�весь�Париж�і�чи�не�кожен�

його� житель� хоче� попрощатися� з� видатним� вченим� особи-
сто.�На�церемонію�всупереч�бажанню�овдовілої�Марі�приїз-
дить�міністр�освіти�Франції�Арістід�Бріан.�Він�приєднується�
до�дружини�загиблого�вченого,�його�батька,�брата�і�найближ-
чих�друзів.�Прощання�дуже�коротке�–�кожен�говорить�лише�
кілька�добрих�слів�про�П’єра.�Але�Марі�все�одно�не�хоче�слу-
хати�ці�промови.�Вона�відходить�в�сторону�і�обіймає�старого�
Ежена�Кюрі.�Він�зараз�її�головна�підтримка.

Наступними� днями� додому� до� мадам� Кюрі� приносять�
все�нові�й�нові�листи�зі�співчуттями.�Свою�підтримку�по-
спішають� висловити� лорд� Кельвін,� який� всього� кілька�
років� тому� так� урочисто� і� з� такою� радістю� приймав� по-
дружжя� в� Лондоні,� французькі� вчені� Марселен� Бертло�
та�Габріель�Ліппман,�міністри,�королі,�письменники,�ак-
тори,� закордонні� колеги-фізики� і� приголомшені� втратою�
люди� з� усіх� куточків� Франції.� Університети� та� академії�
по� всій� Європі� проводять� збори,� присвячені� пам’яті� П’є-
ра�Кюрі.�У�паризькій�Академії�наук�під�час�таких�зборів�
промову�про�свого�друга�виголошує�видатний�математик�
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і� фізик� Анрі� Пуанкаре.� Він� нагадує,� що� загиблий� вче-
ний� був� дуже� скромною� людиною� і� не� бажав� собі� ніякої�
слави�–�тільки�умов�для�роботи,�адже�його�відданість�на-
уці� не� знала� меж.� Це� звучить� як� докір� чиновникам,� які�
за�його�життя�не�зробили�нічого,�щоб�забезпечити�геніаль-
ному�французові�ці�умови.

Тим� часом� на� допомогу� Марі� приїжджають� з� Польщі�
Броня�і�Юзеф.�Вони�розважають�Ірен�і�Єву,�котрі�занадто�
малі,�щоб�зрозуміти,�чому�мама�така�сумна.�А�сама�Марі�
наступного�ж�дня�після�похорону�вирушає�до�лабораторії,�
щоб�продовжити�роботу,�розпочату�ще�з�П’єром.�На�жаль,�
у�неї�поки�нічого�не�виходить.�Мадам�Кюрі�вистачає�муж-
ності�тільки�на�те,�щоб�відмовитися�від�пропозиції�уряду�
Франції� призначити� їй� з� доньками� національну� пенсію.�
Вдова� твердо� має� намір� зібратися� з� духом� і� продовжити�
працювати,�щоб�утримувати�сім’ю�самостійно.

Дізнавшись� про� це,� керівництво� Сорбонни� ухвалює�
історичне� рішення� –� відмовитися� від� традиції� наймати�
тільки� чоловіків� і� пропонує� Марі� роботу.� Вона� отримує�
кафедру,�яка�була�створена�для�П’єра.�Їй�також�надають�
звання� професора� –� вперше� в� історії� французької� освіти�
його�отримує�жінка.�Звістку�про�це�приносить�свекор�вче-
ної.� Знесилена� горем� Марі� відповідає� йому� лише� одним�
словом:�«Спробую».

Решту�літа�вчена�веде�щоденник,�в�якому�розповідає�за-
гиблому�чоловікові�про�свої�плани,�про�пишну�французь-
ку� природу,� яку� він� так� любив,� а� також� про� те,� як� вона�
сумує� і� як� їй� важко.� Пише� вона� і� те,� що� тільки� робота�
в�лабораторії�дає�їй�втіху.�38-річна�вдовиця�довіряє�паперу�
своє�рішення�про�те,�що�не�поїде�цього�літа�в�село,�а�буде�
замість� відпочинку� вивчати� записи� П’єра,� щоб� восени�
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гідно� продовжити� його� навчальний� курс� в� університеті.�
Щоб�полегшити�їй�це�завдання,�Ірен�і�Єву�забирають�ро-
дичі.�Старша�дівчинка�живе�з�дідусем�в�селі,�а�молодша�–�
на�морі�зі�своєю�тіткою�Елею�Шалай,�сестрою�Марі,�яка�
до�заміжжя�теж�носила�прізвище�Склодовська.

З�осені�родина�вченої�переїжджає�в�нову�квартиру.�Те-
пер�в�ній�живуть�дві�маленькі�дівчинки,�їхня�сумна�мати�
і�літній�доктор�Кюрі.�Батько�П’єра�прийняв�рішення�після�
загибелі�сина�залишитися�зі�своєю�невісткою.

Вирішальний� для� Марії� Кюрі� день� настає� 5� листопада�
1906�року.�На�13:30�призначено�її�першу�лекцію�на�кафе-
дрі�фізики�Паризького�університету.�Все�місто�схвильова-
не�–�за�викладання�вперше�береться�жінка.�Всього�півроку�
тому�вона�пережила�велике�горе.�Як�Марі�впорається�з�цим�
завданням?�З�чого�вона�почне�свою�лекцію?�У�вчених�колах�
прийнято�починати�зі�слів�подяки�попереднику,�але�перша�
в�історії�жінка-професор�явно�не�з�тих,�хто�наслідує�тради-
ції.�Інтерес�до�лекції�такий,�що�керівництво�університету�
приймає�рішення�провести�заняття�у�великому�амфітеатрі,�
щоб�бути�присутніми�при�історичній�події�могли�не�тільки�
студенти,�а�й�преса,�а�також�зацікавлена�публіка,�вхід�для�
якої�організували�за�спеціальними�запрошеннями.

Вранці� перед� лекцією� Марі� вирушає� до� Со� на� могилу�
чоловіка.�Вона�ще�стоїть�і�пошепки�розповідає�П’єру�про�
те,� що� зробить� все� залежне,� щоб� гідно� продовжити� його�
справу,� а� в� університетському� амфітеатрі� вже� аншлаг.�
Студенти,�для�яких�в�першу�чергу�відбудеться�ця�лекція,�
змушені�змагатися�за�місця�в�залі�з�роззявами.

Рівно� у� призначений� час� викладацькі� двері� в� глибині�
амфітеатру� відчиняються� і� до� публіки� виходить� одягнена�
в� чорну� сукню� мадам� Кюрі.� Її� зустрічають� оплесками,� які�
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моментально� обриваються,� коли� вона� підходить� до� столу.�
Невелика�пауза�–�і�Марі�починає�свою�першу�лекцію�зі�слів:�
«Коли�стоїш�обличчям�до�успіхів,�досягнутих�фізикою�за�ос-
танні� десять� років,� мимоволі� дивуєшся� тим� зрушенням,�
які�сталися�в�наших�поняттях�про�електрику�і�про�матерію�
...».�Тільки�студенти,�які�були�на�останній�лекції�П’єра,�ро-
зуміють�–�це�ті�слова,�якими�він�тоді�закінчив�її.�Слух�про�
це� швидко� поширюється� по� аудиторії.� Публіка� зворушена�
до�сліз.�Викладачка�вирішила�віддати�данину�поваги�своє-
му�чоловікові�найбільш�зворушливим�чином�–�підхопивши�
його�слова�і�без�зайвих�церемоній�продовживши�його�справу.

Марі�спокійно�і�методично�викладає�систематизований�
П’єром�матеріал,�доводить�лекцію�до�кінця�і�швидко�ви-
ходить� геть.� Вона� не� хоче� чути� оплесків� слухачів.� Їй� це�
не�потрібно.

Запитання
  Де поховали П’єра Кюрі?

  Чому Марі відмовляється від державної пенсії для 
себе та дочок?

  Яку пропозицію робить Марі Паризький 
університет? Чому вона така незвичайна?

  З чого починає свою першу лекцію в Сорбонні 
мадам Кюрі?
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РОЗДІЛ 
ЧОТИРНАДЦЯТИЙ  
В якому Марія Кюрі 
доводить всьому світу, що 
вона самостійний учений, 
отримує другу Нобелівську 
премію і відкриває власний 
інститут



Радій не повинен збагачувати нікого. 
Це елемент. Він належить всьому світу.

(Марія Кюрі про значення свого 
наукового дітища)

Життя� у� Марі� після� отримання� місця� профе-
сора� почалося� непросте.� Наукове� співтова-
риство� вже� прийняло� її� як� професіонала,�
але� при� цьому� залишилися� абсолютно� всі�

клопоти� по� господарству.� Їй� потрібно� готувати� студен-
тів�і�керувати�помічниками�і�водночас�виховувати�дочок.�
А�на�додачу�до�всього�на�її�плечі�лягає�завдання�зі�створен-
ня�лабораторії,�в�якій�вивчали�б�радіоактивність,�і�якою�
міг�би�пишатися�її�П’єр.�Роботи�дуже�багато!

В� інтересах� сім’ї,� мадам� Кюрі� переїжджає� до� Со.� Тут�
зручно�і�її�літньому�свекру,�і�малолітнім�дітям.�Тільки�са-
мій�Марі�це�житло�додає�зайвих�півгодини�дороги�до�ла-
бораторії.�Внаслідок�цього�вона�не�завжди�встигає�поїсти�
і�часто�стомлюється�більше,�ніж�хотілося�б.�Вона�часто�не-
здужає.

За�розваги�в�сім’ї�тепер�відповідає�доктор�Ежен�Кюрі.�
Він� багато� часу� приділяє� онучкам,� навчає� Ірен� основам�
наук,� приносить� їй� книжки� кращих� французьких� пись-
менників,� наприклад,� свого� улюбленого� Віктора� Гюго,�
пише�дівчинці�веселі�листи,�коли�вона�їде�на�відпочинок.�
Марі�дуже�вдячна�своєму�свекру�і�піклується�про�нього,�
як�хотіла�би�піклуватися�про�його�сина�–�свого�П’єра.
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На�жаль,�сімейна�ідилія�триває�не�так�довго,�як�хотіло-
ся�б.�25�лютого�1910�року�доктор�Кюрі�помирає�від�запа-
лення�легенів,�на�яке�хворів�цілий�рік.�Марі�просить�похо-
вати�його�в�одній�могилі�з�П’єром.�І�трунарі�виконують�її�
незвичайне�прохання.�Просить�вона�залишити�тут�місце�
і�для�себе.�Їй�хочеться�знати,�що�після�смерті�вона�возз’єд-
нається�зі�своїм�чоловіком.

Тим�часом�Ірен�і�Єва�дорослішають�дуже�швидко.�Марі�
намагається� навчити� їх� всього� на� світі,� навіть� того,� що�
втратила�свого�часу�сама�через�своє�пристрасне�захоплен-
ня�наукою.�Шиття,�приготування�їжі,�робота�в�саду,�а�та-
кож�гімнастичні�вправи�цілий�рік,�плавання�і�велосипедні�
прогулянки�влітку�і,�звичайно�ж,�освіта�–�за�всім�стежить�
уважна�до�дрібниць�мама,�яку�дівчинки�називають�Ме.

У�1911�році�Марі�вперше�подорожує�з�дочками�на�свою�
батьківщину�–�у�Польщу.�Вони�зупиняються�у�Броні�і�Ка-
зімежа�в� їхньому�санаторії�посеред�Карпат.�Мати�водить�
дівчаток�на�прогулянки�в�гори�і�вчить�їздити�верхи�на�ко-
нях.� Ірен� і� Єва� ростуть� самостійними� і� сміливими,� хоча�
і�не�дуже�товариськими�–�в�їхньому�будинку,�крім�роди-
чів,� рідко� бувають� гості.� На� прикладі� своєї� незвичайної�
матері�вони�засвоюють�урок,�що�жінка�може�реалізувати�
себе�настільки�ж�успішно,�як�і�чоловік,�і�обирати�для�себе�
будь-яку�цікаву�роботу�–�не�лише�турботу�про�сім’ю�і�ма-
теринство.� Дівчата� розуміють� –� за� умови,� що� ти� робиш�
свою�справу�добре,�ти�зможеш�забезпечити�себе�незалеж-
но�від�таких�обставин,�як�стать,�вік,�походження�та�інше.

Коли� Ірен� закінчує� початкову� школу,� Марі� вирішує�
сама� зайнятися� її� подальшою� освітою� –� вона� не� хоче,�
щоб�її�дочка,�як�інші�діти,�витрачала�нескінченні�години�
за�шкільною�партою.�Вона�прагне,�щоб�дівчинка�не�чекала�
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сигналу�про�закінчення�уроку,�а�мріяла,�щоб�він�швидше�
почався.� І� нехай� цих� уроків� буде� небагато,� зате� всі� вони�
будуть�цікавими,�захоплюючими.

Так� в� голову� мадам� Кюрі� приходить� ідея� домовиться�
з� колегами-вченими,� у� яких� є� діти� приблизно� такого� ж�
віку,�як�і�Ірен,�та�почати�їх�навчати�за�власною�системою.�
Раз�на�тиждень�кожен�з�батьків�збирає�дітлахів�у�себе�в�ла-
бораторії� або� в� університетському� класі� і� розповідає� про�
свою�науку.�У�приміщенні�Школи�фізики�та�хімії�Марі�на-
вчає�свій�клас�засадам�фізичної�науки;�елементарну�хімію�
в� стінах� Сорбонни� дітям� викладає� видатний� вчений� Жан�
Перрен;�ще�один�фізик�–�Поль�Ланжевен�знайомить�їх�з�та-
ємницями� математики.� У� програмі� навчання� також� іно-
земні�мови,�література,�історія,�малювання�та�інші�творчі�
предмети.�Діти�в�захваті�від�таких�занять,�адже�їм�дозволя-
ють�самим�конструювати�прилади,�які�працюють�не�гірше�
за�фабричні,�демонструють�досліди�і�дають�їх�повторювати,�
Марі�вчить�їх�безпомилково�лічити�подумки.�Багато�учнів�
незвичайного�класу�потім�підуть�в�науку�і�досягнуть�у�ній�
чималих� успіхів.� Їхнє� навчання� за� системою� Марії� Кюрі�
триватиме� лише� два� роки� і� перерветься� через� зайнятість�
викладачів,� але� назавжди� прищепить� любов� до� пізнання�
та�вміння�працювати,�як�справжній�учений.

У�листі�до�своєї�племінниці�Ганни�Шалай�(доньки�Елі)�
Марі� пізніше� порівняє� наукову� працю� зокрема� і� працю�
взагалі�з�діями�гусениць�шовкопряда.�Вона�спостерігала�
за�ними,�коли�її�дочки�самостійно�поставили�експеримент�
із�виведення�цих�істот.�Мадам�Кюрі�вразило,�як�зосередже-
но�й�самовіддано�працювали�гусениці,�щоб�вижити�і�ста-
ти�метеликами.�«Бідолаха�повинна�почати�свій�кокон�на-
віть�у�тому�випадку,�якщо�вона�не�зможе�його�закінчити,�

125



і� все-таки� працює� з� незмінною� завзятістю.� А� якщо� їй�
не�вдасться�закінчити�свою�роботу,�вона�загине,�не�пере-
творившись� на� метелика,� без� винагороди.� Нехай� кожен�
з� нас,� люба� Ганно,� пряде� свій� кокон� не� питаючи� навіщо�
і�чому»,�–�таким�було�побажання�мадам�Кюрі�всім�людям.

Паралельно�зі�своїм�експериментом�з�навчання�дочок,�
Марі�продовжує�розвивати�власну�лабораторію.�Науковець�
віддає�на�її�потреби�грам�радію,�виділений�нею�та�П’єром�
ще� на� початку� власних� досліджень.� Речовина� коштує�
шалених�грошей,�але�Кюрі�й�раніше�вважає,�що�вона�по-
винна� служити� інтересам� всього� людства,� а� не� тільки� її�
сім’ї.�Сама�мадам�Кюрі�не�має�браку�коштів�–�крім�своїх�
заробітків�з�1907�року�вона�починає�отримувати�щорічні�
виплати�від�американського�підприємця�Ендрю�Карнегі.�
Той�розділяє�її�позицію�і�безповоротно,�не�чекаючи�повер-
нення�вкладень,�віддає�частину�свого�прибутку�на�розви-
ток�науки.

Ґрунтуючись� на� власних� дослідженнях� і� спадщині�
П’єра,� Марі� розробляє� та� починає� викладати� у� Сорбон-
ні� перший� у� світі� навчальний� курс� про� радіоактивність.�
Підсумком� цієї� роботи� стає� наукова� книжка� «Посібник�
з�радіоактивності»,�яка�виходить�у�1910�році.�Це�основна�
праця�вченої,�величезний�том�обсягом�майже�тисяча�сто-
рінок,�в�якому�викладено�лише�найголовніше�і�найбільш�
важливе�з�того,�що�зібрано�за�майже�півтора�десятка�ро-
ків�досліджень.

Багато� фізиків-початківців� хочуть� навчатися� у� видат-
ної� дослідниці.� Деяких� особливо� талановитих� Марі� бере�
на�утримання�поза�штатом�лабораторії�–�благо,�гроші�Кар-
негі�покривають�всі�витрати.�Особливо�радіє�вона�успіхам�
Моріса� Кюрі� –� свого� племінника.� Але� керує� молодими�
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вченими� вона� не� сама.� Це� завдання� покладено� на� Ан-
дре-Луї�Деб’єрна.

Паралельно�з�цим�Марі�та�Андре�нарешті�виокремлю-
ють�чистий�радій�–�не�в�поєднанні�з�іншими�елементами,�
без�домішок,�як�раніше.�Цей�успіх�завершує�дослідження,�
розпочаті�ще�в�тому�самому�легендарному�сараї�при�Шко-
лі�фізики�та�хімії.�Крім�того,�мадам�Кюрі�розробляє�ме-
тод� надзвичайного� точного� «зважування»� найдрібніших�
частинок�радіоактивних�речовин�на�основі�інтенсивності�
їхнього�випромінювання.�На�таку�точність�не�здатні�жод-
ні�навіть�надчутливі�ваги.�Для�розвитку�цього�методу�при�
лабораторії� створюється� цілий� підрозділ,� який� отримує�
назву�«Відділ�дозиметрії».

Кожне� наступне� відкриття� примножує� славу� Марі.�
Їй� присуджують� нагороди� і� звання� почесного� професора�
різних�університетів,�безліч�академій�наук�у�інших�кра-
їнах�призначають�її�своїм�членом.�Жодну�з�відзнак�Кюрі�
не�вішає�на�стіну,�все�ховає�з�очей�геть.�У�1910�році�Франція�
пропонує�їй�як�нагороду�Хрест�Ордена�Почесного�Легіону.�
Але�П’єр�завжди�був�проти�цієї�почесті,�отже,�відмовить-
ся� і� вона.� Прогресивне� наукове� співтовариство� переко-
нує�її�подати�свою�кандидатуру�до�французької�Академії�
наук.�Але�прихильники�старих�традицій�проти�–�для�них�
жінка,�навіть�така�уславлена�і�заслужена,�не�може�бути�
академіком.� У� січні� 1911� року� Марі� все� ж� програє� вибо-
ри,�поступившись�конкурентові�всього�одним�голосом.�Всі�
співробітники�лабораторії�засмучені.�А�самій�Кюрі�одна-
ково.�Вона�здорова,�у�неї�є�де�працювати,�у�неї�є�учні�–�це�
головна�нагорода.

І�знову�приходить�звістка�зі�Стокгольма.�Шведська�коро-
лівська�академія�присуджує�Марії�Кюрі�другу�Нобелівську�
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премію!�Цього�разу�з�хімії�–�за�відкриття�радію�і�полонію.�
Адже� це� саме� вона� здогадалася,� що� незвично� сильне� ви-
промінювання� мінералу,� який� вона� вивчала� на� зорі� своєї�
кар’єри�–�це�зовсім�не�помилка�вимірювання,�а�зачіпка�для�
пошуку� нових� елементів.� Таким� чином� мадам� Кюрі� стає�
першим� в� історії� вченим,� який� отримав� цю� премію� двічі.�
Більш� того,� Марі� досі� залишається� єдиним� дослідником,�
відзначеним� у� двох� різних� наукових� галузях.� Після� неї�
лише� двічі� траплялося,� що� вчених� нагороджували� двічі�
в�одній�науковій�сфері�(Джона�Бардіна�у�фізиці�та�Фредері-
ка�Сенгера�у�хімії),�а�американський�хімік�Лайнус�Поллінг�
отримав�одну�премію�з�хімії�та�одну�Миру.�Додамо�до�цьо-
го,� що�Марі�була�першою� жінкою� в� історії,�яка�отримала�
Нобелівську�премію�–�і�тепер�ми�бачимо,�наскільки�незви-
чайним�був�її�шлях,�яким�проривом�стала�її�кар’єра.

Отримувати� нагороду� мадам� Кюрі� вирушає� зі� старшою�
дочкою.� Ірен� ще� дитина� і� навіть� не� підозрює,� що� 24� роки�
потому�вона�здійснить�таку�саму�подорож�вже�за�своєю�Но-
белівською� премією.� Своїх� родичок� супроводжує� Броня� –�
вона�неймовірно�пишається�сестрою,�яка�не�дарма�в�юності�
зазнала�усіх�негараздів.�У�своїй�лекції�з�нагоди�нагороджен-
ня�Марі,�звісно,�згадує�П’єра.�«П’єру�Кюрі�наука�зобов’язана�
цілою� низкою� основоположних� робіт� в� галузі� радіоактив-
ності,� виконаних� ним� самим,� або� спільно� зі� мною,� або� ж�
у�співпраці�зі�своїми�учнями»,�–�говорить�вона�і�проголошує�
свою�другу�премію�даниною�пам’яті�своєму�чоловікові.

На� батьківщині� її� зустрічають� водночас� і� заздрісники,�
і� нові� друзі.� Поки� перші� розпускають� погані� чутки� про�
Марі,� позбавлені� будь-яких� підстав,� інші� висловлюють� їй�
свою�повагу�та�підтримку.�Але�не�це�стає�головною�перешко-
дою�для�її�подальшої�роботи�–�в�цей�час�науковець�серйозно�
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нездужує.�Її�нирки�болять�так�сильно,�що�вона�не�може�їзди-
ти�до�лабораторії.�Більше,�Марі�потрібна�операція.�Лікува-
ти�її�береться�один�з�найкращих�хірургів�Франції.�І�хвора,�
яка�неймовірно�хоче�одужати,�стає�його�союзником�–�вона�
вживає� всіх� необхідних� заходів� для� цього,� і� мужньо� тер-
пить�біль.�Все,�аби�продовжити�свою�працю.

У�травні�1912�року�знесилена,�але�рішуче�налаштова-
на� Марі� отримує� звістку� з� Польщі� –� отримавши� більше�
свободи,�її�батьківщина�хоче�створити�у�Варшаві�інститут�
з� вивчення� радіоактивності� та� пропонує� дослідниці� очо-
лити�його.�Відкритого�листа�з�проханням�складає�найві-
доміший� польський� письменник� Генрик� Сенкевич,� а� до-
ставити� послання� разом� з� ним� вирушає� ціла� делегація�
польських�професорів.�Але�Марі�не�може�залишити�свою�
паризьку�лабораторію.�Та�й�здоров’я�не�дає�можливості�їй�
зараз� здійснювати� такі� переїзди.� Тож� Марі� залишається�
у�Франції.�Однак�направляє�до�Варшави�своїх�асистентів�
Яна�Даніша�і�Людвіка�Ветенштейна,�за�участі�яких�допо-
магає�керувати�новим�дослідницьким�центром.

Проте,� у� 1913� році� Марі� все� ж� приїжджає� до� рідно-
го�міста,�щоб�взяти�участь�у�церемонії�відкриття�будівлі�
інституту.� Царські� чиновники� ігнорують� цю� подію.� Тим�
краще� –� мадам� Кюрі� буде� спілкуватися� тільки� зі� спів-
вітчизниками,� за� якими� так� скучила,� вільно� говорити�
з� ними� рідною� мовою.� Саме� польською� вона� прочитала�
перед�повною�залою�свою�наукову�доповідь.�Під�час�цьо-
го�візиту�видатна�полька�хоче�знову�побачити�рідні�місця,�
могили�мами�і�тата,�річку�Віслу.�На�її�честь�також�орга-
нізовують�урочистий�банкет,�на�який�запрошують�літню�
пані�Сікорську�–�директорку�того�пансіона,�куди�Манюся�
ходила� ще� малятком.� Їхня� зустріч� після� стількох� років�
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сповнена� ніжності.� Маня,� яку� тепер� називають� на� фран-
цузький�манер�Марі,�цілує�стареньку�в�обидві�щоки.�Сльо-
зи,�аплодисменти.�На�батьківщині�до�науковця�ставлять-
ся�з�величезною�теплотою.

Повернувшись� до� Франції,� Марі� планує� літній� відпо-
чинок.� Цього� разу� вона� з� дівчатками� поїде� до� Швейца-
рії�–�гуляти�альпійськими�горами.�Тут�до�сімейства�при-
єднується� цікавий� молодий� вчений� з� пишними� вусами�
і�буйною�кучерявою�шевелюрою.�Це�геніальний�Альберт�
Ейнштейн,�який�кілька�років�тому�влаштував�справжній�
«рік�чудес»�у�фізиці,�сформулювавши�теорію�відносності�
й� визначивши� засади� ще� одного� нового� напрямку,� який�
і�досі�приховує�безліч�загадок,�–�квантової�фізики.

Марі�одна�з�небагатьох,�хто�може�зрозуміти�складні�ідеї�
Ейнштейна.� Тому� вони� з� Альбертом� ведуть� нескінченні�
розмови� про� науку,� легко� переходячи� при� цьому� з� фран-
цузької�на�німецьку�мову�і�навпаки.�Ірен�і�Єву�приятель�
їхньої� мами� дуже� тішить.� Він� буває� таким� розсіяним!�
З� головою� поринувши� у� свої� міркування,� вчений� приму-
дряється�перескакувати�розколини�і�підійматися�на�ске-
лі,�які�лякають�навіть�досвідчених�туристів.�А�одного�разу�
він�різко�зупиняється,�хапає�Марі�за�руку�і�голосно-голос-
но�говорить:�«Ви�розумієте,�мадам,�мені�просто�необхідно�
знати,�що�відбувається�з�пасажиром�у�ліфті,�якщо�ліфт�па-
дає�вниз!».�Дівчатка�регочуть�–�навіщо�це�мсьє�Ейнштей-
ну�знадобилося�влаштовувати�такий�дивний,�небезпечний�
і� на� перший� погляд� безглуздий� експеримент?� Насправді�
таким� чином� можна� проілюструвати� теорію� відносності.�
Ірен�зрозуміє�це,�але�пізніше,�коли�сама�стане�фізиком.

Ще� кілька� подорожей� за� кордон,� ще� стопка� дипломів�
почесного�професора�і�у�Франції�забувають�всі�злі�чутки,�
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які� поширювалися� про� Марі� з� вини� недоброзичливців.�
Тепер� навіть� держава� визнає� її� внесок� і� дає� добро� на� бу-
дівництво�для�неї�Інституту�радію,�який�буде�символічно�
розташований�на�вулиці�П’єра�Кюрі.�У�ньому�працювати-
муть�найкращі�уми�одночасно�Сорбонни�і�Пастерівського�
інституту,� а� дослідження� будуть� вестися� як� наукові� (фі-
зичні� та� хімічні),� так� і� медичні� (за� допомогою� радію� лі-
куватимуть�рак).�Науковий�корпус�стане�вотчиною�Марі,�
а� у� медичному� головним� буде� відомий� лікар� Клод� Рего,�
який�навчився�застосовувати�її�відкриття�для�пошуку�не-
дуг�і�зцілення�хворих.�У�своїй�будівлі�Марі�вимагає�поста-
вити�незвичайний�для�тих�часів�пристрій�–�ліфт,�а�також�
прикрасити� її� великими� вікнами� –� лабораторії� потрібно�
багато� світла.� Під� цими� самими� вікнами� неодмінно� по-
винен�бути�сад!�Мадам�Кюрі�особисто�вибирає�для�нього�
рослини�–�липи,�платани,�трояндові�кущі.�Їх�вона�своїми�
руками�саджає�одночасно�із�закладкою�фундаменту,�роз-
раховуючи�на�те,�що�на�відкритті�тут�вже�буде�зелено.

У�розпал�робіт�один�з�колишніх�лаборантів�приносить�
Марі�звістку�–�при�Школі�фізики�та�хімії�будують�новий�
лекційний�зал.�У�жертву�новій�будівлі�принесуть�той�са-
мий�сарай,�де�вона�працювала�у�парі�з�П’єром.�Разом�вони�
йдуть� попрощатися� з� цією� безнадійно� застарілою� будів-
лею.�Усередині�все�майже�так�само,�як�в�ті�дні,�коли�Марі�
чаклувала�над�котлами�і�пробірками.�Навіть�на�грифель-
ній� дошці,� яка� стоїть� тут,� ще� збереглися� кілька� рядків,�
написаних�рукою�П’єра.�

Вчена�прощається�з�цим�приміщенням.�Як�би�їй�не�було�
шкода�старого,�на�зміну�йому�завжди�приходить�нове�–�те-
пер�у�неї�буде�власний�інститут.�Завжди�необхідно�рухати-
ся�далі.
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І� знову� доля� втручається� в� плани� відважної� Марі.�
Щойно� в� липні� вона� остаточно� переносить� свої� прилади�
і�розставляє�папки�з�паперами�у�приміщеннях�новенько-
го� інституту,� в� газетах� друкують� величезними� буквами�
страшну� новину:� «Австро-Угорщина� напала� на� Сербію».�
Починається�Перша�світова�війна.

Запитання
  Як Марі вирішує навчати своїх дочок? Хто допомагає 
їй у цьому?

  З якою живою істотою порівнює вона працю 
вченого? Чому?

  Яку Нобелівську премію присуджують мадам Кюрі 
в 1911 році? У чому унікальність цього досягнення?

  Як звуть смішного вченого з пишною шевелюрою 
і вусами, з яким Марі знайомить дочок під час 
поїздки до Швейцарії?

  На якій вулиці у Парижі нашій героїні пропонують 
побудувати Інститут радію? Чим тут будуть 
займатися?

  Яка подія заважає його відкриттю?
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РОЗДІЛ 
П’ЯТНАДЦЯТИЙ  
В якому Марі, 
озброївшись своїми 
досягненням, вступає 
у війну і рятує сотні 
тисяч життів



Ми не повинні забувати, що коли радій 
був відкритий, ніхто не знав, що він буде 
застосовуватися в лікарнях. Наша робота 
була з числа фундаментальних. І це доводить, 
що наукову роботу не можна розглядати під 
кутом прямої практичної користі. Потрібно 
займатися дослідженнями заради краси 
науки, і завжди є шанс, що наукове відкриття 
може, як радій, принести користь людству.

(Марія Кюрі про сенс науки)

Попри� те,� що� Німеччина� у� перший� же� тиждень�
війни�починає�наступати�на�Францію�і�погрожує�
взяти�Париж,�Марі�не�панікує.�Своїх�дочок�вона�
на� літо� відправила� на� море� до� Бретані.� Це� озна-

чає,�що�вони�тепер�у�безпеці.�Правда,�Польща�вже�захо-
плена�і�новин�від�рідних�з�Варшави�чекати�їй�не�доводить-
ся.�Але�Склодовські�–�люди�розсудливі�і�зроблять�все�від�
них�залежне.

Марі�проводжає�майже�всіх�співробітників�своєї�лабо-
раторії� на� фронт� –� їх� мобілізували,� вони� повинні� послу-
жити�батьківщині.�З�нею�залишилися�тільки�прибираль-
ниця�та�механік,�у�якого�хворе�серце,�через�що�до�служби�
він� не� придатний.� Мадам� Кюрі� не� може� сидіти� склавши�
руки,�але�проста�робота�сестрою�милосердя�теж�здається�
їй� занадто� легким� виходом.� На� такій� роботі� від� неї� буде�
мало�користі.�Але�де�і�як�вона�може�допомогти�найбільше?
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Виявляється,� що� в� польових� госпіталях� майже� немає�
рентгенівських�апаратів,�які�здатні�за�допомогою�звичай-
ного�знімка�швидко�підказувати�лікарям,�де�в�тілі�поране-
ного� засів� осколок� і� як� його� найбезпечніше� витягти.� Цей�
метод�діагностики�ще�не�дуже�поширений�і�застосовуєть-
ся�в�основному�лікарями,�які�тримають�приватні�кабінети.�
Але�як�же�він�зараз�потрібен�буквально�скрізь!�І�нехай�Марі�
досі� не� працювала� з� рентгенівськими� променями,� вона� ж�
науковець� –� розбереться,� впорається,� знайде� апарати� для�
всіх,�кому�вони�потрібні,�ще�й�навчить�з�ними�працювати.

Кюрі� перераховує� всі� установки,� які� є� в� університеті,�
додає�до�них�ту�єдину,�яка�належить�особисто�їй,�збирає�
обладнання�та�розсилає�його�по�госпіталях.�Першими�по-
льовими� рентгенологами� погоджуються� служити� люди�
науки� –� професори,� інженери� та� вчені.� Перед� обличчям�
ворога�кожен�з�них�стає�солдатом.

Першу�перешкоду�успішно�подолано.�Але�є�ще�одна�про-
блема�–�мало�в�якому�польовому�госпіталі�є�джерело�електро-
енергії,� яка� потрібна� рентгенівському� апарату,� щоб� працю-
вати.�Для�її�вирішення�Марі�застосовує�весь�свій�авторитет.�
Вона�звертається�до�Союзу�жінок�Франції�і�на�зібрані�з�його�
допомогою�кошти�створює�перший�гібрид�автомобіля�і�рент-
генівського� апарату� –� те,� що� на� честь� неї� будуть� називати�
«кюрічкою».�У�звичайній�машині�розміщується�сам�рентген�
і�динамо-генератор,�який�приводиться�в�дію�автомобільним�
мотором�та�дає�енергію�для�роботи�апарату.�Перша�«кюрічка»�
виїжджає�в�рейд�польовими�госпіталями�вже�у�серпні�1914�
року.�Лише�з�її�допомогою�лікарі�швидко�і�ефективно�огля-
нуть�усіх�поранених,�евакуйованих�під�час�битви�на�Марні.

Що� ж,� раз� її� винахід� виявився� настільки� корисним,�
Марі� вирішує� скасувати� поїздку� до� дочок� у� Бретань�
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і�залишається�в�Парижі.�Принаймні,�так�вона�зможе�осо-
бисто� вийти� проти� німецьких� солдатів,� якщо� справи� пі-
дуть�зовсім�погано,�ті�увійдуть�у�місто�і�почнуть�грабувати�
її� безцінну� вистраждану� лабораторію,� викрадати� її� грам�
власноруч�добутого�радію.�Так�вона�виправдовує�для�самої�
себе�відмову�рятувати�своє�життя�втечею,�що�здається�бо-
жевіллям,�заспокоюється�і�розпочинає�подальшу�роботу.

У� першу� чергу� мадам� Кюрі� влаштовує� «евакуацію»�
своєму�радію.�Вона�особисто�сідає�у�потяг,�забитий�людь-
ми,� що� рятуються,� і� всю� дорогу� у� своїх� багаторазово� об-
палених� радіацією� та� хімікатами� руках� тримає� важку�
свинцеву� скриньку,� всередині� якої� дорогоцінні� зразки.�
У�Бордо�твориться�справжній�хаос�–�не�знайти�ні�житла,�
ані� таксі.� На� допомогу� приходить� якийсь� міністерський�
чиновник,�який�упізнає�ту�саму�мадам�Кюрі�та�виділяє�їй�
кімнату�в�приватній�квартирі.�Марі�може�переночувати,�
заховати�свій�радій�у�сейфі�під�охороною�і�вранці�поверну-
тися�назад�до�Парижа,�на�свій�власний�фронт.

Цього�разу�їхати�доводиться�в�поїзді,�який�везе�на�вій-
ну�солдатів.�Вона�єдина�цивільна�особа�в�цьому�потязі�–�
як� би� хтось� не� впізнав� цю� жінку,� чиє� фото� стільки� раз�
друкували�в�газетах.�Несподівано�якийсь�солдат�кладе�їй�
руку�на�плече:�«Мадам,�це�вам».�Юнак�всього�лише�про-
стягає�Марі�великий�шматок�хліба.�Як�вчасно!�Вона�дуже�
голодна�–�не�їла�ще�від�учорашнього�ранку,�коли�вируши-
ла�евакуювати�свій�радій.

У� Парижі� мадам� Кюрі� чи� не� в� першу� чергу� вирушає�
до� своїх� друзів� –� Поля� Аппеля� та� Еміля� Бореля.� Поважні�
професори� у� ці� важкі� дні� створюють� організацію� «Націо-
нальна�допомога»,�яка�робить�все�залежне�від�тих,�хто�не�пі-
шов�на�фронт,�для�наближення�перемоги.�Друзі�обіцяють�їй�
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сприяння�і�просять�хоча�б�кілька�днів�перепочити,�поберег-
ти�сили.�Але�Марі�відчуває,�що�війна�буде�тривалою,�багато�
хто�загине�і�постраждає,�а�отже�себе�шкодувати�теж�можна.

Після�битви�на�Марні�у�вересні�1914�року,�яка�відкидає�
армію�Німеччини�назад�і�рятує�від�окупації�Париж,�мадам�
Кюрі� дозволяє� дочкам� повернутися� до� міста.� Більш� того,�
відповідає�рішучою�згодою�на�прохання�Ірен�скласти�іспит�
на�звання�медсестри.�Кожен�повинен�робити�все,�що�може.

Сама�Марі�продовжує�збирати�у�себе�в�лабораторії�«кю-
річки».�Як�же�вони�стали�в�нагоді�на�фронті!�Дивлячись�
на�плоди�своїх�зусиль,�вчена�стає�сміливішою�і�жорсткі-
шою� –� постійно� непокоїть� чиновників,� домагається� від�
них�дозволів�та�грошей,�пише�звернення�до�сімей,�які�во-
лодіють�особистим�автотранспортом.�Зараз�ці�машини�по-
трібні� їй,�щоб�рятувати�солдатів� і�поранених�цивільних.�
Кожному,� хто� жертвує� їй� свій� автомобіль,� мадам� Кюрі�
обіцяє�повернути�його�після�війни.�І�кожен�жертводавець�
при�цьому�розуміє,�що�цього�може�і�не�статися,�але�з�го-
товністю�йде�назустріч.

Всього�Марі�вдається�зібрати�двадцять�«кюрічок».�Дев’ят-
надцять�з�них�вона�відправляє�в�польові�госпіталі,�а�одну�
залишає�собі.�Це�маленька�вантажівка,�на�якій�намальова-
но�червоний�хрест�медичної�служби�(правила�ведення�війни�
забороняють� атакувати� такий� транспорт,� і� дотримуються�
цієї�заборони�навіть�найбільш�безчесні�загарбники).�Мадам�
Кюрі� знає,� що,� скільки� б� рентгенівських� апаратів� не� від-
правила�вона�на�фронт,�де-небудь�цієї�техніки�обов’язково�
бракуватиме.�У�такому�разі�їй�надсилають�телеграму,�вона�
бере�свій�пошарпаний�дорожній�саквояж�із�жовтої�шкіри,�
сідає�у�персональний�рентгеномобіль�(часом�разом�з�шофе-
ром,�а�часом�і�за�кермо)�і�мчить�туди,�де�її�так�чекають.
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Прибувши�на�місце,�мадам�Кюрі�вибиває�коли�цілу�па-
лату,�а�коли�і�просто�куток�під�рентген-кабінет�і�своїми�ру-
ками�монтує�апарат.�Із�валізи�витягаються�захисні�окуля-
ри,� робочі� рукавички,� допоміжні� прилади� та� матеріали,�
після�чого�кабінет�затемнюється.�На�всі�підготовчі�роботи�
зазвичай� йде� не� більше� півгодини,� а� потім� починається�
робота�з�порятунку�життів.�Марі�особисто�присутня�при�
дослідженнях� –� регулює� апарат,� робить� знімки,� допома-
гає�їх�правильно�розшифрувати.�Поки�є�пацієнти�і�пора-
нені,�вона�не�залишить�госпіталь.

Паралельно�з�цим�мадам�Кюрі�продовжує�вибивати�ста-
ціонарні,�не�пересувні�установки�для�госпіталів�і�навчати�
людей�роботі�з�ними.�Вона�не�може�самостійно�забезпечи-
ти�допомогу�всюди,�де�її�бракує.�Хоча�дуже�прагне.�Тому�
віддає� необхідні� знання� всім,� хто� здатний� їх� засвоїти.�
Один�за�одним�її�стараннями�відкриваються�близько�200�
рентгенівських�кабінетів,�які�стануть�в�нагоді�і�після�вій-
ни.�А�поки�через�її�«кюрічки»�та�кабінети�проходить�більш�
як�мільйон�поранених�і�покалічених�на�фронтах�небаченої�
досі�війни.�Багатьом�вдається�зберегти�життя.

У�воєнні�роки�Марі�поповнює�список�своїх�професій�ще�
декількома� пунктами:� вона� стає� і� відмінним� шофером,�
і�опановує�навички�автомеханіка�(адже�її�«кюрічка»�теж�
інколи�ламається�просто�посеред�дороги),�і�своєю�невтом-
ною� працею� робить� величезний� внесок� у� радіологію,� як�
розділ�медицини.

Перерву� за� всю� війну� вона� робить� лише� одного� разу�
та�й�то�з�власної�волі�–�стара�хвороба�проявляє�себе�у�ви-
гляді� ниркової� кольки,� а� це� настільки� важкий� біль,� що�
про� жодну� дорогу� чи� роботу� не� може� бути� й� мови.� Ірен�
та�Єва�засвоюють:�якщо�мами�немає�вдома,�значить�мама�
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здорова�і�з�нею�все�добре.�Зі�своїх�поїздок�їхня�улюблена�
Ме� обов’язково� надсилає� листівки,� щоб� дівчатка� знали,�
що� все� гаразд� і� хвилюватися� нема� чого.� Часом� вона� від-
правляє�їх�по�кілька�разів�на�день�з�місць,�розташованих�
одне�від�одного�в�сотнях�кілометрів.�Ось�настільки�актив-
ною�і�небайдужою�була�мадам�Кюрі.

Відзначивши�своє�17-річчя,�Ірен�приєднується�до�мате-
рі.�Тепер�вона�не�тільки�плете�теплий�одяг�для�солдатів�–�
це�завдання�нині�цілком�і�повністю�на�Єві.�Старша�дочка�
мадам�Кюрі,�відклавши�іспити�на�отримання�ступеня�ба-
калавра,�поступає�до�своєї�матері�лаборанткою�і�допома-
гає�їй�обладнувати�госпіталі.�Саме�з�Ірен�радиться�Марі,�
коли� вирішує� передати� залишок� грошей� від� своєї� Нобе-
лівської�премії�державі�на�військові�витрати.�Вони�разом�
вирішують,�що,�навіть�якщо�Франція�не�зможе�повернути�
їм�цю�добровільну�позику,�кошти�все�одно�будуть�витраче-
ні�не�даремно.�Банк�приймає�у�мадам�Кюрі�її�валюту�і�мо-
нети,�але�золоті�Нобелівські�медалі�брати�на�переплавку�
відмовляється.� Вченій� складно� зрозуміти� таке� ставлен-
ня�до�всього�лиш�бездушного�предмета,�але�банківський�
службовець�непохитний.�Як�і�передбачала�Марі,�цих�своїх�
грошей�вона�більше�не�побачить.�Але�це�така�дрібниця�по-
рівняно�з�перемогою�і�встановленням�миру.

У� воєнні� роки� на� потреби� польової� служби� радіології�
витрачається�і�головний�скарб�Марі�–�захований�у�Бордо�
грам�радію.�Але�чого�все�ще�не�вистачає�польовим�госпі-
талям,�так�це�лаборантів,�які�могли�б�працювати�з�рент-
генівською� апаратурою.� Мадам� Кюрі� піклується� й� тут,�
переконавши� уряд� організувати� в� стінах� її� інституту�
курси� з� медичної� радіології� для� жінок,� які� залишили-
ся�в�тилу.�Викладати�будуть�вона�особисто,�її�дочка�і�ще�
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одна�жінка-фізик�на�ім’я�Марта�Клейн.�За�два�роки�роботи�
(з�1916�по�1918)�ці�курси�випускають�150�сестер-радіоло-
гів.� Вони� мають� достатні� для� ефективної� роботи� знання�
з�анатомії,�електрики�та�рентгенівських�променів.�Кожна�
з� них� зможе� допомогти� лікарю� правильно� налаштувати�
апарат,�проявити�і�проаналізувати�знімок.

Марі�тим�часом�запрошують�для�консультацій�у�Бель-
гію� та� Італію,� до� неї� в� інститут� приходять� американські�
військові,�що�висадилися�у�Франції.�Усім�потрібні�знання�
цієї�видатної�та�самовідданої�жінки.�До�всіх�вона�знахо-
дить�підхід�–�і�до�колег,�і�до�підопічних,�і�до�поранених,�
багато�з�яких�спершу�бояться�її�апаратів,�але�після�її�слів�
заспокоюються�і�чітко�виконують�приписи�лежати,�не�ру-
хаючись,�поки�лікар�робить�знімок�нутрощів�тіла.�Мадам�
Кюрі� страшно� втомлюється� від� такої� кількості� завдань�
і� обов’язків,� але� не� може� дозволити� собі� розслабитися,�
поки�не�буде�встановлено�мир.

11�листопада�1918�року�приходить�довгоочікувана�звіст-
ка� про� укладення� миру.� Ця� подія� отримає� назву� Перше�
Комп’єнське� перемир’я� –� від� назви� французького� міста�
Комп’єн,�поруч�з�яким�його�було�укладено.�Гарматний�са-
лют�на�його�честь�Марі�слухає�в�своїй�лабораторії�в�Інститу-
ті�радію.�Їй�так�хочеться�прикрасити�будинок�французьки-
ми�прапорами!�Для�цього�вони�разом�з�мадемуазель�Клейн�
купують� три� відрізи� тканини� синього,� білого� і� червоного�
кольорів,�кроять�і�зшивають�їх�по�три�вертикальних�смуж-
ки�зліва�направо.�Прапори�вивішують�на�вікнах�і�весь�Па-
риж,�який�вийшов�на�вулиці�та�святкує,�бачить�це�урочи-
сте�оздоблення�в�національних�кольорах�і�радіє�йому.

А� ще� після� Першої� світової� війни� рідна� для� Марії� Кюрі�
Польща� нарешті� отримує� незалежність.� Країна� виходить�
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з� цих� подій� бідною� та� знесиленою,� але� все� ж� самостійною.�
Юзеф,�Броня�та�Еля�тепер�можуть�вільно�писати�своїй�сестрі�–�
у�них�все�гаразд,�рідні�зовсім�скоро�зможуть�возз’єднатися.

Накопичений� за� ці� важкі� чотири� роки� досвід� Марі,�
яка� знову� захоплена� фізичними� дослідженнями,� описує�
в�книжці�«Радіологія�та�війна».�У�ній�вона�розповідає,�як�
відкриття�рентгенівських�променів�і�радіоактивності,�зро-
блене�спочатку�в�інтересах�суворої�науки,�раптом�починає�
служити�на�благо�всім�людям.�І�знову�викладає�свої�думки�
від�імені�безликого�«ми».�Цього�разу�це�вона�сама�і�«ліку-
вальні� установи»,� які� приймали� її� допомогу.� Держава� ж,�
якій�вона�пожертвувала�свої�гроші,�час,�сили�та�здоров’я,�
так�і�не�здогадується�нагородити�її�медаллю�«За�військові�
заслуги».�Хоча�навряд�чи�у�неї�на�службі�колись�був�солдат�
ефективніший�та�самовідданіший,�ніж�ця�51-річна�жінка.

Запитання
  Що придумує Марія Кюрі, щоб допомогти Франції 
під час війни? Як називають її винахід?

  Де вчена ховає грам радію, який належить її 
лабораторії?

  Скільки солдатів проходять через рентгенівські 
кабінети, створені нашою героїнею?

  Де застає Марі новина про перемогу? Що вона 
робить, щоб відсвяткувати?
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РОЗДІЛ 
ШІСТНАДЦЯТИЙ  
В якому Марі нарешті 
щаслива, хоча деколи 
сама в це не вірить



Я навчилася смиренності і намагаюся 
знайти хоч якісь маленькі радощі 
в сірих буднях. Адже це прекрасно, 
що ти можеш будувати будинки, 
саджати дерева, квіти, милуватися їх 
зростанням і ні про що не думати.

(Марія Кюрі про щастя)

Після�всіх�тривог�та�труднощів�війни�в�житті�ма-
дам�Кюрі�нарешті�настає�період,�не�затьмарений�
жодними�бідами�або�хворобами.�У�1919�році�лабо-
раторія,�яку�вона�так�дбайливо�будувала�і�устат-

ковувала,� нарешті� наповнюється� співробітниками.� Марі�
займає�свій�корпус,�доктор�Рего,�який�повернувся�з�фрон-
ту�–�свій.�Зустрівшись�у�саду,�вчені�(дослідниця�і�практик)�
завжди�тепло�вітають�одне�одного.�Її�дослідники�продов-
жують�вивчати�властивості�радію,�а�його�медики�–�ряту-
вати�з�його�допомогою�людські�життя.

Ірен� і� Єва� вже� виросли� і� перетворилися� на� розумних�
і� чарівних� дівчат,� а� старша,� на� радість� матері,� ще� й� ос-
таточно� зупинила� свій� вибір� на� кар’єрі� фізика.� Вона� так�
само�любить�науку,�як�її�видатні�батьки,�і�так�само�прагне�
до�відкриттів,�а�не�до�слави.�Молодшій�доньці�Марі�хотіла�
кар’єри�лікаря,�але�Єва�вирішує�піти�шляхом�творчості�–�
займається�музикою,�пише�статті.�Обох�науковець�в�рів-
ній�мірі�приймає,�оточує�ніжністю�і�турботою,�яких�вони�
були�позбавлені�під�час�війни.
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У�повоєнні�роки�Марі�в�повній�мірі�відкриває�для�себе�
маленькі�життєві�радощі�–�турботи�з�будівництва�замісь-
кого�будинку,�роботу�в�саду�і�відпочинок�в�селі�Ларкуест,�
яке�преса�жартома,�але�досить�точно�називає�«Форт�Нау-
ка».�Це�невеличке�село�розташоване�на�мальовничому�бе-
резі� протоки� Ла-Манш� в� Бретані� й� населене� рибалками,�
селянами�і,�раптом,�вченими.

Ларкуест� відкрили� для� матері� Ірен� та� Єва.� До� момен-
ту,� коли� прославлена� дослідниця� з’являється� в� селі,� тут�
встигають�облаштуватися�чи�не�всі�найкращі�уми�Фран-
ції.�Першими�потрапили�в�мальовниче�приморське�посе-
лення�історик�Шарль�Сеньобос�та�біолог�Луї�Лапік.�Було�
це� ще� у� 1895� році.� Місцеві� жителі� прийняли� вчених� як�
хороших�сусідів.�Всі�тут�ставляться�один�до�одного�з�на-
лежною�повагою,�завжди�вітаються�при�зустрічі,�розпиту-
ють,�як�справи.�Сеньобос�досі�проводить�в�Ларкуесті�кож-
не�літо,�користується�загальною�повагою,�а�його�будинок�
вважається�центром�села.�Коли�вчені�вранці�вирушають�
плавати�на�човні�та�купатися,�то�спершу�збираються�саме�
до�його�двору.�Кого�тут�тільки�немає!�Стан�фізиків,�крім�
Марі�та�Ірен�Кюрі�представляють�Андре-Луї�Деб’єрн,�Ві-
ктор�Оже�і�Жан�Перрен,�математиків�–�Еміль�Борель,�біо-
логів�–�Луї�Лапік.�Сам�Сеньобос�є�посланцем�від�історич-
ної�науки.�За�командою�старійшини�всі�вони�вирушають�
на�узбережжя,�сідають�в�човни�і�самі�ж�з�піснями�гребуть�
до� крихітного� скелястого� острівця� Рок� Врас,� біля� якого�
весь� цвіт� французької� науки� влаштовує� купання.� При-
чому�Марі�плаває�чи�не�краще�за�всіх.�Повернувшись�до-
дому,�вона�з�юнацьким�запалом�вихваляється�перед�доч-
ками�успіхами.�Її�досвідчене�око�помічає,�хто�з�колег�яку�
дистанцію�проплив,�як�багато�часу�провів�у�воді�–�їх�всіх�

146



вона�перемагає�у�цьому�негласному�змаганні.�Ірен�та�Єві�
належить�лише�хвалити�їхню�прекрасну�Ме.

Про� науку� в� Ларкуесті� говорити� довго� не� прийнято.�
Тому�Марі�часом�пропускає�денні�катання�на�яхті�заради�
роботи�над�черговою�статтею�або�роботи�в�саду.�А�ось�ве-
чірній� прийом� в� будинку� Сеньобоса� «прогулювати»� вже�
не� можна.� Тут� разом� з� ученими� веселяться� й� мешканці�
села.�Всі�дружно�грають�в�рухливі�ігри,�у�слова�або�в�шахи�
і� влаштовують� танці.� Це� завжди� так� схоже� на� той� рік,�
який�Марі�провела�після�закінчення�школи�в�селі.�Вона�
знову� відчуває� себе� молодою� і� безтурботною� королевою�
балів� Манюсею.� І� дочки� не� можуть� намилуватися� своєю�
помолоділою�матір’ю.

Напередодні�однієї�з�таких�поїздок�–�у�травні�1920�року�
до� Інституту� радію� навідується� дуже� наполеглива� дама.�
Її�звуть�місіс�Браун�Мелоні,�вона�редакторка�відомого�жур-
налу�і�прибула�аж�з�американського�Нью-Йорка,�щоб�позна-
йомитися�з�мадам�Кюрі.�Учена�сама�запросила�місіс�Мелоні�
до�Парижа.�Та�кілька�років�домагалася�зустрічі�з�дивовиж-
ною�жінкою,�у�якій�знаходила�справжнє�натхнення.�

Скромна,� трохи� сумна� і� помітно� втомлена� Марі� при-
голомшує� американську� журналістку.� Виявляється,� що�
вона�віддала�своє�відкриття�–�коштовний�радій�–�на�служ-
бу� людству,� нічого� не� попросивши� натомість,� а� сама� при�
цьому�відчуває�труднощі�з�його�закупівлею�для�наукових�
цілей.�Зараз�весь�запас�радію,�який�є�у�інституту�(трохи�
більше�ніж�грам)�йде�на�медичні�потреби.�Вченим�потрі-
бен�ще�хоча�б�один�грам.

Дізнавшись�про�це,�місіс�Мелоні�задумує�зібрати�у�себе�
на� батьківщині� необхідні� кошти,� закупити� цінний� еле-
мент� і�подарувати�його�мадам�Кюрі�на�знак�подяки�за� її�
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служіння�науці.�Багаті�меценати�США�відгукуються�на�її�
прохання�не�вельми�охоче.�Тоді�заповзятлива�журналістка�
створює�громадський�комітет�і�«Фонд�Марії�Кюрі»,�який�
займається�збиранням�грошей�для�закупівлі�радію�серед�
американських� жінок.� Менше� року� йде� на� те,� щоб� необ-
хідна� сума� опинилася� в� розпорядженні� фонду.� У� фран-
цузької�вченої�натомість�просять�тільки�одне�–�приїхати�
до�США�і�познайомитися�з�тими,�хто�допомагав�здійснити�
її�мрію.

Спочатку�Марі�не�хоче�вирушати�–�подорож�морем�до-
сить�тривала�та�й�з�дочками�доведеться�розлучитися.�Але�
місіс�Мелоні�стоїть�на�своєму�–�Америка�рада�буде�бачити�
не�тільки�знамениту�мадам�Кюрі,�але�й�Ірен�з�Євою.�Їм�обі-
цяють�велику�подорож�і�теплий�прийом.�А�церемонію�пе-
редачі�радію�запланували�й�узагалі�в�Білому�домі�за�при-
сутності�самого�президента�Вільяма�Гардінга.

Проводжали�Марію�Кюрі�до�Америки�грандіозним�тор-
жеством� у� Великому� оперному� театрі.� На� спеціальному�
концерті� виступають� найкращі� артисти� Парижа,� в� тому�
числі�вже�літня�Сара�Бернар.�Тости�на�честь�колеги�про-
мовляють� уславлені� вчені.� Сівши� після� цього� на� пароп-
лав,�який�повинен�відвезти�її�за�Атлантичний�океан,�Марі�
одразу�ж�зачиняється�у�своїй�каюті�–�їй�потрібен�відпочи-
нок�від�цієї�метушні.�Вона�навіть�не�підозрює,�що�їй�при-
готували�по�той�бік�великої�води.

Коли� пароплав� у� середині� травня� 1921� року� прибуває�
до�Нью-Йорка,�галас�довкола�мадам�Кюрі�здіймається�не-
бувалий.� Чи� не� всі� фотографи� збігаються� на� набережну,�
щоб�увічнити�прибуття�почесної�гості.�Тут�і�делегація�жі-
нок,�які�збирали�гроші�для�«Фонду�Марії�Кюрі»,�і�дівчат-
ка-скаути,�і�студентки�місцевого�університету,�і�ціла�тьма�
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роззяв.�У�натовпі�виділяються�вихідці�з�Польщі,�вони�за-
хопили� з� собою� біло-червоний� прапор� батьківщини� Марі.

Для�подорожей�сім’ї�Кюрі�по�США�устатковують�спеці-
альний�залізничний�вагон.�У�кожному�місті�найважливіші�
та�відомі�люди�влаштовують�для�Марі�прийом,�на�який�за-
прошують�часом�по�500�осіб.�Головні�газети�США�описують�
кожен�її�крок�на�американській�землі.�Ірен�та�Єва�враже-
ні�–�ось,�виявляється,�як�багато�їх�мама�значить�для�світу.

Університети� і� школи� по� всій� країні� звуть� мадам� Кюрі�
прочитати�лекцію,�після�чого�присвоюють�звання�почесно-
го�професора.�Але�у�Марі�немає�підходящої�мантії,�в�якій�
належить�приходити�на�такі�церемонії.�В�Сорбонні�профе-
сори-чоловіки� зобов’язані� носити� фрак,� а� для� єдиної� жін-
ки� з� таким� високим� званням� особливого� вбрання� досі� так�
і�не�придумали.�Щоб�пошити�для�гості�мантію,�спеціально�
викликають�кравця.�Марі�в�такому�одязі�не�дуже�зручно�–�
тканина�важка�і�заподіює�дискомфорт�її�постраждалим�від�
радію�рукам.�Справа�в�тому,�що�мадам�Кюрі�весь�цей�час,�
як�і�на�початку�своїх�досліджень,�торкається�пробірок�з�ре-
човиною�голими�пальцями,�хоча�своїм�співробітникам�ро-
бити�це�забороняє.�Випромінювання�впливає�на�шкіру,�тож�
в�лабораторії�всі�дотримуються�техніки�безпеки.�Лише�сама�
першовідкривачка�відмовляється�від�незвичного�їй�захисту.

На� найбільший� прийом� на� честь� Марії� Кюрі� в� Карне-
гі-Хол�Нью-Йорка�прибуває�Ігнацій�Падеревський.�У�Па-
рижі� він� познайомився� зі� студенткою� Манею,� коли� сам�
був�талановитим�піаністом.�Тепер�вона�–�перша�дама�сві-
тової�науки,�а�у�нього�за�плечима�посада�прем’єр-міністра�
тепер� уже� незалежної� Польщі.� На� цьому� прийомі� Марі�
вручають�безліч�відзнак,�серед�яких�найбільш�незвичай-
на�–�це�звання�громадянина�міста�Нью-Йорка.�Його�вона�
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приймає,� на� відміну� від� французького� Ордена� Почесно-
го�Легіону,�від�якого�Кюрі�повторно�відмовляється�перед�
мандрівкою�до�США.

Майже�шість�сотень�американських�вчених�збирають-
ся�у�місті�Великого�яблука�наступного�дня.�Вони�щиро�ві-
тають�свою�колегу.�Причому�хтось�робить�це�настільки�га-
ряче,�що�травмує�Марі�її�тендітну�кисть.�Єва�пізніше�буде�
жартувати,�що�ця�травма�стане�для�її�матері�пораненням�
славою.

Передача�радію�призначена�на�20�травня�у�Вашингтоні.�
Напередодні�Марі�приносять�документ,�який�офіційно�за-
кріплює�цей�дар�американського�народу.�Але�в�документі�
написано,�що�він�вручається�особисто�мадам�Кюрі.�Вчена�
протестує�–�безцінний�елемент�не�може�бути�її�власністю,�
оскільки�вони�ще�з�П’єром�вирішили,�що�радій�буде�нале-
жати�науці�і�всьому�людству.�На�прохання�гості�до�Білого�
дому�терміново�викликають�юриста,�який�вносить�до�дар-
чої�важливу�правку:�радій�переходить�у�власність�паризь-
кої� лабораторії.� І� тільки� після� цього� Марі� погоджується�
його�прийняти.

Науковець�вирушає�у�нескінчені�поїздки:�до�Філадель-
фії�–�щоб�прийняти�в�дар�50�міліграмів�мезоторію,�до�Пітт-
сбургу�–�на�завод,�де�видобули�подарований�лабораторії�ра-
дій,�до�Буффало�–�де�Марі�втікає�з�поїзда,�щоб�помилуватися�
Ніагарським�водоспадом.�Французька�гостя�швидко�втом-
люється� від� такої� уваги.� Частину� поїздки� західним� узбе-
режжям�США�доводиться�скасувати.�Більш�того,�в�якийсь�
момент� Ірен� та� Єва� починають� замінювати� на� прийомах�
свою�матір,�яка�тим�часом�знесилена,�відпочиває�у�готелі.�
Дівчатам�в�Америці�цікаво�все�–�від�прийому�в�Білому�домі�
до�прогулянки�Великим�каньйоном�у�Колорадо.
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Провівши�півтора�місяці�на�американській�землі,�Ма-
рія� Кюрі� 28� червня� сідає� на� пароплав� до� Франції.� Її� ка-
юта� прикрашена� неймовірною� кількістю� квітів� і� зава-
лена� вітальними� телеграмами,� а� у� сейфі� стоїть� свинцева�
скринька� з� головним� трофеєм� –� подарованим� їй� радієм.�
У�Нью-Йорку�в�неї�залишається�вірна�подруга�–�та�сама�
місіс�Мелоні,�яка�затіяла�всю�цю�метушню.�Пізніше�Марі�
буде�згадувати,�що�американські�університети�вразили�її�
відмінними�умовами�для�розвитку�науки,�лікарні�–�чудо-
вою�оснащеністю�і�розвиненою�медициною,�а�жіночі�орга-
нізації�–�своєю�активністю.�Їй�навіть�на�думку�не�спадає,�
наскільки�величезний�внесок�у�все�це�зробила�вона�особи-
сто�своїм�надихаючим�прикладом.

Повернувшись� до� Франції,� Марі� розуміє,� що� надані�
їй� в� США� почесті� –� це� не� проста� гостинність.� Вона� дуже�
важливий� науковець� і� її� візит,� її� слово,� її� участь� можуть�
забезпечити� втілення� будь-якого� наукового� проекту.� Зми-
рившись�з�долею,�вона�відвідує�наукові�конференції�та�за-
кордонні� університети.� Мабуть,� найулюбленішими� таки-
ми�відрядженнями�у�неї�є�Сольвеєвські�наукові�конгреси�
в�Брюсселі.�Перший�відбувся�ще�в�1911�році�і�познайомив�
її�з�фізиками,�які�творили�тоді�історію�науки.�Так�що�тепер�
вона�їздить�на�ці�конгреси�як�на�зустрічі�з�друзями.�Крім�
того�Бразилія,�Італія,�Німеччина,�Голландія,�Англія,�Іспа-
нія� та� інші� країни� приймають� у� себе� важливу� гостю,� ко-
ролі�і�королеви�Європи�влаштовують�на�її�честь�прийоми,�
а�в�одному�китайському�храмі�її�портрет�вішають�на�стіну�
поряд�з�портретами�інших�«благодійників�людства»�.

У�своїй�країні� її�заслуги�теж�визнають�особливим�чи-
ном.� 7� лютого� 1922� року� французька� Академія� наук� на-
решті� йде� наперекір� власній� традиції� та� обирає� мадам�
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Кюрі� своїм� Членом-кореспондентом.� Тепер� вже� немає�
жодних�претензій�до�того,�що�вона�–�жінка.�Навіть�інші�
претенденти�на�це�місце�знімають�свої�кандидатури�на�її�
користь�і�на�її�честь.�Президент�Академії,�проголошуючи�
вітальну�промову,�говорить:�«Ми�пишаємося�Вашим�пере-
буванням�серед�нас.�Ви�перша�з�французьких�жінок�стали�
академіком,�але�хіба�була�інша,�гідна�того�ж?�...�»

Рік�по�тому,�в�1923�році,�наукове�співтовариство�Фран-
ції�відзначає�25-ту�річницю�відкриття�радію.�З�цієї�наго-
ди� уряд� призначає� видатній� дослідниці� довічну� пенсію,�
яку,�до�того�ж,�успадкують�її�дочки.�А�26�грудня�у�вели-
кому� амфітеатрі� Сорбонни� проходить� урочисте� зібрання�
на�честь�Марії�Кюрі.�Тут�присутній� і�президент�Франції�
Александр� Мільєран,� і� міністр� народної� освіти� Леон� Бе-
рар.�Колегу�вшановують�ректор�Академії�і�голова�Фонду�
Кюрі�Поль�Аппель�і�безліч�науковців�з�усієї�Франції.�Се-
ред�найважливіших�гостей�зборів�є�і�вже�літні�Юзеф,�Бро-
ня�та�Еля,�які�прибули�з�Польщі.�Про�успіхи�радіології�до-
повідає�вірний�соратник�Марі�Андре-Луї�Деб’єрн.�Мадам�
Кюрі�виступає�останньою�–�вона�поіменно�дякує�всім,�хто�
прийшов�на�це�торжество�і,�звісно�ж,�згадує�П’єра.

Між�тим,�створена�після�Першої�світової�війни�Ліга�На-
цій�15�травня�1922�року�обирає�Марі�до�Міжнародної�комі-
сії�з�питань�наукового�співробітництва.�Науковця�призна-
чають�віце-президентом�цієї�комісії.�Тепер�вона�займається�
ще�й�координацією�зусиль�вчених�світу�–�бере�участь�в�роз-
робці�єдиної�наукової�термінології,�допомагає�привести�фор-
мат�видань�до�єдиного�зразка,�створює�з�колегами�стандар-
ти�роботи�вченого�для�того,�щоб�люди�науки�в�будь-якому�
куточку�світу�могли�легше�зрозуміти�один�одного.�В�її�віда-
нні�також�розвиток�наукових�стипендій�для�талановитих�
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молодих�учених.�Для�Марі�в�молодості�бідність�стала�вели-
чезною�перепоною�на�шляху�до�освіти,�тому�вона�хоче�допо-
могти�таким�самим�молодим�людям�з�простих�сімей.�Вона�
твердо�впевнена:�наука�не�повинна�животіти�в�бідності�–�ні�
окремі�вчені,�ні�інститути,�ні�лабораторії.�Для�мадам�Кюрі�
ця�громадська�робота�складна,�але�вона�віддається�їй�з�усі-
єю�пристрастю,�тому�що�інакше�не�вміє.

У�запалі�бою�за�розвиток�науки�Марі�вирішує�здійснити�
свою�давню�мрію�і�відкрити�Інститут�радію�в�рідній�Вар-
шаві.�Але�Польща�все�ще�гнітюче�бідна.�Як�же�втілити�цей�
проект?�І�вірна�соратниця�своєї�молодшої�сестри�–�Броня�
вигадує�звернутися�до�поляків�із�закликом�не�жертвува-
ти�гроші,�а�купувати�цеглу�для�зведення�будівлі�інститу-
ту.�Навіть�одну�цеглину�–�це�вже�чудова�пожертва.�Якщо�
врахувати,� що� мерія� Варшави,� уряд� Польщі� і� польські�
організації�підключаються�до�процесу,�то�справа�рухаєть-
ся� досить� впевнено.� І� ось�у� 1925� році� Марі� особисто� при-
їжджає� до� рідного� міста� на� закладку� будівлі� Інституту.�
Першу�цеглину�в�майбутню�стіну�кладе�президент�країни�
Станіслав�Войцеховський,�другу�–�мадам�Кюрі,�а�третю�–�
мер�Варшави.

Видатна�дочка�Польщі�витрачає�на�свій�проект�особисті�
заощадження,�але�їх�все�одно�не�вистачає�на�придбання�не-
обхідного�радію.�Допомогти�знову�згоджується�місіс�Мело-
ні,�і�знову�успішно.�Щоб�забрати�придбаний�з�її�допомогою�
ще�один�грам�радію,�мадам�Кюрі�у�1929�році�знову�виру-
шає�в�США.�Тепер�Америкою�керує�президент�Герберт�Гу-
вер.�Він�запрошує�Марі�кілька�днів�пожити�з�ним�у�Біло-
му�домі�–�унікальна�почесть�для�найважливіших�гостей.�
Попри�те,�що�країна�переживає�не�найкращі�часи,�амери-
канці�все�ж�жертвують�гроші�і�навіть�деяке�устаткування�
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польському� Інституту� радію.� Зрештою� 29� травня� 1932�
року� варшавський� науковий� центр� відкривають� і� Марі�
особисто�присутня�на�церемонії.�Це�буде�її�останній,�але�
й�найбільш�знаковий�візит�на�батьківщину�–�створений�її�
зусиллями�Інститут�діє�досі.

Зі�своїх�подорожей�Марі�привозить�як�і�раніше�нічого�
не�значущі�для�неї�медалі�і�дипломи.�Меню�банкетів,�вла-
штованих�на�її�честь,�вона�потім�використовує�як�доброт-
ні� картки� для� запису� формул� і� розрахунків.� Подаровані�
сувеніри� вона� сяк-так� розміщує� у� своїй� великій� кварти-
рі� на� острові� Сен-Луї,� куди� переселилася,� коли� її� науко-
ві� успіхи� почали� приносити� гроші.� Меблів� тут� так� само�
небагато,�як�і�в�тих�мансардах,�де�вона�жила�студенткою,�
а�єдина�обжита�кімната�–�це�її�кабінет,�який�чимось�нага-
дує�той�самий�кабінет�її�тата�Владислава�Склодовського,�
де�крихітка�Манюся�вперше�побачила�фізичні�прилади.

Разом�з�нею�живуть�її�дівчата�–�серйозна�і�тиха�вчена�
Ірен�і�смішлива�піаністка�Єва,�а�також�чорний�кіт,�який�
любить� гамірно� гасати� коридорами� просторого� житла.�
У� будинку� сімейства� Кюрі� завжди� жили� кішки.� Тут� же�
у�1926�році�Марі�приймає�співробітника�Інституту�радію�
Фредеріка�Жоліо,�який�прийшов�просити�руки�Ірен.�Пер-
ший� час� молодята� будуть� жити� у� цьому� домі,� але� потім�
все�ж�переїдуть.�Вони�подарують�своїй�любій�Ме�обожню-
вану�онучку�Елен.

Мадам� Кюрі� так� само� щодня� їздить� у� свою� лаборато-
рію.�Причому�її�приїзд�–�це�кожного�разу�особливий�ри-
туал.� Всі� співробітники� збираються� у� вестибюлі� й� чека-
ють,�коли�приїде�машина� їхньої�начальниці.�Поки�Марі�
крокує� через� просторе� приміщення� в� бік� свого� кабінету,�
її� оточують� приблизно� п’ять� десятків� людей� різної� статі�
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і� національності� (серед� них� завжди� є� поляк� –� це� особи-
сте� побажання� керівника).� Вони� задають� їй� запитання,�
просять� поради,� доповідають� про� успіхи.� Інколи,� щоб�
встигнути�відповісти�всім,�Марі�сідає�просто�на�сходинку�
і�переглядає�передані�їй�папери.�Кожен,�хто�отримує�її�від-
повідь,�тихо�дякує�й�одразу�йде�до�свого�кабінету.�Звіль-
нившись� з� цієї� «облоги»� мадам� Кюрі� приступає� до� своєї�
роботи.�Такі�спільні�обговорення�одночасно�її�стомлюють�
і�радують�–�їй�подобається�спостерігати�за�успіхами�своїх�
співробітників.

А�успіхи�ці�справді�колосальні.�За�півтора�десятка�років�
(з�1919�по�1934�роки)�співробітники�Інституту�радію�опублі-
кували�483�наукових�праці.�Тільки�31�з�них�була�підписана�
іменем�Марії�Кюрі.�Але�це�зовсім�не�означає,�що�до�решти�
вона� не� доклала� руку.� Керівник� надихає,� наставляє� і� по-
правляє�своїх�підопічних,�допомагає�їм�з�дослідами�і�фор-
муванням�тексту.�Вона�вимоглива�з�тими,�хто�помиляється,�
але�дуже�справедлива�і�завжди�дає�шанс�виправити�свою�
помилку.�Кожного�разу,�коли�хтось�зі�співробітників�Інсти-
туту�радію�захищає�наукову�роботу,�на�його�честь�влашто-
вується� спільне�чаювання.�Влітку� воно�проходить�у� саду,�
взимку�–�в�бібліотеці.�Таке�свято�свого�часу�влаштовують�
і�на�честь�Ірен�Жоліо-Кюрі�й�на�честь�її�чоловіка�Фредеріка�
Жоліо.�Для�кожного�Марі�знаходить�теплі�слова�і�похвалу.�
Всі�колеги�вдячні�їй�за�це�і�намагаються�дбати�про�свою�літ-
ню�начальницю�–�стежать,�щоб�вона�не�мерзла,�щоб�не�була�
голодна.�Але�ніхто�не�намагається�відправити�її�відпочива-
ти.�Всі�знають,�що�ця�справа�марна.

До�слова,�за�ті�півтора�десятка�років�в�іншому�корпусі�
Інституту�радію,�медичному,�де�намагаються�не�відстава-
ти�від�колег-дослідників�ні�на�крок,�допомогу�отримують�

156



8319�хворих�на�рак.�Плоди�трудів�доктора�Рего�вражають�
навіть�найбільш�скептичних�меценатів�і�за�допомогою�їх-
ніх�пожертв� інститут�процвітає.�Марі�тим�часом�продов-
жує�писати�книжки�і�читати�лекції.�Вона�щаслива,�як�ні-
коли�раніше.�Ось�тільки�бракує�П’єра�поруч.

Запитання
  Як називається село, в яке Ірен і Єва Кюрі привозять 
відпочивати свою прославлену маму? Чим воно 
особливе?

  Чого не вистачає Інституту радію для повноцінної 
роботи після війни? Хто допомагає Марі вирішити 
цю проблему?

  Куди вирушає Марі з дочками у травні 1921 року? 
Навіщо?

  Яке звання отримує мадам Кюрі 7 лютого 1922 року? 
Чому ця подія така незвичайна?

  Який проект задумує здійснити в рідній Польщі 
відома на весь світ вчена-фізик? Хто їй в цьому 
допомагає? Що особливого вони придумують?

  За кого виходить заміж у 1926 році Ірен Кюрі?
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РОЗДІЛ 
СІМНАДЦЯТИЙ  
В якому Марі покидає 
нас, але залишає людству 
видатні плоди своєї праці



Життя видатного вченого в лабораторії – 
зовсім не спокійна ідилія, як думає багато 
хто; найчастіше – це вперта боротьба 
зі світом, з оточенням і з самим собою.

(Марія Кюрі про долю вченого)

Роки�плідної�роботи,�якої�вистачило�б�не�на�одне�
життя,�будь�нашим�героєм�людина�менш�видат-
ного�таланту,�не�могли�не�позначитися�на�здо-
ров’ї� мадам� Кюрі.� Першими� її� підводять� очі.�

Ще� у� 1920� році� вона� отримує� попередження� від� ліка-
ря,�що�зір�їй�поступово�відмовляє�і�з�часом�Марі�може�
зовсім�поринути�у�темряву.�Стривожена�вчена�ділить-
ся�цією�звісткою�тільки�з�однією�людиною�–�з�Бронею.�
Вона�скаржиться�сестрі,�що�їй�страшно�за�роботу,�яка�
може� зупинитися.� І� шкодує,� що� навіть� доктор� Рего�
не�знає,�чи�може�з�цією�проблемою�допомогти� її�діти-
ще�–�радій.

Мадам� Кюрі,� за� якою� пильно� стежить� французька�
преса,� ретельно� приховує� від� газетярів� свою� недугу.�
Навіть�коли�треба�лягти�до�лікарні,�вона�робить�це�під�
вигаданим� ім’ям� і� записується� в� журналі� як� «мадам�
Карре».�Дочки�по�черзі�слугують�при�ній�поводирями�–�
водять�під�лікоть�у�квартирі�і�на�вулиці,�підкладають�
прибори�за�столом,�замовляють�їй�окуляри.�На�роботі�
Марі�всюди�розставляє�збільшувальні�скельця�і�розпи-
сує�шкали�приладів�яскравими�кольоровими�мітками.�
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Вона�нікому�не�може�довірити�свою�наукову�працю.�Ні-
кому!� Всі� співробітники� лабораторії� без� слів� прекрас-
но�розуміють,�що�їхня�начальниця�погано�бачить,�але�
не� зізнаються� в� цьому.� Марі� не� хоче� зайвої� турботи� –�
ніхто�не�стане�їй�її�нав’язувати.

Першу� операцію� на� очах� Марі� переносить� 18� лип-
ня� 1923� року.� У� березні� 1924� року� –� ще� дві.� Остання,�
найскладніша,� відбувається� в� 1930� році.� Вчена� знову�
бачить�без�окулярів,�але�якийсь�час�все�двоїться�перед�
нею,�а�до�цього�треба�звикнути.�Мадам�Кюрі�замислю-
ється,�а�чи�не�залишити�все�і�не�виїхати�до�Ларкуеста�
будувати�будинок�і�писати�книжки?�Але�тут�же�відпо-
відає� собі� –� ні,� залишитися� в� Парижі,� тому� що� тут� її�
лабораторія.

Могутня� мадам� Кюрі,� яка� колись� самотужки� замі-
няла�цілий�завод�з�видобутку�радію,�розуміє,�що�слаб-
шає.� Вона� все� частіше� задається� питанням,� що� буде�
після�того,�як�її�не�стане,�чи�продовжать�свою�роботу�
Інститут,�лабораторія�та�лікарня?�Невідомість�не�вла-
штовує�дослідницю,�тому�вона�з�головою�поринає�в�ро-
боту.�Їй�потрібно�встигнути�якомога�більше,�поки�вона�
ще�тут,�поки�ці�стіни�носять�її�ім’я.

Тіло�Марі�старіє.�Після�дня�в�лабораторії,�де�дослід-
ниця�як�і�раніше�працює�без�дотримання�правил�безпе-
ки,�вона�насилу�піднімається�сходами�у�свою�квартиру.�
Її�руки�покриті�виразками�та�опіками.�Рідні�стривоже-
ні,�вони�вмовляють�її�здати�аналіз�крові,�який�показує�
відхилення�від�норми.�Але�мадам�Кюрі�не�визнає�свою�
хворобу�–�взимку�1934�року�вона�ходить�з�Ірен�на�ли-
жах,�а�навесні�сідає�за�кермо� і�везе�Броню�у�подорож�
на�південь�Франції.�В�дорозі�вченій�стає�зле,�тому�вона�
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все�ж�звертається�до�лікаря.�Той�вирішує,�що�у�його�па-
цієнтки�грип.�А�грип�–�це�такі�дрібниці,�вважає�Марі.�
Тому,� коли� їй� стає� ліпше,� вона� ходить� в� лабораторію,�
а�коли�гірше,�то�пише�вдома�книжку,�в�якій�збирає�під-
сумки�всієї�своєї�роботи.

Але�хороших�днів�все�менше.�Стривожений�за�свою�
колегу� по� інституту� доктор� Рего� відвідує� Марі� в� її�
квартирі,� після� чого� збирає� цілу� раду� з� найкращих�
лікарів�Парижа.�Ті�вирішують,�що�мадам�Кюрі�необ-
хідні�відпочинок�та�спокій.�Так�вони�зможуть�поспо-
стерігати�за�видатною�жінкою�і�розгадати�загадку�її�
недуги.

Вчена� несподівано� погоджується� на� запропоновану�
Євою�поїздку�до�гірського�санаторію�поблизу�містечка�
Санселльмоз.�Книжку�свою�вона�вже�закінчила,�мож-
на�приділити�трохи�часу�собі.�Марі�впевнена:�чисте�по-
вітря�і�недовгий�спокій�знову�допоможуть�їй,�як�допо-
магали�все�життя.�До�осені�вона�планує�одужати.

Дорога�дається�мадам�Кюрі�важко,�вона�втрачає�сві-
домість.� Проте,� обстеження� за� допомогою� рентгенів-
ських�знімків�показує,�що�тіло�вченої�в�непоганому�ста-
ні� –� легені� чисті� і� побоювання,� що� у� неї� туберкульоз,�
який�вбив�її�маму,�розсіюються.�Ось�тільки�аналіз�кро-
ві�все�гірший,�а�температура�у�неї�все�вища.�Зі�швей-
царської� Женеви� викликають� найкращого� професора�
медицини� на� прізвище� Рох.� Він� першим� висуває� при-
пущення,�що�недуга�Марі�викликана�постійним�опро-
міненням,�якому�вона�піддавалася�під�час�роботи�з�ра-
діоактивними� матеріалами.� Радіологія� ще� не� дійшла�
до�тієї�стадії�розвитку,�коли�вчені�знаходять�спосіб�бо-
ротися�з�його�наслідками.
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Весь� санаторій� –� лікарі,� пацієнти,� родичі� –� всі,�
не�змовляючись,�приймають�рішення:�ніхто�за�його�ме-
жами�не�дізнається,�що�видатна�мадам�Кюрі�переживає�
свої�останні�дні.�Тут�не�буде�преси�та�скорботних�деле-
гацій.�Марі�кажуть,�що�в�її�поганому�стані�винні�камені�
в�жовчному�міхурі,�що�їй�потрібно�приймати�знеболю-
вальне.� Вона� підкоряється.� Але� одного� ранку� хворо-
ба�здобуває�свою�сумну�перемогу.�У�журналі�директо-
ра� санаторію� доктора� Тобе� з’являється� запис:� «Мадам�
Марі�Кюрі�померла�в�Санселльмозі�4�липня�1934�року.�
Хвороба� –� гостра� злоякісна� анемія.� Кістковий� мозок�
не�дав�реакції,�можливо,�внаслідок�переродження�від�
тривалої� акумуляції� радіоактивних� випромінювань».�
Дізнавшись,�що�Марі�не�стало,�один�з�її�учнів�напише:�
«Ми�втратили�все».

Ховають�мадам�Кюрі�так�само�скромно,�як�і�її�чолові-
ка.�Жодних�пишних�проводів�і�почесних�гостей�на�жа-
лобній� церемонії.� Як� і� хотіла� Марі,� вони� з� П’єром� те-
пер�покояться�в�одній�могилі.�Броня�і�Юзеф�привозять�
на� похорон� кілька� жмень� варшавської� землі,� щоб� на-
крити�нею�видатну�дочку�Польщі.�А�в�1995�році�остан-
ки�Марі�та�П’єра�перенесуть�до�паризького�Пантеону�–�
будівлі,�де�покояться�видатні�люди�Франції.

Розбираючи�речі�своєї�матері,� Ірен�та�Єва�знайдуть�
в� ящику� її� столу� гаманець,� який� Марі� забула� там� ще�
в�1918�році,�під�час�війни.�У�ньому�зберігаються�пере-
пустка�на�ім’я�«Мадам�Кюрі,�начальника�радіологічної�
служби»,�державний�дозвіл�користуватися�будь-якими�
військовими� автомобілями� і� чотири� фотографії� –� са-
мої�Марі,�її�тата�Владислава,�і�два�портрети�мами�Бро-
ніслави.�Рік� потому� в�Парижі�вийде�остання�книжка�
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мадам�Кюрі�під�назвою�«Радіоактивність»�із�присвятою�
на�першій�сторінці:�«Закоханим�у�фізику».�А�в�грудні�
1935�року�старша�дочка�великого�науковця�Ірен�Жолі-
о-Кюрі� удостоїться� разом� з� чоловіком� Фредеріком� Но-
белівської�премії�з�хімії�за�синтез�нових�радіоактивних�
елементів.�Їхні�заслуги�–�продовження�роботи�Марі,�її,�
звісно�ж,�згадують�на�урочистому�засіданні�шведської�
Академії�наук.

Дослідження,�розпочаті�мадам�Кюрі,�тривають�і�до-
нині.�Працюють�обидва�Інститути�її�імені�–�у�Парижі�
та� Варшаві.� Радіологія� і� явище� радіоактивності� допо-
магають� осягати� таємниці� навколишнього� світу.� З� їх-
ньою� допомогою� дізнаються� вік� стародавніх� артефак-
тів�людської�культури�і�заглядають�у�глибини�космосу,�
лікують� хвороби� і� роблять� відкриття.� І� всі� ці� та� май-
бутні�досягнення�стоять�на�міцному�фундаменті,�який�
заклала� блискучою� здогадкою� і� невтомною� працею�
велика�донька�Польщі�та�вихованка�Франції�–�Марія�
Склодовська-Кюрі.
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Запитання
  Чому радій так негативно впливає на здоров’я Марії 
Кюрі?

  Чому ніхто не може зрозуміти, на що вона хвора 
і зарадити її недузі?

  Де поховали Марі та П’єра Кюрі у 1995 році? Чим 
особливе це місце?
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ВАЖЛИВІ ДАТИ
1867 – 7 листопада в  столиці Польщі Варшаві у  ро-

дині шкільного вчителя фізики з’являється 
на світ п’ята дитина, дівчинка, яку називають 
Марія.

1878 – 9 травня сім’я втрачає маму Броніславу Скло-
довську, яка довго хворіла на туберкульоз.

1883 – 12 червня Марія отримує золоту медаль 
за успішне закінчення гімназії.

1884 – провівши рік на відпочинку в селі, панна Скло-
довська повертається до  Варшави і  починає 
давати приватні уроки, паралельно відвідую-
чи «Вільний університет». Марія і Броніслава 
вирішують по черзі влаштовуватися на роботу, 
щоб оплатити одна одній навчання в паризько-
му університеті Сорбонні.

1885 – юна Марія приступає до роботи гувернанткою, 
щоб допомогти сестрі здобути освіту лікаря.

1891 – дівчина переїжджає до Парижа і стає студент-
кою факультету природознавства Сорбонни.

1893 – мадемуазель Склодовська з першим результа-
том на курсі отримує диплом ліценціата з фі-
зичних наук.

1894 – цього разу друга за  оцінками, але Марі стає 
ліценціатом з  математики, навесні вона зна-
йомиться з  молодим вченим-фізиком П’єром 
Кюрі.

1895 – 26 липня одружуються Марі Склодовська 
та П’єр Кюрі.
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1897 – 12 вересня в  родині вчених народжується 
дочка, якій дають ім’я Ірен. Усього три місяці 
потому Марі публікує самостійну наукову 
роботу.

1898 – Марі робить припущення, що у радіоактивних 
мінералах міститься хімічний елемент, раді-
оактивне випромінювання від якого у  багато 
разів сильніше від відомого науці урану. Вона 
вирішує виокремити цей елемент і  написати 
про це дисертацію. П’єр приєднується до  цієї 
роботи. У  липні подружжя оголошує про від-
криття елемента, якому дають назву «поло-
ній». А восени вони отримують у своє розпоря-
дження сарай у дворі Паризької школи фізики 
та хімії. Тут вони зроблять свої найважливіші 
відкриття.

1902 – мадам Кюрі вперше вдається виділити невели-
ку кількість речовини, яка вже отримала наз-
ву «радій».

1903 – 10 грудня Марі та П’єру Кюрі спільно з Анрі 
Беккерелем присуджують Нобелівську пре-
мію з  фізики за  дослідження явища радіо-
активності.

1904 – 2 грудня у подружжя Кюрі народжується дру-
га дочка, її називають Євою.

1906 – 19 квітня П’єр Кюрі гине під колесами кінно-
го екіпажу. Щоб вшанувати пам’ять великого 
вченого, 13 травня Сорбонна надає Марі зван-
ня професора. Вперше в  історії його отримує 
жінка. 5 листопада вона читає свою першу 
лекцію, яку починає тими  ж словами, якими 
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П’єр завершив свій останній професорський 
виступ.

1910 – Марі публікує «Посібник з радіоактивності».
1911 – науковцю присуджують другу Нобелівську 

премію, за відкриття радію та полонію її від-
значають в галузі хімії.

1914 – засновано і  будується під керівництвом Марі 
Інститут радію в Парижі.

1914-1918 – під час Першої світової війни мадам Кюрі 
організовує 200 рентгенологічних кабінетів 
і  створює 20 пересувних рентген-установок, 
за допомогою яких рятують сотні тисяч пора-
нених.

1919 – Інститут радію починає повноцінну роботу під 
керівництвом Марії Кюрі та  доктора Клода 
Рего.

1921 – Марі з Ірен та Євою їде до США, щоб отримати 
в подарунок від американських жінок грам ра-
дію для свого інституту.

1922 – 15 травня Ліга націй обирає мадам Кюрі ві-
це-президентом Міжнародної комісії з  науко-
вого співробітництва.

1925 – у Варшаві за участі вченої закладають будівлю 
польського Інституту радію.

1929 – друга поїздка до США за радієм.
1932 – Варшавський Інститут з вивчення радію почи-

нає свою роботу, Марі присутня на відкритті, 
це її останній візит на батьківщину.

1934 – 4 липня Марі помирає від наслідків надмір-
ного опромінення радієм.
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Місто на животі дракона
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… але, Гораціо, на небі та в землі
є значно більше дивного й такого,
про що не знають знаючі суб’єкти.

В.Шекспір. Гамлет*

Погляньте на карту Великої Британії. 
Якщо трошки пофантазувати, можна побачити 
обриси дракона або товстої ящірки, яка стоїть 
на задніх лапах. У нижньому лівому кутку – 

хвіст, у верхньому правому – роззявлена паща. На зги-
ні лап справа внизу опиниться Лондон, столиця країни. 
А якщо ткнути пальцем трохи вище й лівіше в «живіт» – 
потрапите в Бірмінгем. Недалеко від нього розташувалося 
маленьке містечко Стретфорд-на-Ейвоні, куди ми з вами 
й вирушаємо.

1564 року, де починається наша подорож, Стретфорд 
не налічував і двох тисяч жителів. Дерев’яні будинки тут 
покривати не черепицею, а соломою й очеретом. У загонах 
городян паслися гуси й свині.

Стретфорд мав усього дві пам’ятки. Першою була кра-
сива стародавня церква Святої Трійці. Її високий шпиль 
немов прошивав небо. Друга – грубий кам’яний міст через 
річку Ейвон. Збоку до міста підступав легендарний Арден-
ський ліс, що пам’ятав історії про ельфів. До речі, Арден 
уельською мовою означає просто «ліс», а Ейвон – «річка».

 * Переклад Юрія Андруховича.
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Жителі Стретфорда були ремісниками й торговцями. 
Про їхні заняття розповідали назви вулиць: Скотна, Сви-
няча, Овеча, Зернова, провулок Мідників... У місті про-
цвітали шкіряні промисли, тут торгували вовною, зерном, 
солодом і не лише.

Через Стретфорд пролягала дорога з Бірмінгема до Лон-
дона. Вельможі й злидарі, купці, мандрівні співаки й ак-
тори нескінченним потоком тягнулися з північного заходу 
на південний схід і навпаки, часом зупиняючись у місце-
вих пабах. Тихе скромне містечко оживало в ярмаркові 
дні, а у свята на площі перед міською ратушею йшла теа-
тральна хода.

Ось у такій скромній місцині й народився на світ хлоп-
чик, який стане одним із найбільших драматургів і поетів 
усіх часів. Теплого квітневого дня 1564 року... Гм, стри-
вайте-но! Може, день народження хлопчика був прохолод-
ним і дощовим? Адже квітень у цьому краї нерідко саме 
такий. Або й зовсім не квітневим? Адже точної дати на-
родження дитини ніхто не знає...

Учені переконані тільки в тому, що Вільям Шекспір за-
лишив нам безліч білих плям у своїй біографії. Над цими 
таємницями шекспірознавці б’ються й досі.

У ті далекі часи люди не дуже вміли писати. Коли щось 
і записували, то тільки найголовніші дати. Такими вва-
жали день хрещення, весілля та смерті. Ще на папері фік-
сували великі торгові угоди і штрафи. Ось, мабуть, і всі 
свідчення про більшість жителів тих часів.

Але дещо про народження Шекспіра ми знаємо. Як 
щодо романтичної історії кохання його батьків?

Далі буде...

Цю та інші книжки серії можна придбати 
на сайті www.ipio-books.com
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