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Prolog i epilog.
O sztukach Na dnie Maksyma Gorkiego
i Franek Rakoczy W³adys³awa Orkana
O zwi¹zkach obu sztuk w polskich pracach krytycznych wspominano niejednokrotnie, nawet w opracowaniach encyklopedycznych dotycz¹cych dorobku
Orkana1. Nikt jednak nie zaj¹³ siê tym zagadnieniem dok³adniej, wyj¹wszy Miros³awê Puchalsk¹, która dawno temu powiêci³a mu kilka zdañ, zatrzymuj¹c
siê d³u¿ej jedynie na zale¿nociach dramatu Orkana od wydarzeñ 1905 r.2 Zale¿noæ taka istnia³a i mia³a istotne znaczenie przede wszystkim dla sensów
i znaczeñ Franka Rakoczego (1907). Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e dramat Gorkiego uj¹³ Orkana sposobem ukazania okrelonej rzeczywistoci. Polski pisarz
specjalnie nie eksponuje zbie¿noci ze sztuk¹ Na dnie (1902), niemniej akcentuje poprzez niektóre sceny, postacie i ich wypowiedzi, ¿e dzie³o Gorkiego wywar³o na nim du¿e wra¿enie i mia³o swój udzia³ w powstaniu Franka Rakoczego.
Oba utwory traktuj¹ o sytuacji biedoty, bezrobotnych i bezdomnych, za
akcjê umiejscawiaj¹ w noclegowniach, gdzie gnie¿d¿¹ siê ubodzy, których nieosi¹galnym marzeniem jest polepszenie w³asnego bytu. Tocz¹ niekoñcz¹ce siê
rozmowy na temat wolnoci, niezale¿noci, wyswobodzenia siê od wszelkich
nakazów i zakazów panuj¹cego systemu. Jednak problem wolnoci Gorki ujmuje w planie bardziej filozoficznym, uniwersalnym, Orkanowi za chodzi g³ównie
o wolnoæ ch³opów, górali gorczañskich, jego rodaków ¿yj¹cych w uzale¿nieniu
od pana, wójta i plebana. Rozwarstwienie na wsi galicyjskiej, poni¿anie najbiedniejszych, dramaty tzw. komorników dotyka³y pisarza do ¿ywego. Uporczywie szuka³ w swoich utworach, jak równie¿ dzia³aj¹c w ró¿nych organizacjach
jakiego rozwi¹zania, a trzeba przyznaæ, ¿e mentalnoæ i egzystencjê ch³opów
pozna³ dog³êbnie, gdy¿ do koñca swoich dni mieszka³ w rodzinnych stronach.
1 Np. S. Pigoñ, W³adys³aw Orkan. Twórca i dzie³o, Kraków 1958; L. Eustachiewicz, Dramaturgia M³odej Polski, Warszawa 1982; B. Faron, W³adys³aw Orkan, Kraków 2004; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1983.
2 M. Puchalska, W³adys³aw Orkan a rok 1905, Wroc³aw 1957.
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Gorki te¿ wietnie zna³ i rozumia³ tzw. bosiaków, ludzi dna, poród których
spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoæ. Przedstawiaj¹c w sztuce ich d¹¿enia i nadzieje,
nadawa³ im wszak¿e charakter ponadczasowy i uniwersalny. Niemniej i tu konflikt miêdzy bogaczami i nêdzarzami rysuje siê wyranie w scenie zatargu w³acicieli noclegowni z jej mieszkañcami. I tu bohaterowie czyni¹ aluzje do niesprawiedliwoci i nierównoci spo³ecznych. Satin powie: Niejednemu pieni¹dze
lekko przychodz¹, ale ma³o kto lekko siê z nimi rozstaje Praca? Zrób tak,
¿ebym mia³ z roboty przyjemnoæ, to mo¿e bêdê pracowa³. [...] Ale praca z musu
 to istna niewola!3. Tu te¿ wszyscy ¿yj¹ w oczekiwaniu na zmiany i z nadziej¹,
¿e uda im siê jeszcze w ¿yciu co osi¹gn¹æ, tak jak uda³o siê to Piep³owi, ale
tylko w jego nie o tym, ¿e z³owi³ wreszcie ogromnego leszcza, taakiego leszcza. Z tymi s³owami koresponduje pierwsza wypowied z Franka Rakoczego.
Stary Drózd zdaje tu relacjê z po³owu pstr¹gów: Zawin¹³ech rêkaw  siêgam po
niego  a ten mi myk spod ska³y! [...] Porozl¹da³ech sie, czy stra¿nik nie idzie,
zszed³ech ni¿ej, zastawi³ech wodê  i przyszed³ mi pokorniuteñko do garci [...].
I móg³by cz³ek lebodnie ¿yæ, ¿eby nie prawo4. D³u¿sza rozmowa lokatorów
przykocielnego przytu³ku na temat nies³usznoci i niestosownoci prawa zakazuj¹cego mieszkañcom wsi po³owu ryb sygnalizuje spo³eczno-polityczny i ekonomiczny aspekt utwory, potêguje poczucie krzywdy spo³ecznej i nêdzê wiejskiego bytu.
Aparat wyzysku ujawnia siê w nêkaniu biedaków i wykorzystywaniu ich
przez ksiêdza gro¿¹cego im stale wyrzuceniem z noclegowni. Ju¿ w pocz¹tkowych partiach dramatu pada pytanie: czy koció³ ju¿ pozamiatany? Bo jejmoæ (gospodyni plebana) bêdzie z³a. U Gorkiego mamy podobn¹ scenê.
Mieszkañcy noclegowni spieraj¹ siê, czyja kolej pozamiataæ pod³ogê. Do porz¹dku przywo³uje ich Kleszcz, mówi¹c, ¿e ¿ona gospodarza, Wasilisa, ostro
zruga ich za opiesza³oæ i w koñcu wyrzuci na ulicê. Lokatorzy przytu³ku uwa¿aj¹ swoje lokum za przymusowe miejsce pobytu, za wiêzienie, z którego w niedalekiej przysz³oci zamierzaj¹ siê wyrwaæ. O wolnoci mówi ca³y czas Satin,
o wyjedzie rozprawia Aktor, opuciæ noclegowniê chce Nastia, dla Kleszcza
pó³roczny pobyt w wilgotnej piwnicy wydaje siê okresem co najmniej szecioletnim. Podobnie jest w sztuce Orkana  Drózdowi te¿ trzyletnia wegetacja
w przytu³ku d³u¿y siê jak æwieræ wieku. Innemu bohaterowi  Cyrkowi przygnêbionemu ¿¹daniem ksiêdza, by usun¹³ gnie¿d¿¹ce siê za o³tarzem ptaki, którymi
3 M. Gorki, Dramaty, prze³. S. Brucz, S. R. Dobrowolski, A. Kamieñska, A. Stawar, J. piewak, Warszawa 1953, s. 27. Dalsze cytaty z tego samego wydania.
4 W. Orkan, Utwory dramatyczne, Kraków 1986, s. 96, 107. Pozosta³e cytaty z tego samego
ród³a.
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siê z radoci¹ opiekowa³  marzy siê spokojny k¹t na ziemi, gdzie drzewa,
ptactwo, powietrze, woda i stworzenie wszelkie. Student z kolei ma nadziejê,
¿e dostanie posadê kancelisty, sprawi sobie nowe ubranie, wiêc stale buntuje siê
i odmawia pracy w kocielnym gospodarstwie. Nie sposób w tym miejscu nie
wspomnieæ o Gorkowskim p¹tniku £uce, który prawi wszystkim o ziemi sprawiedliwej i szczêliwej. Nawet okrutna i obcesowa Wasilisa marzy o porzuceniu
starego mê¿a i wyjedzie ze znienawidzonego domu.
Obie sztuki ³¹czy problematyka szeroko pojêtej wolnoci, sprawiedliwoci
i prawoci, jak te¿ marzenie bohaterów o lepszym ¿yciu, kwestia sumienia i duszy, godnoci ludzkiej i prawdy. Piepie³ pyta £ukê, czy jest Bóg. Jeli wierzysz
 jest; jeli nie wierzysz  nie ma Boga. Jest to, w co siê wierzy...  s³yszy
w odpowiedzi. Dylematy mieszkañców noclegowni drêcz¹cych siê pytaniami
o sens istnienia, o istotê cz³owieka i prawdê stary wêdrowiec rozwi¹zuje w jeden sposób  wznios³ym k³amstwem. Pociesza konaj¹c¹ ¿onê Kleszcza, ¿e jest
na tamtym wiecie lepsze ¿ycie. Alkoholikowi Aktorowi mówi o rzekomo istniej¹cej gdzie lecznicy skutecznie pozbawiaj¹cej na³ogu. Czekaj¹c¹ na ksiêcia
z bajki prostytutkê Nastiê zapewnia, ¿e wierzy w jej opowieci, a mora³ jego
pocieszania brzmi: Cz³owiek wszystko potrafi... je¿eli tylko chce. K³amstwo
w imiê wznios³ych racji pozwala by³ym ludziom przetrwaæ w otaczaj¹cej ich
koszmarnej rzeczywistoci i utrwala ich nadzieje. W dramacie Orkana m³ody
i utalentowany wiejski rymotwórca, sierota Teofilek  daj¹cy ponieæ siê w swoich poetyckich wypowiedziach wyobrani i przekonuj¹cy samego siebie o istnieniu piêknego i sprawiedliwego wiata  ze strachem pyta o piek³o. Student
wymijaj¹co odpowiada mu, ¿e jego o tym nie uczyli i jedyn¹ osob¹ znaj¹c¹
odpowiedzi na wszystkie trudne pytania jest Franek Rakoczy. Cyrek  swoisty
odpowiednik £uki  dodaje: piek³a jeszcze nie ma... bo jest nadzieja.... Na to
Drózd: Rakoczy... tocie chcieli powiedzieæ? [...] Tak, tak... On tam musi o nas
myleæ! On tam musi co gotowaæ! Ka¿demu, co który pragnie.... Osnow¹
sztuki Orkana jest oczekiwanie zamieszkuj¹cych przytu³ek biedaków na tê tajemnicz¹ postaæ, o której mówi ca³a wie i z któr¹ ka¿dy wi¹¿e nadziejê na
lepsz¹ przysz³oæ, a nawet wyra¿a przekonanie, ¿e tak siê stanie. Nikt nie rozwa¿a tu zagadnieñ filozoficznych i nie prowadzi za¿artych dysput o sensie ludzkiej
egzystencji, gdy¿ wszelkim rozmowom k³adzie kres imiê Rakoczego, nie schodz¹ce w zasadzie z ust bohaterów.
¯eby wyjaniæ tê sytuacjê, trzeba wróciæ do napisanej w 1903 r. powieci
Orkana W roztokach, której g³ównym bohaterem by³ w³anie Franek Rakoczy.
Zaprezentowa³ on ch³opom radykalny program poprawy ich bytu. Nie wdaj¹c siê
w szczegó³y, przypomnimy pokrótce, o co w nim chodzi³o. Otó¿ ten szlachetny

106

Halina Mazurek

idealista marzy³ i wierzy³ w gospodarkê zespo³ow¹. Chcia³, aby wszystkim na
wsi ¿y³o siê dobrze, ¿eby ka¿dy mia³ to, czego mu do ¿ycia potrzeba, a reszta
wytworzonych wspólnie produktów pozostawa³a do póniejszego podzia³u. Rz¹dziæ mia³a Rada M¹drych, sk³adaj¹ca siê z 12 cz³onków, którzy dbaliby o owiatê, wychowanie i mieli pieczê nad wszystkim. Idealny kolektyw rolny, chrzecijañska gmina zapewniaj¹ca sprawiedliwoæ, uczciwoæ, spokój i dostatnie ¿ycie
przypomina  jak utrzymuje Stanis³aw Pigoñ  wizjê ksiêcia Niechludowa z powieci Lwa To³stoja Zmartwychwstanie5. W powieci W roztokach decydenci
wsi Przys³opie negatywnie odnieli siê do planów Franka. Skompromitowany
i rozgoryczony reformator opuszcza rodzinn¹ wie i wyrusza w wiat, pozostawiaj¹c oddanych mu biedaków z obietnic¹ rych³ego powrotu. Nierozwi¹zany
problem kaza³ Orkanowi dopisaæ epilog do nieukoñczonych dziejów mieszkañców Przys³opia i ostatecznie zweryfikowaæ postawê Rakoczego.
Tymczasem w utworze Gorkiego nikt nie czeka na zbawcê, który dla ka¿dego co by tam gotowa³. W wielog³osowej sztuce autora Matki ka¿dy ma w³asne zdanie o wiecie i ¿ywi nadziejê, ¿e w trwaj¹cej dyskusji o sprawiedliwoci,
sumieniu i cz³owieku dojdzie do jakiej prawdy, która pozwoli mu w przysz³oci
¿yæ inaczej. Nawet £uka, który ma dla ka¿dego s³owa otuchy i podzia³a³ na
wszystkich, jak stwierdzi Satin: jak kwas na star¹ i brudn¹ monetê..., jest tylko
jednym z wielu g³osów. Zdarzenia, do jakich dochodzi pod koniec dramatu
(zabójstwo Kostylowa, uwiêzienie Piep³a i Wasilisy), przerazi³y dobrotliwego
starca i przyspieszy³y jego odejcie z noclegowni. Na dodatek samobójstwo
Aktora podwa¿y³o sens wznios³ego k³amstwa, jakie mia³ £uka dla ka¿dego lokatora piwnicy domu Kostylowów. Mimo to oczyszczenie siê dokona³o, gdy¿ starzec wypowiedzia³ kilka znamiennych formu³ek, które zgnêbionym biedakom
da³y wiele do mylenia i spowodowa³y, ¿e siêgnêli oni w g³¹b swojej duszy, by
na jej dnie odnaleæ prawdziwego cz³owieka. Cz³owiek  jaki by tam by³
 zawsze swoje wart..., Uszanujcie cz³owieka... Nie to jest wa¿ne, co siê
mówi, ale dlaczego siê mówi!  g³osi³ £uka, wywo³uj¹c do odpowiedzi kolejne
postacie. Jego g³ówny oponent, Satin, doceni³ wartoæ s³ów £uki i w finale
sztuki wykrzycza³, ¿e jedyn¹ s³uszn¹ prawd¹ jest cz³owiek. To, i¿ powiedzia³ to
po pijanemu i z w³aciw¹ sobie nonszalancj¹, nie oznacza, ¿e szafowa³ pustymi
frazesami i gra³ przed noclegow¹ widowni¹, jak sugeruje Józef Smaga. Wszak
znacznie wczeniej Piepie³ powiedzia³ do Kleszcza: Oni s¹ m¹drzejsi od ciebie,
chocia¿ pijacy.... Zarówno prawdy £uki, jak i Satina by³y dla Gorkiego wa¿ne.
Sam by³ w pocz¹tkach swej twórczoci zwolennikiem wznios³ego k³amstwa,
5
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o ile mia³oby byæ g³oszone w imiê dobra ludzkoci. Dowiadczony bolenie
przez ¿ycie nie kpi³ nigdy z godnoci cz³owieka. Poza Satina wynika z jego
usposobienia, z jego buntu przeciw otaczaj¹cej rzeczywistoci. Gdyby mówi³
z powag¹ w sytuacji, w jakiej siê znalaz³ w noclegowni, wówczas rzeczywicie
jego s³owa zabrzmia³yby miesznie. W innym miejscu Smaga s³usznie konstatuje: Prawda, której tak ¿arliwie poszukuj¹ bohaterowie Na dnie, ma pomóc
cz³owiekowi w przezwyciê¿eniu apatii i rezygnacji, bo cz³owiek  zdaje siê
mówiæ ca³y tekst sztuki  tylko wtedy zas³uguje na to miano, gdy drêczy go
niepokój poszukiwania w³asnego sensu, dociekliwoæ w rozwik³aniu tragicznego
splotu, jakim okazuje siê najczêciej jego w³asna egzystencja. [...] Gorki nie
daje recept i gotowych odpowiedzi na postawione pytania, mówi natomiast sporo o warunkach, w jakich winno przebiegaæ poszukiwanie odpowiedzi. Nie ma
to byæ zbawienie w imiê abstrakcyjnych idea³ów, lecz humanizm konkretny6.
Bohaterowie sztuki Orkana czekaj¹ natomiast na takie zbawienie w postaci
Franka Rakoczego czy  jak go okrelaj¹ mieszkañcy noclegowni  Hannibala,
Mesjasza, Napoleona, cz³owieka z wielkimi idea³ami. W tym tkwi podstawowa
ró¿nica miêdzy omawianymi dramatami, za podstawowa zbie¿noæ to warunki,
w jakich rodz¹ siê pytania o sens ¿ycia. Jak pisze Miros³awa Puchalska: w³anie od Gorkiego zaczerpn¹³ autor Franka Rakoczego metody dramatycznego
przedstawienia rodowiska i realistycznej struktury wiêkszoci dialogów7. Sygna³y pokrewieñstwa s¹ u Orkana dosyæ czêste, a jednym z nich jest problem
cz³owieczeñstwa. Zosta³ on przedstawiony nie w zaciêtej dyskusji jak w Na
dnie, ale w oddzielnych wypowiedziach postaci, zw³aszcza Studenta, w którego
postaci pisarz zawar³ kilka cech charakterystycznych do Satina: celowe przekrêcanie wyrazów, zgrywanie siê, ¿artobliwy ton, powtarzanie niektórych fraz, ci¹g³e proby o pieni¹dze. Ponadto Student czêsto popisuje siê znajomoci¹ ³aciny,
wiêc od czasu do czasu, bez zwi¹zku, koñczy wypowied s³owem satis, co
przywodzi na myl bohatera sztuki Gorkiego. Nie mówi, ¿e cz³owiek to brzmi
dumnie, ale równie¿ tonem patetycznym powtarza: cz³owieka upad³ego podnieæ. I choæ w dramacie Orkana nikt nie rozwija dyskusji na powa¿ne tematy
z filozoficznym podtekstem, niemniej w g³onym myleniu czy te¿ swobodnym
przerzucaniu siê s³owami nieraz mówi siê z nut¹ smutku i nadziei o prawdzie,
mi³oci do ludzi, sprawiedliwoci, szczêciu, wolnoci i sumieniu. Autorem pouczaj¹cych sentencji, wszelkich uogólnieñ i maksym ¿yciowych jest tu Cyrek,
przypominaj¹cy Gorkowskiego £ukê, lecz w przeciwieñstwie do niego do koñca
6
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obecny w akcji, a przy Franku Rakoczym trwaj¹cy niezmiennie od powieci
W roztokach do dramatycznego fina³u sztuki.
Zauwa¿a siê tak¿e niejakie podobieñstwo Drozda do postaci Bubnowa z Na
dnie. Zwraca uwagê przede wszystkim powtarzanie zdañ, uporczywe powracanie do jednego tematu. Bubnow wci¹¿ mówi o przegni³ych nitkach, o tym, ¿e
ludzie lubi¹ k³amaæ. Drózd z kolei ¿yje pragnieniem wolnoci, wiêc powtarza:
mnie, wiecie, g³ównie o tê lebodnoæ... albo szed³ se cz³ek rzek¹ w górê  na
dó³. Obaj maj¹ sk³onnoæ do niedopowiedzeñ, do mówienia jakby tylko do
siebie, do komentowania zachowañ innych specjalnie dobranymi powiedzeniami
i przys³owiami. Bubnow wszak¿e wykazuje wiêcej zdecydowania i mia³oci,
Drózd za jest spokojniejszy i ma tendencjê do ³agodzenia sytuacji. Postacie
z Franka Rakoczego s¹ znacznie mniej zadziorne i stanowcze, a poza tym maj¹
wiadomoæ, ¿e nic nie da siê za³atwiæ w pojedynkê. Bohaterowie Gorkiego te¿
zreszt¹ wiedz¹ dobrze, ¿e pocieszenia £uki nie rozwi¹¿¹ ich problemów. St¹d
ich s³uszne pytania, np. Aloszki, który krzyczy: Powiedzcie mi, od kogo ja
gorszy? Dlaczego ja mam byæ gorszy od innych? czy nerwowe krzyki Kleszcza
odpowiadaj¹cego na s³owa Nataszy, ¿e wszystkim jest le: K³amiesz! Nie
wszystkim! Gdyby tak wszystkim... to niech tam! Wtedy  nie by³oby krzywdy...
tak!. Puchalska trafnie formu³uje zasadnicz¹ ró¿nicê miêdzy analizowanymi
sztukami: ju¿ w tym roku 1901 bohaterowie Na dnie zdaj¹ sobie jasno sprawê
z tego, ¿e opowiadanie £uki o istnieniu «sprawiedliwego kraju»  to we wspó³czesnej sytuacji historycznej utopia, która nie powinna przes³oniæ rzeczywistego
uk³adu si³ na wiecie. Bohaterom Orkana za daleko do znalezienia tak konkretnego punktu wyjcia dla rozwa¿añ nad mo¿liwociami realizacyjnymi utopii
Rakoczego8.
Akcja sztuki Na dnie toczy siê niemal w przededniu rewolucji 1905 r., tote¿
wyczuwa siê w niej atmosferê oczekiwania na co wa¿nego. Przejawia siê to
zarówno w dyskusjach o cz³owieku, w uwiadamianiu w³asnej sytuacji, jak
i w buntowniczej postawie bohaterów, ich pewnej agresywnoci, krzykliwoci,
gotowoci do aktywnego uczestnictwa w zmianie swojego losu. Znamienne
i wielce znacz¹ce s¹ s³owa Satina: Ludziom nie wstyd, ¿e ty ¿yjesz gorzej od
psa... Pomyl: ty nie bêdziesz pracowaæ, ja nie bêdê, jeszcze stu ludzi, tysi¹c...
wszyscy! Rozumiesz? Wszyscy rzucaj¹ pracê! Nikt nie chce nic robiæ  i co
wtedy?. W tym wiêc sensie dramat Gorkiego mo¿na nazwaæ prologiem, ukazaniem symptomów wyjcia z dna, postaw i dzia³añ wstêpnych, przygotowuj¹cych
do czego, co zrodzi siê z bacznych obserwacji pog³êbiaj¹cych siê ró¿nic miêdzy
8
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bogatymi, decydentami a tymi, którzy znaleli siê na marginesie spo³ecznym,
lecz pragn¹ uparcie zejæ z niego na powierzchniê ¿ycia.
Natomiast Franek Rakoczy, pomylany ju¿ w roku 1904, a napisany trzy lata
póniej, powsta³ niew¹tpliwie g³ównie z inspiracji wydarzeniami roku 1905. By³
zatem nie tylko epilogiem powieci W roztokach, w sensie formalnym, ale te¿
swoistym epilogiem do rewolucji 1905, która uwiadomi³a pisarzowi bolenie
katastrofaln¹ sytuacjê wsi galicyjskiej, choæ konkretnych rozwi¹zañ nie podsunê³a. Wówczas te¿ zaostrzy³ siê kryzys twórczy Orkana  pisarz coraz dotkliwiej
odczuwa³ fiasko w³asnych dzia³añ spo³ecznikowskich, rozczarowanie z powodu
ciemnoty ch³opstwa i jego biernoci. Franek Rakoczy odzwierciedla pogl¹dy
samego Orkana, który te¿ myla³ i pracowa³ nad programem ratowania górali
gorczañskich9. Zbiorowe w³adanie ziemi¹, idealny kolektyw rolny to podstawy
tej utopii, choæ pisarz rych³o stwierdzi³, zw³aszcza po roku 1905, ¿e jakakolwiek
pomoc bêdzie jedynie dorana i losu ch³opstwa nie odmieni. St¹d chêæ rozwi¹zania konfliktów ideowo-artystycznych powieci W roztokach i ponowne wprowadzenie postaci Franka Rakoczego  odpowiednika Orkana, co sam pisarz
zaznaczy³ w tekcie pobocznym sztuki, ale dopisanym dopiero w 1927 r. Puchalska przytacza jednak dowody na to, ¿e autor ju¿ w roku powstania dramatu
podkreli³ w jednym ze swoich artyku³ów, i¿ tworzy satyrê na bohatera powieci W roztokach  wiêc po czêci i autosatyrê10.
Sam Franek wypowiada w utworze zaledwie kilka kwestii. Pojawia siê deszczow¹ noc¹ w przytu³ku pod koniec pierwszego aktu, który jest zbudowany na
oczekiwaniu powrotu bohatera. W drugim akcie w przykocielnej noclegowni
zjawia siê niemal ca³a wie, by ujrzeæ swojego Mesjasza i us³yszeæ wreszcie od
niego, jak zamierza jej pomóc. Rakoczy wychodzi do ludzi, ale nie mówi nic, bo
jest przygnêbiony i bezradny. Jak to ujmuje Pigoñ: Oczekiwany i wytêskniony
«zbawca» wraca jako rozbitek ¿yciowy, jako ruina tak oczywista, ¿e nie trzeba
s³ów, by siê w niej zorientowaæ. Czekaj¹cy  z samej postaci, z samego spojrzenia, z samego zgarbienia siê rozeznaj¹ tê jego ca³kowit¹, definitywn¹ ju¿ klêskê.
[...] Reformator potkn¹³ siê, upad³ i osun¹³ siê na dno. W tej klêsce podsuwa mu
rozpacz tylko jedno wyjcie: w zatratê11. Tote¿ Franek podejmuje siê w trzecim
akcie zadania niemo¿liwego  umieszczenia krzy¿a na wysokiej wie¿y kocielnej, z której spad³ i zabi³ siê jeden bohaterów dramatu. Czyni to, ¿eby ratowaæ
przed wyrzuceniem z przytu³ku jego mieszkañców. Tylko tyle mo¿e dla nich
9 S. Pigoñ przytacza dowody na to, ¿e Orkan myla³ powa¿nie o idealistycznym programie
pomocy ch³opstwu. Zob. S. Pigoñ, W³adys³aw Orkan..., s. 235.
10 M. Puchalska, W³adys³aw Orkan..., s. 455.
11 S. Pigoñ, W³adys³aw Orkan..., s. 269.
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zrobiæ. Przedtem jeszcze wyg³asza wierszowany poetycki monolog o swojej
bezsilnoci, samotnoci, klêsce  przypominaj¹cy jako ¿ywo tyrady romantycznych bohaterów i przepe³nione symbolik¹ wypowiedzi postaci z Wesela Stanis³awa Wyspiañskiego.
Franek Rakoczy Orkana ró¿ni siê od Na dnie Gorkiego tak¿e tym, ¿e jest
dramatem poetyckim, symbolistyczno-realistycznym, dopuszczaj¹cym wszystkie
mo¿liwe chwyty. W wiecie realnym wsi wystêpuj¹ wiêc Diabe³ Wsiowy i Diabe³ Plebañski, których pe³ne ironii, humoru i satyry rozmowy odzwierciedlaj¹
realistyczne jak najbardziej stosunki spo³eczne i konflikty posiadaj¹cych w³adzê
z uciskanymi. Sam Franek Rakoczy, choæ jest przedstawicielem t³umu, charakteryzuje siê hamletyzmem, marzycielstwem i  jak to okreli³ Pigoñ  przerostem
wyobrani i melancholi¹. W swojej tyradzie wypowiada siê jêzykiem metaforycznym, misjê niesienia pomocy biedakom nazywa wykuwaniem w twardym
marmurze schodów, które mia³y wieæ do niebieskiego sufitu, ku gwiazdom,
do s³oñca. Jeden z komorników przypomina mu, ¿e niegdy mówi³ im o jakim krwawym wschodzie i o witaniu, o zburzeniu starego kocio³a  grzechu krzywdy ludzkiej. Nasuwaj¹ siê tu skojarzenia ze sztuk¹ Gorkiego Dzieci
s³oñca. Ów krwawy wschód  symbolizuj¹cy nieuchronnoæ najbardziej radykalnych rodków walki z niesprawiedliwoci¹ spo³eczn¹  utwierdza w przekonaniu, i¿ klêska poczynañ tytu³owego bohatera w du¿ym stopniu zasugerowana
by³a upadkiem rewolucji 1905. Bezporednie przyczyny przegranej Rakoczego
to rzecz jasna jego skomplikowana osobowoæ, nierealnoæ programu, nieszczêliwa mi³oæ, samotnoæ, indywidualizm i nieoparcie siê o si³y masowe. Dlatego
te¿ i Orkan st³umienie rewolucji prze¿y³ jako osobist¹ pora¿kê, bo  jak s¹dzi
Puchalska  rok 1905 by³ na tyle osobliwy, ¿e ka¿dy uczciwy cz³owiek musia³
prze¿yæ go jako problem osobisty, za cech¹ szczególn¹ utworów Orkana z
okolic 1905 jest wszechobecny ton osobistej niejako rozprawy «ja» autorskiego
ze wiatem i ze sob¹ samym12.
Dramat Gorkiego w tym jest wielki, ¿e nie narzuca jakichkolwiek rozwi¹zañ, ale przedstawia doskonale warunki, w jakich mo¿e siê dokonaæ nowe, eksponuje symptomy wyjcia z dna. Natomiast ciekawy i odznaczaj¹cy siê wietn¹
znajomoci¹ ¿ycia, mentalnoci i jêzyka górali gorczañskich dramat-epilog Orkana ukazuje nie tê co trzeba drogê do przemian, dlatego te¿ nie móg³ siê
skoñczyæ pomylnie. Drog¹ t¹ by³a jednostka  Franek Rakoczy, który jak sam
Orkan kocha³ tych, na których losie bardzo mu zale¿a³o, ale mówi¹c s³owami
Drózda: bo dobrze chcia³, choæ se le pomyla³.... Orkan za, podsumowuj¹c
12

M. Puchalska, W³adys³aw Orkan..., s. 437.
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uwag¹ Pigonia: patron ich wszystkich, autor, z bezradn¹ mi³oci¹ sw¹ zeszed³
na samo dno krzywdy cz³owieczej. I tam ju¿ pozosta³13.

Ðåçþìå
Ïðîëîã è ýïèëîã. Î ïüåñàõ Íà äíå Ìàêñèìà Ãîðüêîãî
è Ôðàíåê Ðàêî÷è Âëàäèñëàâà Îðêàíà
Îáà ïðîèçâåäåíèÿ ñîåäèíÿåò îäèí è òîò æå ìåòîä ïðåäñòàâëåíèÿ íèçîâ îáùåñòâà.
È Ãîðüêèé è Îðêàí ïîêàçûâàþò áåäíûõ æèòåëåé íî÷ëåæíîãî äîìà, êîòîðûå íåñìîòðÿ íà
ñâîþ ìàòåðèàëüíóþ íèùåòó, ïðîÿâëÿþò çàèíòåðåñîâàíèå äóõîâíîé æèçíüþ. Ðàçãîâàðèâàþò
î ñâîáîäå, ñóòè ÷åëîâå÷åñòâà è ñìûñëå æèçíè.
Â îáåèõ ïüåñàõ âûñòóïàþò ïîõîæèå ïåðñîíàæè, ñîâïàäàþò îòäåëüíûå ìîòèâû, ñëó÷àè
è ñèòóàöèè. Ðàçíèöû ïîðîæäàåò âðåìÿ, â êîòîðîì âîçíèêëè äðàìû è èõ ëèòåðàòóðíàÿ
ìàíåðà. Ðeàëèñòè÷åñêàÿ äðàìà Íà äíå íàïèñàíà ïåðåä ñîáûòèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ ðåâîëþöèåé
1905 ãîäà, ïîýòîìó öàðèò â íåé àòìîñôåðà îæèäàíèÿ îáùåñòâåííûõ èçìåíåíèé. Îðêàí
ñîçäàë ñâîþ ïîýòè÷åñêóþ, íàïîëîâèíó ñèìâîëèñòñêóþ è íàïîëîâèíó ðåàëèñòè÷åñêóþ äðàìó
ïîñëå 1905 ãîäà. Ïîðàæåíèå ãëàâíîãî ãåðîÿ, íåâîçìîæíîñòü âîïëîòèòü â æèçíü åãî
íàìåðåíèé óëó÷øåíèÿ áûòà ñåëüñêîé áåäíîòû ñâèäåòåëüñòâóþò î êîíöå âñÿêèõ íàäåæä íà
ëó÷øåå áóäóùåå.

Summary
Prologue and epilogue. About arts On the bottom of Maxim Gorki
and Franek Rakoczy of W³adys³aw Orkan
Both of the works unites the same way of exhibition of the people of the margin social. At
Gorki at Orkan are there the poor occupants of the hostel which despite the material fall show the
interest of the matters of the spirit. They speak about freedom, human nature and the sense of the
human existence.
In both arts we were found similar figures convergent situations and events. However the
differences arises the time of writing both works and their literary convention. The realistic drama
On the bottom came into being before the revolution 1905, therefore dominate the atmosphere of
the expectation on changes. Orkan writes his poetical drama, simbolistical  realistic after 1905
year. Through the defeat of main hero and the fiasco of his plans of improvement of life of the
poor shows the end of the hope for better future.

13
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