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I N D L E D N I N G 

I Marie Curies Liv er der saa mange store Træk, at man kunde faa Lyst 
til at fortælle hendes Historie som en Legende. 

* 

Hun er Kvinde, hun tilhører en undertrykt Nation, hun er fattig, hun 
er smuk. 

Et stærkt indre Kald faar hende til at forlade sit Fædreland, Polen, 
for at rejse til Paris og studere. Her lever hun i mange Aar, ensom og under 
vanskelige Kaar. 

Hun træffer en Mand, der som hun selv er en stor Begavelse. Hun gifter 
sig med ham. Deres Lykke er af en usædvanlig Beskaffenhed. 

Efter en Række overordentlig haardnakket gennemførte og ofte frugtes
løse Bestræbelser opdager de et magisk Stof, Radium. Deres Opdagelse giver 
ikke blot Stødet til en ny Videnskab og et nyt Livssyn: den bringer tillige 
Menneskene et Middel til at bekæmpe en frygtelig Sygdom med. 

Paa det Tidspunkt, da de to Videnskabsmænds Berømmelse spredes ud 
over Verden, rammes Marie af en Sorg. I et Nu bliver hendes vidunderlige 
Livsledsager revet bort fra hende af Døden. 

Til Trods for Hjertets Sorg og fysiske Lidelser fortsætter hun alene det 
paabegyndte Værk og udvikler paa glimrende Maade den Videnskab, som 
Ægteparret tilsammen har skabt. 

Resten af hendes Liv er en uafbrudt Opofrelse. Hun ofrer sig selv og 
sit Helbred til Fordel for Krigens saarede. Senere vejleder hun sine Elever, 
Fremtidens Videnskabsmænd, der er kommet fra alle Verdens Kanter, og 
skænker dem sin Viden og hver Time, hun har til sin Raadighed. 

Da hun har fuldført sin Mission, dør hun, træt og udaset. Hun afslog 
at tage imod Rigdom og var ligegyldig over for Æresbevisninger. 
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Jeg vilde have følt mig meget skyldbetynget, hvis jeg havde udstyret 
denne Livshistorie, der minder om en Myte, med blot den ringeste Pry
delse. Jeg har ikke fortalt en eneste Anekdote uden at være sikker paa, at 
den var sand. Jeg har ikke omformet et eneste væsentligt Udtryk eller op
fundet Farven paa en Kjole. Kendsgerningerne har fundet Sted, og Ordene 
har været udtalt. 

Jeg er min udmærkede og kultiverede polske Familie, og navnlig min 
Moders ældste Søster, Fru Dluska, der var hendes gode og kærlige Kam
merat, Tak skjrldig for mange værdifulde Breve og for hvad de har med
delt mig om den lærde Kvindes Ungdom. Marie Curies private Papirer og 
adskillige biografiske Noter, hun har efterladt, har, tilligemed et Utal af 
officielle Dokumenter, private Meddelelser og Breve fra franske og polske 
Venner, som jeg ikke kan sige Tak nok, min Søsters, Irene Joliot-Curie, min 
Svogers, Frédéric Joliot, og mine egne Erindringer, dannet Grundlaget for 
Skildringen af de senere Aar. 

Det er mit Ønske, at Læseren af denne Bog, bag denne Livshistories 
flygtige Omvekslinger, hele Tiden vil søge at fastholde det, der hos Madame 
Curie er endnu mere usædvanligt end hendes Gerning eller hendes Livs 
brogede Oplevelser, nemlig: Karakterens Uforanderlighed, Intelligensens 
ubønhørlige og stædige Kraftanspændelse, Beherskelsen af et Sind, som kunde 
give alt og ikke havde Evnen til at tage, ikke engang til at modtage. Sjælen, 
kort sagt, hvis overordentlige Renhed hverken den store Sukces eller Mod
gangen kunde ændre. 

Det var, fordi Marie Curie havde en saadan Sjæl, at hun, uden at bringe 
noget Offer, skubbede alle de Fordele fra sig, som de virkelige Genier kan 
høste af en uendelig stor Berømmelse. 

Hun led paa Grund af det Billede af hende, som Verden ønskede, hun 
skulde forestille. Saa krævende og tilbagetrukket var hendes Natur, at hun 
lige til det sidste var ude af Stand til at indtage en eneste af de Attituder, 
som Berømmelsen plejer at leve paa: Familiariteten, den mekaniske Elsk
værdighed, den villede Strenghed, Paradebeskedenheden. 

Hun forstod ikke at være berømt. 

» 

Min Moder var syv og tredive Aar, da jeg blev født. Da jeg var blevet 
saa stor, at jeg rigtig lærte hende at kende, var hun en aldrende, berømt 
Kvinde. Og dog er det „den berømte, lærde Kvinde", der forekommer mig 
mest fremmed —• hvad der utvivlsomt hænger sammen med, at Marie Curie 
ikke var Spor af optaget af, at hun var berømt. Til Gengæld synes jeg, at 



7 

jeg altid har levet sammen med den fattige, drømmende Studine, saadan som 
Marya Sklodowska var, længe før jeg kom til Verden. 

Det var denne unge Pige, som Marie endnu lignede, den Gang hun døde. 
Et strengt og straalende og meget langt Levnedsløb havde hverken kunnet 
gøre hende større eller mindre, helliggøre eller nedværdige hende. Hun var 
paa denne sin sidste Levedag blid, stædig, sky og interesseret i alt muligt 
akkurat som den Gang, ingen kendte hende. 

Naar en saadan Kvinde dør, kan man ikke uden Helligbrøde give hende 
en saa pompøs Begravelse, som den Regeringerne plejer at give deres store 
Mænd. Paa en Landsbykirkegaard mellem Sommerens Blomster blev hun 
begravet saa stilfærdigt og enkelt, som om det Liv, der da var blevet af
sluttet, havde været ligesom tusinde andres. 

* 

Jeg vilde ønske, jeg havde en Skribents Evner til at fremstille denne 
evige Studine, om hvem Einstein sagde: „Af alle berømte Mennesker er Ma
dame Curie den eneste, som Berømmelsen ikke har ødelagt"; som en fremmed 
fulgte hun sit eget Levnedsløb, uberørt af det, naturlig, næsten ufølsom over
for sin forbavsende Skæbne. 

E.C. 



FØRSTE DEL 



I 

M A N 1 A 

Som hver Søndag hvilede der en dyb Stilhed over Statsskolen i Rue Nowo-

lipki. Hovedindgangen under Stenfrontispicen, hvor der med russiske Bog

staver stod indgraveret denne Indskrift: „DrengegjTnnasium", var aflaaset, 

og Søjleforhallen lignede et forladt Tempel. Livet havde trukket sig tilbage 

fra denne lange, lave en-etages Bygning med de lyse Klasseværelser, hvor 

mørke, overkradsede Træpulte, hvori der her og der var skaaret Navne

initialer, stod opstillet i lige Rækker. Den eneste Lyd var Klokkerne fra Den 

hellige Jomfru's Kirke, der ringede til Aftensang, og nu og da fra Gaden 

Lyden af en Vogn, der rullede forbi, eller en Droskehests slæbende Trav . 

Bag Gitteret omkring Forgaarden staar Gymnasiets fire støvede og tynde 

Syrenbuske i Blomst, og de søndagsklædte Forbipasserende vender sig om, 

naar den søde Duft pludselig slaar dem i Møde. Det er varmt, selv om det 

forst er sent hen i Maj . I Warszawa er Solen ligesaa despotisk og ligesaa 

voldsom som Frosten. 

Alligevel bliver denne Søndagsfred forstyrret. Fra Bygningens venstre 

Fløj, hvis Stueetage beboes af Gymnasiets Fysiklærer og Underinspektør, 

Hr . Wladyslaw Sklodowski, trænger en dump Lyd fra et eller andet mystisk 

Foretagende igennem. Det lyder som Hammerslag, men der er hverken Orden 

eller Rytme i Slagene. Saa følger et Bulder fra et Stillads, der styrter sam

men, hilst med høje Skrig. Igen nogle Slag . . . Og nogle korte Kommandoer 

paa Polsk: 

— Halløj, jeg har ikke mere Ammunition. 

— Taarnet, Joseph . . . Sigt efter Taarnet. 

— Mania, gaa til Side. 

— Nej, jeg kommer jo med Klodserne! 

— O — Oh — Oh! 
En Sammenstyrtning, det er Træklodserne, der med et Tordenbrag ruller 

hen over det bonede Gulv: Taarnet er der ikke mere. Raabene fordobles, 

Projektilerne suser af Sted og rammer . . . 
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Slagmarken er et stort, firkantet Værelse, hvis Vinduer vender ud til 
Gymnasiets Gaardsplads. I hvert af de fire Hjørner staar en Barneseng. Fire 
Børn fra fem til ni Aar gaar og leger Krig, idet de udstøder frygtelige Hyl. 
Den fredsommelige Onkel, der elsker at spille Whist og lægge Kabaler, og 
som til Jul har foræret de unge Sklodowskis' et Sæt Byggeklodser, har sik
kert ikke kunnet forudse, hvad hans Gave vilde blive brugt til. I flere Dage 
har Joseph, Bronia, Hela og Mania stille og roligt siddet og bygget Slotte, 
Broer og Kirker efter Modellerne i den store Trææske, men de mange for
skellige Slags Klodser er meget hurtigt blevet brugt til noget ganske andet. 
De korte Egesøjler udgør Artilleriet, de smaa Klodser bruges til Kugler, og 
Arkitekterne er blevet Marskaller. 

Joseph vinder Terræn. Han ligger fladt ned paa Gulvet og fører sine 
Kanoner metodisk frem i Retning af Modstanderen. Selv under den vold
somste Kamp bevarer hans friske, sunde Barneansigt med de faste Træk under 
det lyse Haar den Alvor, som passer sig for en Hærfører. Han er den ældste 
og den kyndigste af de fire. Han er ogsaa den eneste Mand. Han er omgivet 
af Piger, lutter Piger, der alle er ens klædt paa med Pibekraver paa deres 
Søndagskjoler og smaa mørke, broderede Forklæder. 

Man maa retfærdigvis indrømme, at disse Pigebørn slaas godt. Hela's 
Øjne flammer lidenskabeligt. Hun er Joseph's allierede. Hela er rasende 
over, at hun kun er seks et halvt Aar, hun vilde gerne kunne kaste Klodserne 
endnu længere og med større Kraft; hun misunder Bronia hendes otte Aar, 
Bronia, der er en straalende og buttet lille Skabning, hvis blonde Haar 
flagrer om hende, medens hun gestikulerer for at forsvare sine Tropper, der 
staar opstillet mellem de to Vinduer. 

Bronia har ved sin Side en lille bitte Adjudant med broderet Forklæde, 
der samler Ammunition op og galoperer fra den ene Bataillon til den 
anden, hun har forfærdelig travlt, hendes Ansigt gløder, hendes Læber er 
tørre af at have raabt for meget, let for meget . . . 

— Mania! . . . 
Barnet standser pludselig i sit Løb og giver Slip paa Forklædet, som hun 

har holdt sammenfoldet som en Sæk ind imod sig. En Forsyning Klodser 
ruller ned paa Gulvet. 

—i Hvad er der? 
Det er Zosia, den ældste af de fem Søskende Sklodowski, der nu er 

kommet ind i Stuen. Skønt hun endnu ikke er fyldt tolv Aar, betragter hen
des yngre Søskende hende som voksen. Hendes lange, askefarvede Haar, der 
er strøget tilbage, hænger frit ned over hendes Skuldre. Hun har et smukt, 
passioneret Ansigt og drømmende Øjne af en fin, graa Farve. 

— Mor siger, at du har leget altfor længe. Nu maa du holde op. 
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— Jamen, Bronia har Brug for mig . . . det er mig, som bringer hende 
Klodserne. 

—: Mor har sagt, at du skal komme. 
Efter et Øjebliks Tøven tager Mania sin Søsters Haand og gaar værdigt 

ud. Naar man kun er fem Aar, er det haardt at være i Krig, og den lille 
Pige, der nu har brugt alle sine Kræfter, er slet ikke saa ked af at forlade 
Kampen. Fra Værelset ved Siden af er der en blid Stemme, der kalder paa 
hende med en Masse Kælenavne: 

— Mania . . . Maniusia . . . min Anciupecio . .. 
I Polen elsker man Formindskelsesord indtil Vanvid. Hos Sklodowskis 

har man altid sagt „Zosia" for Sophie, den ældste Datters Fornavn. „Bronia" 
har erstattet Bronislawa, Helena er blevet til „Hela" og Joseph til „Jozio". 
Men ingen har faaet saa mange Tilnavne som Marya, den sidst fødte, Hjem
mets Kælebarn. 

To fine, altfor blege og altfor magre Hænder binder Forklædet, der er 
gaaet op, og glatter de korte Krøller paa den lille Pige, den kommende store 
lærde Kvindes Hoved. Lidt efter lidt falder Barnet til Ro under de vel
gørende Kærtegn. 

* * 

Mania elsker sin Moder med en uendelig Kærlighed. Hun har en uklar 
Følelse af, at intet andet Menneske paa hele Jorden er saa venlig, saa god, 
saa klog . . . 

Fru Sklodowska tilhørte en Landjunkerfamilie. Hun var den ældste 
Datter. Hendes Fader, Felix Boguski, tilhørte Lavadelen, en af disse smaa 
Godsejere, der er saa mange af i Polen. Da han var for fattig til at leve 
paa sit eget Gods, blev han Bestyrer for en Del store Godser, som ejedes 
af Familier, der var mægtigere end hans egen. Hans Ægteskab var roman
tisk. Han blev forelsket i en ung Adelsdame uden Formue, men af højere 
Byrd end han selv. Han bortførte hende og ægtede hende hemmeligt, trods 
Protest fra den skønnes Slægtninge. Aarene gik, og Forføreren blev en sky 
og kuldskær, gammel Mand, og hans Elskede en vranten Bedstemoder. 

Af deres seks Børn var Fru Sklodowska sikkert den mest ligevægtige 
og den bedst begavede. Hun fik en udmærket Skoleuddannelse i Warszawa. 
Hun kastede sig over Undervisning, blev Lærerinde ved den samme Skole 
og tilsidst Bestyrer af denne. Da Wladyslaw Sklodowski, der ogsaa var 
Lærer, i 1860 friede til hende, maa det siges, at han valgte en fuldendt 
Hustru. Ganske vist havde hun ingen Penge; men hun var af høj Byrd, 
from og virksom. Hun havde en sikker Karriere at se frem mod. Og hun 
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var musikalsk. Hun spillede Klaver og sang Tidsalderens Romancer med en 
henrivende, smægtende Stemme. 

Endelig var hun smuk. Der foreligger et udmærket Fotografi fra den 
Gang, hun blev gift, der viser os hendes fuldendt skønne Ansigt med det 
tunge, glatte Haar, der ganske enkelt blev holdt sammen i Fletninger, Øjen
brynenes vidunderlige Buer, de graa, ægyptisk-lange Øjne med det rolige og 
hemmelighedsfulde Blik. 

Folk sagde, at de „passede godt" til hinanden. Sklodowski'erne tilhører 
den Lavadel, som er blevet ruineret af Polens Ulykker. Slægtens Vugge, 
Sklody, er en Samling Gaarde, der er beliggende en cirka hundrede Kilo
meter Nord for Warszawa. Der er flere Familier, der iøvrigt er indgiftede, 
der stammer fra Sklody, og som bærer Navnet Sklodowski. Efter en udbredt 
Skik havde Egnens Herremand før i Tiden givet sine Forpagtere Ret til at 
føre hans Vaabenskjold. 

Det var disse Familiers naturlige Bestilling at dyrke Jorden. Men under 
de urolige Tider blev Godserne forarmede og Jordene udpinte. Wladyslaw 
Sklodowski's Forfædre i lige Linie havde i det attende Aarhundrede utvivl
somt været Ejere af nogle Hundrede Hektarer Jord og kunde føre en be
hagelig Tilværelse, ogsaa Efterkommerne har levet paa gode Gaarde, men 
dette gjaldt ikke for Joseph, den unge Lærers Fader. Denne Sklodowski, der 
følte Trang til at forbedre sine daarlige Kaar og gøre det Navn Ære, som 
han var stolt af, kastede sig over Studeringerne. Efter en Løbebane, der 
paa Grund af Revolution og Krige havde været meget dramatisk, genfinder 
vi ham som Skolebestyrer for et Drengegymnasium i Lublin. Det er Fami
liens første Aandsmenneske. 

Fra Familierne Boguski og Sklodowski udgaar der en meget talrig Slægt. 
Paa den ene Side er der seks, paa den anden syv Børn. Det er Agerbrugere, 
Skolelærere, en Notar, en Nonne . . . men der er ogsaa flere Ekscentrikere 
imellem: En af Fru Sklodowska's Brødre, Henryk Boguski, var en uhel
bredelig Dilettant, der bildte sig ind, at han havde Evner til at give sig i 
Lag med geniale og farlige Foretagender. Og den sorgløse Zdzislaw Sklo
dowski — Lærerens Broder •— en Levemand og dumdristig Fyr, der snart 
var Student i Petersborg, snart Soldat under det polske Oprør, senere proven
calsk Digter og juridisk Doktor under Eksilet i Toulouse; og da han vendte 
tilbage til sit Fædreland Notar i Provinsen, hele sit Liv igennem svinger han 
mellem Heldet og den rene Ruin. 

I de to Slægter findes romantiske Naturer jævnsides med ligevægtige 
Karakterer — forstandige og besindige Folk og omvandrende Riddere. 

Marie Curies Forældre hørte til de forstandige. Efter sin Faders For
billede drev Faderen videnskabelige Studier ved Universitetet i Petersborg, 
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hvorpaa han vendte tilbage til Warszawa for at undervise i Matematik. Hun 
paa sin Side ledede med stort Held det Institut, hvor Døtrene fra Byens 
bedste Familier fik deres Undervisning. I otte Aar boede Familien her paa 
første Sal i Rue Freta. 

Men da Wladyslaw Sklodowski i 1868 forlod den Skole, hvor han havde 
undervist, for at blive Lærer og Underinspektør ved Gymnasiet i Rue Nowo-
lipki, maatte hans Kone rette sig efter hans nye Stilling. Hun kunde umuligt 
bo i den Lejlighed, som hørte med til hendes Mands nye Stilling, sam
tidigt bevare Ledelsen af Instituttet og opdrage de fem Børn, som hun havde 
født til Verden, saadan som hun ønskede det. Det var ikke uden Sorg, at 
Fru Sklodowska opgav sin Døtreskole og forlod Rue Freta, hvor Marie 
Curie, lille Mania, var blevet født nogle Maaneder i Forvejen, den 7. No
vember 1867. 

# * 
* 

—• Sover du, min egen Anciupecio? 
Mania, der sidder sammenkrøbet paa en lav Skammel ved Fødderne af 

sin Moder, ryster paa Hovedet. 
— Nej, Mor . . . jeg har det godt. 
Endnu en Gang berører Fru Sklodowska let sin yngste Datters Pande 

med sine tynde Fingre. For Barnet er der intet i Verden saa blidt som denne 
fortrolige Bevægelse. Saa langt Mania kan huske tilbage, har hendes Moder 
aldrig kysset hende. Og der er ikke noget saa guddommelig lykkeligt for 
hende som at krybe sammen ved Siden af denne tænksomme og indtagende 
Kvinde og ved næsten umærkelige Tegn, et Ord, et Smil, et kærlighedsfuldt 
Blik at føle, at en uendelig stor Kærlighed vaager over hendes unge Liv. 

Hun har endnu ikke forstaaet, hvad det er for noget grusomt, der ligger 
til Grund for den Maade, Moderen er paa; den Isolerthed, hun har dømt 
sig selv til. Fru Sklodowska er alvorlig syg. De første Tegn paa en Tuber
kulose fremkom ved Manias Fødsel, og til Trods for de Læger, hun har søgt, 
og de mange Behandlinger, hun har været underkastet, har Sygdommen gjort 
sikre Fremskridt. Men denne tapre, kristne Kvinde ønsker, at man faar saa 
lidt som muligt at vide om hendes Smerter der i Huset. Altid tapper 
og propert klædt lever hun en travlt optaget Husmoders Liv og indgiver 
den Illusion, at hun er sund og rask. Imidlertid paalægger hun sig selv 
strenge Regler: Hun har sit eget Bordservice, og hun kysser hverken sin 
Søn eller sine Døtre. De smaa Sklodowski'er ved ikke meget om denne frygte
lige Sygdom . . . nogle smaa Anfald af tør Hoste, som de kan høre fra det 
ene Værelse til det andet, en fortvivlet Skygge, der glider hen over Adjunk-
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tens Ansigt, og den korte Sætning: „Giv vor Moder hendes Helbred til
bage", som i nogen Tid er blevet føjet til deres Aftenbøn. 

Den unge Kvinde har allerede rejst sig op og fjerner blidt Barnet, der 
klynger sig til hende. 

— Lad mig nu i Fred, Maniusia . .. jeg har noget, jeg skal gøre. 
— Jeg maa nok blive her? .. . Jeg . . . jeg maa nok læse? 
— Jeg vil meget hellere have, at du gaar ned i Haven. Vejret er saa 

smukt. 
En mærkelig Frygtsomhed farver Mania's Kinder purpurrøde, naar hun 

tager fat paa Læsningen. Sidste Aar ude paa Landet, da Bronia syntes, det 
var altfor kedeligt at være alene om at lære Alfabetet, har hun fundet paa 
at tage sin lille Søster med som Forsøgskanin og „at lege Lærer" sammen 
med hende. Nogle Uger igennem har de smaa Piger stillet udskaarne Bog
staver op i Rækker, ofte paa en noget vilkaarlig Maade. Og saa en Morgen, 
da Bronia skulde fremsige en meget enkel Tekst for sine Forældre, tog 
Mania utaalmodigt den aabne Bog ud af hendes Haand og læste, næsten 
flydende, den første Sætning paa Siden. Først blev hun smigret over den 
Tavshed, der opstod omkring hende og fortsatte denne lidenskabelige Leg. 
Men pludselig blev hun grebet af Panik. Hun saa først hen paa Hr. og 
Fru Sklodowski's forundrede Ansigter, derpaa saa hun paa Bronia's mut
fortrukne Ansigt, fremstammede saa nogle uforstaaelige Ord og brød ud i 
en Hulken, hun ikke kunde holde tilbage. I Stedet for Vidunderbarnet var 
der nu kun en lille Pige paa fire Aar, der tudbrølede og blev ved med at 
gentage med en ynkelig Stemme: 

— Om Forladelse . . . om Forladelse . . . jeg har ikke gjort det med 
Vilje . .. det er ikke min Skyld . . . det er ikke Bronia's Skyld . . . Det er, 
fordi det er saa let . . . 

Efter dette mindeværdige Optrin gjorde Mania sig fuldt fortrolig med 
de store og de smaa Bogstaver; naar hun dog ikke gjorde store Fremskridt, 
skyldtes det dette, at hendes Forældre stadig undgik at give hende Bøger. 
Som kloge Pædagoger var de bange for den lille Piges altfor tidlige Moden
hed, og hver Gang, hun rakte Haanden ud for at laane en af de Bøger med 
store Bogstaver, der laa og flød overalt i Huset, var der en Stemme, der fore
slog: „Du kan jo lege med Klodserne . . . Hvor er din Dukke? . . . Syng en 
lille Sang for mig . . ." eller som nu i Dag: „Jeg vil hellere have, at du gaar 
ned i Haven . ." 

Mania kaster et Blik paa den Dør, hun lige er kommet ind ad. Lyden 
af Klodserne, der ruller hen ad Gulvet, Skrigene, som Væggen næsten ikke 
dæmper, indgiver hende en Følelse af, at der ikke er megen Mulighed for 
at finde en at spadsere med. 
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— Jeg vil se, om jeg kan finde Zosia. 

— Ja, gør du det. 

— Zosia . .. Zozia . . . 

Med hinanden i Hænderne gaar de to Søstre gennem den snævre Skole-

gaard ud i en stor flad Have gennem en raadden Trælaage. En svag Duft 

af Muld og Land stiger op fra disse Plæner med det sparsomt voksende 

Græs og fra Træerne, der er Fanger mellem Murene .. . 

— Zosia, skal vi snart til Zwola? 

— Ikke nu — ikke før til Juli. Men kan du da huske Zwola? 

Mania, der har en overordentlig god Hukommelse, kan huske alt: Hele 

den vaade Sommer, hvor hendes Søstre og hun pjaskede rundt i Timevis . . . 

de „Mudderkager" de gik og æltede for sig selv, saa der sprøjtede sorte 

Pletter op paa deres Kjoler og Forklæder, og som de derpaa lagde ud at 

tørre i Solen paa et Bræt, som de alene kendte .. . Og den gamle Lind, hvor 

der nu og da var krøbet en syv-otte Sammensvorne op i, Fætre og Venner, 

og hvor man hejsede hende op, den „lille" med de altfor spinkle og de 

altfor korte Ben; de store Grene var polstrede med Kaalblade, kolde, knitrende 

Blade, og i andre Kaalblade, der var anbragt oppe mellem Grenene, var der 

her i fri Luft anbragt Forsyninger af Stikkelsbær, nye Gulerødder, Kirse

bær . . . 

Og i Marki, det hede Kornloft, hvor Joseph gik op og lærte sin Multi

plikationstabel, og hvor man begravede Mania under det skridende Korn. 

Og Far Sfcrzypowski, der saa morsomt kunde faa sin Pisk til at knalde. Og 

Onkel Xaviers Heste! 

Disse Børn fra Byen har altid haft vidunderlige Ferier. Af deres meget 

store Familie er kun en Gren blevet Byboere. I næsten hver eneste Provins 

træffer man nogle Sklodowski'er eller nogle Boguski'er, der dyrker et Stykke 

polsk Jord ; og selv om deres Gaarde ikke er overdaadige, saa rummer de 

dog saa mange Værelser, at de kan huse Gymnasielæreren og hans nærmeste 

i Sommertiden. T i l Trods for beskedne Kaar kendte Mania dog ikke de 

smaa og halvdaarlige Opholdssteder paa „Bedestederne", hvor Befolkningen 

i Warszawa plejede at komme. Om Sommeren blev denne intelligente lille 

Pige i Overensstemmelse med sin Races dybe Instinkt — en kraftig lille 

Bondepige. 

— Kom, lad os løbe . . . jeg tør vædde med, at jeg kommer før dig ned 

til Enden af Haven! udbryder Zosia muntert, Zosia, der opfatter sin „Moder

rolle" meget alvorligt. 

— Jeg vil ikke løbe, jeg vil hellere have, at du fortæller mig en Hi

storie . . . 
Madame Curie 2 
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Ingen, ikke en Gang Adjunkten og hans Kone, kan fortælle en Historie 

som Zozia. Naar hun fortæller Anekdoter eller Feæventyr, tilføjer hun med 

sin Fantasi en Masse ejendommelige Træk, der virker ligesom en Virtuos' 

straalende Variationer. Hun laver ogsaa selv smaa Komedier, som hun spil

ler med Lidenskab for Øjnene af sine forundrede Søstre og sin Broder. Tak

ket være sine artistiske Evner og sine Fortællegaver behersker hun Mania, 

som skiftevis ler af fuld Hals eller bæver, naar hun lytter til disse fantastiske 

Æventyr, hvis Traad det ikke altid er lige let at følge for en lille Pige paa 

fem Aar. 

De smaa Piger vender snart efter Næsen hjemad, og efterhaanden som 

de nærmer sig Skolen, modererer den ældste Pige sine Udtryk og dæmper sin 

Stemme. Den Historie, hun gik og lavede og fortalte løs paa, er endnu ikke 

færdig, men alligevel holder Zosia op med at fortælle. Det er i Tavshed, at 

Børnene gaar forbi Vinduerne i højre Fløj af Skolen. Disse Vinduer er alle

sammen tildækkede med de samme Slags Gardiner af stift Blondestof. 

Bag disse Vinduer boer det Menneske, som Familien Sklodowski foragter 

og frygter mest af alle: Herr Iwanow, Gymnasiets Rektor, den Mand, som 

indenfor Skolens Mure repræsenterer Czarens Regering. 

* * 

I A.aret 1872 er det en fn'gtelig Skæbne at være polsk „russisk Under-

saat" og at tilhøre den polske Intelligentzia, hvis Nerver er paa Briste

punktet, hos hvem Oprørstendenserne ulmer, og som lider mere under Træl

dommen end de øvrige Samfundsklasser. 

Det er nøjagtig et Aarhundrede siden, at det svækkede Polens graadige 

og frygtelige Naboer traf Bestemmelse om dets Undergang. T re Delinger, 

der fulgte efter hinanden, har sønderdelt det ulykkelige Land i Stumper og 

Stykker, der officielt er blevet tyske, russiske og østrigske. Polakkerne rejste 

sig mod deres Undertrykkere, men forgæves. De Baand, der holdt dem 

fangne, blev blot strammet yderligere. Efter den heltemodige Opstand i 1831 

paalagde Czar Nikolaj „russisk" Polen en Række strenge Modforholdsregler. 

Patrioterne blev fængslede og sendt i Forvisning i Massevis, deres Ejendele 

blev konfiskerede .. . 

I 1863 blev der gjort et nyt Forsøg, som medførte en ny Katastrofe. 

Oprørerne var kun bevæbnet med Spyd, Leer og Knipler overfor Czarister-

nes Karabiner. I halvandet Aar førtes fortvivlede Kampe, hvorpaa der blev 

rejst fem Galger paa Warszawas Volde, hvor Oprørslederne hang og ding

lede. 
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Efter dette Drama blev der sat et mægtigt Arbejde i Gang for at faa 

Polen, der nægtede at lade sig udslette, til at lystre. Medens Konvojer af 

lænkede Oprørere var paa Vej mod Sibiriens Snemarker, spredtes en Skare 

Russifikatører — Politifolk, Lærere og Funktionærer — over hele Landet. 

Hvad var deres Mission? At overvaage Polakkerne, at forfølge deres Re

ligion, at forbyde mistænkelige Blade og Bøger, lidt efter lidt at ophæve det 

nationale Sprog . . . kort sagt at dræbe et Folks Sjæl. 

Men i den anden Lejr blev Modstanden omgaaende organiseret. Skæbne

svangre Erfaringer havde givet Polakkerne Beviser for, at de for Øjeblik

ket ikke havde megen Chance for at generobre deres Frihed med Magt. De 

maatte altsaa se Tiden an — og modarbejde de Farer, som Ventetiden frem

kalder, nemlig Modløshed og Slaphed. 

Kampen bliver nu lagt over paa et andet Omraade. Heltene er ikke læn

ger de bevæbnede Krigere, der gik løs paa Kosakkerne, og som den navnkun

dige Louis Narbutt faldt under Raabet: „Hvilken Lykke at dø for mit 

Land! . . . " Nu er det de intellektuelle, Kunstnerne, Præsterne, Skolelærerne, 

— de Folk, som har Ansvaret for de nye Generationers Mentalitet. Deres 

Mod bestaar i, at de tvinger sig selv til at være Hyklere, til hellere at taale 

alle Ydmygelser end at miste de Stillinger, hvor Czaren endnu taaler dem, 

og hvorfra de hemmeligt kan danne Ungdommen og lede deres Landsmænd. 

Under paatagne høflige Former opstod der saaledes i hver eneste polsk 

Statsskole et dybt Modsætningsforhold: de besejrede stod overfor Sejrher

rerne, de forpinte Lærere overfor Rektorerne, der var Spioner — Sklodow-

ski'erne overfor Iwanow'erne. 

Iwanow i Rue Nowolipki er i særlig Grad foragtelig. Uden Medfølelse 

med sine Underordnedes Skæbne, de der er tvunget til at undervise deres 

eget Lands Børn paa Russisk, opvarter han dem skiftevis med honningsøde 

Komplimenter og grove Bebrejdelser. Iwanow, der iøvrigt skal have været en 

meget uvidende Herre, gaar i sin Nidkærhed saa vidt, at han gennemser 

Skoledrengenes Stile paa Jagt efter „polske Gloser", som de smaa Drenge nu 

og da kan komme til at skrive. Hans Forhold til Adjunkt Sklodowski er 

blevet særligt køligt, siden den Dag da denne for at forsvare en af sine 

Elever roligt gav ham følgende Svar: — „Hr . Iwanow, hvis Barnet har 

gjort sig skyldig i en Fejl, er det sikkert af Vanvare. Det sker ogsaa for 

Dem — og endda temmelig ofte — at De skriver Russisk ukorrekt. Jeg er 

overbevist om, at Barnet lige saa lidt som De, gør det med Overlæg . . . " 

* * 
* 
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Det er den samme Iwanow, som Adjunkten sidder og taler med sin Kone 

om, ganske dæmpet, da Zosia og Mania vender tilbage fra deres Udflugt og 

kommer ind i deres Faders Arbejdsværelse. 

— Kan du huske den Messe, som Eleverne i anden Klasse lod' afholde 

sidste Uge i Kirken, for at deres mest glødende Ønske skulde blive bønhørt. 

De havde indbyrdes ordnet en Indsamling til Betaling af Udgifterne, og 

ingen af dem vilde fortælle Præsten, hvad det var for et usædvanligt Ønske, 

de havde. Men i Gaar tilstod den lille Barzynski alt overfor mig: Drengene 

havde faaet at vide, at Iwanows Datter havde Tyfus, og i deres Had til 

Rektoren har de ladet afholde en Messe, for at hun skulde dø! . . . Hvis 

den arme Præst vidste det, vilde han være fortvivlet over, at han uden sin 

gode Vilje havde taget et saadant Ansvar paa sig! 

Hr . Sklodowski morer sig over denne Begivenhed, men hans Hustru, 

der er en langt ivrigere Katolik end han, vil ikke le af det. Hun sidder bøjet 

over sit Arbejde, der i Virkeligheden er temmelig drøjt: hun bruger Sko

magersyl og Kniv. Fru Sklodowska syr Sko. Et karakteristisk T ræk hos 

hende er, at hun aldrig finder noget Arbejde uværdigt. Efter at Moder

skabet og hendes Sygdom har tvunget hende til at blive i Hjemmet, har 

hun lært Skomagerhaandværket, og de Sko og Støvler, som hendes Børn 

nu slider saa hurtigt, har kun kostet Læderets Pris. Livet er ikke saa let . . . 

— Dette Par er til dig, Maniusia. Du skal se, hvor dine smaa Fødder 

vil komme til at befinde sig godt i dem. 

Mania ser paa, hvordan de lange Hænder skærer en Saal til og fører 

den begede Traad. T æ t ved Siden af har hendes Fader nu indrettet sig 

behageligt i sin Yndlingslænestol. Det vilde være dejligt at krybe op paa 

hans Skød, lege med hans store Slips, der er bundet saa omhyggeligt, trække 

ham i det brune Skæg, der indrammer det lidt tunge Ansigt, hvori der 

spiller et rart Smil . . . 

Ne j ! De voksnes Samtale er altfor kedelig. „Iwanow . . . Politiet . . . 

Czaren .. . Deportation . . . Sammensværgelse ., Sibirien . . . " Lige siden 

Mania blev født, har hun hver Dag hørt de samme Sætninger, som hun 

dunkelt tillægger en frygtelig Betydning. Og af Instinkt fjerner hun sig, hun 

udskyder at komme til at forstaa dem. 

Barnet isolerer sig i sine dybe og barnlige Drømmerier og vender sig bort 

fra Forældrene. Med Næsen i Vejret gaar hun rundt i Stuen og standser 

maabende foran de Genstande, som hun særlig sætter Pris paa. 

Dette Arbejdsværelse er det smukkeste Værelse i hele Hjemmet — i hvert 

Fald det, der interesserer Mania mest. Den store franske Mahognisekretær, 

Armstolen fra Restaurationsperioden med det uopslidelige røde Fløjl indgyder 

hende Respekt. Hvor disse Møbler er fint holdte og skinnende blanke. En 
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Gang, naar Mania bliver større og skal til at gaa i Skole, vil der blive gjort 

Plads til hende ved en af Enderne af det store Skrivebord med de mange 

Skuffer, Adjunkt Sklodowskis Skrivebord, om hvilket Børnene samles hver 

Eftermiddag for at læse deres Lektier. 

Det storladne, guldindrammede Portræt af en Biskop, der smykker Bag

væggen, og som man indenfor Familien — og kun indenfor Familien — til

skriver Tizian, interesserer ikke Mania stort. Hendes Beundring gælder det 

tykmavede Ur af grønt skinnende Malakit, der staar paa Skrivebordet, og det 

lille Bord, som en Fætter sidste Aar har taget med hjem fra Palermo: Over

fladen er dannet som et Skakbræt, og hver af de smaa Firkanter er for

arbejdet af forskellige Slags aaret Marmor. 

Den lille Pige gaar uden om Etageren, hvor der staar en blaa Sévres-

kop med en Medaillon, hvori ses den skikkelige Louis XVII I . s Hoved — 

en Kop som man hundrede og atter Hundreder af Gange har henstillet til 

Mania om ikke at røre, og som hun har en sand Rædsel for. Endelig stand

ser hun foran de Ting, som hun sætter allermest Pris paa. 

Den ene, der hænger paa Væggen, er et Præcisionsbarometer, hvis lange, 

forgyldte Visere lyser mod den hvide Skive, og som Adjunkten paa bestemte 

Dage regulerer og renser omhyggeligt, medens Børnene ser opmærksomt til. 

Den anden er et Glasskab med flere Hylder fyldt med mærkelige og 

nydelige Instrumenter, Glasrør, fine Vægte, Prøver af Mineraler og tilmed 

et Elektroskop med Guldblade . . . Før i Tiden tog Hr . Sklodowski disse 

Genstande med ind i Klasseværelset, naar han begyndte sin Undervisning; 

men efter at Regeringen har givet Ordre til at indskrænke Undervisningen 

i de eksakte Videnskaber, er Glasskabet forblevet aflukket. 

Mania kan ikke forestille sig, hvad disse interessante smaa Genstande skal 

bruges til. En Dag, da hun paa Taaspidserne stod og betragtede dem maa-

bende, fortalte hendes Fader hende, hvad de hed: „Fy-sik-ap-pa-ra-ter". 

Et mærkeligt Navn. 

Hun glemte det ikke — hun glemmer aldrig noget — og da hun er i 

godt Humør, gentager hun det nynnende. 
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M Ø R K E D A G E 

— Mary Sklodowska. 

— Her. 

— Fortæl os om Stanislaus Auguste. 

— Stanislaus Auguste Poniatowski var blevet valgt til Konge af Polen 

i 1764. Han var intelligent, meget kultiveret og Kunstnernes og Skriben

ternes Ven. Han havde Forstaaelse af de Mangler, der svækkede Staten. 

Desværre var det en Mand uden Mod . .. 

Hun er ikke meget forskellig fra sine Kammerater, den Skolepige, der 

har rejst sig fra sin Bænk — paa tredje Række i Nærheden af de høje Vin

duer, som vender ud mod Havens snedækkede Plæner — og som nu staar 

og fortæller sin Lektie med en smuk og fast Stemme. Instituttets marineblaa 

Sergesuniform med Staalknapperne og den hvide, meget stivede Krave ge

nerer den lille ti Aars Pige helt op i Halsen. Og hvad er der blevet af 

Anciupecio's korte, lyse Krøller, der altid var uordentlige? En altfor stramt 

flettet Fletning, bundet sammen med et tyndt Baand, har trukket det krøl

lede Haar om bag de meget smaa og fuldkomment skønne Ører og bevirket, 

at det viljestærke Ansigt næsten bliver trivielt. En mere tæt og mørkere 

Fletning har erstattet Hængekrøllerne hos Hela, Manias Søster, der sidder 

ved Pulten ved Siden af. En streng Klædedragt og nøgtern Frisure er fore

skrevet i Frøken Sikorska's „Privatskole". 

Den Lærerinde, som sidder oppe paa Katederet, er heller ikke særlig 

dristigt klædt paa. Hendes sorte Silkebluse med Fiskebenskraven har aldrig 

været paa Mode, og iøvrigt vil Frøken Antonine Tupalska ikke kunne gøre 

Fordring paa at kaldes smuk. Hendes Ansigt er tungt, brutalt, grimt og 

alligevel sympatisk. Matematik- og Historielærerinde Frøken Tupalska — 

der almindeligt omtales som „Tupcia" — indtager tillige Stillingen som 

„Tilsynsførende", i hvilken Egenskab hun adskillige Gange har maattet gaa 

strengt til Værks overfor den lille Sklodowska's Uafhængighedstrang og 

stædige Karakter. 
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Og dog er der megen Kærlighed i det Blik, hun sender Mania. Hvordan 

skulde hun bære sig ad med ikke at være stolt over en saa glimrende Elev, 

der er to Aar yngre end sine Klassekammerater, for hvem intet synes vanske

ligt, og som uden at kunne rokkes er Nummer eet i Regning, i Historie, 

i Litteratur, i Tysk, i Fransk, i Katekismus . . . 

Der er Stilhed i Klassen — og tilmed noget ud over Stilheden. Historie

timen fremkalder en Atmosfære af glødende Lidenskab. Fem og tyve smaa, 

ophidsede Patrioters Øjne og „Tupcia's" haarde Ansigt afspejler en alvors

fuld Begejstring. Det er med en mærkelig Fyrighed i sin syngende Stemme, 

at Mania, da hun taler om den Hersker, der er død for saa mange Aar 

siden, erklærer: 

— Desværre var det en Mand uden Mod . . . 

Den lidet indtagende Lærerinde og de altfor artige Børn, som hun paa 

Polsk underviser i Polens Historie, ser paa en mystisk Maade ud, som om 

de var Sammensvorne, medskyldige. 

Og pludselig kommer de allesammen til at ryste, netop som Sammen

svorne, da en elektrisk Klokke giver sig til at ringe dæmpet ude paa Trappen. 

To lange og to korte Ringninger. 

Dette Signal fremkalder pludselig et voldsomt, men tavst Røre. Tupcia, 

der brat har rejst sig op, samler i Hast sine spredte Bøger. Hurtige Hænder 

snapper i en Fart de Stilebøger og polske Haandbøger, som ligger paa 

Pultene, stabler dem sammen i Forklæderne paa fem raske Skolepiger, der 

forsvinder med dette Bytte ud gennem den Dør, der fører til Kostskole

elevernes Soverum. En Lyd af Stole, der flyttes, af Pulte, der aabnes og 

lukkes stille. De fem Skolepiger kommer hivende efter Vejret tilbage og 

sætter sig paa deres Pladser. Saa gaar Døren ud til Forhallen langsomt op. 

Paa Tærsklen kommer Hr . Hornberg, Inspektøren for Byen Warszawas 

private Skoleinstitutter, til Syne i sin stramt siddende, smukke Uniform: gule 

Bukser og blaa Jakke med skinnende Knapper. Det er en tyk Mand med 

tæt klippet Haar, som Tyskerne bruger det. Ansigtet er fyldigt, Øjnene 

gennemtrængende bag Guldbrillerne. 

Uden at sige et Ord ser Inspektøren paa Skolepigerne. Ved Siden af 

ham, tilsyneladende ganske uberørt af Situationen, staar Institutbestyrer

inden, Frøken Sikorska, der ledsager ham. Ogsaa hun ser paa dem — men 

med en hemmelig Angst. I Dag har der været givet altfor kort T id til at 

forberede sig . . . næppe havde Portneren ringet det aftalte Signal, før Horn

berg med sin Ledsager i Spidsen havde naaet Trappeafsatsen og var traadt 

ind i dette Klasseværelse. Du gode Gud, mon alt er bragt i Orden? 

Alt er i Orden. Fem og tyve smaa Piger sidder bøjet over deres Haand-

arbejder med Fingerbøl paa Fingren og syr uskyldige Knaphuller i noget 



24 

trævlet Stof, der er skaaret i Firkanter. Sakse og Traadruller ligger og 

flyder paa de ellers tomme Pulte. Og „Tupcia", der er blevet lidt rød i 

Hovedet, og hvis Pandeaarer er noget opsvulmede, anbringer paa iøjnefal

dende Maade en aaben Bog paa Katederet. Den er trykt med de paakrævede 

Bogstaver. 

— Børnene her har to Timers Syning om Ugen, Hr . Inspektør, siger 

Institutbestyrerinden roligt og paa Russisk. 

Hornberg er gaaet hen til Lærerinden. 

— Og De læser højt. Hvad er det for en Bog, Frøken? 

— Krylows „Fortællinger". Vi er begyndt i Dag. 

Tupcia har svaret med stor Ro. Lidt efter lidt faar hendes Kinder deres 

normale Kulør. 

Med en tilsyneladende tilfældig Bevægelse lukker Hornberg den nær

meste Pult op. Der er intet. Ikke en Stilebog. Ikke en Læsebog. 

Efter at Eleverne omhyggeligt har lagt deres Arbejde sammen og stukket 

Naalen i Lærredet, sidder de nu ubevægelige med Armene lagt over Kors, 

allesammen ens i deres mørke Kjoler med hvide Kraver. Og disse fem og tyve 

Barneansigter, der pludselig er blevet ældre at se paa, har et fast Udtryk, 

der skjuler Angsten, Listen, Hadet. 

Hr . Hornberg sætter sig lidt tungt paa den Stol, som Frøken Tupalska 

har budt ham. 

— Vil De saa kalde en af disse unge Piger herop. 

Paa tredje Række vender Marya Sklodowska instinktivt sit lille forgræm

mede Ansigt om i Retning mod Vinduet. En stum Bøn stiger op i hende: 

„Aah Gud, hjælp mig, at det ikke bliver mig! . . . ikke mig! . . . ikke mig! 

Men hun ved godt, at det bliver hende. Hun ved godt, at naar Rege

ringens Inspektør kommer og stiller Spørgsmaal, saa er det næsten altid 

hende, der bliver udpeget, fordi hun er den kyndigste, og fordi hun kan 

Russisk til Fuldkommenhed. 

Da hun hører sit Navn nævne, rejser hun sig op. Hun har en Følelse 

af, ikke at hun bliver varm — men at hun kommer til at fryse. Skamfølelsen 

snærer hendes Hals sammen. 

— Lad os høre din Bøn, siger Hornberg, hvis Holdning udtrykker Lige

gyldighed og Kedsomhed. 

Med en neutral Stemme fremsiger Mania korrekt „Fadervor". En af 

de mest udspekulerede Ydmygelser, som Czaren havde hittet paa, var at 

tvinge de polske Børn til hver Dag at fremsige den katolske Religions Bønner 

paa Russisk. Paa samme Tid som Russerne paastod, at de respekterede deres 

Tro, tvang de dem til at vanhellige det, som de ærede. 

Paany Tavshed. 
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— Hvilke Czarer har regeret siden Katharina II over vort hellige Rus
land? 

— Katharina II, Paul I, Alexander I, Nicolaj I, Alexander II . . . 
Inspektøren er tilfreds. Barnet har en god Hukommelse. Og hvilken 

udmærket Akcent. Hun kunde være født i Sankt Petersborg. 
— Maa jeg høre Navnene og Titlerne paa Medlemmerne af Kejser

familien. 
— Hendes Majestæt Kejserinden, Hans kejserlige Højhed Tzarévitch 

Alexander, Hans Højhed, Storhertugen af .. . 
Da Opramsningen, der er lang, er overstaaet, smiler Hornberg. Det er 

skam udmærket! Manden kan ikke se — eller vil ikke se — Manias Sinds
oprør. Hendes Træk er blevet haarde under Bestræbelserne for at skjule 
dette Oprør. 

— Hvad er Czarens Titel paa Rangstigen? 
—' Wieliczestwo. 
— Og min Titel. Hvordan lyder den? 
— Wysckorodie. 

Inspektøren morer sig med en Mængde Detaljer indenfor Rangfølgen, 
der efter hans Opfattelse er vigtigere end Ortografi og Aritmetik. For Mor
skabs Skyld spørger han videre: 

— Hvem regerer os? 
For at skjule Blikkenes Ild giver Institutbestyrerinden og den tilsyns

førende Lærerinde sig til at kigge i de Protokoller, de har foran sig. Da 
Svaret ikke falder hurtigt nok, bliver Hornberg irriteret og gentager med 
en kraftigere Stemme: 

— Hvem regerer os? 
— Hans Majestæt Alexander II, Czar over alle Ruslande, udtaler 

Mania, hvis Ansigt er blevet blegt, med Besvær. 
Forestillingen er forbi. Embedsmanden forlader sin Stol, og efter en af-

maalt Hilsen begiver han sig ind i Klasseværelset ved Siden af, fulgt af 
Frøken Sikorska. 

Saa løfter „Tupcia" Hovedet igen. 
— Kom herhen, min lille Sjæl . . . 
Mania forlader sin Plads og gaar hen til Lærerinden, der uden at sige 

noget kysser hende paa Panden. Der er atter kommet Liv i Klassen, men 
pludselig brister det polske Barn i Graad, hendes Nerver kan ikke holde 
længere. 

* -* 
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