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w części kraju, która była pod panowaniem austriackim. Z tego względu nie odczuwali nienawiści do Austrii.
W niektórych sprawach moja matka zajmowała stanowisko absolutnie bezkompromisowe. Uważała na przykład, że kobiety powinny mieć te same prawa a także te same obowiązki co mężczyźni. W okresie kiedy we Francji wśród stronnictw lewicowych opinia w sprawie nadania kobietom praw wyborczych była ze względu na obawę wpływów klerykalnych nader niejednolita, matka zawsze energicznie stwierdzała konieczność tej reformy. Raziły ją niesprawiedliwości społeczne, marnowanie wartości ludzkich i bogactw naturalnych. Myśl, że ze względu na trudności zbytu można było niszczyć zboże czy kawę, wydawała jej się herezją. Nade wszystko oburzała ją wysokość kredytów zbrojeniowych, pochłaniających wielką część środków wszystkich krajów ze szkodą dla ich rozwoju; nie wierzyła w pokój utrzymywany siłą ani w politykę zbrojeń bez względu na to, jakimi argumentami była poparta. Sądziła, że miarą stopnia cywilizacji kraju jest stosunek procentowy wydatków na oświatę do całego budżetu, Francja zaś niestety nie zajmowała korzystnego stanowiska z punktu widzenia tego kryterium.
W swojej książeczce o Piotrze Curie pisała:
„Jaką nagrodę nasze społeczeństwo daje uczonym za dar, który czynią z siebie samych, i za wspaniałe usługi oddane ludzkości. Czy ci ludzie oddani służbie idei mają do dyspozycji potrzebne środki do pracy? Czy mają zapewniony spokojny byt? Przykład Piotra Curie i tylu innych dowodzi, że bynajmniej tak nie jest i że dla uzyskania możliwych warunków pracy trzeba najczęściej wyczerpać najpierw młodość i siły w powszednich troskach i trudnościach".
„Nasze społeczeństwo, w którym panuje niepohamowana żądza bogactwa i zbytku, nie rozumie wartości nauki, nie zdaje sobie sprawy, że nauka jest najcenniejszą wartością społeczną i narodową i stanowi podstawę postępu czyniącego życie łatwiejszym i piękniejszym. Ani władze publiczne ani prywatna ofiarność nie udzielają obecnie nauce poparcia niezbędnego, aby praca badawcza mogła osiągnąć pełną wydajność".
Moja matka, tak jak ongiś Piotr C u r i e, żywiła nadzieję, że nauka rozwiąże problemy społeczne otwierając możliwości szczęśliwego życia. Zastosowanie nauki do celów destrukcyjnych wydawało jej się profanacją. Żadnych względów politycznych nie uznałaby za usprawiedliwienie użycia bomby atomowej.
Byłam pod silnym wpływem matki, którą kochałam i szczerze podziwiałam, i w ciągu całego swego dzieciństwa nie wyobrażałam sobie, że mogłaby posiadać jakiekolwiek ludzkie wady czy słabości. Byłam jednak bardziej podobna do ojca i być może, że to właśnie było jedną z przyczyn, że mogłam się tak doskonale porozumieć z matką mimo

