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Zamiast wstÆpu
Kiedy w 1918 roku Polska odzyskiwaâa niepodlegâoœý, ekspresjonizm
niemiecki wchodziâ w ostatniĊ fazę rozwoju1. Pozostawiâ jednak po sobie
spuœciznę, która przyczyniâa się do rozwoju teatru polskiego, zwâaszcza na
terenach byâego cesarstwa. W pierwszych latach XX wieku odczuwano
w Niemczech wszechogarniajĊcy pesymizm i kryzys wszelakich wartoœci.
Wielu intelektualistów, w tym takůe księůy, krytycznie podchodziâo do dziaâalnoœci Koœcioâa. Krytycyzm ten wyraůaâ się poprzez sekularyzację pewnych motywów biblijnych w utworach dramatycznych zbuntowanego pokolenia. Ekspresjoniœci pragnęli przeciwstawiý oficjalnej instytucji „nowĊ wiarę”, nawiĊzujĊcĊ, ich zdaniem, do prawdziwych ŭródeâ religii. Analogiczny
fenomen moůna zaobserwowaý takůe w Polsce, w której Koœcióâ miaâ solidnĊ pozycję, chociaůby dlatego, ůe postrzegano go jako gâównĊ siâę zwalczajĊcĊ zaborców. W tym kontekœcie interesujĊce moůe byý przestudiowanie
często jawnie antyklerykalnych postaw niektórych polskich ekspresjonistów,
1

A. Wirth, Teatr, jaki mógâby byý, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, s. 200.
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którzy adaptujĊ i przetwarzajĊ okreœlone mity biblijne, tak jak to robili
niemieccy pisarze. Ze wszystkich biblijnych postaci największĊ popularnoœciĊ cieszyâ się Kain. To wâaœnie jego postaý zostanie tu poddana gâębszej
analizie.
Kryzys wartoyci
Pomimo ůe na terenach, gdzie panowaâ ůywioâ germaľski, juů od ostatnich lat XIX wieku szerzyây się apokaliptyczne wizje upadku cywilizacji2,
„rewolucja ekspresjonistyczna chciaâa ocaliý Europę przed katastrofĊ”3.
Polacy nie odczuwali lęku przed wojnĊ i, w konsekwencji, zniszczeniem
starego œwiata, bowiem wierzyli sâusznie, ůe tylko w ten sposób będĊ mogli
odzyskaý upragnionĊ wolnoœý. Jedynie Witkacy wyraůaâ w swojej twórczoœci
katastroficzne obawy przed zaniknięciem uczuý metafizycznych i nastaniem
„bydlęcego âadu uspoâecznionych owadów”. Przywoâanie tutaj nazwiska
autora Tumora mózgowicza nie jest przypadkowe, bowiem w swoich dzieâach
nawiĊzuje on do religii (jednego z rewelatorów uczuý metafizycznych obok
filozofii i sztuki), która, zdaniem pisarza, umarâa, a nawet popeâniâa samobójstwo. Ekspresjoniœci będĊ więc szukaý nowej duchowoœci i nowej religijnoœci, obcej zinstytucjonalizowanemu Koœcioâowi. Z pewnoœciĊ krytyczne
gâosy dotyczĊce religii, pâynĊce od samych teologów, musiaây wpâynĊý na
ich myœlenie o duchowoœci, zwâaszcza w Poznaniu, pochodziây one bowiem
od duchownych niemieckich4. Trudne byây dzieje protestantów w granicach
nowego paľstwa polskiego5, a po II wojnie œwiatowej ich sytuacja nie byâa
lepsza6. W przeciwieľstwie do Koœcioâa rzymskokatolickiego ogólnie ujmowany protestantyzm dopuszczaâ róůne gâosy, które podwaůaây dogmaty,
akceptowano bowiem pewien pluralizm myœli, który nie mógâ byý przyjęty
Podobne wisielcze nastroje panowaây w caâym cesarstwie austro-węgierskim, w którym
wielu pisarzy odczuwaâo nadciĊgajĊcy i nieuchronny rozpad imperium.
3 J. Chalupecký, Ryszard Weiner i ekspresjonizm czeski, przeâ. J. Waczków, „Literatura na
Œwiecie” 1978, nr 12 (92), s. 147.
4 PiszĊc o pograniczu polsko-niemieckim w Poznaľskiem, œwiadomie pomijamy inne
oœrodki ekspresjonistyczne, które dziaâaây w Krakowie czy teů we Lwowie.
5 B. Krebs, Paľstwo, Naród, Koœcióâ. Biskup Juliusz Bursche a spory o protestantyzm w Polsce w latach
1917–1939, Oœrodek Wydawniczy „Augustana”, Bielsko-Biaâa 1998.
6 J. Kâaczkow, Koœcióâ Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975, Wyd. A. Marszaâek, Toruľ 2010.
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przez Watykan7. Po uzyskaniu niezaleůnoœci przez Polskę Koœcióâ katolicki
staraâ się odgrywaý rolę gwaranta niepodlegâoœci i nie mógâ pozwoliý sobie
na podkopywanie wâasnej pozycji. Moůna jednak domniemywaý, ůe krytyka
religii przez samych jej przedstawicieli, która od lat wywoâywaâa ůywe dyskusje w Niemczech (jeszcze Wilhemowskich), musiaâa byý znana w caâej
Wielkopolsce.
Moůna powiedzieý, ůe na poczĊtku XX wieku interesowano się religiĊ
bardziej niů w poprzednim stuleciu – problem duchowoœci staâ się tematem
wielu debat. Próbowano na przykâad dostosowaý œredniowiecznĊ scholastykę do wymagaľ wspóâczesnoœci. Nie chodziâo więc o zwalczanie religii jako
takiej, ale o próbę pogodzenia pozornie sprzecznych idei, które miaây stanowiý podwaliny swoistego synkretyzmu i swego rodzaju modernistycznego
gnostycyzmu. „U podstaw wszystkich tych innowacji i inicjacji kryje się dĊůenie do »unowoczeœnienia« teologii, do wyzwolenia jej z zakrzepâego formalizmu i anachronicznego języka, którym niepodobna przemawiaý do ludzi,
ůyjĊcych w œwiecie marksizmu i egzystencjalizmu”8. Ta atmosfera „agonii
chrzeœcijaľstwa”, by przywoâaý znany tytuâ dzieâa Miguela de Unamuno,
wydawaâa się nie dotyczyý Polski, która cieszyâa się odzyskanĊ wolnoœciĊ.
Niemniej ůywioâ niemiecki byâ wciĊů ůywy w Poznaľskiem i oddziaâywaâ
twórczo na niektórych ekspresjonistów polskich, którzy jednak, po zakoľczeniu dziaâalnoœci „Buntu”, pragnęli nawet odciĊý się od niemieckich wpâywów. Powstaâ wtedy „Zdrój”, w którym Przybyszewski przestrzegaâ przed
bolszewickĊ „Die Aktion”9. Niemniej, na pograniczu trzech kultur: polskiej,
niemieckiej i ůydowskiej, narodziâ się nowy nurt, któremu nie udaâo się zrealizowaý swoich zamierzeľ, podobnie jak pisarzom z grupy Skamander. Byâa to
próba stworzenia polskiego ekspresjonizmu – niepozbawiona jednak pewnych
„obcych” elementów. Dla zachowania chronologii naleůaâoby przyjrzeý się
najpierw „fermentowi”, który rozprzestrzeniaâ się w caâych Niemczech.
Pisaâ o tym juů Emile Durkheim, chcĊc dowieœý, ůe ze względu na obowiĊzujĊce w Koœciele rzymskokatolickim dogmaty w krajach katolickich odsetek samobójstw byâ znacznie
mniejszy niů w paľstwach, w których dominujĊcĊ religiĊ byâ protestantyzm.
8 A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988, s. 27.
9 Próby spolonizowania ekspresjonizmu byây spowodowane naciskiem ze strony opinii publicznej, która rozpoznawaâa juů w samej nazwie elementy semickie i niemieckie. Redakcja
„Zdroju” musiaâa nawet zapewniaý, ůe wœród wspóâpracowników nie byâo Ůydów. Poszukiwano więc polskich korzeni ekspresjonizmu w tradycji romantycznej. Niemniej Jan Stur
precyzowaâ, iů w Polsce istniaây dwa nurty: ekspresjonizm wschodni, prasko-wiedeľski, który
wpâynĊâ na Lwów, oraz ekspresjonizm zachodni, oddziaâujĊcy na Poznaľ (J. Stur, Kasprowicz,
Ůeromski, Berent, Przybyszewski: szczyty, „Zdrój” 1920, t. 12).
7
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Sekularyzacja po niemiecku
Generacja ekspresjonistyczna tworzy w duchu postępujĊcej sekularyzacji,
opartej na dwóch podstawowych przesâankach: z jednej strony „œmierý Boga”, którĊ ogâosiâ Nietzsche, z drugiej zaœ – ostra krytyka religii i skostniaâej
instytucji, jakĊ byâ oficjalny Koœcióâ.
Termin „sekularyzacja” ma róůne znaczenia. Catherine Mazellier-Grünbeck
w swojej ksiĊůce Le Théâtre expressionniste et le sacré powoâuje się na typologię
Heinricha Lübbego, wedâug którego sâowo to moůe byý rozumiane na trzy
sposoby. Najbardziej interesujĊca nas definicja dotyczy konceptu, który
okreœla emancypację myœli naukowej od religii. Odrzuca się w niej prymat
dyskursu eklezjastycznego, jako nieprzystajĊcego do myœli racjonalistycznej.
Wraz z upadkiem transcendencji sekularyzacja przejawia się równieů,
zwâaszcza na poczĊtku XX wieku, wrogoœciĊ wobec Koœcioâa i jego religii,
wypeânionej dogmatami nieprzystajĊcymi do ówczesnych realiów. Proces
sekularyzacji rozpoczyna, zdaniem Heinricha Heinego, sam Luter, a dobiega
ona koľca wraz z materializmem Feuerbacha, który stwierdzaâ, iů esencjĊ
religii jest jej wymiar antropologiczny – Boga pojmowaâ bowiem jako wymysâ czâowieka stworzony na jego podobieľstwo; tak oto Stwórca zostaâ
zdetronizowany przez swoje stworzenie10.
PewnĊ wrogoœý wobec Koœcioâa wyraůajĊ otwarcie literaci, filozofowie,
a nawet sami teolodzy. Zarzuca się klerowi nadmiernĊ dbaâoœý o interesy
materialne, odejœcie od nauki Chrystusa, kupczenie wâadzĊ. Sâynny teolog
Karl Barth nie zawaha się stwierdziý, iů prawdziwĊ esencjĊ ówczesnego Koœcioâa byâ ateizm.
WyraůajĊc niechęý do oficjalnej nauki Koœcioâa, ekspresjoniœci uciekajĊ się
do parodii pewnych motywów zapoůyczonych z Biblii. Ulubionymi tematami
będĊ swobodne transpozycje Apokalipsy i SĊdu Ostatecznego. W pismach
nowego pokolenia znajdujemy nie tylko sarkazm, ale i poszukiwanie prawdziwej religii, tej pierwotnej, dbajĊcej o transcendencję, a nie tylko o dobra
ziemskie – o takĊ teů woâaâ Charles Péguy (wybitny pisarz chrzeœcijaľski),
jeden z bardziej poczytnych w Niemczech poetów francuskich. Niemniej
lwia częœý autorów (wtórowali im w tym teologowie, np. Paul Tillich i Karl
Ekspresjoniœci dĊůyli do nowej duchowej samowystarczalnoœci czâowieka, który ukojenie
mógâ odnaleŭý w ideach komunionizmu czy aktywizmu lub teů w idei Boga rozumianego
jako postulat idealizmu. Ernst Renan miaâ podobne podejœcie filozoficzne, za co zostaâ
oskarůony o podwaůenie najœwiętszych zasad wiary.
10
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Barth) krytykowaâa wynaturzanie przez czâowieka boskiego przekazu i wskazywaâa, inspirujĊc się przede wszystkim Starym Testamentem, na bezwzględnoœý, brutalnoœý czy wręcz sadyzm samego Stwórcy, który bawi się ludŭmi
niczym kukieâkami. W wielu sztukach pojawiajĊ się więc postacie biblijne,
jak na przykâad Saul, Noe czy Kain, a takůe Trójca Œwięta i sam Nazarejczyk, który zresztĊ dla wielu byâ wzorem buntownika, a nie uosobieniem
straůnika broniĊcego praw wybranej kasty spoâecznej.
Postaci te sytuowane sĊ we wspóâczesnoœci, a teksty, z których pochodzĊ,
sĊ intencjonalnie modyfikowane na niekorzyœý wykâadni judeochrzeœcijaľskiej. I tak, często dochodzi do odwrócenia wartoœci. Na przykâad, tradycyjnie przedstawiany jako sympatyczny, Noe w sztuce Ernsta Barlacha Die
Sündflut jest zidiociaâym staruszkiem, który œlepo wykonuje nakazy Boga.
Saul, gâówny bohater dramatu Franza Junga pod tym samym tytuâem, wydaje
się postaciĊ sympatyczniejszĊ niů w Starym Testamencie. Pisarz rehabilituje
w pewnym sensie pierwszego króla Izraela, czyniĊc zeľ ofiarę losu czâowieczego, zgotowanego mu przez samego Boga, deprecjonujĊc tym samym
bohaterstwo Dawida, który przedstawiony zostaâ jako prymitywny rzezimieszek. DuůĊ popularnoœciĊ cieszy się teů postaý Kaina, o czym œwiadczĊ nie
tylko poœwięcone mu sztuki, ale i periodyki: wspomnieý tu wypada chociaůby anarchistycznĊ gazetę „Kain. Zeitschrift für Menschlichkeit” (1911–1919),
wydawanĊ przez Ericha Mühsama, i „Kain-Kalender”, tworzony w latach
1912–1913 przez tego samego wydawcę – do postaci Kaina szerzej powrócimy jeszcze w dalszej częœci niniejszych rozwaůaľ.
W wielu niemieckich sztukach odnajdujemy jawne odniesienia do paradygmatu religijnego, nawet jeœli nie zawsze sĊ one uœwiadomione, jak
w sztuce Barlacha Der tote Tag, którĊ moůna zinterpretowaý jako fantazję na
temat Niepokalanego Poczęcia Najœwiętszej Maryi Panny. Kiedy Kokoschka
w Der Brennende Dornbusch wyobraůa sobie krzew gorejĊcy, nie myœli o obecnoœci w nim Boga, lecz o antagonizmach zwiĊzanych z walkĊ pâci. Yvan
Gool oœmiesza postaý zaczerpniętĊ z Biblii w Methusalem oder der ewige Burger.
Wielu autorów stylizuje swój język na dyskurs biblijny (Johannes R. Becher,
Georg Kaiser), stosuje symbolikę chrzeœcijaľskĊ, często przeksztaâcajĊc jej
pierwotny sens. Na przykâad w Mieszczanach z Calais, Die Koralle czy w dramacie Od poranka do póânocy krzyů nie oznacza dla bohatera wyzwolenia, tylko
zwykâĊ œmierý, podobnie jak w utworze Die Wandlung Ernsta Tollera. Parodia będzie chwytem stosowanym, by przypuœciý atak na chrzeœcijaľstwo.
Kaiser, na przykâad, oœmieszy scenę Ostatniej Wieczerzy w Mieszczanach
z Calais. Protagonista dramatu, Eustache de Saint-Pierre, niczym Chrystus
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dzieli się podczas kolacji przyjemnoœciami ziemskimi ze swoimi wspóâbiesiadnikami – wszak wie, ůe po jego œmierci nie ma ůadnego raju, a dusza
wraz z ciaâem umiera, naleůy więc nacieszyý się wykwintnymi potrawami
przed niechybnĊ œmierciĊ. To ewidentnie uderzaâo w samo pojęcie Eucharystii.
W innym utworze tego samego autora (Od poranka do póânocy) uczestniczymy
w scenie zbiorowej w hali Armii Zbawienia, gdzie zebrani, w pompatyczny
sposób, kolejno wyjawiajĊ swoje grzechy. Wszyscy wydajĊ się skruszeni
i gotowi do naprawienia niegodziwoœci, ale kiedy kasjer, gâówny bohater,
rzuca skradzione przez siebie pieniĊdze, wszyscy zapominajĊ o swych przewinach i przeœcigajĊ się, by schwytaý jak najwięcej banknotów. Czasami
sekularyzacja przejawia się równieů w bezpardonowej krytyce kleru, jak
u Hermanna Essiga w Schweinepriester, w której tytuâowemu „œwiľskiemu
księdzu” bardziej zaleůy na przyjemnoœciach cielesnych niů duchowych.
Zůyty jest bardzo ze swojĊ œwiniĊ MiszĊ (podobnie jak z pomocĊ domowĊ
HellĊ). Pewnego dnia decyduje się jednak poderůnĊý gardâo zwierzęciu. Akt
ten, jego zdaniem, pozwoli obmyý wszystkich mieszkaľców Miesbach
z wszelakich grzechów – nie sposób się w tym nie dopatrzeý parodii Męki
Paľskiej. Ramy tego artykuâu nie pozwalajĊ na przedstawienie wszystkich
sztuk ekspresjonistów niemieckich, którzy w bardziej lub mniej nieprzejednany sposób rozprawiajĊ się z religiĊ i jej gâosicielami.
Sekularyzacja po polsku
Sekularyzacji w Polsce równieů towarzyszyây poszukiwania nowej duchowoœci. Jeszcze przed 1914 rokiem niektórzy awangardyœci gotowi byli przyjĊý „nowĊ wiarę”. Œwiadczy o tym artykuâ autorstwa Zbigniewa Pronaszki,
w którym umieszcza on motto ze Sâowackiego: „Wszystko przez Ducha i dla
Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje”11 – staâo się ono
póŭniej gâównym hasâem „Zdroju”. Jerzy Hulewicz zaœ, w przepeânionym
filozofiĊ indyjskĊ dyskursie, stwierdza, ůe „nieprzeparte poůĊdanie zlania się
Ducha z Absolutem w ůywej formie – oto ekspresjonizm”12. To woâanie
o nowĊ duchowoœý pokrywa się z poszukiwaniami niemieckich ekspresjonistów, by wymieniý tylko Hermanna Bahra, który preferuje sztukę „ufajĊcĊ
oku ducha”. Mnoůyý by moůna liczne cytaty wyraůajĊce chęý uwolnienia się
11
12

Z. Pronaszko, Przed wielkim Jutrem, „Rydwan” 1914, styczeľ–luty.
J. Hulewicz, My. Panu St. S.W.T. W odpowiedzi, „Zdrój” 1918, t. 5, z. 5–6, s. 164.
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artysty z okowów materializmu, bowiem ekspresjonizm byâ czymœ więcej niů
tylko kierunkiem artystycznym. „Zmiany w sztuce sĊ […] odbiciem czegoœ
gâębszego, mianowicie œwiatopoglĊdu, nowego stosunku czâowieka do œwiata”13. Szukano więc ducha w sztuce, ale i poprzez sztukę ekspresjoniœci pragnęli odnaleŭý swego rodzaju nowĊ filozofię, nowĊ religię. Te tendencje,
zapoczĊtkowane w Niemczech, w Polsce równieů trafiây na podatny grunt.
W dramacie będĊ się one przejawiaây patetycznym tonem, oskarůycielskim
krzykiem, ůarliwymi tyradami, bowiem dominantami nurtu ekspresjonistycznego w teatrze sĊ między innymi moralizm, „antyinstytucjonalna, buntownicza
religijnoœý, »przywódczy« indywidualizm, forma misteryjna lub moralitetowa”14. Wielu autorów będzie nawiĊzywaâo do Biblii, jak i innych motywów
zwiĊzanych z religiĊ, i – podobnie jak ich niemieccy poprzednicy – dekonstruowaâo je lub odczytywaâo na nowo, nadajĊc dawnym tekstom (mitom)
zupeânie nowe znaczenie. W tym miejscu moůna pokusiý się jedynie o zwięzâe przedstawienie wybranych dramatów, by juů na tej podstawie moůna
byâo zorientowaý się, jak bliskie byây tematycznie utworom Niemców.
Emil Zegadâowicz, autor cyklu poetyckiego Przyjdŭ Królestwo Twoje, chętnie
sięgaâ do tradycji religijnej, by uwypukliý swój dwojaki stosunek do Boga
i podkreœliý aspekt etyczny egzystencji ludzkiej, bowiem „to on, a nie moralne nakazy wynikajĊce z religii, sprawia, ůe obecna jest w czâowieku chęý
naprawy œwiata, wyraůajĊca się w tendencjach aktywistycznych i komunionistycznych”15. SwojĊ ekspresjonistycznĊ irreligię opisuje w dramacie Nawiedzeni z podtytuâem Misterium balladowe, w którym gâówny bohater umiera
„w zastępstwie ukrzyůowanego Chrystusa”16. W Wigilii, utworze majĊcym
prezentowaý program ekspresjonistyczny, pojawia się wiele postaci biblijnych.
Natomiast Karol Hubert Rostworowski pisze Straszne dzieci, sztukę, w której
oůywajĊ lalki – to one będĊ odgrywaý dzieje ludzkoœci, od stworzenia œwiata
po SĊd Ostateczny. W Miâosierdziu zaœ, zamiast Chrystusa, ukrzyůowane
zostaje tytuâowe, alegoryczne Miâosierdzie. Inny dramaturg zwiĊzany z ekspresjonizmem – Ludwik Hieronim Morstin – tworzy Œwiętego, zmodernizowanĊ wersję misterium œredniowiecznego, opisujĊcego ůycie buntownika,
który przeciwstawiaâ się oficjalnej religii (czyniâ to w stylu franciszkaľskim).
E. Kuŭma, Z problemów œwiadomoœci literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce, Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1976, s. 26.
14 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2002, s. 390.
15 K. Szewczyk-Haake, Poezja Emila Zegadâowicza wobec œwiatopoglĊdowego i estetycznego projektu
ekspresjonizmu, Wyd. Universitas, Kraków 2008, s. 61–62.
16 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne…, s. 393.
13
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W duchu ogólnego komunionizmu pisaâ Antoni Sâonimski. Jego utopijny
utwór Wieůa Babel miaâ byý wyrazem wiary w braterstwo międzyludzkie.
W Ecce homo Ewy Szelburg-Zarembiny Chrystus powraca w XX wieku, powtarzajĊc swojĊ mękę, œmierý i zmartwychwstanie. Poprzez swojĊ ofiarę
gâówny bohater staje się symbolem prawdziwej religii.
Takůe Jerzy Hulewicz, najwaůniejszy pisarz tej epoki, podejmuje tematykę
religijnĊ w iœcie ekspresjonistyczny sposób: w Bolesâawie Œmiaâym czy Arunie
znów mowa będzie o przyjœciu Chrystusa na œwiat; Joachim Achim to historia
XVI-wiecznego alchemika, który pada ofiarĊ przeœladowania ze strony Koœcioâa – byâa to bodaj najbardziej antyklerykalna sztuka tamtej epoki. Niemniej to Kain Hulewicza staâ się sztandarowĊ sztukĊ pokolenia szukajĊcego
dla siebie nowej duchowoœci. Z tego powodu, w kontekœcie naszych rozwaůaľ, naleůy jej poœwięciý nieco więcej czasu.
Casus Kaina
Cóů mogâo fascynowaý ekspresjonistów w tej niezbyt pozytywnej postaci,
która miaâa na rękach krew wâasnego brata? Biblijny Kain17 byâ oraczem,
podczas gdy jego brat, Abel, pasâ owce. Obaj mieli zâoůyý Bogu odpowiedniĊ ofiarę, stosownĊ do swych zajęý. Kain ofiarowaâ pâody ziemi, Abel zaœ
zwierzęta ze swej trzody. Nie kaůda ofiara byâa jednak miâa Bogu, który
wybraâ i przyjĊâ jedynie dar Abla, nie wejrzaâ na ofiarę Kaina. Trudno zrozumieý przyczyny decyzji Stwórcy, Biblia na ten temat milczy. Kain wpadâ
w gniew, gdyů nie mógâ pojĊý, dlaczego Bóg przyjĊâ tylko dar brata, podczas
gdy jego dary równieů zâoůone byây w dobrej wierze. Po kâótni z bratem,
bardzo rozgniewany, rzuciâ się na Abla i zabiâ go. Bóg skazaâ wtedy bratoWokóâ postaci Kaina narosây przez wieki tysiĊce rozmaitych interpretacji. Staâ się punktem
wyjœcia wielu utworów literackich. Najczęœciej, jak Victor Hugo w La Légende des siècles, pisarze
starali się wiernie odwzorowaý biblijnĊ opowieœý. Wraz z pojawieniem się kryzysu (poczĊtek XX
wieku), który zapoczĊtkowaâ, jak napisze Nietzsche, „dekadencję fizjologicznĊ Europy”,
a póŭniej, jak powie Ionesco, „pustkę ontologicznĊ”, wszystkie wartoœci naukowe i religijne legây
w gruzach, a czâowiek zostaâ pozbawiony jakiegokolwiek punktu odniesienia. Nawet jego integralnoœý psychiczna okazaâa się jedynie chwiejnym konstruktem, wymyœlonym na uůytek rozumu. W tych czasach postępujĊcego relatywizmu postaý Kaina nabraâa zupeânie nowej jakoœci.
Najchętniej nawiĊzywali do niej ekspresjoniœci, którzy odkryli w pierwowzorze biblijnym zalĊůki
Nowego Czâowieka, o którego walczyli, i to w momencie, kiedy Ewangelia zostaâa odarta ze
swego przekazu miâoœci i nie byâa juů noœnikiem wartoœci transcendentalnych.
17
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bójcę na wiecznĊ tuâaczkę i, by uczyniý karę straszniejszĊ, zabroniâ komukolwiek podnieœý na niego rękę.
Tak przedstawiona historia mordu w ciĊgu tysięcy lat znalazâa liczne interpretacje, opowieœý odczytywano na wiele sposobów18. Niektórzy dopatrywali się w niej echa konfliktów, jakie w zamierzchâych czasach wybuchaây między koczowniczymi ludami pasterskimi a ludnoœciĊ prowadzĊcĊ osiadây tryb
ůycia, która poœwięciâa się rolnictwu19. Inni zaœ widzieli w historii Kaina
i Abla rywalizację o względy kobiet20, co w przedziwny sposób zostaâo poâĊczone takůe z ojcobójstwem; wszak spór między ojcem a synem byâ często
wykorzystywany w dramacie ekspresjonistycznym21.
Legenda Kaina cieszy się wielkĊ popularnoœciĊ w romantyzmie, kiedy to,
jak w przypadku dramatu Byrona, mamy do czynienia z lucyferycznym znamieniem tej postaci, która staje się nowoczesnym Prometeuszem. Skazany
jest on na cierpienie i bunt, mierzy się z Bogiem, odwoâujĊc się wâaœnie do
boskich wzorców: miâoœci, nienawiœci i zbrodni, bo czyů Bogu nie byâa miâa
krwawa ofiara? Czyů nie upajaâ się woniĊ palonego ciaâa? Autorzy ekspresjonistyczni zadawali sobie pytanie o naturę bratobójcy i zastanawiali się, czy
zâo tkwi rzeczywiœcie jedynie w Piekle. Tak Kain-Szatan pojawi się w utworach
dekadentów, jak chociaůby u Przybyszewskiego (Szlakiem Kaina, Pierwsza
pieœľ „Cherubina”), który kaůe protagoniœcie wĊtpiý, czy Szatan jest naprawdę
Szatanem, a Bóg Bogiem – następuje tu zupeâne odwrócenie wartoœci, charakterystyczne dla œwiata moralnego rozdarcia i zawodnych dróg odkupienia.
Nic nie jest juů pewne poza niepewnoœciĊ.
Zabójca Abla jest burzycielem norm, szablonów, uosobieniem idei wiecznego rewolucjonisty ducha, przeciwstawiajĊcego się zewnętrznej formie.
„Jako postaý obarczona jednoznacznym piętnem, potępiona powszechnie,
odrzucona poza spoâecznoœý, uznana za uosobienie zâa, haľby, nadawaâa się
tym bardziej do rewizji przyjętych pojęý”22. Nowa interpretacja tego motywu
czyniâa z Kaina znak, synonim okreœlonej postawy wobec losu, wobec ůycia,
nabierajĊcy przy tym wymiaru uniwersalnego.
Friedrich Koffka, autor dzisiaj zupeânie zapomniany, który byâ, zdaniem
Herberta Iheringa, „dramatycznĊ nadziejĊ” teatru ekspresjonistycznego,
J. Ratajczak, Zagasây „brzask epoki”. Szkice z dziejów czasopisma „Zdrój” 1917–1922, Wyd.
Poznaľskie, Poznaľ 1980, s. 253.
19 Z. Kosidowski, Opowieœci biblijne, Wyd. Iskry, Warszawa, 1967, s. 23.
20 A. Sandauer, Bóg, Szatan, Mesjasz i…?, Wyd. Literackie, Kraków 1977, s. 203–205.
21 L. Richard, L’Expressionnisme, Somogy, Paris 1993.
22 J. Ratajczak, Zagasây „brzask epoki”…, s. 259.
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napisaâ kilka sztuk, w których występujĊ postacie biblijne, takie jak Dawid
czy Kain. Ten ostatni, inaczej niů w tradycji bliblijnej, jest postaciĊ nad wyraz pozytywnĊ, pomimo aktu mordu, który jednak – trzeba to podkreœliý –
byâ przez ekspresjonistów postrzegany jako akt li tylko symboliczny (podobnie rzecz się miaâa z alegorycznymi zabójstwami ojców, dokonywanymi
przez synów, czy teů, choý rzadziej, matek padajĊcych ofiarĊ swoich beniaminków). Autor przedstawia go jako buntownika, sprzeciwiajĊcego się niesprawiedliwym prawom boskim, którym stawia czoâa. Jest wyrzutkiem,
przeklętym, ale zarazem postaciĊ o wyjĊtkowej wraůliwoœci, czâowiekiem,
który, doprowadzony do ostatecznoœci, zabija brata, wyrzuciwszy mu wczeœniej cynizm. Kain wypomina bratu, ůe ten zgniótâ niewinny, piękny kwiat.
Dostrzega w tym akcie zniszczenie piękna przez pragmatyzm czy „zdrowy
rozsĊdek”, który reprezentuje Abel. Choý to ten ostatni przeszedâ do tradycji
jako męczennik, Koffka odwraca role i rysuje portret Kaina jako odrzuconego przez okrutne spoâeczeľstwo, które, niczym bezmyœlna masa, poddaje się
woli wymyœlonego przez siebie Boga, zapominajĊc przy tym o wyůszych
uczuciach duchowych, potencjalnie istniejĊcych w kaůdym czâowieku. Jak to
często bywaâo w teatrze ekspresjonistycznym, Kain personifikuje caâe mâode
pokolenie wyrzutków spoâecznych, skazanych na samotnoœý, którzy jednak
w tej samotnoœci odkrywajĊ bunt przeciw zmurszaâym wartoœciom, niezgodę
na zakâamany œwiat23. Ten swoisty „kainizm” zdziera maski myœlĊcym „poprawnie” i pokazuje ich jako pozbawionych „Dusz”, o które niemieckie
mâode pokolenie walczyâo pod sztandarami ekspresjonizmu. ParafrazujĊc
œwiętego Augustyna z Paľstwa Boůego, Abel jest typem czâowieka ziemskiego,
a Kain, chociaů nie jest czâowiekiem typu boůego, pozostaje jednostkĊ uduchowionĊ, swoistym modernistycznym prorokiem nowej wiary. Koffka
w swym dramacie, odrzucajĊc utarte formuây, zachowaâ typowo ekspresjonistyczny poetycki język, nie moůna jednak w tym wypadku mówiý o egzaltacji, raczej o wzniosâoœci. Ta retoryka byâa zresztĊ zapoůyczona z czasów
romantycznych, kiedy to samotnik krzyczaâ, by wyraziý swój ból istnienia.
Ekspresjoniœci wydajĊ się inspirowaý utworem Byrona opublikowanym
w 1822 roku zwâaszcza w kreacji Kaina, którego postaý symbolizuje niezgodę na boskie prawa, uwaůane nie tylko za niesprawiedliwe, ale i absurdalne.
W Niemczech znano równieů poemat Abel i Kain (sekcja Révolte w zbiorze
Kwiaty zâa), autorstwa uwielbianego przez ekspresjonistów Charles’a BaudeBuntowi mâodej generacji niemieckiej Walter Sokel poœwięca siódmy rozdziaâ swojej
znanej ksiĊůki The Writer in Extremis. Expressionism in Twentieth-Century German Literature, Stanford University Press, Stanford, California 1959, s. 164–191.
23
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laire’a, w którym odrzuceni powstajĊ z klęczek, udajĊ się do nieba, by przepędziý z niego raz na zawsze Boga i jego popleczników. Do tej tradycji będzie
równieů nawiĊzywaâ Jerzy Hulewicz.
Autor Ego eimi konstruuje akcję dramatu wokóâ trzech „zjaw”, wizji z pogranicza snu i jawy. Pierwsza poœwięcona jest konfliktowi między pierwszymi braými. Otóů Abel ůĊda, aby Kain zâoůyâ ofiarę na oâtarzu, by wyraziý
swojĊ wiarę w Boga. Ten drugi wydaje się nie rozumieý tego ůĊdania, poniewaů w skrytoœci serca ustawicznie modli się i oddaje czeœý Panu,
a wszechmogĊcemu Bogu nie sĊ potrzebne zewnętrzne znaki, bo to dusza
jest jego mieszkaniem. Od razu widaý, ůe Hulewicz ucieka się do typizacji
postaci, które nie sĊ bohaterami z krwi i koœci, tylko inkarnacjami pewnych
idei. ŒcierajĊ się tu dwa œwiaty: Kain, który nosi Boga w sobie, oraz Abel,
któremu potrzebne sĊ znaki, aby obnosiý się ze swojĊ wiarĊ, ale nie przed
Bogiem, tylko przed gromadĊ, przed innymi ludŭmi. Dlatego Kain nie musi
wynosiý się ze swoim duchem, podczas gdy jego brat niby-ducha na goœciniec wynosi. W konstrukcji postaci Abla „wyczuwalna [jest] krytyka sformalizowanego Koœcioâa, który nie tylko faworyzuje religijnoœý zewnętrznĊ, lecz
buduje na niej caâĊ obrzędowoœý, wypierajĊcĊ skutecznie ůycie duchowe,
kontemplację oraz bezpoœredni i immanentny kontakt z Duchem”24. To
wâaœnie religijnoœý na pokaz Hulewicz krytykuje, ganiĊc Abla za szukanie
Boga poza samym sobĊ, jak gdyby wszelakie znaki jego obecnoœci miaây
pochodziý z zewnĊtrz. Abel grzeszy pychĊ, poniewaů uznaje dym unoszĊcy
się do góry za znak przyjęcia przez Boga jego ofiary. Kain ma Boga w sobie,
co czyni go, przywoâajmy tu sâawny tekst programowy Paula Kornfelda,
czâowiekiem duchowym, Abel zaœ reprezentuje czâowieka psychologicznego. Przypomnijmy: „czâowiek psychologiczny” postrzegany jest na zewnĊtrz
i jako taki poddawany jest naukowej analizie, tymczasem „czâowiek duchowy” odczuwalny jest od wewnĊtrz, w swojej niepowtarzalnej wyjĊtkowoœci25.
Moůna więc tu mówiý za Martinem Heideggerem, ůe Kain mieœci się w obrębie egzystencji autentycznej, podczas gdy ůywot jego brata wpisuje się
w egzystencję nieautentycznĊ26. Dlatego teů mamy tutaj do czynienia, jak
zwykle w teatrze ekspresjonistycznym, z mordem symbolicznym, który pokazuje zwycięstwo ducha (Kaina) nad materiĊ (Abel). Symbolika mordu
J. Ratajczak, Zagasây „brzask epoki”…, s. 262.
P. Kornfeld, Czâowiek duchowy i czâowiek psychologiczny, przeâ. A. Choiľska, K. Choiľski,
E. Radziwiââowa, w: D. Bablet, J. Jacquot, red., Ekspresjonizm w teatrze europejskim, PIW, Warszawa 1983, s. 253–273.
26 W. Sokel, Estetyka ekspresjonizmu, „PrzeglĊd Humanistyczny” 1962, nr 6, s. 98.
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w tej sztuce idzie nawet dalej – Abel nie jest oddzielnĊ postaciĊ, lecz jednĊ
z instancji psychicznych obecnych w kaůdym czâowieku, podobnie jak Kain.
Toteů Kain-Czâowiek tak naprawdę pozbywa się w tym znaczĊcym geœcie
swojej gnuœnej i oportunistycznej natury na rzecz jednostkowego, bo tylko
taki wydaje się moůliwy, rozwoju duchowego. Sztuka ta jest więc wyrazem
poszukiwaľ generacji mâodych zbuntowanych, którzy pragnęli dojœý do
duchowej samowystarczalnoœci.
ZakoÍczenie
Zwróýmy uwagę na fakt, ůe pomimo chęci odrzucenia przez pewnych pisarzy i artystów zwiĊzanych ze „Zdrojem” ůywioâu niemieckiego i stworzenia oryginalnej, polskiej drogi rozwoju ekspresjonizmu, wielu z nich jednak
przyœwiecaâa ta sama myœl o odrodzeniu duchowym i moralnym spoâeczeľstwa, do którego dĊůyli równieů twórcy nad SprewĊ. Idea ta wyrastaâa nie
tylko ze wstrzĊsajĊcych doœwiadczeľ I wojny œwiatowej, ale i z ogólnego
kryzysu wartoœci duchowych, które byây bliskie sercom ekspresjonistów.
Dlatego teů celem ich ataku w obu graniczĊcych ze sobĊ krajach byâa instytucja Koœcioâa, która miaâa coraz mniej wspólnego z duchowoœciĊ, a coraz
bardziej kojarzyâa się z chciwym gromadzeniem dóbr doczesnych. Ekspresjoniœci w swej walce przeciw strukturom eklezjalnym paradoksalnie pragnęli
obroniý duchowoœý, której (nie mniej paradoksalnie) mieli byý pozbawieni
sami duchowni. Poprzez wykorzystywanie róůnych mitów biblijnych pisarze
pragnęli odkryý na nowo zapomnianĊ religię, wolnĊ od bezdusznych dogmatów, burzliwĊ, rewolucyjnĊ wręcz, która mogâaby odnowiý oblicze ziemi.
Utwory dramatyczne, które zostaây napisane w tamtych czasach, odzwierciedlajĊ panujĊcĊ wówczas atmosferę gâodu religijnoœci. Tak w Niemczech,
jak i w Polsce wierzono, iů ideaâ ten moůe się ziœciý dla dobra caâego czâowieczeľstwa. Nie sposób byâo przedstawiý tu wszystkich dzieâ, w których
sekularyzacja oznaczaâa poszukiwanie nowych wartoœci, a nie ich odrzucenie. Krótka charakterystyka najbardziej reprezentatywnych dramatów pozwoliâa wykazaý, ůe na pograniczu polsko-niemieckim twórcy myœleli podobnie. Warto byâo jednak zatrzymaý się dâuůej nad jednym bohaterem,
ulubionym zresztĊ przez ekspresjonistów, który staâ się symbolem walki
o „nowĊ religię”. Byâ nim Kain, a jego historia stanowiâa wręcz emblemat
walki o czâowieka duchowego. Postaý Kaina, którĊ zarysowali Hulewicz
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i Koffka, jest ilustracjĊ tych duchowych poszukiwaľ, tak dla pokolenia ekspresjonistów polskich, jak i niemieckich. Porównanie losów biblijnego bratobójcy
w wersji niemieckiej i polskiej pokazuje nam, jak toůsame byây dĊůenia owej
generacji.
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On the borders of cultures:
Polish expressionist theater and the secularization of biblical motives
When in 1918 Poland was regaining independence, the German expressionism was entering
its last stage of development. It left, however, heritage that contributed to the growth of
Polish theatre especially on the former territory of the defeated empire. It was already in the
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early years of the 20th century that the omnipresent pessimism and the crisis of values were
to be observed in Germany. Many artists and also priests themselves approached critically the
teaching of the Church, which was verbalized in the secularization of certain biblical motifs
in dramas written by the rebellious generation. Expressionists wanted to juxtapose the official
institution with a new faith that, in their opinion, referred to the genuine sources of religion.
A similar phenomenon can also be observed in Poland, where the Church held a strong
position, one of the reasons being that it had always been perceived as the centre of the
“Polishness”. It, therefore, seems irresistibly interesting to study the outright anticlerical
attitudes of some Polish expressionists, who would adapt and convert some biblical myths in
their own manner just like the German writers did.
Keywords: expressionism, Polish theater, Jerzy Hulewicz, biblical motives, secularization

