




' Andrzej Falkiewicz 

O TEATRZE SARTRE'A 

Filozofia opostuluje wzajemne zrozumienie. F]ozof jest po 
trochu komediantem, aktorem, dramaturgiem, jeśli chcecie, 
ponieważ jego powołanie polega na z·wracan:u się do ludzi. 
S'Prawą teatru jest um:eszczcn:e pia:og·u na scenie. Filozofia 
jest także dialogiem. Wystarczy przypomn:eć metodę pole
miczną Sokratesa -lub wskazać na dialogi Platona - wystar
czy wreszcie pokazać Sartre'a. 

Jest rzeczą znamienną, że Sart:-e - filozof, publicysta, kry 
tyik, polityk, powieściop'.sarz - byłby nieomal nie:many szer
szej publiczności, gdyby nie jego twórczość dramatyczna. 
Jeśli nawet n:e łatwa, jest w każdym razie ogólniej dostęp
na niż eseje i prace ściśle f'.lozoficzne. Jej też przypisać na
leży zasługę wy<prowadzenia problemu sartrowskiego z wą
skiego kręgu specjalistów na forum publiczne. 

Teatr Sartre'a - pojęty jako opozycja w st'.lsunku do 
wieLk'.ej tragedii antycznej z jednej st:-ony, a teatru psy
chologicznego z drug'.ej - można by nazwać te at .re rn 
s y tu ac j i i tym jednym terminem, w s.p:i ;:_ob z upełnie 
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jedn oznaczny, go okreś i ć : „Jeśli rze<2.yw1 ·cie t zlow '.ek jest 
wolny w każdej dane j .sytuac ji... je li sam s iebie w tej sy
tuacji i ;poprzez tę sytuację określa, ·trzeba pokazać rw te- , 
atrze ·najprostsze sytuacje życiowe i wolnych, którzy siebie 
w nich określają_ Tyl1ko .teatr pokazać może w ~osób prze
konywający c h a rak te r w t r a kc i e s ta w a n i a s : ę, 
w momencie wyboru i wolnej decyzji, która z kolei wiąże 
dziedzinę moralną jednostki i całe jej dalsze rżycie . Wydaje 
mi się, że zadaniem dramaturga jest wy·bór spomię-dzy okre
ślonych sytuacji .tej. która wyraża ·najpełniej jego własny 
niepokój i przedstawienie jej publiczności jako problemu 
stojącego przed człowiekiem wolnym ... N '. e ma już „charak
terów": bohaterowie są wolnymi 1udż.mi w pułapce , jak my 
wszyscy. Jednostka może tylko wybrać wyjście .. .. Jedno ... 
Jej własne .. . Stwarzając swe własne wyjście, ·stwarza zara
zem siebie. Człowiek to ·ustaw'.czne stwarza.nie samego sie
bie". r„Qu'est-ce que la litterat•ure"). 

Teatr sytuacji staje się .teatrem wolności. Dramaturg -
stawiając swych bohaterów w określonej sytuacj i - poddaje 
ich próbie życia. Lecz ·teatr Sartre'•a jest także teatrem f]o
zoficznym. Co więcej, teatrem filozoficznym specjalnego ro
dzaju : n ie jest ani osam filozofią , ani też nie może być trak
towany jako 'jej ilustracja. Jest próbą życiową :pew
nej filozofii; to właśnie ·stanowi o jego sile i atrakcyjności. 

Tak rowmiany, jest teatr Sartre'a ciągłym szukaniem wyj-
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'c:a, niei.:s tanny.m zmaganiem si ę dramaturga zapatrzonego 
w życie i filozofa· starającego się je zr~zumieć - zmaga
niem, w którym niekiedy fil ozof, ni ek '.edy d ram a.turg dnpsi 
pc rażkę. ( ... ) 

Akcja drugiej sztuki Sartre'a, „Przy drzwiach zamkni ę

tych", rozgrywa się w piekle. Jest to piekło s tworzo ne r6w
n:e prostymi środkam i co system po ł uszeństwa w Argos 
w „M•uchach". Gdyby nie fakt, że mU<.:h y zostały zesłane 
przez bogów, a w drugim wy pa.dku rzecz odbywa siG „na 
tamtym świecie", .powiedzielibyśmy, że to p'.eklo zorg<rn'.zo
wane przez ludzi. Narzędzia tortury są pros te. Salonik \V 

s tylu biedermeier, trzy kanapk:, brąz Burbedicn:ie·a na k o
minku; lampa, której nie można zgas i ć, drzwi, których n :e 
można otworzyć .. .i ludzie. Ga r cin, Inez i Stella - troje 
skazanych na wzajemne przebywan :e .le sc.b ą przez ca ł ą 
wieczność. Każde jes t of'.arą i k atem dla dwu pozostałyc h. 
To wszystko. 

Taka jest ge:ieza znan ego powiedzen ·a a r t rc"a: „P : ck ło 
- to są Inni", 1p owiedzenia, •które wielu 1'udz'. - d:a r oz
ma itych zres ztą powodów - usiłuje i nterp retować jako 
05tatnie słowo sartrow<kiej fil ozofi. 

Cała sprawa jest właściwi e n ie.po·rozu mieniem. W:o pom
niana sztuka zaprasza do na jda:e j idąc •e h uc.g1} n: cń; zda je 
s i~ być wielką, wszechobejmującą metaforą kon dy cji czło 
wieka. Sytuacj a, pot rze bna drama tu rg:iwi do pok alani u p.:!w-
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nej alterna tywy, do po~ taw i en : a wiel}ti e 0 o rnal· u zapyia
nia, zo t.al a zrozumiana jako symbol stosunków międzyludz
kich. P.rzyznajmy - dość dziwna to sytuacja: atkcja odbywa ' 
1się w miejsc.u, z którego nie ma wyjścia, ludzie są tutaj 
martw:, co ustawicznie podkreśla dramaturg, a jednocze
nie ulegają jak dawniej uczuciom i popędom, wysta,wieni są 
nieustannie na osąd drugich, sami osądzają innych, intere
suje ich zdąn:e, jakie mają o nich ludzie. Są żyw i 
martw i zarazem. 

Życie martwe n ie przesta je ulegać zmian<>m, lecz mimo to jest 
ono d o ko n a n e. To znaczy, że j eśli chod zi o nie, „kości zostały 

rzucone"... Nic mu już nie może -Od wewną.trz przybyć; nic n;e 
można jut doi1 dodać; zostało TM na zawsze w sobie zamknięte; 

lecz jego sens m ote być nieustannie modyfikowany od zewnątrz ... 
Być martwym - to stać się łupem żywych („L'Etre et le Neant") . 

Spójrzmy teraz na sztukę . Garciin, :majdujący się w sidłach 
Inez, bezskutecznie starający się ją przekonać o swej od
wadze. Lesbijka Inez związana na wieki ze Stellą swym 
wrodzonym popędem. Stella pragnąca nieustannej afirmacj: 
własnej kobiecości w romansie z Garcinem. 11roje ludzi po
wiązanych ze sobą wzajemnymi więzami, 'nie mogących od 
sie'b:e odejść. A kelner? Kelner, :majd,ujący ię przecież, jak 
Jupiter w „M.uchach", ,ipo tamtej stronie drzwi" - i rów
nież nie mogący odejść. Czy sytuacja ta czegoś nie przypo
mina? Ależ tak, to Argos. Argos bez Orestesa. Odczytajmy 
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jeszcze raz określenia „martwy", ,1nieobeeny". Czyż nie 
chodzi tu o tę żywą śm'.erć, na jaką skazują się ludzie, ogra
niczając wzajemnie własną wolność? Czyż nie jest fo los Ar
gidów uja:r~ionych przez muchy? Lecz czy .to piekło nie 
stało się tak•że udziałem wolnego Orestesa, który z Argos 
odsi.edł? Czy cała ta 1problematyka wolności nie jest tylko 
pomysłową m :styf:kacją, intelektualną zabawką, zagadnie
niem kręcącym się dookoła siebie? Cała twórczość Sartre'a 
jes,t właściwie odpowiedzią na to jedno pytanie. 
Powróćmy do cytowanego wyżej ustępu. Człowiek mart

wy - to człowiek, ai:tórego życie zostało dokonane. Słowa 
te można rozum '.eć do5lownie J.ub w sensie przenośnym. Tego 
się domyślamy . Ale co z·naczy powiedzen ie : „Być martwym 
- to stać się lu'Pem żywych? " Jak rozumieć słowa Garci
na : „Zostawiłem moje życie w ich rękach„ . Moja sprawa 
jest zaklasyfikowana„?" Postarajmy się na to odpowiedzieć. 

Sartre, negując istn ienie charakteru, wprowadza rozróż

nienie między człowiekiem widzianym przez siebie samego 
a człowiekiem widzianym z zewnątrz. Człowiek wolny jest 
dla s iebie wiec z::ną nie~podzianką, jest pełen niezrealizowa
nych możliwości, wszystkie drogi stoją przed nim otworem; 
dla innych jest tylko określonym „charakterem". Lecz czło

wiek, !który pozwolH rzeczom lub ludziom zatriumfować nad 
sobą , człow iek we władaniu swych popędów , człowiek, który 
dla rozmaitych powodów wyrzeka s ię ~wej woln ości - czyż 
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n' e podle a on swoiste torturze cudZP."o •pojrze nia, spojn:e
nia które zamienia go w rzecz, zamyka w określonych 
gra~icach, <których on - od wewnątrz - nie może już zbu- f 

rzyć? Czyż ten osąd innych - komentujący jego życie, kla
syfikujący jego isprawę raz na zawsze - nie ma dla niego 
wymiarów wieczności? Czy n :e tutaj 1eży piekło Gardna, 
Inez i Stelli? Czy drzwi zamkn:ęte nie są udziałem tych 
wszystkich u•więzionych w Argos, zwróconych wyłącznie ku 
sob '.e, og,raniczających wolność drugich w stopniu, w jakim 
ich własna wolność zostaje ograniczona? Czy nie jest 1to los 
ludzi żyjących względem innych w wiecznej defensywie i 
właśnie przez to wystawiających się w eało'ści na spojrzenie 

drug:ch? 
Koło się zamknęło. Powróciliśmy do pierwszej interpreta

cji. I znowu stoi przed nami wielkie .pytanie, na które tutaj 
,nie znajdziemy odpow:edzi. W tej sztuce drzwi zostały raz 
na zawsze zamknięte i już nie można ich otworzyć. Można 

napisać jedynie inną sztukę. 

(„M-it Orestesa", Poznań ·1967, s. 5-11). 
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J e remi W a s iutyński 

SY B OLIKA „PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH" 

Jeżel i brać aut'.lra za słowo, to przedmio te m „Przy 
d rzw iaLh zarn'knięt:vch" jes t piek ł o, tzn. te p sychiczne cier 
p ie:i ia, jakie ni c·1.-yzw o:ona w'ado :ii .1ść przy,pu. zcza: n:c 
przechodzi po śm:crc : . Al e opis piekła u S a~ t:·e ' a iprzcjmujc 
na5 ty ·o dlatego, że z:1amy ę · yti.:ację z n a.;;zego ziemskiego 
życ ·a , zarówno zewnętrznego ja!{ i wewnętrmego. ·wszelką 

wybitną dramatykę możemy w istocie in:erpretować zarów
;ia n a zewnętrzym, jak i na wewnęt rznym .pl a:1ie .. Jeże:i 
bra k tować „Przy drzw'ach zan, kn : ętych'' jak dra mat ze
wnętrzny , to p rzedm iotem tej sztuk i jest k!asyczny trójkąt 

ero tvczny , co prawda w 1perwersyj ny m w a ri a ncie. Jeżc:i 

traktować tę sztukę jako dramat wewnętrz ny, to przedmi:i
tcm jej jest destrukcyjna gra pożądania i n·enawi ś ci w psy
che człowiek a, który mozo'.n'e pos,uwa s:ę ku poznaniu sa
m <-'go s iebie, ku vvy znaniu ,swoich win i ku wolno ~c i. 

Materi ały ipsychologii głębi pokazują , że o s '.)bowość czlo
w: eka s k !a ~:a się z szeregu autonomi cznych k cmplek ów 
o~obowości czyli osobowo,:,ci clą tko „•:ych. M otory cz ie czy n-
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na j aźń , „ego'', jes t tyl ko j ed ną z n· ch. Nie jest ona iden
tyczna z tą osobowością cząstkową, która jest noś..-.1ikiem 

biernego doznania zmysłowego , .ale -ą one blisko sprzężone ł 
ze sobą. Tę b'.erną osobowość cząstkową będziemy tutaj dia 
prostoty nazywać „me". Każda z innych kategorii funk cji 
p sychologic:mych, takich jak pożądanie, uczucie, myśl i fa n
t azja ma także osobny kompleks osobowości, świadomy albo 
nieświadomy, za swój nośnik. Te kompleksy albo osobowo.ś ci 

cząs tkowe będziemy określać nal!wami „·sub-ego", „sub-me", 
„super-ego" i „supe:·-me". Osobowości cząstkowe są na cgół 
kształtowane iprzez stosunki do tych ludzi które są danemu 
indywiduum najblisze. „Super-ego" i „s uper-me" np. n szą 

na sobie p :ętno s tos unku do ojca i matki w dzieciństwie i 
n azywane są dlatego cz sto „komp:eksami" ojca i matki. 

W 'snach występują osobowości cząstkowe jako niezależne 
osoby - czynniki czynne o charakterze „ego" - jako fi.gury 
męs.kie, czynnik i bierne o charakterze „me" - jako czynn :ki 
żeńskie . Sny tego rodzaju mają charakter małych drama
tów. Opi s ują one aktualne konflikty między osobowo.5 cia mi 
cząstkowymi osoby śnią cej i zaznaczają możl:wy rezultat 
konfliktu w przyrpadku jeżeli będzie on pozostawiony same
mu sobie, oraz pożądane rozwiązanie, do którego należałoby 
świadomie zmierzać. N:c rwięc ·dziwnego, że niektóre z naj
wybitniej szych typów działalności Uteraokiej zdają się m1ec 
swoje żródla bezpośrednio lub pośrednio w .marzen:u sen-
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ny.m. Zwłaszcza mity, mi·steria i teatr są często wyrażnie na
tchnione przez sny i iprzez dążenie do rzutowania wewnętrz
nego konfliktu na zewnątrz i do utorowan'.·a drogi do we
w:iętrz.nej harmonii i wolności poprzez rozwiązanie ze
wnętrzne . 

Jednym z etapów rozwoju ku har monijnemu człowieczeń
shliu - etapem, który często odzwierciedla się w dramaty
ce - jest rozprawa między tymi czterema osobowościami 
cząstkowymi: „ego", ,1me", „sub-ego" i „sub-me". Człowiek 
na tym etapie rozwoju wikła się często w życiu zewnętrz

·nym w odpowiednie konflikty między dwoma .para mi ludz'.: 
dwiema 'kobietami i dw oma mężczyznami. Częs to zdarza się 

jećnak, że jedna z tych cz terech osób nie b:erze bezpośred
niego udzi•alu w konflikcie, ale jest tylko obecna .pośrednio, 

poprzez myśli i ·uczucia innych osób. Ma się wtenczas do 
czyn '.enia z typowym „trójkątem". Taka ytuacja jest cha
rakterystyczna d1a wewnętrznego k onflik·tu, bo jedna z tych 
czterech osobowości cząstkowych, mianowicie „sub-ego", jest 
zazwy c7.aj .nieświadoma, aż sumienie powoła j ą na scenę 

świadomości. Konfl:kt trójkątowy daje się rozwiązać dopiero 
przez ingerencję tej czwartej osoby. 

Ta typowa sytuacja trójkątowa je-st konsekwencją kon
fliktu 1między dwoma 1rodzajami erotyki: erosu ciała i erosu 
duszy. W pewnej fazie wewnętrznego roz•woju św'.adomość 
or ie n tuj się w k i runk u duszy, i partner c1 :c y zos taje 
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wtedy c2ęs o :zaniedban~· dla jakiej~ „s· ost rzanej du.:zy" . 
Prz~ pomi n m y ·ob:c tę sytuację z w ielu sztuk teatra:nych, 
np. z takich sztuk Ibsena jak „Rosmersholm", „Mały Eyolf" 
i „Gdy z martwych powstajemy". Shakespeare w przec:i
wień stwie do Ibsena przez•wyciężył, może szczęśliwie, ten 
kryzys życiowy, bo w jego utworach dramatycznych stał s:ę 
on typowym motywem 1komediowym (por. „Sen nocy let
niej", „Dwaj .panowie z Werony", .,Komedia pomyłek i in.). 
Jes t to historia o d>vóch młodych mężczyznach i dwóch mło
dych kob:etach, którzy przez los czary albo ś:epe pożądanie 
203[.ali błędnie związani w dwie pary, ale którzy na '.rnniec 
wymieniają swych partnerów i znajdują przez kl swoich 
wlaśc'.wych towarzyszy życia. 

Ten konflik t między p0żądaniem a miło~cią je t jeszc;;.e 
głębiej tragiczny u Sartre'a niż u Ibsena; zdaje się w nim 
n:e być nawet ipromyka światła i nadziei. Wzrastająca bezna
dziejność w rozwoju od Shakespeare'a do SartTe'a odpowiada 
stopniowemu rotkładow: cywilizacji europejskiej i osobowoś

ci Europejczyka. Osoby w .,Przy drz,w'.ach zamkniętych" nie 
zaznały nawet tego przedsmak u nieba co Ro.s mer i R b eka 
(„Rosmersholm"), Allmers i jego siostra Asta („Mały Eyolf"), 
Hubek i Irena (;,Gdy z martwych rpows.tajemy"). Są one zam
knięte w swym piekle, a przyczyną tego jes t zupełne zan '.ed
banie znajomości s:ebie sa mego i ten brak poczucia winy, 
k tóry jes t jego rrezul ta tem (. .. ) 
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Czwarta osoba, „sub-ego", nie bierze udziału w akcji z 
wyjątkiem scen •wstępnych, gdzie wyiStępuje ona jako „Słu
ga" w piekielny.m hotelu. W symbolice snów, bajek i1td. wy
stępuje „s·ub-ego" zazwy•czaj jako zła, ciemna i demonicz
ma f'.·gura, często w popularnej postaci ,;diabła". Jest ona 
obciąiżona i oczerniona wszystkimi winami, za które „ego" 
nie chce być pociągniętym do odpowiedzialn ości. Wina zo
staje zazwyczaj zepchnięta poniżej prog·u świadomości i 
„s.ub-ego" - .które 'Przez to zostaje zmuszone do ni esien:a 
jej - staje s ię ni eświadome i małowartościowe: zamienia 
się ono w osobistego diabla, który k:eruje 'wiadomym „ego" 
jakby zza pleców. Sługa-diabeł w „P·rzy drzwiach zamiknię
.tych" nie może pokazać się na scenie dopóki trzy główne 
postaci ·sz·tuki n:e wyznały !Swych win. Jest on ogniskiem 
ich poczucia winy. Dla Garcina reprezentuje on Gomeza, 
męsko-duchowy ideał, lktóry Garcin zdradził, i o którym nie
ustann:e myśli, trawiony pragnieniem rehabilitacji. Dla Stelli 
jest kochankiem, którego ona doprowadziła do samobójstwa. 
D:a Inez jest mężem Florence, ·Mórego życie ma ona po
śred.nio na sumieniu. 

Te trzy glów1ne postaci w „Przy drzwiach zamkniętych" 
poruszają się w zaczarowanym kole, w wirze •swego pożą
dania i swej ·nienawiśc i. Są one sprzężone przez S\ve winy i 
strukturę swoich osobowości: każda z nich ma w sobie dwie 
pozos tałe jako wła. ne osobowośri czą lkowe - a ponadto 
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t rzecią: nieświ domego „kata" - ,S ł ugę" - k h uo ob:oną 
winę, k tóra pali e •piekielnym ogn ięrn sumie n:a. Perwers ja 
ich duszy : ducha wikła je nieustannie w zewnętrzne kon
flik.ty tego amego typu. Garcin znęca się nad Inez obej mu
jąc S tell ę w jej obecności, w ten sam sposób jak znęcał s ię 

nad swo .ią żoną przyprowadzaj ąc kochan ki do do mu. Inez 
mści ię na Gardnie odbierają c mu Stellę, tak jak odebrała 
Floren ce jej mężowi. Dla Stelli ą Garcin i Inez namiastką 
Brnch anka i przy jaciółki Olgi , ale m usi ona znos :ć ich pogar
dę i szydc11S two zarów no jak pogardę i sz •dersh o Olgi 

i Pierre'a. 
W scenach wstępnych, kob:ety w pierwszej chwili biorą 

Garcina za t , co „Sługa" zresztą reprezentuje : Stella za 
k0cha nk a , Inez - za męża Florenc . Inez uto7..samia Garci na 
z mężem Florence natychmi ast po wejśdu na scenę_ („Gdzie 
je. t Florence? Powiedz m i gdzie jest Florence?"). W podobny 
s;posób Stella · utożsamia go natychmiast z !kochankiem, który 
odebrał sobi życi strzałem w usta. („Nie masz już twarzy"). 
Ale ten, o którym one właściwie myślą, to !lieobecny m ż

czy:rna, „ka t", zamaskowan y jako Sługa (. .. ). 
Spośród trzech głównych osób ztuki, Ga rcin jest tą, która 

ma najbardziej bezpoś redni s tosunek do Sługi. Jest on w 
istocie jedyną osobą, która prowadzi długą rC'zmowę ze Słu
gą, i najwyraźniej pragnie , żeby Sługa dotrzymywał mu t o
warzy:;twa. Jest on także tym , kto najświad0miej myśli o 
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s:wojej nieobecnej męskiej af:erze, którą w jego .przypadku 
jes t Gomez. W nieobecnośd Sługi , znajduje G re n jeg• 
symboliczną namiastkę w figurze z brą z.u. Figur a ta je. t w 
ogóle symbolem nieobecnej czwartej osoby, tego, wobec tó
rego oni są w:nni - tego, .któ::ego zepchnęli z k gu swe 
świadomośd za „drzwi zamkn:ęte". Należy ·ięc p t:edstav •i t 
sobie <tę figurę w męskiej !postaci ,jako symbol , ub-ego", 
nośnika pożądan:a. Z tej osobowości cząstkowej wyłania się 
w toku dalszej ewolucji osobowości ten czynnik twórczy, 
który nazywamy „duchem", ale jest on ściśle sprzężony z 
innym czynnikiem świadomości - z .sumieniem - i wystę
puje dlatego często symbolicznie jako f igur a hermafrody
tyczna lub na przemian jako ja snow i dząca kobieta i męż

czyz·na o silnej wali. Jest więc zrozumiale, że Sartre 
mógł sobie wyobrazić fig.urę z brązu w kształcie kobiety. 
Wewnębrma log:ka ·sztuki wymaga jednak, żeby akcent 
leżał na brakującym czynniku męskim, .a więc żeby figura 
przedstawiała ipostać męSiką w pierwszym rzędzie diabła 
albo inną podobną postać z mitycznego podziemia: Belze
b uba, Hefajstosa albo Hadesa. 

Zgadza się •to z tym, że Garcin ma pewne ry1sy homoero
tyczne. Zaniedbuje on Stellę dla Gomeza, odpowiada, że lubił 
siedzieć z mężczyznami w redakcji i życzy sobie, żeby i te
raz być także z .samymi tylko mężczyznami. - Te jak gdyb • 
n ienormalne rysy są jednak tylko wyrazem jego duchowych 
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dążeń do poznania i urzeczywistnienia samego siebie. Gomez, 
Sługa i figura z brązu są symbolami jego ducha - ducha 
upadłego, „s u•b-ego", 'którego -0 n 'zaniedbał. Pragnie on odJ' 
zyskać ducha, rpatrzeć wprost w oczy rswemu własnemu , 

win14 olR:iążon ernu, „<S ub-ego", do k tórego dotychczas tchórz
liw ie zwracał plecy. Mówi do Sługi: „Ale ipamiętaj : na nic 
się nie zda zcachodzić mnie z tyłu... ja patrzę sytuacji w 
oczy". Jego jedynym ży.czeniem zdaje się być: m ieć spokój 
na rozprawę z wła snym sumieniem. 

Nas tcawienie Inez do Slug i i .tego, co on reprezentuje jest 
wproi>t przeciwne do nastawienia Garcina (..). Musi ona, że
by tak pow '.edzieć, zwracać 1plecy do •Sługi, bo jej pożądanie 
(Lbido) k ieruj e się ,k.u Stelli. Jest to w zgodzie z tekstem 
sztuki, według którego Inez kompletnie ignoruje Sługę, 

czym sprawia mu wyrażny zawód (jego libido jest przec:eż 
zwrócone do niej). 

( ... ) Podczas gdy Gardn w nieobecności Sługi jest tym, k.to 
wprarwdzie jest pożądany (przez Ste:lę), ale sam ·nie pożąda, 
Inez, wrpr os t rprzeciwnie, jest tą z trzech głównych p ostcaci 
S?Jtuki, która wprawdzie pożąda (Stellę) , ale nie jest pożąda
n a .przez n '. kog-0. Jest ona J1ajba rdziej samotną , tą, która 
najwięcej wycierpiał a, i ·dlatego najmocniejszą z n'.ch. Te 
t rzy p ostaci wi r-ują w bez.n adziejnej pogoni za uciekającym 
przedmio tem wego rpożąd nia. Garc:n m ówi: „Gonimy jeden 
za drugim jak k onie na ·kar uze i, ni e dogonimy się nigdy", 
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Epizody sztuk i mają na ogól po dwie postaci i następują 

po sobie w kolejności odpowiadającej kierunkowi ruchu wi
<rowego: Gar·dn - Inez In~z - Stella, S tella - GarC:.n (. .. ). 
Nienaw.iść jest tą siłą odśrodkową, k:tóra jest potrzebna do 
utrzymania 1pożądania i wiru wydarzeń . Bieg·uny przeci<wne: 
Ganc :~ i Inez zarówno jak Sługa i Stella spotkałyby się 

i rozpoznałyby swych właściwych partnerów jeden w dru
gim - gdyby 111ie nienawiść. Sar:tre wy·ra:foie zaznacza, że 

Garcin i Inez są .zw:ązani ze sobą jak brat i siostra, ale oni 
zaczynają przeczuwać to dopiero pod koniec sztuki. Garcin 
mówi: „To dla niej (dla Inez) ja tJU zostaję" i póżn:ej już 

w.prost do Inez: „Ty jesteś z mego rodu' ', „o!'la (Stella) nie 
liczy się". To odkrycie świta w jeg:> myśli dopiero wtedy, 
gdy zaczy,na mieć wspókzucie dla Inez. Jedyną siłą , która 
może przezwyciężyć n:enawiść i uwolnić ty h troje ludzi 
z ich piekła , jes t miłość („.) . 

Ten fakt, rie symbole wewnętrznej problematyki oddane 
są 'V.' „Przy ·drzwiach zamkniętych" niezwykle w:ernie, aż 

do •najmniejs zych szczegółów, świadczy o rzetelności poety 
Sartre'a w ,stosunku do natchnienia. Myśliciel Sartre jes·t 
mniej szczęśliwy. Ani on, ani jego postaci nie zdają s:ę 

wiedzieć, że cierp:enie pochodzi wyłącznie z pożądania i nie
nawiści. Sartre zdaje się zadowalać tą niezbyt zai•ste głębo
ką refleksją, że cierpienie ;pochodzi od innych łudz'.. Nie 
spostrzegł on , że właściwym źródłem cierpienia jest to r m -
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szczepienie o obowoś c i , k tórego .przyczyną jest pożądanie 
: nienawiść - w przypadku Gardna m .in. ta postać pożą
dania, którą jes t ambicj . Dopóki myślimy, że „Kat - tcJ 
inn i ludzie" i n:e z dajemy sobie sprawy , że „Kat - to ja 
sam", nie możemy się wyzwolić z kola c:erpienia. Zrozumiał 
to już najgenialniejszy ze wszystkich psychologów, Gautama 
Buddha, przed 2500 lat ( ... ). 

J ednym z najisto tniejszych zadań reżyserskich przy wy
s!awieni u „Przy drzwiach zamkniętych" jest wydobyc '.e w i
brującego ton u napięcia i oczekiwania w dial ogach i rw grze 
- napięcia, które os:ąga swój •tymczasowy szczy t w wyzna
ni u win przez trzy główne osoby. Ich stosunek do Sługi de
i:;1·d u je o napięciu. Widz po:vinien cały czas odczuwać jego 

becno ć z.a sceną, za „zamkniętymi drzwiam'.', i w ukrytych 
myślach trzech głównych pm taci. Pomimo całej pogardy, 
k.tórą ci troje okazują mu w scenach wstępnych, powinno 
być jas,ne, że przewyższa on ich w pewnym ;;ensie i że mają 
oni w 1gruncie rzeczy niezm:erny respekt ·dla niego. Jest on 
~ą z postaci zi,uki, Móra potencja:nie stoi najwyżej, ·pomimo 
że w in y •trzech osób głównyoeh s trąciły go w piekb i uczy
n:ły z niego „złego d·ucha"; Przedstawi·a on ten twórczy 
czynnik osobowości, .który został wyłączony ze świadomego 
7ycJa i 'LJ"egat •wizowany przez skarlenie zdolności do mo-

t l u I 'ł 'liedban ie wa:ki moralnej. Ten czy:mik, 
ten •upadły duch (kulawy Hefaj.tos-Vulcanus mitu antycz-

24 

nego, s trącony z limpu do podziemia) jest .nadziej ą i poten
cjalnym .zbawicielem zdeprawowanej osobowośc'. . 

Tak, zbatwicielern, gdyż to, co jest przedmiotem tej sztuki, 
to n:e piekło lecz czyściec. Piekło jako rzekoma bezczasowa 
w:eczność nie daje się symbolizować w dramacie. Stawanie 
się i zmiana nie są bynajmniej usunięte z pozagrobowej 
egzys.tencji trzech 1głównych figur sztuki, pomimo że Sartre 
robi wyraźne wysilk:, aby wywołać wrażenie rw1prost prze
ciwne, wrażenie zupełnej beznadziejności . Postaci s.ztuki są 

poddane rozwojowi , !procesowi poz,nania samego sieb'.e i 
oczyszczenia. Terna.! tej !Sztuki byŁby w przeciwnym razie 
dramatycznie beziwartościowy. Trzy główne osoby sztuki 
o c zek u j ą wśród .swokh c'.erpień czego ś, co ma się s tać . 

Inez pyta: „Cóż więc czeka nas?", a Garcin odpowiada: „Nie 
wiem. Ja czek am". Nieco później zapytuje Stellę: .. Na 
co my czekamy?" i tym razem Inez odpowiada: „Nie wiem. 
Ale cze lk a.my". Te repEki powinny mieć sugestyw.ny , 
znaczący akcent. Czy ci troje czekają na oswobodzenie? Z 
napięciem s·poglądają na otwierające się drzwi ... Nie, nikt z 
nich nie chce •uc:ec - ich bolesna wspólnota jes.t ich jedyną 
szansą na zbawienie, ale czy nie czekają na t o, aby iktoś 

p.r.zyszedł? - Kto? - „Słu;ga", oczywiście, Sługa, który stop
niowo musi się okazać tym, J<:im jest: duchem, upadłym du
chem co prawda, ale duchem, który przez :eh cierpien'.a 
odradza się w czystej i szlachetnej postaci. Reżyser powi-



ni en dać widzo ·i rze ·z ucie, że te trzy o.;;o . · na .cen ie zc
kają na to, żeby Slu "a-Duch zajął miej·ce mię dzy n :mi j ak 
brakujący czwarty czynnik a kcji - czy n n ;k :w6r czy , . ór~ 
z ba wi tych tr je z ich determinLs tyc:w. j b znadzie j n oś c i. 

Ale Sluga-Du ~h n:e może • rzyjść, dop ·ki on i n ie d:iszii 
w poz:nan;u my h siebie do tego, y zaprzes t ać go obar
czać p ezwiskiem „zle o" i zastcsować je do s :ebie arn ·c!1 . 
Tch pierwotna niezdolność do obiekty\\·nej samoob.;erwac j' 
·ymbolizowa.'1 a jes w ztuce przei: nieomal kompl tny b rak 
pnedmiot o powierzchn.ach zwierria d! nyc: b . Żadnych lu 
. ter. żadnych lkie"1, :iach ych ·P ! ' turowanych mebli. Replik i 
:>o'. ·nny mieć to metafizycznego niep koju za każdym ra-

'11, gd~ mowa jest o zw:erciadlach . Ale t ::zy główne p o." a-
i :z.tuki tają się s.opniov,;o „z ~:erciadlami" jedn a dru-

i;iej_ Ich ambiwalentn: · to.rnnek d w n stkiego, co może 
pro•v d zi ć do p::z:1an: ~amego sieb ie objaw ~a s · ę w tym, 
że Ete::a d•rrag się h:.Sterycrnie zw ·erci a ia, a z drugie j 
strony :na p nicz.ny strach przed n '. eC: ris ··t ecz.n_'m a:bo ni e
poprawn„m st rojem. Ale ko:· tyLln wyi..:iala swują wi n ę, 

pozwala już Garcin ow i zrzucić JT a ry na rk<:: jeże: i p tr z.c c'.. 
na ty ch d Ą·ojc jako na dwie o obowo<1:: cząs tkowe, t r w ina 
ic:h Je t prz~ież w~pó nu. 

Kon:ecz.no ć poznania samego siebie wyrażo:i a j st w 
„Przy dr;:wiac h rnmk.nię,y h" t:i- m , że świat ło n igdy n ie ·a
śn e i ż OSt)by przebywają~ w „piek l ·· nic mogą zun .l :"I;1i' 
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oczu i nie mogą s p a ć. Cz u w a n i e było zawsze - m. in. 
w ewangel:ach - symbolem gotowości do !Jwórczego czynu, 
tz.n. do wa:ki moralnej. S pać znaczy nie zważać :na swą 
najgłębszą, twórczą jażń („wewnętrznego Chrystusa" mistyki 
chrześcijańskiej), która wskazuje wartości transcendentalne 
i uwalnia s pod jarzma determinizm u. „Spałem" mówi Gar
cin . „Spałem dobrze". Śniła mu się zielona ląk.a - s ymbol 
zaniedbanego, podświadomego ipodkładu duszy, z którego 

. <ldr.adza rsię osobowość. Figul'a z brązu jest drugą jaźnią 

Gardna, duchem zaprzeczonym przez jażń powierzchowną. 

Dlatego - to wie on z góry - w braku zwierc:adła będ zie 

patrzeć na :nią, ażeby dojść .do poznan:a amego ,siebie. „Będę 
ją fa•ktycznie :pożerał oczami", mówi Garcin. Widział ją już 

przed tym - było to w chwiii śmierci, która położyła koniec 
zakłamaniu jego życ:a, ukazują c mu jego zanie dbanego, gro
tes·kowego ducha w całej jego diabelskiej nagości. „Tonie się, 
zanurza. się, idzie się na dno", mów.: Garcin tylko oczy są 
nad wodą - ' i cóż ito się widzi? FiguTę z br~zu. Można to 
nazwać zmorą!" - Garcin buntuje się przeciw temu odkry
ciu .: chce uż •ć figury brązowej - posągu Pana Ciemności 

- jako narzędzia do rozbicia lampy, ażeby znaleźć tę ciem
ność, której jego zdeprawowana jaźń pożąda. Jest to jednak 
n'.emożłiwe i poznanie samego siebie musi postępować na
przód. Tę knota za c:emnośc:ią znajduje jeszcze wyraz w 
scenie !końcowej. Garcin pyta: „Czy nigdy ni będzie t u 
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tu ciemno?" A Inez odpowiada mu : „Nigdy". Wtedy Garcin 
podchodzi do f ;gury z brązu, głaszcze ją i mów:: „Więc 
nadeszła t g dzi rui. Stoj ę tuitaj i rozumiem, że jestem w f 
piekle" . - Na ozór wygląda to jak perwersja, ale w rze
czywistości jest to zwycię stwo: konfrontacja z winą. 

(„Dialog" 1959, nr 3, s . 121-127) 
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Jer z y Ko s sak 

EGZYSTENCJALIZM 

Egzystencjalizm jako k:erunek myśli współczesnej nie jest 
systematycznym wykładem określonych poglądów filozoficz
nych i społecznych, lecz konglomeratem różnych motywów 
fHozoficznych i literackich - stanowi to powód wielorak'.ch 
interpretacj: samej zawartości pojęciowej tego k ierunku. 
Operacje mające .na cel-u usystematyzowanie doktryny, zam
knięcie jej w granicach określonych działów fil ozofi i: onto
logii, teorii poz.nania, etyki, ak sjologi i, estetyki - przekształ

cają się z m1eJsca iw czynnosc1 ty.pu kreatorskiego. Kreuje 
się mianowicie system, który de facto n ie '. s tn ieje, choć jego 
wątki rozrzucone są w pismach filozofów egzy- tencjalistów. 
Przy czym operacje takie są nieun'.1knione i konieczne, jeśli 

się chce dać imma.nentną analizę kierunku, określić różnice 
zachodzące między jego poszczególnymi przedstawicielami 
wymaczyć nur.ty ~td. Jest to wszak •czynność wstępna, bez 
której nie sposób nawet przejść ·do kolejnych etapów dzia
łalności kry.tycznej: do określenia genezy społecznej i funk 
cji danej filozofii. 
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Jeszcze trudnie j w tej sytuacji określ:ć! pod;ot awową za
wartość pojęciową egzystencjalizmu jako takiego, egzy.sten
cjalizmu w ogóle. Ponieważ czasy nasze domagają s ię zwię- • 
złych informacji we wszys tlk:ch ctz:edzinach, a rozwój wy
dawnictw encyklopedycznych stwarza konieczn ść owych 
formuł o gólnych - przeto mnożą się one, a nawet układaj ą 
w pewne charakterystyczne 'typy i p ropozycje razwiąz a~_
Staraliśmy się 'Ustalić pewną przec:ętną tych for '.llu ł. Otoz 
t co występuje najczęściej w ujęciach ogó:noencyklope
d;·cznych i podn;cznik wy_ch, prowadza się do następują
cych wyróżników: 

l. Wszv.s tkie doktryny egzystencja::styczn2 łączy prze
świadcze~ ie, że punktem wyjścia w szelkiej w iedzy jest ana
liza konlkretnego istni nia jednos tki ludzk iej. To is t n: e
n ie jest j edyną rzeczywi tością prawdziwą . Nie jest ono 
ani vrzejawem poza1'udzk:ego świata, an i wyrazem istnieją
cego poza konk,retną 1udzką świadomością pierwowzoru ide
alnego - idealne j istoty człowieka . 

2. Przesłanką takiego prześwia d czen ia jest zalożen:e, że 
egzystencja poprzedza esencję, istn:en:e p oprzedza ist otę . 
A zatem człowiek na}pierw zjawia się w świecie , jest, coś 
cz_, n :, co ś czuje, o czymś myśli - żyje, a dcpiero potem 
definiuje sam sieb: . Chce być tak!m, a nie inn ym. kreśla 
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własną istotę , dążąc do indywidualnie zami~rzoncgo celu. 
Tak więc egzystować, istnieć znaczy tworzyć siebie, wyb:e
rać siebie spośród nieobliczonych i nieobliczalnych form 

treśc:. 

3. Wspólne wszys tkim odmianom egzy ·tencjal izmu jest 
odrzucenie z .góry da.nych wiążących i ograniczających jed
no!=ltkę formuł ogó!nych. W ślad za tym idzie od.rz.ucenie 
ideolog:i .uogóin'.eń celów i uniwer,salizmu środków, które 
miałyby do tych celów prowadzić. Łączy to się z określoną 
charakterystyką funkcji ogólny·ch idei, celów i środków 

Uniwersalizmy owe m:anowic:e stanowią swoiste alibi czł -
wieka .n ie a ·ut enty c zn ego. Są one lekarstwem 1u dzi 
'Uciekających od niepolkoju w krainę fikcji. Pozwalają utoż
sam:ać sieb'.e z bytem ponadindywidualnym, a więc z fi1l:cją. 
IPoz,wałają przyjąć propozycję fałszu i .poddać się mirażom. 

Można wtedy zrzucić z siebie odpowiedzialność za własne 

czyny, a także wyvbyć się świadomośc:, ie jest się rzuco
nym w· św<~at obcy i absurdalny i że ten obcy świat jest 
światem jedy-nym, który trzeba opuścić w chwili śmierci 

równ:e absurdalnej jak życie. 

4. Wynikiem takiej analizy jest postulat 1walk: człowieka 
a u-te .n t y c z n e g o. To jest ta:kiego człowieka, który nie 
ucieka się do żadnego zewnętrznego ·Usprawiedliwienia swo-



:eh czynów. Stara się odważnie zdać sobie sprawę z własnej 
sytuacji. Stara się wreszde świadomie podjąć odpowiedz:al
ność i ryzyko z niej .wynikające. 

5. Istnienie egzystencjalizm rozpatruje aktualistyczn!e, 
nie jako twór statyczny i skamieniały, lecz jako serię .nie
ograniczonych i nieprzewidz:anych aktów świadomości. 

Egzystencja jest dramatem wolności; będąc w każdej z nie
pow.tarzalnych faz procesu autotworzenia samowystarczalna 
w iswej teraźniejszości, 1nadaje nowy sens wszystkim poprze
dzającym tę fazę momentom. Od każdej więc decyzji, od 
każdego aktu woli ~ wyibol'u zależy owa istota, którą egzy
stencja jednostlki formuje. Aktualizm egzystencjal·izmu różni 
się wszakże od aktualizmu tzw. „f:lozofii życia" tym, że 

ujmuje człowieka rw aspekcie czysto subiektywnym, nie zaś, 
jak np. Bergson, jako manifestację kosmicznego pędu życia. 

6. Nie znaczy to jednak, że egzystencjalizm uważa czło

wieka za istotę nie związaną z otoczeniem, zwłaszcza z in
nymi ludźmi. Egzystencja jest według tej fHozofi uwikłana 
w środowisko, nie może istnieć inaczej niż w ramach zb'.o
rowości. Przeświadczeniu temu czołow: przedstawic:ele 
egzystencjalizmu dają wyraz za pomocą różnych pojęć (M. 
Heidegger: współistnienia - ,,Mit<lasein"; K. Jaspers: ko
munikacji - „Komunikat:on"; C. Marcel: innego człowieka; 
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Sartre: sytuacji), łączy ich wywodzące się z ducha indywi
dualizmu rozumienie stosunków między ludźmi jako sto
sunków m:ędzy dwiema osobami, między ·Nlną a Innym, Za 
abstrakcyjne tedy i pochodne uważają oni stosunki między 
jednostką a grupą, między jednostką wyizolowaną a jedno
stką jako członk iem gr.upy, Zgodnie z tym poglądem !kon
kretne Ja żyje zawsze wśród Innych ludzi, istnieje w oczach 
innych, w stosunku do innego. Natom:ast tzw. stosunki spo
łeczne są abs·tra:kcją: na ·niepowodzenie też skazane jest dą
żenie do nawiązania rzeczywistego kontaktu między istnie
niem a i stn:eniem. Człow i eka otacza pustka, jest on samo
tny w swoich uczuciach, a pragnąc .przelać je na innego 
człowieka, zamienia go w swoją ofiarę, .staje <S ię katem; in
ne Ja potwierdza sobie spychając Mn:e do roli przedmiotu, 
czyniąc ze mnie rzecz. 

7. W zakresie teorii poznania, nawiązując do fenomeno
logii Husserla, egzys tencjalizm odrzuca racjonalistyczne 
przec:wstawien ie myślącego podmiotu i myślanego przed
miotu. Według egzystencjalizmu nie ma jednej pra•wdy 
prawd jes t wiele, prawdą jest „subiektywność", a więc os i ą~ 
~a się ją .nie na drodze dialektycznej czy dyskursywnej ana
hzy, lecz zagłęb:ając się w s:ebie, badając strukturę włas
nych Przeżyć; w tym obrębie i w tym związku jednostka 
buduje swój świat przedmiotów, które znajdują się poza nią 
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i nie są z nią zw:ązane. Jedyna rzeczywistość żyjącej jedno
stlki to jej własna 'rzeczywistość etyczna. Prawdziwym dzia
łaniem nie jest dla :niej działanie zewnętrzne, ale wewnę- • 
trzne rozstrzygnię.c:e. 

8. Ten iSubiektywizm nie ma jednakże ontologicznego cha
rakteru. Egzystencjalizm nie meguje bowiem :is,tnienia obie
kty,w.nego 1bytu w sobie, n:e <ląży do likwidacji świata . Usi
Łując jedynie przedstawić go jako teren najbardziej osobi
stego życia i odpowiedzialności człowieka , pokazuje, jak 
świat ten zmien:a się w zależności ,od indywidualnych celów, 
jakie każdy stawia przed sobą. Przed interwencją świado
mości 'byt w sobie jest wedlug egzystencjaEs tów tworem 
chaoty-cznym, „tępym", „ślepym" i „ciężkim". Dopiero 1:stota 
ludzka w ten bezwład wprowadza twórczy, •pozytywny pier
wiastek - czyn: chaos zaczyna 111aprawdę istnieć dopiero 
poprzez Ja, •które przekształcając go i czyniąc od siebie za
leżnym, nadaje mu znaczen:e. 
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i literaturze", Warszawa 1!171, 
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