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niekiedy różnych punktów widzenia. Zresztą w ukształtowaniu mojego umysłu wziął duży udział dziadek Eugeniusz Curie. Moje nastawienie w stosunku do spraw politycznych i religijnych zawdzięczam w znacznie większym stopniu jemu niż matce. Matka, która nie była wierząca, mówiła nam niekiedy: „Wychowuję was bez religii. Później, kiedy będziecie dorosłe, będziecie mogły, o ile zechcecie, przyjąć religię, która by wam odpowiadała". Dziadek, stary wolnomyśliciel, nie ochrzcił swoich synów, co było rzeczą rzadką w tym czasie. Na pewno nie mógłby zrozumieć ani uznać, że synowie jego mogliby się nawrócić na jakąś religię. Ja zajmuję to samo stanowisko i chociaż szanuję szczerze wiarę, nie mogłabym współżyć blisko ze swoim dzieckiem, którego pojęcia tak bardzo odbiegałyby od moich.
Jestem przekonana, że w niektórych kwestiach politycznych dziadek miałby te same poglądy co ja, ponieważ mój sąd opiera się na prostych zasadach, które on mi wszczepił. Umysł mojej matki nie działał tak prosto. Często zastanawiałam się, jak odniosłaby się do tego czy innego bieżącego wydarzenia, i nie umiem znaleźć odpowiedzi. Na przykład matka odczuwała wiele sympatii i uznania dla rewolucji hiszpańskiej nie tylko jako zwolenniczka postępu społecznego, ale również dlatego, że rewolucja ta dokonała się bez użycia gwałtu. W kwietniu 1931 r. udała się do Hiszpanii na zaproszenie rządu republikańskiego. W liście stamtąd pisała mi: „Środowisko, z którym się stykamy, cieszy się młodą republiką. Wzruszająca jest wiara w przyszłość, jaką żywi młodzież i wielu spośród starszych. Życzę im szczerze, aby nie mieli zbyt wielu rozczarowań". Matka umarła, zanim jeszcze reakcja faszystowska wznieciła w Hiszpanii krwawą wojnę domową. Nie ulega wątpliwości, że uważałaby tych faszystów za zbrodniarzy, ale czy wyciągnęłaby wniosek, że byłoby lepiej, gdyby republika hiszpańska odniosła się do nich w sposób bardziej bezwzględny, tego nie jestem pewna. Względy na konkretne korzyści nie grały dla niej roli, o ile sprzeciwiały się zasadom, które uznawała za podstawowe.
Matka z reguły nie przyłączała się do różnych odezw i petycji, o podpisanie których ją proszono. Wyjątkowo podpisała petycję w sprawie Sacco i  Vanzel1i, która głęboko poruszyła opinię publiczną w r. 1927. Sacco i Vanzel1i zostali skazani na śmierć w Stanach Zjednoczonych na podstawie nieistniejących dowodów, a naprawdę ze względów politycznych.
Matka lubiła poezje i umiała dużo wierszy na pamięć. Praca zostawiała jej mało wolnego czasu, a mimo to zawsze chętnie słuchała, gdy czytałam jej moje ulubione utwory Wiktora Hugo, Verlaine'a lub Kiplinga. Często zdarzało się, że matka zabierała z mojego pokoju książki, które czytałam, mimo że je znała, bo właśnie nabierała chęci,

