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OTWARCIE POLSKIEGO INSTYTUTU RADOWEGO

W obecności p. Prezydenta R. P. i przedstawicieli rządu odbyto się dn. 29 maja r. b. uroczyste otwarcie Instytutu Radowego. W uroczystości wzięła udział 
Marja Curie-Skłodowska, przybyła umyślnie na ten dzień z Paryża w towarzystwie d-ra Regaud. Pani Curie-Skłodowska, której imię nazawsze jest zwią

zane z dziełem zwalczania raka, na zakończenie uroczystości zasadziła jedno z 6-u pamiątkowych drzew w ogrodzie Instytutu Fot. W. Pikiet
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IDEE I ZDARZENIA
Święto wielkiej uczonej

I I biegła niedziela była świętem naszej znakomitej 
A* rodaczki, Marji Curie-Skłodowskiej, której imie
nia i fundacji Instytut Radowy w Warszawie został 
dnia tego uroczyście, w obecności p. Prezydenta Rze
czypospolitej i członków rządu, otwarty.

Czyż można mieć bardziej własną instytucję, niż ta, 
której się dało treść i formę? Którą się własnym 
sumptem wybudowało i urządziło, a jednocześnie 
ufundowało na własnem wielkiem odkryciu nauko- 
wem? Postawiło się wielki dom — i dało mu mie- 
szkańca-ideę?

Ta wspaniała budowla, która wyrosła przy ul. Wa
welskiej w Warszawie, i która nosi imię wielkiej uczo
nej, jest w posiadaniu grama radu, przy pomocy któ
rego wstępuje w . szranki walki o zdrowie ludzkie, 
przedewszystkiem zaś do walki ze straszliwą plagą 
raka.

Tłumy publiczności, asystujące przy uroczystości, 
z pewnością niezupełnie zdają sobie sprawę z istoty 
leczenia raka przy pomocy radu. Zacytujemy więc 
kilka najważniejszych informacyj z wywiadu, udzie
lonego przez kierownika Instytutu, d-ra Łukaszczyka, 
przedstawicielowi Expressu Porannego (Nr. 148).

Na czem polega leczenie radem? — odpowiada dr. 
Łukaszczyk — najlepiej wyjaśnić to na podstawie 
określenia: co to jest rak? Jest to mianowicie naru
szenie równowagi pomiędzy różnemi tkankami ciała 
ludzkiego, niekoniecznie tylko pomiędzy niemi, a tkan
ką łączną, tj. tą, która, np. gojąc rany, tworzy białe 
blizny. Nietylko tkanka łączna, ale wogółe każda tkan
ka może wybujać tak, że stanie się tkanką rakową, że 
będzie tłumić rozwój innych tkanek, jak rozrośnięte 
chwasty tłumią kwiaty na grządce. Chwast wyrywamy, 
chociaż przy tern naruszamy kwiaty, które jednakże 
tylko w ten sposób mogą ocaleć i przyjść do siebie. 
Otóż zupełnie podobnie rad działa rozkładczo na ży
we tkanki.., Działanie radu na tkanki rakowe jest 
szybsze, niż na inne tkanki i kiedy one znikną, 
inne tkanki, choć także naruszone, mogą przyjść do 
siebie".

Ten nowy gmach, wzniesiony w Warszawie dla ulże
nia cierpiącej ludzkości, jest zarazem pomnikiem na
szej naukowej sławy i ofiarnego obywatelskiego czynu. 
Wiaże się więc potrójnym węzłem ze znakomitem na
zwiskiem Marji Curie-Skłodowskiej.

Przed zbiorami

Z**o rok o tej porze powstaje pytanie jakie będą zbio- 
ry? Ale po raz pierwszy chyba w roku bieżącym 

inne pytanie, dotąd indywidualne, nabrało powszechne
go znaczenia — jak zabezpieczyć nowe zbiory przed
natarczywymi wierzycielami?

Dzień Polski (Nr. 1431144) przedrukował właśnie 
najważniejsze ustępy z artykułu p. Tadeusza Skarżyń
skiego, wydrukowanego w „Gazecie Rolniczej", któ
ry w czasach normalnych byłby jakąś dziwaczną 
próba worowadzenia niemożliwych zwyczajów do ży
cia rolnictwa, obecnie zaś wynika logicznie z położe
nia, w którem rolnictwo polskie (i nietylko polskie) 
się znalazło.

„Zbiory w roku bieżącym — pisze p. Skarżyński — 
muszą być zabezpieczone przed partyzanckiemi egze
kucjami prywatnych wierzycieli, a zbiory te będą nie
wątpliwie gorsze z wielu przyczyn, o tem więc, żeby 
wystarczyły na prowadzenie gospodarstwa, opłacanie 
podatków bieżących i rat od pożyczek amortyzacyj
nych i spłacanie krótkoterminowych zobowiązań mo
wy niema; ta ostatnia pozycja musi być odłożona. Czy 
będzie to forma prawnego moratorjum dla majątków, 
które są pod opieką komitetów ft. zw, komitetów wo
jewódzkich, powołanych do regulowania finansów za
grożonych majątków — przyp. nasz) czy też załatwi 
się przez udzielenie majątkom w początku linca kre
dytu zastawowego do 100% wartości zboża bez wy
płacania gotówki do rąk rolnika, a tylko za pośrednic
twem komitetów, to już są szczegóły; najważniejsze, 
by ta sprawa została w porę rozstrzygnięta, gdyż 
spotkać nas mogą przykre niespodzianki. Tego ocze
kuje dzisiaj przeciętny rolnik, dokonawszy z trudem 
wiosennych zasiewów, a patrząc na zazieleniające się 
pola, myśli z rozpaczą, czy rezultaty jego pracy 
nie zostaną zmarnowane przez politykę półśrod
ków".

Zdawałoby sie. że postulaty powyższe są jaskrawym 
dowodem gospodarczego egoizmu rolników i polityki 
dłużnika. Jest to jednak tylko pozorne. Warsztat rol
ny jest dziś współwłasnością właściciela-dłużnika i wie
rzyciela. W interesie ich obu leży utrzymanie tego 
warsztatu w ruchu i formie do czasów lepszej kon
iunktury. aby zobowiązania mogły bvć pokryte i aby 
właściciel mógł swoią cześć ocalić. Wierzyciele duże
go kalibru — państwo, banki, kapitaliści więksi —■ 
rozumieją to aż nadto dobrze. Natomiast kapitaliści 
drobni, którzy umieszczali swoje pieniądze na terminy 
krótkie i już nie mogą wytrzymać, wzniecają popłoch 
i, za wszelka cenę dążąc do szybkiego wycofania 
swoich kapitałów, rujnują warsztat, z nim razem po
garszając stan swoich interesów. Zlicytowane zboże 
w znacznej części pokryje tylko komornika, koszta 
egzekucyjne i sądowe, reszta zaś, podzielona pomiędzy 
dłużników, będzie pokrywała ich należności w czę

ściach zupełnie znikomych. Natomiast dla warsztatu 
jest to ruina zupełna: niemożność płacenia robocizny, 
utrzymywania inwentarza, przeprowadzania najko
nieczniejszych remontów, niemożność dokonywania 
obsiewów —■ to już początek końca dla warsztatu, 
początek szalonej deprecjacji jego wartości, a więc 
zguba dla właściciela i jego wierzycieli.

To też głos p. Skarżyńskiego nie jest głosem egoi
zmu klasowego, lecz słusznem zwróceniem uwagi na 
niebezpieczeństwo, które stoi u wrót polskiego rolnic
twa. Bez pomocy ustawodawczej, do której rząd może 
się łatwo uciec przy pomocy rozporządzeń Prezydenta 
Rzeczypospolitej, nie da się niebezpieczeństwa tego 
odsunąć.

Pamięci Brianda

/"^bok akademji, urządzonej w Warszawie ku czci 
Brianda — drugim wyrazem pamięci polskiej 

o wielkim mężu stanu jest 3-ci zeszyt Przeglądu Po
litycznego, który ogłasza trzy artykuły, niewielkich 
nawet rozmiarów, ale zawierające wszystko, co 
o Briandzie wiedzieć trzeba, co zwłaszcza trzeba 
znać z polskiego punktu widzenia. Zarówno niepod- 
pisana charakterystyka ogólna Brianda, jak i arty
kuły Zygmunta Nagórskiego (Briand i organizacja
Europy) i Władysława Neumana (Arystydesa Brianda 
ścieżki polskie) ściśle a bez żadnych frazesów i afek- 
tacji odmierzają wielkość Brianda i ustalają jego 
zasługi dla Francji, Europy i osobno —■ dla Polski. 
Bo Briand dobrze zasłużył się także Polsce — stwier
dza min. Neuman, długoletni i wytrawny obserwator 
francuskiej polityki zagranicznej. Briand zasłużył się 
Polsce przedewszystkiem jako współtwórca sojuszu 
francusko-polskiego, potem jako obrońca praw pol
skich do Śląska. „W sprawie Górnego Śląska staje 
całkowicie po stronie Polski. Broni jej energicznie. 
Z całą bezwzględnością, prawie że nieznaną u niego 
w innych wypadkach, występuje przeciw Lloyd 
George'owi. (14.V.1921). Broni tezy polskiej w parla
mencie francuskim z wielkim talentem. (24.V.1921). 
Podkreśla, że nie jest za traktat wersalski odpowie
dzialny. Zaznacza, że nie zgodziłby się na termin 
puissance a interet limite. Ale stwierdza kategorycz
nie i stanowczo, że traktatu będzie bronił".

Briand był w zgodzie z polską polityką zagranicz
na — zapewnia dalej min. Neuman: „Prowadził poli
tykę pokojową. Polityka ta była i jest zgodna z linją 
wytyczną polskiej polityki zagranicznej, Od maja 
1926 roku stale współpracował z ministrem Zaleskim, 
Współpraca ta była bliska i szczera".

Przeciwdziałał panice i defetyzmowi. „W ostatnich 
przemówieniach, w których o Polsce mówił (w Se
nacie d. 20.XII.1929, w Izbie Posłów d. 26.XII.1929), 
podkreślił, że złą usługę Polsce się oddaje, gdy się 
mówi, że Francja chce ją opuścić".

Dziedzictwo polityczne Brianda jest trwałe: „Briand 
był w ciągu ostatnich lat wykładnikiem polityki fran
cuskiej. Ci, którzy po nim objęli kierownictwo fran
cuskiej polityki zagranicznej, przysięgli na jego gro
bie, że dalej ją będą kontynuować. Hasła tej poli
tyki — to wierność traktatom i pokój. I w jednym 
i w drugim wypadku linja tej polityki jest całko
wicie zgodna z polską polityką zagraniczną". — „Mówił 
o rozbrojeniu i pacyfikacji umysłów, to też najpięk- 
niejszem oddaniem hołdu jego pamięci będzie urze
czywistnienie projektu polskiego o rozbrojeniu mo- 
ralnem".

Mam lał 26!

T ygodnik Illustrowany" piórem swego sprawozdaw- 
» ■ cy teatralnego omówił już sztukę Istvana Micha- 
ly ego. graną obecnie w Teatrze Atheneum, a przed
tem w teatrach wileńskim i łódzkim. Nie będziemy 
wracali więc do jej wartości artystycznych, ani poru
szali zagadnień inscenizacyjnych czy aktorskich. Cho
dzi o zagadnienie najzupełniej inne.

Teatr niemiecki wślad za teatrem rosyjskim wy
wiesił w latach ostatnich hasło teatru społecznego, na 
naszym zaś gruncie gorącym wyznawcą tego prądu 
został wybitny inscenizator-intelektualista, Leon Schil
ler. Przez sceny polskie przewinął się cały szereg 
sztuk, granych przeważnie w dość gorącej atmosferze, 
które poruszały zagadnienia t. zw. palące, bezpośred
nio nas obchodzące, zamieniające scenę w trybunę 
społeczną, gdzie się dyskutuje, walczy, broni i atakuje. 
U podstaw tego poglądu leżało przekonanie, że tylko 
teatr interesujący widza bezpośrednio może się odro
dzić, że przebrzmiały estetyzm był zapewne dobry 
w okresach gospodarczej i politycznej konjunktury, 
lecz obecnie jest tylko ponurym kontrastem dla spraw 
dojmujących i bolesnych, przesycających całe nasze 
życie.

Zastanówmy się jednak na chwilę, czy to zbliżanie 
widza do teatru nie odbywa się całkowicie na rachu
nek teatru, który usiłuje raz jeszcze, nienajszczęśli- 
wiej bynajmniej, stworzyć widza wedle swojej modły, 
mimo, że programem jego w dniu dzisiejszym jest przy
stosować się do wymagań tego widza,

„Mam lat 26" jest sztuką o zredukowanych urzęd
nikach, Fakty, które autor inscenizuje, są następujące: 
urzędnik traci posadę, zadłuża się, dochodzi do nędzy 
i wyczerpania psychicznego, ociera się o upadek mo

ralny swoich najbliższych (siostra, kochanka), które, 
nie znajdując w nim oparcia materjalnego, poszukują 
utrzymania na drodze najmniejszego oporu, wreszcie 
potęgująca się depresja, bohater jest przygotowany do 
samobójstwa. Jeżeli autor do samobójstwa na scenie 
nie dopuszcza, to tylko dlatego, żeby nas przekonać, 
że nie chodzi mu o samą fabułę, ale o jej typowość dla 
naszych czasów, że nie chodzi o los jednego samobój
cy, ale o atmosferę, w której samobójstwo staje się 
normalną reakcją na wypadki życia.

Trudno w dzisiejszych czasach o temat bardziej ży
ciowy, bardziej nas wszystkich obchodzący. Sztuka po
niekąd programowa dla teatru, jako placówki społecz
nej. Teatr, reagujący na najbardziej aktualne zagad
nienia, podejmujący najbardziej palące bolączki na
szego społecznego życia.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak brzmiałoby 
programowe przemówienie dyrektora teatru przed pre- 
mjerą takiej sztuki. „Patrzcie — wołałby z pewno
ścią — oto zobaczycie za chwilę samych siebie, wasze 
kłopoty i tragedje, wasze troski i obawy. Oto jesteście 
wy — zredukowani wczoraj, redukowani dziś, zagro
żeni redukcją jutro. Któż może być wam bliższy, nad 
tego bohatera sztuki Istyara Michaly'ego, w którym 
załamuje się wasz los, załamuje jako objaw typowy, 
bez romantycznego indywidualizowania. Nie potrzebu
jecie się podciągać do zrozumienia bohaterów Sofokle- 
sa, Szekspira czy Słowackiego. Oto jest wasz dramat 
i wasz teatr. Chodźcie do niego jak najtłumniej!"

Takie przemówienia zgóry mają zapewniony sukces. 
Triumf mówcy musiałby być zupełny. Przynajmniej do 
chwili podniesienia się kurtyny, lub nawet nieco 
dłuższy.

Bo — zapytajmy teraz zkolei — jaki interes arty
styczny czy społeczny dyktuje nam zainteresowanie 
dla tej sztuki? Czy dowiadujemy się od autora cze
goś, czegobyśmy nie wiedzieli? Czy los zredukowa
nego urzędnika może być tu oświetlony jakąś błyska
wicą olśniewającej prawdy? Nie — właśnie ta bliskość 
dystansu wyłącza taką rewelację. Przecież programo
wo sztuka taka musi być odzwierciedleniem tego, co 
jest w życiu najbliższem. Żeby autor przedstawiał los 
człowieka w oderwaniu od chwili dzisiejszej — tak, 
wówczas mógłby przez nagromadzenie i wybór faktów 
pochwycić coś, czego nie zobaczylibyśmy bez jego 
pomocy, a co miałoby uderzającą może, silną wy
mowę.

Więc może chodzi o wywołanie bezpośredniej re
akcji na widowni? O unaocznienie krzywdy, o wy
darcie okrzyku buntu, o reakcję społeczną? Tak — 
teatr często może odegrać taką rolę, ale wówczas wła
śnie potrzebny jest patos i płomienny liryzm, potrzeba 
nam na scenie autora-poety, nie zaś reportera.

A może chodzi o wzruszenie redukujących — dolą 
zredukowanych? O taką naiwność trudno oczywiście 
posądzać dorosłego człowieka. Byłoby to już zbytniem 
symplifikowaniem zjawiska społecznego i sprowadza
niem go na płaszczyznę bajki o złym chlebodawcy 
i ubogim pracowniku.

A może chodzi o wzruszenie nas wszystkich — re
dukowanych i redukujących — dolą nieszczęśliwego 
człowieka, przyczem nieszczęście to nie byłoby rzeczą 
główną — główną byłby sam los bohatera — a brak 
zajęcia i nędza byłaby tylko życiową okolicznością 
tej doli?

Zapewne — to jest najistotniejsze zadanie każ
dej sztuki, a więc i sztuki teatralnej, tylko, że 
wówczas moment „aktualności" tematu zwraca się 
przeciwko nam. Nie możemy się w całej pełni wzru
szać losem, którego codzienną mizerję znamy dosko
nale z osobistego zetknięcia — o ileż pełniej przema
wia do nas tragizm człowieka, którego zwarcie z rze
czywistością posiada charakter jak najbardziej typo
wy dla każdej epoki i dla każdego człowieka?

A teraz — życiowo rzecz biorąc ■— kogo pociągać 
ma teatr, który programowo wprowadza ten repertuar 
w swoje mury? Urzędnik zredukowany niczego się tam 
nie uczy, jak radzić ma sobie w kłopotach codziennych 
i z pewnością oburzy się, że mu przed oczy pakują 
jego dzień powszedni z najczarniejszą perspektywą na 
przyszłość. W niezredukowanym teatr podtrzyma i tak 
paraliżujący jego wolę lęk o najbliższą przyszłość. 
Nie-urzędnik — człowiek zupełnie innego zawodu, 
jeżeli artyzm go nie zwiąże ze sceną — ruszy ramio
nami na tę urzędniczą dolę, wobec której jego kłopo
ty i dramaty wydadzą mu się życiowo prawdziwsze. 
Żaden z nich nie zostanie ani obdarowany bajką opty
mizmu, ani przeszyty pesymizmem dramatu, że nie tak, 
to inaczej — zawsze go dosięgnie los, który za
wsze i wszędzie jest losem nieszczęśliwego czło
wieka.

Teatr społeczny — to albo teatr Shaw'a, w którym 
się dyskutuje społeczne zagadnienia, dając nowe war
tości intelektualne i społeczne, bądź teatr agitacyjny, 
pragnący wywrzeć natychmiastowy i silny nacisk na 
wolę widza i pobudzić go do działania.

Albo też wielki i zawsze nieśmiertelny teatr idei — 
który życie załamuje w świetle sztuki, nie fascynując 
się komunałem o rzeczywistości, która mówi sama za 
siebie. Teatr Szekspira i Wyspiańskiego zawsze będzie 
bliższy zredukowanemu urzędnikowi, niż reportaż Mi- 
chaly'ego. I to zarówno bajka „Opowieści zimowej ', 
jak dramat „Powrotu Odyssa". Niemodna już dziś 
formuła Nietzschego o Apollinie i Dionizosie jest zawsze 
genjalnie prawdziwa. Żaden zaś z tych „olimpijczy
ków" nie przyznałby się do sztuki, noszącej tytuł 
„Mam lat 26". Są oni starszej daty i bardziej długo
wiecznej kompleksji.


