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„Brudne ręce" („les Mains sales") to, 
obok „Przy drzwiach zamkniętych", „Lada
cznicy z zasadami" czy „Diabła i Pana Bo
ga" - jedna z najbardziej głośnych sztuk 
Jean Paul Sartre'a. W Polsce jest orta jednak 
prawie zupełnie nieznana. Nie była dniko
wana i dotąd nigdy nie wystawiorio jej na 
scenie. Powód nieobecności sztuki napisanej 
przez autora tak często granego w nastych 
teatrach, wiąże się ściśle z treścią i głów
nym tematem „Brudnych rąk". I pr~ez to 
inicjatywa pokazania jej polskiej publicz
ności wydaje się szczególnie interesująca. · 

„Brudne ręce'' napisał Sartre w r. 1948, 
i w tymże roku, drugiego kwietnia, na sce
nie paryskiego Theatre Antoine, odbyła się 
prapremiera. Sławny filozof i powieściopi
sarz stał się już wtedy cenionym i coraz bar
dziej popularnym dramaturgiem. Po znako
mitym debiucie jakim były „Muchy" („les 
Mouches") w 1943, kolejne premiery sztuk 
Sartre'a stanowiły artystyczne i polityczno
-społeczne wydarzenia, a jego twórczość 

dramaturgiczna szybko przekroczyła granice 
Francji. Mówi się wręcz, że w latach czter
dziestych i pięćdziesiątych zdominował on 
francuską scenę, zostawiając w tyle tak 
wielkich dramatopisarzy jak Jean Girau-



doux , Henry de Montherlant czy Paul Clau
del. 

W P olsce, zaraz po przełomie paździer

nikowym, sztuki Sartre' a weszły d.o reper
tuaru wszystkich niemal teatrów i odegrały 
ogromną rolę - nie tylko artystyczną. 

Dzisiaj gwiazda tego pisarza-filozofa mo
cno przybladła. Razem z przemijaniem mody 
na filozofię egzystencjalistyczną, której był 

jednym z głównych przedstawicieli i zmia
ną kontekstu politycznego i społecznego, 

z którym związane były jego sztuki i powie
ści. Niemniej Sartre pozostaje wśród naj
większych myślicieli i pisarzy XX wieku, 
a nieobecność, choćby jednego z jego najcie
kawszych utworów, stanowi wyraźną lukę 
w naszym repertuarze teatralnym. 

„Brudne ręce" zostały bardzo niedługo 
po Październiku przełożone na polski przez 
Jana Kotta, ale mimo „odwilży" , ani wtedy 
ani nigdy później, nie zostały przez komu
nistyczne władze dopuszczone na scenę. 

Sztuki Sartre 'a, najkrócej mówiąc, sta
nowią literackie wykładniki jego filozof; 

jego poglądów społeczno-politycznych. 

Z jednej strony przedstawiają one absur
dalność ludzkiej egzystencji wynikającą z 
nieuchronności śmierci i niewiary w Boga 
- „to absur d że się urodziliśmy, to absurd, 

. że umrzemy" . Z drugiej strony , prezentują 
oryginalną „etykę heroiczną" - bez kary 
i nagrody za czynienie dobra - związaną 

z wolnym wyborem dokonywanym przez 
jednostkę ludzką. I wreszcie - wynikającą 

z tego wyboru - pochwałę rewolucji jako 



• 

osiąganego, niezalażnie od środków, doczes
nego szczęścia ludzkości. 

Taka postawa doprowadziła Sartre'a do 
komunizmu i do niemal akceptacji stali
nowskiego terroru i lagrów jako owego „ko
niecznego środka" prowadzącego ku reali
zacji „raju na Ziemi". Jednakże autor „Bru
dnych rąk" nie był naiwnym czy cynicznym 
socrealistą, tylko naprawdę wielkim filozo
fem i przenikliwym pisarzem, i zamiast apo
logii czy przypowiastek, pisał sztuki pełne 
wątpliwości, kontrowersji i znaków zapy
tania. A właśnie „Brudne ręce" odczytywano 
wręcz jako pamflet antykomunistyczny, 

przeciwko czemu sam autor protestował. 

Niemniej w całym „obozie" wydano surowy 
zakaz grania tej sztuki. 

„Brudne ręce" dzieją się podczas ostat
niego roku II Wojny Światowej, w· jakimś 
kraju bałkańskim, najbardziej przypomina
jącym Węgry. Partia komunistyczna ocze
kująca wkroczenia Armii Czerwonej, szy
kuje się do zdobycia władzy, choć naród 
wcale takiej inicjatywy nie popiera. Toczy 
się polityczna rozgrywka, w którą zostaje 
zaplątany młody idealista wierzący w moral
ną czystość, zarówno celów, jak i środków 
wybranych przez partię głoszącą najwznio
ślejsze ideały. Tymczasem okazuje się, że 

walka o władzę jest związana ze zbrodnią, 
kłamstwem i manipulacją, że wszyscy, któ
rzy ją podejmują mają - „brudne ręce". 

Z dzisiejszej perspektywy, sprawy i pro
blemy przedstawione przez Sartre'a i będące 
przyczyną tragedii bohatera jego sztuki, wy
dają się nam nie tylko oczywiste, ale od
legle - historyczne. Jednak, jak już powie
działem, Sartre był na tyle nieprzeciętnym 
myślicielem i utalentowanym pisarzem, że 

problematyka „Brudnych rąk" ma charak
ter i zasięg dużo szerszy i prawdziwie uni
wersalny. Dotyczy nie tylko komunistów 
i nie tylko ostatniego roku wojny. Sartre 
mówi tam bardzo wiele o polityce w ogóle, 
a o moralności w polityce - w szczególno
ści. Dlatego „Brudne ręce" wydają się sztu
ką wciąż ważną, dającą powód do istotnej, 
aktualnej refleksji. 

JAN KLOSSOWICZ 
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