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Na pograniczu kultur: polski teatr ekspresjonistyczny  
a sekularyzacja motywów biblijnych 

– BÓG z zamiarem mi osnym 
idzie do cz owieka – 
a cz owiek pe en z o ci 
od BOGA ucieka 

E m i l  Z e g a d o w i c z  

Zamiast wst pu 

Kiedy w 1918 roku Polska odzyskiwa a niepodleg o , ekspresjonizm 
niemiecki wchodzi  w ostatni  faz  rozwoju1. Pozostawi  jednak po sobie 
spu cizn , która przyczyni a si  do rozwoju teatru polskiego, zw aszcza na 
terenach by ego cesarstwa. W pierwszych latach XX wieku odczuwano 
w Niemczech wszechogarniaj cy pesymizm i kryzys wszelakich warto ci. 
Wielu intelektualistów, w tym tak e ksi y, krytycznie podchodzi o do dzia-
alno ci Ko cio a. Krytycyzm ten wyra a  si  poprzez sekularyzacj  pew-

nych motywów biblijnych w utworach dramatycznych zbuntowanego poko-
lenia. Ekspresjoni ci pragn li przeciwstawi  oficjalnej instytucji „now  wia-
r ”, nawi zuj c , ich zdaniem, do prawdziwych róde  religii. Analogiczny 
fenomen mo na zaobserwowa  tak e w Polsce, w której Ko ció  mia  so-
lidn  pozycj , chocia by dlatego, e postrzegano go jako g ówn  si  zwal-
czaj c  zaborców. W tym kontek cie interesuj ce mo e by  przestudiowanie 
cz sto jawnie antyklerykalnych postaw niektórych polskich ekspresjonistów, 
                                                           

1 A. Wirth, Teatr, jaki móg by by , Ksi garnia Akademicka, Kraków 2002, s. 200. 
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którzy adaptuj  i przetwarzaj  okre lone mity biblijne, tak jak to robili 
niemieccy pisarze. Ze wszystkich biblijnych postaci najwi ksz  popularno-
ci  cieszy  si  Kain. To w a nie jego posta  zostanie tu poddana g bszej 

analizie. 

Kryzys warto ci 

Pomimo e na terenach, gdzie panowa  ywio  germa ski, ju  od ostat-
nich lat XIX wieku szerzy y si  apokaliptyczne wizje upadku cywilizacji2, 
„rewolucja ekspresjonistyczna chcia a ocali  Europ  przed katastrof ”3. 
Polacy nie odczuwali l ku przed wojn  i, w konsekwencji, zniszczeniem 
starego wiata, bowiem wierzyli s usznie, e tylko w ten sposób b d  mogli 
odzyska  upragnion  wolno . Jedynie Witkacy wyra a  w swojej twórczo ci 
katastroficzne obawy przed zanikni ciem uczu  metafizycznych i nastaniem 
„bydl cego adu uspo ecznionych owadów”. Przywo anie tutaj nazwiska 
autora Tumora mózgowicza nie jest przypadkowe, bowiem w swoich dzie ach 
nawi zuje on do religii (jednego z rewelatorów uczu  metafizycznych obok 
filozofii i sztuki), która, zdaniem pisarza, umar a, a nawet pope ni a samo-
bójstwo. Ekspresjoni ci b d  wi c szuka  nowej duchowo ci i nowej religij-
no ci, obcej zinstytucjonalizowanemu Ko cio owi. Z pewno ci  krytyczne 
g osy dotycz ce religii, p yn ce od samych teologów, musia y wp yn  na 
ich my lenie o duchowo ci, zw aszcza w Poznaniu, pochodzi y one bowiem 
od duchownych niemieckich4. Trudne by y dzieje protestantów w granicach 
nowego pa stwa polskiego5, a po II wojnie wiatowej ich sytuacja nie by a 
lepsza6. W przeciwie stwie do Ko cio a rzymskokatolickiego ogólnie ujmo-
wany protestantyzm dopuszcza  ró ne g osy, które podwa a y dogmaty, 
akceptowano bowiem pewien pluralizm my li, który nie móg  by  przyj ty 
                                                           

2 Podobne wisielcze nastroje panowa y w ca ym cesarstwie austro-w gierskim, w którym 
wielu pisarzy odczuwa o nadci gaj cy i nieuchronny rozpad imperium.  

3 J. Chalupecký, Ryszard Weiner i ekspresjonizm czeski, prze . J. Waczków, „Literatura na 
wiecie” 1978, nr 12 (92), s. 147. 

4 Pisz c o pograniczu polsko-niemieckim w Pozna skiem, wiadomie pomijamy inne 
o rodki ekspresjonistyczne, które dzia a y w Krakowie czy te  we Lwowie.  

5 B. Krebs, Pa stwo, Naród, Ko ció . Biskup Juliusz Bursche a spory o protestantyzm w Polsce w latach 

1917–1939, O rodek Wydawniczy „Augustana”, Bielsko-Bia a 1998. 
6 J. K aczkow, Ko ció  Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975, Wyd. A. Marsza-

ek, Toru  2010. 
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przez Watykan7. Po uzyskaniu niezale no ci przez Polsk  Ko ció  katolicki 
stara  si  odgrywa  rol  gwaranta niepodleg o ci i nie móg  pozwoli  sobie 
na podkopywanie w asnej pozycji. Mo na jednak domniemywa , e krytyka 
religii przez samych jej przedstawicieli, która od lat wywo ywa a ywe dys-
kusje w Niemczech (jeszcze Wilhemowskich), musia a by  znana w ca ej 
Wielkopolsce. 

Mo na powiedzie , e na pocz tku XX wieku interesowano si  religi  
bardziej ni  w poprzednim stuleciu – problem duchowo ci sta  si  tematem 
wielu debat. Próbowano na przyk ad dostosowa  redniowieczn  scholasty-
k  do wymaga  wspó czesno ci. Nie chodzi o wi c o zwalczanie religii jako 
takiej, ale o prób  pogodzenia pozornie sprzecznych idei, które mia y sta-
nowi  podwaliny swoistego synkretyzmu i swego rodzaju modernistycznego 
gnostycyzmu. „U podstaw wszystkich tych innowacji i inicjacji kryje si  d e-
nie do »unowocze nienia« teologii, do wyzwolenia jej z zakrzep ego formali-
zmu i anachronicznego j zyka, którym niepodobna przemawia  do ludzi, 
yj cych w wiecie marksizmu i egzystencjalizmu”8. Ta atmosfera „agonii 

chrze cija stwa”, by przywo a  znany tytu  dzie a Miguela de Unamuno, 
wydawa a si  nie dotyczy  Polski, która cieszy a si  odzyskan  wolno ci . 
Niemniej ywio  niemiecki by  wci  ywy w Pozna skiem i oddzia ywa  
twórczo na niektórych ekspresjonistów polskich, którzy jednak, po zako -
czeniu dzia alno ci „Buntu”, pragn li nawet odci  si  od niemieckich wp y-
wów. Powsta  wtedy „Zdrój”, w którym Przybyszewski przestrzega  przed 
bolszewick  „Die Aktion”9. Niemniej, na pograniczu trzech kultur: polskiej, 
niemieckiej i ydowskiej, narodzi  si  nowy nurt, któremu nie uda o si  zreali-
zowa  swoich zamierze , podobnie jak pisarzom z grupy Skamander. By a to 
próba stworzenia polskiego ekspresjonizmu – niepozbawiona jednak pewnych 
„obcych” elementów. Dla zachowania chronologii nale a oby przyjrze  si  
najpierw „fermentowi”, który rozprzestrzenia  si  w ca ych Niemczech. 

                                                           

7 Pisa  o tym ju  Emile Durkheim, chc c dowie , e ze wzgl du na obowi zuj ce w Ko-
ciele rzymskokatolickim dogmaty w krajach katolickich odsetek samobójstw by  znacznie 

mniejszy ni  w pa stwach, w których dominuj c  religi  by  protestantyzm. 
8 A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988, s. 27. 
9 Próby spolonizowania ekspresjonizmu by y spowodowane naciskiem ze strony opinii pu-

blicznej, która rozpoznawa a ju  w samej nazwie elementy semickie i niemieckie. Redakcja 
„Zdroju” musia a nawet zapewnia , e w ród wspó pracowników nie by o ydów. Poszuki-
wano wi c polskich korzeni ekspresjonizmu w tradycji romantycznej. Niemniej Jan Stur 
precyzowa , i  w Polsce istnia y dwa nurty: ekspresjonizm wschodni, prasko-wiede ski, który 
wp yn  na Lwów, oraz ekspresjonizm zachodni, oddzia uj cy na Pozna  (J. Stur, Kasprowicz, 

eromski, Berent, Przybyszewski: szczyty, „Zdrój” 1920, t. 12). 
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Sekularyzacja po niemiecku 

Generacja ekspresjonistyczna tworzy w duchu post puj cej sekularyzacji, 
opartej na dwóch podstawowych przes ankach: z jednej strony „ mier  Bo-
ga”, któr  og osi  Nietzsche, z drugiej za  – ostra krytyka religii i skostnia ej 
instytucji, jak  by  oficjalny Ko ció . 

Termin „sekularyzacja” ma ró ne znaczenia. Catherine Mazellier-Grünbeck 
w swojej ksi ce Le Théâtre expressionniste et le sacré powo uje si  na typologi  
Heinricha Lübbego, wed ug którego s owo to mo e by  rozumiane na trzy 
sposoby. Najbardziej interesuj ca nas definicja dotyczy konceptu, który 
okre la emancypacj  my li naukowej od religii. Odrzuca si  w niej prymat 
dyskursu eklezjastycznego, jako nieprzystaj cego do my li racjonalistycznej. 
Wraz z upadkiem transcendencji sekularyzacja przejawia si  równie , 
zw aszcza na pocz tku XX wieku, wrogo ci  wobec Ko cio a i jego religii, 
wype nionej dogmatami nieprzystaj cymi do ówczesnych realiów. Proces 
sekularyzacji rozpoczyna, zdaniem Heinricha Heinego, sam Luter, a dobiega 
ona ko ca wraz z materializmem Feuerbacha, który stwierdza , i  esencj  
religii jest jej wymiar antropologiczny – Boga pojmowa  bowiem jako wy-
mys  cz owieka stworzony na jego podobie stwo; tak oto Stwórca zosta  
zdetronizowany przez swoje stworzenie10. 

Pewn  wrogo  wobec Ko cio a wyra aj  otwarcie literaci, filozofowie, 
a nawet sami teolodzy. Zarzuca si  klerowi nadmiern  dba o  o interesy 
materialne, odej cie od nauki Chrystusa, kupczenie w adz . S ynny teolog 
Karl Barth nie zawaha si  stwierdzi , i  prawdziw  esencj  ówczesnego Ko-
cio a by  ateizm. 
Wyra aj c niech  do oficjalnej nauki Ko cio a, ekspresjoni ci uciekaj  si  

do parodii pewnych motywów zapo yczonych z Biblii. Ulubionymi tematami 
b d  swobodne transpozycje Apokalipsy i S du Ostatecznego. W pismach 
nowego pokolenia znajdujemy nie tylko sarkazm, ale i poszukiwanie praw-
dziwej religii, tej pierwotnej, dbaj cej o transcendencj , a nie tylko o dobra 
ziemskie – o tak  te  wo a  Charles Péguy (wybitny pisarz chrze cija ski), 
jeden z bardziej poczytnych w Niemczech poetów francuskich. Niemniej 
lwia cz  autorów (wtórowali im w tym teologowie, np. Paul Tillich i Karl 
                                                           

10 Ekspresjoni ci d yli do nowej duchowej samowystarczalno ci cz owieka, który ukojenie 
móg  odnale  w ideach komunionizmu czy aktywizmu lub te  w idei Boga rozumianego 
jako postulat idealizmu. Ernst Renan mia  podobne podej cie filozoficzne, za co zosta  
oskar ony o podwa enie naj wi tszych zasad wiary. 
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Barth) krytykowa a wynaturzanie przez cz owieka boskiego przekazu i wskazy-
wa a, inspiruj c si  przede wszystkim Starym Testamentem, na bezwzgl d-
no , brutalno  czy wr cz sadyzm samego Stwórcy, który bawi si  lud mi 
niczym kukie kami. W wielu sztukach pojawiaj  si  wi c postacie biblijne, 
jak na przyk ad Saul, Noe czy Kain, a tak e Trójca wi ta i sam Nazarej-
czyk, który zreszt  dla wielu by  wzorem buntownika, a nie uosobieniem 
stra nika broni cego praw wybranej kasty spo ecznej. 

Postaci te sytuowane s  we wspó czesno ci, a teksty, z których pochodz , 
s  intencjonalnie modyfikowane na niekorzy  wyk adni judeochrze cija -
skiej. I tak, cz sto dochodzi do odwrócenia warto ci. Na przyk ad, tradycyj-
nie przedstawiany jako sympatyczny, Noe w sztuce Ernsta Barlacha Die 

Sündflut jest zidiocia ym staruszkiem, który lepo wykonuje nakazy Boga. 
Saul, g ówny bohater dramatu Franza Junga pod tym samym tytu em, wydaje 
si  postaci  sympatyczniejsz  ni  w Starym Testamencie. Pisarz rehabilituje 
w pewnym sensie pierwszego króla Izraela, czyni c ze  ofiar  losu cz owie-
czego, zgotowanego mu przez samego Boga, deprecjonuj c tym samym 
bohaterstwo Dawida, który przedstawiony zosta  jako prymitywny rzezimie-
szek. Du  popularno ci  cieszy si  te  posta  Kaina, o czym wiadcz  nie 
tylko po wi cone mu sztuki, ale i periodyki: wspomnie  tu wypada chocia -
by anarchistyczn  gazet  „Kain. Zeitschrift für Menschlichkeit” (1911–1919), 
wydawan  przez Ericha Mühsama, i „Kain-Kalender”, tworzony w latach 
1912–1913 przez tego samego wydawc  – do postaci Kaina szerzej powró-
cimy jeszcze w dalszej cz ci niniejszych rozwa a . 

W wielu niemieckich sztukach odnajdujemy jawne odniesienia do para-
dygmatu religijnego, nawet je li nie zawsze s  one u wiadomione, jak 
w sztuce Barlacha Der tote Tag, któr  mo na zinterpretowa  jako fantazj  na 
temat Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny. Kiedy Kokoschka 
w Der Brennende Dornbusch wyobra a sobie krzew gorej cy, nie my li o obec-
no ci w nim Boga, lecz o antagonizmach zwi zanych z walk  p ci. Yvan 
Gool o miesza posta  zaczerpni t  z Biblii w Methusalem oder der ewige Burger. 
Wielu autorów stylizuje swój j zyk na dyskurs biblijny (Johannes R. Becher, 
Georg Kaiser), stosuje symbolik  chrze cija sk , cz sto przekszta caj c jej 
pierwotny sens. Na przyk ad w Mieszczanach z Calais, Die Koralle czy w dra-
macie Od poranka do pó nocy krzy  nie oznacza dla bohatera wyzwolenia, tylko 
zwyk  mier , podobnie jak w utworze Die Wandlung Ernsta Tollera. Paro-
dia b dzie chwytem stosowanym, by przypu ci  atak na chrze cija stwo. 
Kaiser, na przyk ad, o mieszy scen  Ostatniej Wieczerzy w Mieszczanach 

z Calais. Protagonista dramatu, Eustache de Saint-Pierre, niczym Chrystus 
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dzieli si  podczas kolacji przyjemno ciami ziemskimi ze swoimi wspó bie-
siadnikami – wszak wie, e po jego mierci nie ma adnego raju, a dusza 
wraz z cia em umiera, nale y wi c nacieszy  si  wykwintnymi potrawami 
przed niechybn  mierci . To ewidentnie uderza o w samo poj cie Eucharystii. 
W innym utworze tego samego autora (Od poranka do pó nocy) uczestniczymy 
w scenie zbiorowej w hali Armii Zbawienia, gdzie zebrani, w pompatyczny 
sposób, kolejno wyjawiaj  swoje grzechy. Wszyscy wydaj  si  skruszeni 
i gotowi do naprawienia niegodziwo ci, ale kiedy kasjer, g ówny bohater, 
rzuca skradzione przez siebie pieni dze, wszyscy zapominaj  o swych prze-
winach i prze cigaj  si , by schwyta  jak najwi cej banknotów. Czasami 
sekularyzacja przejawia si  równie  w bezpardonowej krytyce kleru, jak 
u Hermanna Essiga w Schweinepriester, w której tytu owemu „ wi skiemu 
ksi dzu” bardziej zale y na przyjemno ciach cielesnych ni  duchowych. 
Z yty jest bardzo ze swoj  wini  Misz  (podobnie jak z pomoc  domow  
Hell ). Pewnego dnia decyduje si  jednak poder n  gard o zwierz ciu. Akt 
ten, jego zdaniem, pozwoli obmy  wszystkich mieszka ców Miesbach 
z wszelakich grzechów – nie sposób si  w tym nie dopatrze  parodii M ki 
Pa skiej. Ramy tego artyku u nie pozwalaj  na przedstawienie wszystkich 
sztuk ekspresjonistów niemieckich, którzy w bardziej lub mniej nieprzejed-
nany sposób rozprawiaj  si  z religi  i jej g osicielami. 

Sekularyzacja po polsku 

Sekularyzacji w Polsce równie  towarzyszy y poszukiwania nowej ducho-
wo ci. Jeszcze przed 1914 rokiem niektórzy awangardy ci gotowi byli przy-
j  „now  wiar ”. wiadczy o tym artyku  autorstwa Zbigniewa Pronaszki, 
w którym umieszcza on motto ze S owackiego: „Wszystko przez Ducha i dla 
Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje”11 – sta o si  ono 
pó niej g ównym has em „Zdroju”. Jerzy Hulewicz za , w przepe nionym 
filozofi  indyjsk  dyskursie, stwierdza, e „nieprzeparte po danie zlania si  
Ducha z Absolutem w ywej formie – oto ekspresjonizm”12. To wo anie 
o now  duchowo  pokrywa si  z poszukiwaniami niemieckich ekspresjoni-
stów, by wymieni  tylko Hermanna Bahra, który preferuje sztuk  „ufaj c  
oku ducha”. Mno y  by mo na liczne cytaty wyra aj ce ch  uwolnienia si  
                                                           

11 Z. Pronaszko, Przed wielkim Jutrem, „Rydwan” 1914, stycze –luty. 
12 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 by  czym  wi cej ni  
tylko kierunkiem artystycznym. „Zmiany w sztuce s  […] odbiciem czego  
g bszego, mianowicie wiatopogl du, nowego stosunku cz owieka do wia-
ta”13. Szukano wi c ducha w sztuce, ale i poprzez sztuk  ekspresjoni ci pra-
gn li odnale  swego rodzaju now  filozofi , now  religi . Te tendencje, 
zapocz tkowane w Niemczech, w Polsce równie  trafi y na podatny grunt. 
W dramacie b d  si  one przejawia y patetycznym tonem, oskar ycielskim 
krzykiem, arliwymi tyradami, bowiem dominantami nurtu ekspresjonistyczne-
go w teatrze s  mi dzy innymi moralizm, „antyinstytucjonalna, buntownicza 
religijno , »przywódczy« indywidualizm, forma misteryjna lub moraliteto-
wa”14. Wielu autorów b dzie nawi zywa o do Biblii, jak i innych motywów 
zwi zanych z religi , i – podobnie jak ich niemieccy poprzednicy – dekon-
struowa o je lub odczytywa o na nowo, nadaj c dawnym tekstom (mitom) 
zupe nie nowe znaczenie. W tym miejscu mo na pokusi  si  jedynie o zwi -
z e przedstawienie wybranych dramatów, by ju  na tej podstawie mo na 
by o zorientowa  si , jak bliskie by y tematycznie utworom Niemców. 

Emil Zegad owicz, autor cyklu poetyckiego Przyjd  Królestwo Twoje, ch tnie 
si ga  do tradycji religijnej, by uwypukli  swój dwojaki stosunek do Boga 
i podkre li  aspekt etyczny egzystencji ludzkiej, bowiem „to on, a nie moral-
ne nakazy wynikaj ce z religii, sprawia, e obecna jest w cz owieku ch  
naprawy wiata, wyra aj ca si  w tendencjach aktywistycznych i komunioni-
stycznych”15. Swoj  ekspresjonistyczn  irreligi  opisuje w dramacie Nawie-

dzeni z podtytu em Misterium balladowe, w którym g ówny bohater umiera 
„w zast pstwie ukrzy owanego Chrystusa”16. W Wigilii, utworze maj cym 
prezentowa  program ekspresjonistyczny, pojawia si  wiele postaci biblijnych. 
Natomiast Karol Hubert Rostworowski pisze Straszne dzieci, sztuk , w której 
o ywaj  lalki – to one b d  odgrywa  dzieje ludzko ci, od stworzenia wiata 
po S d Ostateczny. W Mi osierdziu za , zamiast Chrystusa, ukrzy owane 
zostaje tytu owe, alegoryczne Mi osierdzie. Inny dramaturg zwi zany z eks-
presjonizmem – Ludwik Hieronim Morstin – tworzy wi tego, zmodernizo-
wan  wersj  misterium redniowiecznego, opisuj cego ycie buntownika, 
który przeciwstawia  si  oficjalnej religii (czyni  to w stylu franciszka skim). 
                                                           

13 E. Ku ma, Z problemów wiadomo ci literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce, Wyd. Osso-
lineum, Wroc aw 1976, s. 26. 

14 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie mi dzywojenne, Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2002, s. 390. 
15 K. Szewczyk-Haake, Poezja Emila Zegad owicza wobec wiatopogl dowego i estetycznego projektu 

ekspresjonizmu, Wyd. Universitas, Kraków 2008, s. 61–62. 
16 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie mi dzywojenne…, s. 393. 
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W duchu ogólnego komunionizmu pisa  Antoni S onimski. Jego utopijny 
utwór Wie a Babel mia  by  wyrazem wiary w braterstwo mi dzyludzkie. 
W Ecce homo Ewy Szelburg-Zarembiny Chrystus powraca w XX wieku, po-
wtarzaj c swoj  m k , mier  i zmartwychwstanie. Poprzez swoj  ofiar  
g ówny bohater staje si  symbolem prawdziwej religii. 

Tak e Jerzy Hulewicz, najwa niejszy pisarz tej epoki, podejmuje tematyk  
religijn  w i cie ekspresjonistyczny sposób: w Boles awie mia ym czy Arunie 
znów mowa b dzie o przyj ciu Chrystusa na wiat; Joachim Achim to historia 
XVI-wiecznego alchemika, który pada ofiar  prze ladowania ze strony Ko-
cio a – by a to bodaj najbardziej antyklerykalna sztuka tamtej epoki. Nie-

mniej to Kain Hulewicza sta  si  sztandarow  sztuk  pokolenia szukaj cego 
dla siebie nowej duchowo ci. Z tego powodu, w kontek cie naszych rozwa-
a , nale y jej po wi ci  nieco wi cej czasu. 

Casus Kaina 

Có  mog o fascynowa  ekspresjonistów w tej niezbyt pozytywnej postaci, 
która mia a na r kach krew w asnego brata? Biblijny Kain17 by  oraczem, 
podczas gdy jego brat, Abel, pas  owce. Obaj mieli z o y  Bogu odpowied-
ni  ofiar , stosown  do swych zaj . Kain ofiarowa  p ody ziemi, Abel za  
zwierz ta ze swej trzody. Nie ka da ofiara by a jednak mi a Bogu, który 
wybra  i przyj  jedynie dar Abla, nie wejrza  na ofiar  Kaina. Trudno zro-
zumie  przyczyny decyzji Stwórcy, Biblia na ten temat milczy. Kain wpad  
w gniew, gdy  nie móg  poj , dlaczego Bóg przyj  tylko dar brata, podczas 
gdy jego dary równie  z o one by y w dobrej wierze. Po k ótni z bratem, 
bardzo rozgniewany, rzuci  si  na Abla i zabi  go. Bóg skaza  wtedy brato-
                                                           

17 Wokó  postaci Kaina naros y przez wieki tysi ce rozmaitych interpretacji. Sta  si  punktem 
wyj cia wielu utworów literackich. Najcz ciej, jak Victor Hugo w La Légende des siècles, pisarze 
starali si  wiernie odwzorowa  biblijn  opowie . Wraz z pojawieniem si  kryzysu (pocz tek XX 
wieku), który zapocz tkowa , jak napisze Nietzsche, „dekadencj  fizjologiczn  Europy”, 
a pó niej, jak powie Ionesco, „pustk  ontologiczn ”, wszystkie warto ci naukowe i religijne leg y 
w gruzach, a cz owiek zosta  pozbawiony jakiegokolwiek punktu odniesienia. Nawet jego inte-
gralno  psychiczna okaza a si  jedynie chwiejnym konstruktem, wymy lonym na u ytek rozu-
mu. W tych czasach post puj cego relatywizmu posta  Kaina nabra a zupe nie nowej jako ci. 
Najch tniej nawi zywali do niej ekspresjoni ci, którzy odkryli w pierwowzorze biblijnym zal ki 
Nowego Cz owieka, o którego walczyli, i to w momencie, kiedy Ewangelia zosta a odarta ze 
swego przekazu mi o ci i nie by a ju  no nikiem warto ci transcendentalnych.  
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bójc  na wieczn  tu aczk  i, by uczyni  kar  straszniejsz , zabroni  komu-
kolwiek podnie  na niego r k . 

Tak przedstawiona historia mordu w ci gu tysi cy lat znalaz a liczne inter-
pretacje, opowie  odczytywano na wiele sposobów18. Niektórzy dopatrywa-
li si  w niej echa konfliktów, jakie w zamierzch ych czasach wybucha y mi -
dzy koczowniczymi ludami pasterskimi a ludno ci  prowadz c  osiad y tryb 
ycia, która po wi ci a si  rolnictwu19. Inni za  widzieli w historii Kaina 

i Abla rywalizacj  o wzgl dy kobiet20, co w przedziwny sposób zosta o po -
czone tak e z ojcobójstwem; wszak spór mi dzy ojcem a synem by  cz sto 
wykorzystywany w dramacie ekspresjonistycznym21. 

Legenda Kaina cieszy si  wielk  popularno ci  w romantyzmie, kiedy to, 
jak w przypadku dramatu Byrona, mamy do czynienia z lucyferycznym zna-
mieniem tej postaci, która staje si  nowoczesnym Prometeuszem. Skazany 
jest on na cierpienie i bunt, mierzy si  z Bogiem, odwo uj c si  w a nie do 
boskich wzorców: mi o ci, nienawi ci i zbrodni, bo czy  Bogu nie by a mi a 
krwawa ofiara? Czy  nie upaja  si  woni  palonego cia a? Autorzy ekspre-
sjonistyczni zadawali sobie pytanie o natur  bratobójcy i zastanawiali si , czy 
z o tkwi rzeczywi cie jedynie w Piekle. Tak Kain-Szatan pojawi si  w utworach 
dekadentów, jak chocia by u Przybyszewskiego (Szlakiem Kaina, Pierwsza 

pie  „Cherubina”), który ka e protagoni cie w tpi , czy Szatan jest naprawd  
Szatanem, a Bóg Bogiem – nast puje tu zupe ne odwrócenie warto ci, cha-
rakterystyczne dla wiata moralnego rozdarcia i zawodnych dróg odkupienia. 
Nic nie jest ju  pewne poza niepewno ci . 

Zabójca Abla jest burzycielem norm, szablonów, uosobieniem idei wiecz-
nego rewolucjonisty ducha, przeciwstawiaj cego si  zewn trznej formie. 
„Jako posta  obarczona jednoznacznym pi tnem, pot piona powszechnie, 
odrzucona poza spo eczno , uznana za uosobienie z a, ha by, nadawa a si  
tym bardziej do rewizji przyj tych poj ”22. Nowa interpretacja tego motywu 
czyni a z Kaina znak, synonim okre lonej postawy wobec losu, wobec ycia, 
nabieraj cy przy tym wymiaru uniwersalnego. 

Friedrich Koffka, autor dzisiaj zupe nie zapomniany, który by , zdaniem 
Herberta Iheringa, „dramatyczn  nadziej ” teatru ekspresjonistycznego, 
                                                           

18 J. Ratajczak, Zagas y „brzask epoki”. Szkice z dziejów czasopisma „Zdrój” 1917–1922, Wyd. 
Pozna skie, Pozna  1980, s. 253. 

19 Z. Kosidowski, Opowie ci 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, Zagas y „brzask epoki”…, s. 259.  
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napisa  kilka sztuk, w których wyst puj  postacie biblijne, takie jak Dawid 
czy Kain. Ten ostatni, inaczej ni  w tradycji bliblijnej, jest postaci  nad wy-
raz pozytywn , pomimo aktu mordu, który jednak – trzeba to podkre li  – 
by  przez ekspresjonistów postrzegany jako akt li tylko symboliczny (po-
dobnie rzecz si  mia a z alegorycznymi zabójstwami ojców, dokonywanymi 
przez synów, czy te , cho  rzadziej, matek padaj cych ofiar  swoich benia-
minków). Autor przedstawia go jako buntownika, sprzeciwiaj cego si  nie-
sprawiedliwym prawom boskim, którym stawia czo a. Jest wyrzutkiem, 
przekl tym, ale zarazem postaci  o wyj tkowej wra liwo ci, cz owiekiem, 
który, doprowadzony do ostateczno ci, zabija brata, wyrzuciwszy mu wcze-
niej cynizm. Kain wypomina bratu, e ten zgniót  niewinny, pi kny kwiat. 

Dostrzega w tym akcie zniszczenie pi kna przez pragmatyzm czy „zdrowy 
rozs dek”, który reprezentuje Abel. Cho  to ten ostatni przeszed  do tradycji 
jako m czennik, Koffka odwraca role i rysuje portret Kaina jako odrzucone-
go przez okrutne spo ecze stwo, które, niczym bezmy lna masa, poddaje si  
woli wymy lonego przez siebie Boga, zapominaj c przy tym o wy szych 
uczuciach duchowych, potencjalnie istniej cych w ka dym cz owieku. Jak to 
cz sto bywa o w teatrze ekspresjonistycznym, Kain personifikuje ca e m ode 
pokolenie wyrzutków spo ecznych, skazanych na samotno , którzy jednak 
w tej samotno ci odkrywaj  bunt przeciw zmursza ym warto ciom, niezgod  
na zak amany wiat23. Ten swoisty „kainizm” zdziera maski my l cym „po-
prawnie” i pokazuje ich jako pozbawionych „Dusz”, o które niemieckie 
m ode pokolenie walczy o pod sztandarami ekspresjonizmu. Parafrazuj c 
wi tego Augustyna z Pa stwa Bo ego, Abel jest typem cz owieka ziemskiego, 

a Kain, chocia  nie jest cz owiekiem typu bo ego, pozostaje jednostk  udu-
chowion , swoistym modernistycznym prorokiem nowej wiary. Koffka 
w swym dramacie, odrzucaj c utarte formu y, zachowa  typowo ekspresjoni-
styczny poetycki j zyk, nie mo na jednak w tym wypadku mówi  o egzalta-
cji, raczej o wznios o ci. Ta retoryka by a zreszt  zapo yczona z czasów 
romantycznych, kiedy to samotnik krzycza , by wyrazi  swój ból istnienia. 

Ekspresjoni ci wydaj  si  inspirowa  utworem Byrona opublikowanym 
w 1822 roku zw aszcza w kreacji Kaina, którego posta  symbolizuje niezgo-
d  na boskie prawa, uwa ane nie tylko za niesprawiedliwe, ale i absurdalne. 
W Niemczech znano równie  poemat Abel i Kain (sekcja Révolte w zbiorze 
Kwiaty z a), autorstwa uwielbianego przez ekspresjonistów Charles’a Baude-
                                                           

23 Buntowi m odej generacji niemieckiej Walter Sokel po wi ca siódmy rozdzia  swojej 
znanej ksi ki The Writer in Extremis. Expressionism in Twentieth-Century German Literature, Stan-
ford University Press, Stanford, California 1959, s. 164–191. 
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laire’a, w którym odrzuceni powstaj  z kl czek, udaj  si  do nieba, by przep -
dzi  z niego raz na zawsze Boga i jego popleczników. Do tej tradycji b dzie 
równie  nawi zywa  Jerzy Hulewicz. 

Autor Ego eimi konstruuje akcj  dramatu wokó  trzech „zjaw”, wizji z po-
granicza snu i jawy. Pierwsza po wi cona jest konfliktowi mi dzy pierwszy-
mi bra mi. Otó  Abel da, aby Kain z o y  ofiar  na o tarzu, by wyrazi  
swoj  wiar  w Boga. Ten drugi wydaje si  nie rozumie  tego dania, po-
niewa  w skryto ci serca ustawicznie modli si  i oddaje cze  Panu, 
a wszechmog cemu Bogu nie s  potrzebne zewn trzne znaki, bo to dusza 
jest jego mieszkaniem. Od razu wida , e Hulewicz ucieka si  do typizacji 
postaci, które nie s  bohaterami z krwi i ko ci, tylko inkarnacjami pewnych 
idei. cieraj  si  tu dwa wiaty: Kain, który nosi Boga w sobie, oraz Abel, 
któremu potrzebne s  znaki, aby obnosi  si  ze swoj  wiar , ale nie przed 
Bogiem, tylko przed gromad , przed innymi lud mi. Dlatego Kain nie musi 
wynosi  si  ze swoim duchem, podczas gdy jego brat niby-ducha na go ci-
niec wynosi. W konstrukcji postaci Abla „wyczuwalna [jest] krytyka sforma-
lizowanego Ko cio a, który nie tylko faworyzuje religijno  zewn trzn , lecz 
buduje na niej ca  obrz dowo , wypieraj c  skutecznie ycie duchowe, 
kontemplacj  oraz bezpo redni i immanentny kontakt z Duchem”24. To 
w a nie religijno  na pokaz Hulewicz krytykuje, gani c Abla za szukanie 
Boga poza samym sob , jak gdyby wszelakie znaki jego obecno ci mia y 
pochodzi  z zewn trz. Abel grzeszy pych , poniewa  uznaje dym unosz cy 
si  do góry za znak przyj cia przez Boga jego ofiary. Kain ma Boga w sobie, 
co czyni go, przywo ajmy tu s awny tekst programowy Paula Kornfelda, 
cz owiekiem duchowym, Abel za  reprezentuje cz owieka psychologiczne-
go. Przypomnijmy: „cz owiek psychologiczny” postrzegany jest na zewn trz 
i jako taki poddawany jest naukowej analizie, tymczasem „cz owiek ducho-
wy” odczuwalny jest od wewn trz, w swojej niepowtarzalnej wyj tkowo ci25. 
Mo na wi c tu mówi  za Martinem Heideggerem, e Kain mie ci si  w ob-
r bie egzystencji autentycznej, podczas gdy ywot jego brata wpisuje si  
w egzystencj  nieautentyczn 26. Dlatego te  mamy tutaj do czynienia, jak 
zwykle w teatrze ekspresjonistycznym, z mordem symbolicznym, który po-
kazuje zwyci stwo ducha (Kaina) nad materi  (Abel). Symbolika mordu 
                                                           

24 J. Ratajczak, Zagas y „brzask epoki”…, s. 262. 
25 P. Kornfeld, Cz owiek duchowy i cz owiek psychologiczny, prze . A. Choi ska, K. Choi ski, 

E. Radziwi owa, w: D. Bablet, J. Jacquot, red., Ekspresjonizm w teatrze europejskim, PIW, War-
szawa 1983, s. 253–273. 

26 W. Sokel, Estetyka ekspresjonizmu, „Przegl d Humanistyczny” 1962, nr 6, s. 98. 
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w tej sztuce idzie nawet dalej – Abel nie jest oddzieln  postaci , lecz jedn  
z instancji psychicznych obecnych w ka dym cz owieku, podobnie jak Kain. 
Tote  Kain-Cz owiek tak naprawd  pozbywa si  w tym znacz cym ge cie 
swojej gnu nej i oportunistycznej natury na rzecz jednostkowego, bo tylko 
taki wydaje si  mo liwy, rozwoju duchowego. Sztuka ta jest wi c wyrazem 
poszukiwa  generacji m odych zbuntowanych, którzy pragn li doj  do 
duchowej samowystarczalno ci. 

Zako czenie 

Zwró my uwag  na fakt, e pomimo ch ci odrzucenia przez pewnych pi-
sarzy i artystów zwi zanych ze „Zdrojem” ywio u niemieckiego i stworze-
nia oryginalnej, polskiej drogi rozwoju ekspresjonizmu, wielu z nich jednak 
przy wieca a ta sama my l o odrodzeniu duchowym i moralnym spo ecze -
stwa, do którego d yli równie  twórcy nad Sprew . Idea ta wyrasta a nie 
tylko ze wstrz saj cych do wiadcze  I wojny wiatowej, ale i z ogólnego 
kryzysu warto ci duchowych, które by y bliskie sercom ekspresjonistów. 
Dlatego te  celem ich ataku w obu granicz cych ze sob  krajach by a insty-
tucja Ko cio a, która mia a coraz mniej wspólnego z duchowo ci , a coraz 
bardziej kojarzy a si  z chciwym gromadzeniem dóbr doczesnych. Ekspre-
sjoni ci w swej walce przeciw strukturom eklezjalnym paradoksalnie pragn li 
obroni  duchowo , której (nie mniej paradoksalnie) mieli by  pozbawieni 
sami duchowni. Poprzez wykorzystywanie ró nych mitów biblijnych pisarze 
pragn li odkry  na nowo zapomnian  religi , woln  od bezdusznych dogma-
tów, burzliw , rewolucyjn  wr cz, która mog aby odnowi  oblicze ziemi. 
Utwory dramatyczne, które zosta y napisane w tamtych czasach, odzwier-
ciedlaj  panuj c  wówczas atmosfer  g odu religijno ci. Tak w Niemczech, 
jak i w Polsce wierzono, i  idea  ten mo e si  zi ci  dla dobra ca ego cz o-
wiecze stwa. Nie sposób by o przedstawi  tu wszystkich dzie , w których 
sekularyzacja oznacza a poszukiwanie nowych warto ci, a nie ich odrzuce-
nie. Krótka charakterystyka najbardziej reprezentatywnych dramatów po-
zwoli a wykaza , e na pograniczu polsko-niemieckim twórcy my leli po-
dobnie. Warto by o jednak zatrzyma  si  d u ej nad jednym bohaterem, 
ulubionym zreszt  przez ekspresjonistów, który sta  si  symbolem walki 
o „now  religi ”. By  nim Kain, a jego historia stanowi a wr cz emblemat 
walki o cz owieka duchowego. Posta  Kaina, któr  zarysowali Hulewicz 
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i Koffka, jest ilustracj  tych duchowych poszukiwa , tak dla pokolenia ekspre-
sjonistów polskich, jak i niemieckich. Porównanie losów biblijnego bratobójcy 
w wersji niemieckiej i polskiej pokazuje nam, jak to same by y d enia 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 



254 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5 

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 


