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Resumé

Lidská existence ve své složitosti nemůže být systematizována a generalizována na
jednolitý koncept. Lidské individualitě a fenoménům s ní bytostně souvisejícím,
jako je život, smrt, svoboda, absurdita apod., se věnovali právě existencialisté.
Vzhledem k specifičnosti filosofie existencialismu však nelze za nositele tohoto
myšlenkového přístupu považovat jen filosofy na slovo vzaté, ale je nutné zařadit
k tomuto směru i některé osobnosti z oblasti světové literatury. Pojem lidské
existence se v jejich filosofiích i dílech různě proměňoval, jednou byl zastřešen
existencí Boha, ke kterému je nutno upínat svou mysl, jindy byl vržen do
nehostinnosti a nicotnosti světa bez naděje. V každé z nich však bylo ústřední téma
totožné, téma, jež je nám, lidem, nejbližší, téma, které však bude vždy, i přes
geniální myšlenky Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera, Fjdora Michajloviče
Dostojevského i Alberta Camuse, velkou neznámou – téma člověka a jeho místa ve
světě.

Abstract

In its complexity, human existence cannot be systematised and generalised into a compact
concept. Existentialists are those who devoted themselves to Human individuality and
phenomena fundamentally related, such as life, death, freedom, absurdity etc. However,
considering the specifics of the philosophy of existentialism, it is not possible to only
consider philosophers as the only bearers of this intellectual approach, but it is necessary to
include certain individuals of world literature in this movement. The concept of human
existence has transformed itself in various ways in their philosophy and works. Once it was
dominated by the existence of God, to whom it was necessary to set one’s mind on, at other
times it was thrown into the bleakness and futility of a world without hope. However, the
central topic was the same in each of them, the subject that is closest to us people, however,
the subject that will always be the great unknown, regardless of the genial thoughts of
Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Fjodor Michajlovič Dostojevsky and Albert Camus
– the topic of mankind and its place in the world.
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