
 



ŽIVLJENJE

Jean-Paul Sartre, eden od vodilnih sodobnih francoskih pisateljev, sodi
med  najpomembnejše  predstavnike  tako  imenovane  angažirane
literature.  Je  eden  najvznemirljivejših  in  najvplivnejših  mislecev
dvajsetega  stoletja. Rodil  se  je  21.  junija  1905  v  Parizu  v  družini
mornariškega častnika. Oče, Jean-Baptiste Sartre, mu je umrl, ko je bil
star  petnajst  mesecev.  O  njemu  ni  nikoli  napisal  skoraj  ničesar.
Pomembnejša oseba v njegovem življenju je bila njegova mati  Anne-
Marie Schweitzer. Skupaj s starimi starši so živeli v Parizu, vendar ko se
je mati ponovno poročila, so se preselili v La Rochelle. Sartre je študiral
filozofijo in nekaj  let  tudi  poučeval.  V tem obdobju je potoval  v kar
nekaj  držav;  Egipt,  Grčijo  in  Italijo.  Preštudiral  je  tudi  dela  nemških
filozofov Husserla in Heideggerja.
Med  drugo  svetovno  vojno  so  ga  zajeli  Nemci,  a  je  bil  leta  1941
izpuščen iz  ujetništva,  v  katerem je  za  nekaj  časa  izgubil  svobodo,
katero je tako cenil. Leta 1945 je ustanovil revijo Les Temps modernes
(Moderni  časi)  kot  glasilo  francoskega  eksistencializma,  ki  izhaja  še
danes.  Svoje  življenje  je  posvetil  pisanju  in  političnemu  delovanju.
Sartre je sodeloval s francosko komunistično partijo, vendar ni bil nikoli
njen  član,  četudi  je  poizkušal  poenotiti  ideji  eksistencializma  in
marksizma.  Ni  sledil  Camusu,  ki  je  javno kritiziral  stalinizem,  kar  je
zrahljalo njune prijateljske vezi.  Leta 1955 je prvič obiskal Sovjetsko
unijo,  kjer ga je sprejel Hruščov. Bil  je imenovan za podpredsednika
Združenja Francije in Sovjetske zveze, vendar je kmalu odstopil. Zatem
je  sodeloval  v  odporniškem  gibanju  ter  se  zavzemal  za  priznanje
nacionalne svobode narodov Indokine in Alžirije. V tem času je osebno
spoznal Fidela Castra in v Jugoslaviji tudi Josipa Broza Tita. 
Leta 1964 je bil imenovan za Nobelovega nagrajenca za literaturo, a je
nagrado  zavrnil,  ker  je  želel  zadržati  svojo  neodvisnost  od  uradnih
ustanov. 
Njegovo  zdravje  že  dolgo  ni  bilo  dobro,  utrpel  je  dve  srčni  kapi  in
oslepel na eno oko. Umrl je v Pariški bolnici, 15. aprila 1980, potem ko
se ni zbudil iz kome. Pokopan je na pokopališču Montparnasse. 
Kljub slavi, ki jo je doživel v svojem življenju, je do konca ostal skromen
človek. Ko so ga pet let pred smrtjo v intervjuju vprašali po čem želi, da
se  ga  ljudje  spominjajo,  je  odgovoril,  da  po  nekaj  njegovih  delih,
zgodovinskem času, v katerem je živel in vsemu, k čemur je stremel in
je bilo vredno za to umreti.   



DELO

Sartre je bil že od malih nog velik mislec, stalno zakopan v študij. Že
zgodaj je začel pisati, vendar je začel objavljati šele v drugi polovici 30-
tih let. Temelj njegovega pisanja je bila predvsem filozofija. Z vnemo je
preučeval  takratne  moderne  pisatelje  Joycea,  Faulknerja,  Kafko  in
druge. To je bila dobra šola za njegova literarna prizadevanja. S svojimi
deli se je uvrstil med najboljše pisatelje povojne Francije. Poleg tehtnih
filozofskih razprav je napisal tudi več romanov, dram in esejev. 

romani: Gnus,  trilogija  Pota  svobode  (romani  Čas  zrelosti,  Odlog  in
Smrt v duši)
drame: Muhe,  Zaprta  vrata,  Nepokopani  mrtveci,  Spoštljiva  vlačuga,
Umazane roke, Hudič in ljubi Bog, Zaprti v Altoni
filozofski spisi: Bit in nič, Kritika dialektičnega uma, Eksistencializem je
zvrst humanizma
avtobiografija: Besede

Sartrova  dramska  dela  so  najvidnejši  primer  eksistencialistične
dramatike; njegov dramski opus tvori  eno samo pretresljivo dramo o
njegovem nepopustljivem iskanju resnice, o iskanju smisla, namena in
upravičenosti človekovega bivanja. Osrednja tema njegove literature je
svoboda  sodobnega  človeka,  njegova  angažiranost,  njegov  strah  in
pogum,  njegova  krivda  in  odgovornost,  torej  temeljna  vprašanja
človekove eksistence, kakor jih razlaga eksistencialistična filozofija. 
Popolna človekova odgovornost in njegova prepuščenost samemu sebi
povzroča  človeku  občutek  tesnobe,  zapuščenosti  in  obupa.  Ker  ni
moralnih norm, je človek obsojen na to, da je svoboden. S tega stališča
prikazuje ne samo moralne, ampak tudi politične in socialne probleme.
Dogajanje zgošča v en sam prostor in kratko trajanje. Sartrovo delo
vzbuja  sicer  pozornost  bolj  s  svojimi  idejami  kot  z  estetskimi
kvalitetami, vendar je njegova umetniška moč očitna. Njegovi junaki
niso nikoli samo ideje, temveč zmerom značilni živi ljudje z občutljivo
duševnostjo. Njegovo dramatiko lahko označimo za gledališče situacij
(človeške situacije in ljudje,  ki  si  v njih prosto izbirajo svojo usodo).
Zgodba je dostikrat banalna, pisatelj si prizadeva bolj za to, da bi jo
zmerom  napolnil  s  tehtno  psihološko  vsebino.  Kar  podaja,  podaja
zmeraj skozi zavest določene osebe. Sartrov svet je svet neizmerne,
blodeče zavesti, ki sta ji narava in okolje le nepomembno ozadje.

ZAPRTA VRATA



Dramo Zaprta vrata je Sartre napisal leta 1944. In ni naključje, da je ta
drama  o  absolutni  moralni  odgovornosti  nastala  v  času,  ko  so  se
oblastiželjnost,  koristolovstvo,  sadizem,  strahopetnost  in  izdajstvo
skrivali  za  lepo  donečimi  domoljubnimi  frazami,  ki  so  bile  puhle,
zlagane  ideje  ter  razlog  in  opravičilo  za  zločine.  Ko  kritiki  pišejo  o
Zaprtih  vratih,  večinoma navajajo kot  vodilno misel  drame Garcinov
stavek »Pekel so ljudje okoli nas.« Ti ljudje pomenijo človeško družbo in
Garcin naj bi s tem tolikokrat citiranim stavkom v avtorjevem imenu
razglašal  sovraštvo  in  odpor  do  vesoljnega  človeštva.  Vendar  je  to
samo ena izmed interpretacij tistih, ki dramo povezujejo s Sartrovimi
filozofskimi  spisi  in  mišljenjem.  Celotni  dialog  v  Zaprtih  vratih  je
pravzaprav zasnovan na variiranju treh prepletajočih se motivov, treh
glasovih, ki se v naraščajočem ritmu stopnjujejo do absurda, do konca,
ki se izteka v neskončno ponavljanje. 
Za  Sartra  svet  ni  takšen,  kakršnega  ga  vidi  znanost,  bog  je  že  od
Nietzscheja  dalje,  mrtev.  Človek,  ki  je  nared  zreti  v  obraz  svetu
takšnemu, kakor je, nas res spominja na Nietzschejevega junaka. Iz
tega vira izvira Sartrov eksistencialistični ateizem; ker boga zanj ni, ne
pozna  kesanja  in  s  tem  tudi  božjega  odpuščanja.  Zanj  je  krivda
neizbrisna in večna. Tudi  ko ljudje  že pozabijo  na tvoja zla dejanja,
vzbuja odgovornost v tebi mučni občutek krivde pred družbo in tudi
pred samim seboj. Zakaj pekel je v Garcinu samem, zato ne more oditi,
ko se vrata odpro, in prav zato se ne bo mogel nikoli rešiti iz njega;
prav tako Ines ali Estelle. Vsi trije se bodo do konca vrteli v pošastnem
krogu človeške zlobe, v katerega so bili postavljeni. V Zaprtih vratih je
prisoten etični krščanski postulat: »Ne stori bližnjemu tistega, česar ne
želiš samemu sebi,« in prav s tem jim je Sartre naložil večno kazen in
uveljavil njihovo popolno osebno odgovornost. 

kratka vsebina

Celotna drama se odvija v peklu, v salonu iz drugega cesarstva. To je
soba brez oken in ogledal, iz katere se ne more. Ni postelj, s tem tudi
ne  spanja  in  običajnega  življenja.  Skupaj  so  zaprti  trije  grešniki,  ki
imajo  za  seboj  strašno  krivdo;  Garcin  (publicist,  pijanec,  nizkotnež,
nezaveden  strahopetec,  ki  je  mučil  ženo),  Ines  (poštna  uradnica,
lezbijka,  zapeljivka)  in  Estelle  (meščanska  dama,  vase  zagledana
ženska, nimfomanka, detomorilka).  V sobi ves čas gori  luč, vrata so
zaprta, zvonec, ki naj bi poklical sobarja pa je pokvarjen. Odgovornost
treh  umrlih  za  storjena  dejanja  je  neizbrisna.  Osebe  so  stalno
izpostavljene  druga  drugi,  vsak  je  rabelj  drugima  dvema.  Počasi
premagajo nezaupljivost, se odprejo drug drugemu in povejo resnico o
sebi.  V  začetku  še  imajo  vsi  trije  stik  z  Zemljo,  lahko  opazujejo
dogajanje,  vse  dokler  jih  njihovi  znanci  in  ljubljeni  ne  pozabijo.



Postopoma  izgubijo  stik  s  svetom in  s  tem tudi  kanček  upanja  na
rešitev, ki so ga še imeli. 
Garcin je bil ustreljen kot strahopeten dezerter, ker ni hotel v vojsko,
Ines je tekmica zastrupila s plinom, Estelle pa je umrla zaradi pljučnice.
Brez  priložnosti  bega  od  sebe  in  od  lastne  preteklosti,  stalno  pod
kontrolo tujega pogleda, so drug drugemu vest in kazen. Ne morejo uiti
peklu v samem sebi. Kljub temu želi Ines pridobiti Estelle na svojo stran
in ker se je ta boji, se hoče prikupiti Garcinu. S tem, da mu zatrjuje, da
ni strahopetec, se mu prikupi, vendar jo Garcin ujame na laži in je noče
več ščititi  pred Ines. Ves čas se počutijo,  kot da so ujeti  v past. Ne
verjamejo, da je naključje, da so skupaj zaprti ravno oni. 
V  ospredje  drame  je  postavljen  Garcin.  Ve,  da  ga  bo  celo  večnost
mučila  odgovornost  za  njegova  neizbrisljiva  dejanja,  moralna
odgovornost  pred  soljudmi,  pred  družbo,  ki  ve  za  njegova  dejanja.
Ravno on na koncu ugotovi, da ni nič tako hudo, kot trpljenje v glavi.
Zanj je najhujša kazen to, da so ga zaprli skupaj z Ines in Estelle.     

karakterizacija glavnih oseb

GARCIN:  brutalnež,  strahopetec,  neotesanec,  nizkotnež,  zajedljivega
značaja, sarkastik

INES:  hudobna  ženska,  nevljudna,  realna,  nizkotna,  privoščljiva,
izprijena, odločna, trmoglava, samozavestna, zapeljivka

ESTELLE:  vzvišena,  samovšečna,  nimfomanka,  včasih  nebogljena,
usodna ženska  

značilnosti drame



- idejna  drama (drama s  poudarjeno  idejo,  na  kateri  je  celotna
drama grajena)

- konverzacijska  drama  (celo  besedilo  temelji  na  poudarjenih
problemih in dialogih)

- komorna drama (za manj gledalcev, poudarja človeške odnose, ki
so bolj intimni, ima manjši uprizoritveni prostor in manjše število
oseb)

- naslov (zaprti drug z drugim, vrata se ne dajo odpreti)
- vzdušje (mučno, duševno trpljenje)
- teme (nezmožnost  pobega  pred  samim sabo,  zločin  in  kazen,

neizbrisnost dejanja,  večna krivda in odgovornost zanj,  iskanje
resnice, smisla, namena in upravičenosti človekovega bivanja)

- idejno  sporočilo  (krivda  je  neizbrisna,  ljudje  ustvarjajo  drug
drugemu pekel, ker je ta v njih samih)

teze

- človek je zgolj to, kar naredi sam iz sebe
- obstaja samo toliko, kolikor se uresniči s svojimi idejami
- ni nič drugega kot skupek svojih dejanj
- usoda človeka je v njem samem
- človek je obsojen na to, da je svoboden
- človek  si  ustvarja  svojo  moralo  s  tem,  da  izbira  v  neki  dani

situaciji, upoštevaje druge ljudi
- naša prostost je odvisna od prostosti soljudi
- vrednota življenja je v smislu, ki si ga človek izbere
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