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Trudno jest jednoznacznie dopowiedzieć, 
kim był Sartre. Postać, która skupia 
w sobie funkcje filozofa, pisarza, 
dramaturga, scenarzysty filmowego, 
krytyka i biograf a, może nieco zbijać 
z tropu przy próbie klasyfikacji 
w konkretnej dziedzinie humanistyki. 
Określano go mianem humanisty 
totalnego, co chyba dość dobrze oddaje 
tę postać, która jednak w pewnym 
momencie swej drogi twórczej 
skoncentrowała się najbardziej na jednej 
formie literackiej. Na dramacie. Należy 
tutaj uzupełnić, że Jean Paul Sartre 
wszystkie swoje dzieła podporządkowywał 



•własnej idei filozofii egzystencjalnej, 
I a dramat nadawał się do jej wyrażenia 
ljak żadna inna forma. To dla dramatu 
I właśnie Sartre zrezygnował z powieści. 

1 Przede wszystkim dlatego, że uznał 

1 rzeczywistość za zbyt złożoną., aby 
-można ją. było ująć w takiej narracji. 

1 Realizacja teatralna ma tutaj tę 
1 przewagę, że daje obraz żywych ludzi 
I podczas doświadczania. Przewaga dzieł 
I dramatycznych - choćby ilościowa - jest 
I tutaj bardzo widoczna (inne znane sztuki 
I Sartre'a to: Muchy, Umarli bez pogrzebu, 

1 Niekrasow, Diabel i Pan Bóg czy 

1 Ladacznica z zasadami). W dramatach 
tych centralnym problemem jest „życie 

1 jako teatr", czyli komedia, którą. 
1 odgrywamy nieustannie przed innymi. 
•Ten wieczny, upokarzają.cy spektakl 
1 okazuje się jednak niezbędny, bowiem 
I istnienie człowieka zależne jest właśnie 
I od owych innych - od obserwatorów, 

1 którzy z kolei grają. przed nami. 

1 
Człowiek Sartre'a istnieje tylko poprzez 
innych; jest taki jakim go widzą., staje się 

1 rzeczywisty w momencie gdy jest 
I spostrzeżony. Największą. jego wolnością. 
ljest możność decydowania o sobie, 
ljednak kiedy drzwi zostają. zamknięte ... 

• 1Jeden pokój. Trójka ludzi skazanych na 

1 tę samą. karę. Ich wzajemne relacje 

1 
stopniowo obnażają. prawdziwą. naturę 
człowieka, w miarę jak wyłania się 

1 spośród niedomówień i domysłów prawda 
I o minionym życiu każdego z nich . 
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