
Науката е опиат, жената също 

Казваме, че зад всеки успял мъж стои поне една жена. В случая на Пиер Кюри, до 

успелия мъж има една още по- успяла жена, а това е именно Мария Склодовска- Кюри. 

Един отдаден, гениален и безмилостен към себе си... учен. Мисля, че ще е подходящо 

ако я наречем "Мъченица на науката", защото нейният ход напред не е бил нито бърз, 

нито лесен. От малка води борби с ограниченията на руските власти, болката да 

загубиш майка и бедняшкия, суров и тежък път към откритията изградили мост между 

класическа и съвременна наука. Как се е справяла? Мнозина биха си помислили, че в 

нея има нещо неприсъщо за жена, нещо мъжко. Дали в характера или във физическите 

й възможности, все отнякъде го е наследила. Не! Според мен единственото, което я 

крепи през всичките тези години е нейната отдаденост и привързаност към блаженната 

усамотеност на добре обзаведена лаборатория, където Мария дава свобода на 

въображението и умствения си дар- "Учен в лаборатория не е просто техник: той е 

също дете, което посреща естествените феномени, които го изумяват като че ли са 

детски приказки." 

В днешно време жените-учени продължават да се увеличават, разбивайки остарелите 

стереотипи за тяхното необходимо отсъствие от научните среди. Сега те предимно се 

изявяват в сферата на медицината и физиологията. Елизабет Блекбърн, Карол Грайдър 

и Линда Бък са единични примери за наградени откривателки от сферата на 

биологията. Позицията на жените в науката отдавна е затвърдена, но с времето, трябва 

да се запази, защото аз съм сигурен, че тя винаги ще работи за благото на човечеството. 

Дори сред нас да има една нова Мария Кюри тя не би останала в наще съзнания така 

трайно, както откривателката на полония и радия. Причината е, че човек винаги помни 

основоположника на нещо значимо, а хората след него- да, те ще получат своите 

награди и моментна слава, докато някой друг не дойде и ги засенчи със следваща по- 

значима находка, защото научните открития ще свършат тогава, когато хората спрат да 

искат, любопитстват и желаят-  т.е никога. 

Към края се сещам за един цитат на Пиер Кюри, който гласи следното: “Аз съм един от 

тези, които заедно с Нобел вярваме, че човечеството ще извлече повече добро, 

отколкото лошо от новите открития. " Дали наистина е така? Колко от нас можем да се 

съгласим с вярванията на тези двама велики учени? Дали не са били в една огромна 

заблуда от чудовищен мащаб? Ех, къде е сега това любопитно момиченце дето му 

викаха Мания, да види света, какъвто е, а и не само то... 

 


