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Vladimír Holan: Milenci

reálná v¥c, ºe vesmír je reálná v¥c. Jsem si toho
v¥dom ve své mysli.

Vy oba, zjevni z doteku s skryti k nárazu

prof. Co je to, co má takové v¥domí?

jste je²t¥ v rovinách (a n¥kde rokle zejí),

otec Lidské bytí.

p°ekrásné nohy obraz·

prof. Lidské bytí pov²echn¥?

vás dosud obcházejí.

otec Kaºdé lidské bytí. Je obtíºné °íci, je-li to zde

Vy oba, skryti z doteku a zjevni k nárazu

v hlav¥ nebo v srdci - nevím. Ale jako lidské

jste je²t¥ jeden (n¥kde oba zn¥jí)

bytí mám takové v¥domí.

naposled jeden ve£er, jedna r·ºe p°es vázu

prof. Kdo mluví o já jako o lidském bytí, co má ta-

kové v¥domí?

se do vás vyklán¥jí.
Jak potom, zoufajíce sebe v celku nemíti
jste do £ástí se k°ehce zchystali!   
Dv¥ zrcadla kdo ale doufá rozbíti

otec V¥t²ina lidí mluví o sob¥ samých. Kaºdý jed-

notlivec mluví o sob¥ a o jiných.
prof. Co je to, co mluví o vás a jiných lidech tímto

zp·sobem?
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ve stejné krystaly?
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otec Dob°e, tato lady zde, tento gentleman tam.

Masao Abe: dialog o subjektu

Kaºdý z nás. Osobnost kaºdé osoby myslí o sob¥
a mluví o sob¥ k jiným lidem.
prof. Moje otázka je: co je to, co mluví o vás a o ji-

ných sebe?

Otec De Weirdt Co mi bylo a stále je v mém stu-

diu buddhismu hádankou, je koncept prázdna.

otec Mé vlastní v¥domí sebe a vztah· k jiným.

Jak jste °ekl ve své p°edná²ce, Realisace vlastní

prof. Ptám se vás znovu, co je to, co mluví o va²em

v¥domí sebe?

nicoty je realisace vlastního pravého sebe. Je-li
to pravda, jak v ontologické tak v aktuální sfé°e

otec Mohu °íci, ºe je to má osobnost.

ºivota, jaký má smysl mluvit? Co máme £init

prof. Obávám se, Ot£e De Weirdt, ºe vºdy objekti-

v tomto ºivot¥, jsme-li absolutn¥ nic? A jak m·-

kujete sebe, kdyº hovo°íte o sob¥ nebo o vlast-

ºeme n¥co £init ke zlep²ení spole£nosti, jeº je

ním v¥domí. Kdykoliv se vás táºu Co je to, co

také nic?

tak mluví?, °íkáte, ºe je to va²e v¥domí, va²e v¥-

Prof. Abe Myslíte, ºe sebe je n¥co?

domí sebe, va²e osobnost atd. ... Nicmén¥, va²e

otec Musíme realisovat absolutní nicotu, abychom

pravé sebe nem·ºe být nikdy presentováno tímto

realisovali na²e vlastní pravé sebe. To znamená,

zp·sobem, protoºe vºdy stojí za va²í presen-

ºe jsem absolutn¥ nic. Je-li to pravda, co máme

tací,. . . M·ºete ov²em objektikovat va²e sebe.

d¥lat zde v tomto sv¥t¥, jak v ontologické tak

Objektikované sebe v²ak není pravé sebe. Pravé

v aktuální sfé°e ºivota? Jaký je smysl na²eho ºi-

sebe musí být pravá subjektivita, jeº je za ob-

vota osobn¥ - jestliºe jsme osoby? Co m·ºeme

jektikací. . . Je-li sebe objektikováno, stane se

u£init pro spole£nost, jestliºe spole£nost exis-

n¥£ím. . . Pravé sebe je nic v tom smyslu, ºe je

tuje?

za objektikací. A nicota v tomto smyslu není
jednodu²e negativní, ale spí²e positivní, nebo´

prof. Moje protiotázka je tato: myslíte, ºe lidské

identikuje va²i pravou subjektivitu, jako nej-

sebe je n¥co?

zaz²í zdroj aktivity objektikace.

otec Ano, myslím, ºe je n¥co.
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prof. Co je, kdo myslí o vás jako o n¥£em, co je to?
otec Mé v¥domí, ºe jsem n¥co, n¥kdo. A v¥°ím, ºe

lidé kolem mne jsou reální lidé, ºe tento d·m je
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