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JEAN-PAUL SARTRE 

urod!li! się 21 czenvca 1905 roku w Pary
żu w rodzinie mieszczańskiej. Ojciec od
umarł go wcześnie, matka, wyszedłszy po
\Vtórnie zamąż, przeniosia się do La Ro
chelle, gdzie Sartre mieszka! z rodzicami 
do szesnastego roku swego życia. W 1925 
rozpoczął studia w Ecole Normale Su
perieure w Paryżu, który ukończy! w trzy 
Iata pÓŹl).iej. Po odbyciu służby wojsko
wej pracował jako nauczyciel filozofii 
w szkołach licealnych. Następnie by! sty
pendystą Domu Francuskiego w Berlinie, 
gdzie zapozna! się z fenomenologią Hus
$erla i egzystencjalizmem He1degger<i. 
Zmobilizowany w r. 1939, dostał się w 
czerwcu 1940 do niewoli, ale zwolniono 
go ze względu na zły sta<n zdrowia . Brał 
udział w Ruchu Oporu, współpracując z 
'lielegalnymi pismami, wydawanym.i n.a 
terenie Francji, 

W r . 1946 założył Sartre pismo „Les 
Temps Modernes", którego red.aktorem 
i kierownikiem jest do chwili obecnej. 
Sartre jest filozofem, powieściopisarzem 
i dramaturgiem. W języku polskim wy
darno: zbiór opowiadań „Mur" (1958). try
logię powieściową ,.Drogi wolności" (1958). 
tom „Dramatów" (1956) oraz kilka roz
praw m.in. „Marksizm i egzystencjalizm" 
i ,.Rozważania o kwestii żydowtskiej". 
opublikowane w miesięcz.niku „Twór
czość" . 

.. Ladacznica z zasad.ami" , napisana w r. 
1946, cieszył.a i cieszy się do tej pory po
wodzeniem na scen.ach europejskich. Pra
premiera polska tej sztuki odbyła się w 
Łodzi w 1948 roku w ówczesnym Teatrze 
Wojsk.a Polskiego. 
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