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Co nás čeká a nemine 
  Snad to byl Josef Jungmann, jeden z prvních českých jazykovědců, kdo obohatil češtinu o tak 

půvabné mnohosmysly a slovní hříčky, jakými i v dnešní podobě disponuje. Zcela bezkontaktně nás 

může minout něco nepoznaného a nezažitého, jako pocit či událost. Naopak jsou věci, které přichází 

a následně za námi míjí v běhu života. Archaické sousloví „minout peníze“ již dávno ztratilo na 

popularitě, a to jak z hlediska frekvence používání, tak i z hlediska faktického obsahu, kde již zmíněné 

popularity patrně nikdy nenabylo. Nicméně i takto lze míjet a pomíjet. Je tedy něco, při takovémto 

relativním pojetí slova „minout“, co nás jistojistě čeká a, v jakémkoliv smyslu toho slova, nemine?  

Pomíjivost je snad odvěkou otázkou filozofie. Snad ještě předtím, než lidstvo poskytlo 

odpovědi na otázky jako: „Jak vznikl svět? Odkud přišel člověk?“ se objevovaly úvahy o tom, kdy svět 

skončí a je-li smrt člověka jeho poslední „destinací“. Zkrátka do budoucnosti člověk hledí častěji, než 

by si tento imaginární a nedosažitelný časoprostor zasloužil. Hlouběji se do této problematiky 

zahloubal Tomáš Akvinský ve čtrnácté otázce knihy Otázky o duši. Narazil zde na problematiku 

smrtelnosti duše a tedy i konečné pomíjivosti věcí. Akvinský je toho názoru, že smrtí tělesné stránky 

umírá i duše, což bychom mohli považovat za konec jedné existence. Za tohoto předpokladu lze tedy 

říct, že cokoli nás kdy čeká, nás stejně tak jistě jednou mine, a to nejpozději ve chvíli, kdy již nelze 

společně koexistovat s lidskou bytostí. To ovšem za předpokladu, že nás nečeká objev nesmrtelnosti 

a tedy i jisté formy nepomíjivosti věcí. Smrt ale není jedinou fází lidského života, kdy něco míjí a 

pomíjí či naopak míjíme a pomíjíme my, lidé. Každou svou životní volbou, jakkoliv důležitá či 

nedůležitá je, rozhodujeme o tom, co nás mine, protože svou cestu nasměrujeme jiným směrem. 

Statisticky ale míjíme přibližně tolik příležitostí, kolik jich v ten samý okamžik naopak získáváme. Na 

druhou stranu i ty příležitosti, které dočasně dostáváme a máme tedy pocit, že nás neminuly, časem 

minou do stejného prostoru jako ty, které kdysi nezúčastněně míjely mimo nás. Takže všechny tyto 

události a příležitosti nakonec končí ve stejné sekci časoprostoru zvaném minulost. Minulost je 

v tomto smyslu půvabně čisté svým slovním významem. Je to soubor všeho, co nás bez povšimnutí 

minulo, i toho, co nás potkalo, aby to následně minulo také. Existuje tedy ve skutečnosti něco, co nás 

opravdu nikdy nemine?  

To, jestli nás konkrétní budoucí události opravdu čekají, je otázkou čistě fatalistickou. Jak ale 

komentuje dánský existencionalista Søren Kierkegaard: „Kdyby to, co minulo, bylo nutné, pak by to 

už nespadalo pod svobodu, tedy nepatřilo by k tomu, co způsobilo, že se stalo." Komentuje tak to, že 

každá nepředurčená a svobodná volba nás přivede do situace, která v souladu se svobodou svého 

vzniku existence nakonec sama i pomíjí. Podle Kierkegaarda je tedy nezbytné smířit se s nahodilostí 

příchozího vzhledem k tomu, že tak jako tak se vše ztratí v minulosti. To, jestli naše rozhodnutí jsou 

zcela svobodná, nepředurčená a náhodná je otázkou osobních preferencí, protože existují argumenty 

pro i proti. Je celkem možné, že každého z nás něco čeká a je nevyhnutelné k tomu dojít, řešení 

takového pseudoproblému je ale bezpředmětné.  

Jednoznačnou a neměnnou pravdou je to, že věci přicházejí a odcházejí. Proto neexistuje nic, 

co nás čeká a zároveň nás nemine. Kromě jedné drobné výjimky. Smrt je jedinou součástí našeho 



života, která nás nevyvratitelně čeká a tím, že ukončí naši bytostnou existenci, sama sobě nedovolí 

minout v běhu času. 


