5

Bahno těla – problém intelektuálů, mystiků a jiných deprivantů?

(Zdeněk Kratochvíl pro Čtvrtky ve Viničné, 2. března 2006)

Proč intelektuálové i mystici buď snižují tělesnost na „pouhé tělo“ - nebo zase v zápalu materialismusu sice velebí univerzálnost hmoty a nic než hmotu, ale z těla dělají stroj a z hmoty nádivku, na které pak poznávají stejně jenom tvary, programy a kódy?

Privátní vstupní deklarace:
Psychofyzická jednota – ANO, jak jinak, dokonce tím jsem snad součástí maiority!
Materialismus, idealismus – NE, protože mimo 18. a 19. st. ty výrazy nemají moc obsahu
Atheismus – privátně NE, ale jinak ad libidum, hlavně ne „vědecký kreacionismus“
Filosofie – nepovažuju ji za společenskou vědu; v tom asi patřím k minoritě (už skoro 25 století), právě proto ale očekávám filosofický význam spíš od přírody a přirozenosti než z ipsace subjektu

Hádala se duše s tělem: slovní spojení „hříšné tělo“ nedává smysl právě v tom kontextu, v němž by byl k užívání takového atributu sklon

Klíčová slova:  tělo, látka, hmota;  duše, duch, život, vnímání, mysl, rozum, cit, vůle ...

Proč je s nimi problém?
1. nejsou to formální výrazy typu 1 + 1 = 2
2. nejsou to ty výrazy o něčem zkušenostním, které se nám daří formálně dobře uchopovat a třídit - příklad: myši (možnosti taxonomie)
3. a) samy kladou formalizaci větší odpor než myši; b) jsou zanedbané, pozornost se investuje  jinam; c) naše intelektuální i náboženská tradice se skládá z mnoha vrstev, které je užívají každá jinak, takže se v tom jeden nevyzná (b,c jsou taky projevy a)

„Tělo“ (SÓMA) jako výraz pro hmotný celek se objevuje u lékařů rané klasiky.
Starší doba: jenom „údy, články, kůže“; SÓMA je jenom mrtvola, když duše (PSÝCHÉ) odešla do Hádu (Duše tam ale není nic moc, např. bohové ji nemají! Duše nebyla výrazem pro „celek psychických dějů“, ty byly rozčlánkované podobně jako „tělo“ a často nerozlišitelné od orgánů, příklad: FRENES.)
Reinkarnátoři: tělo je vězení nebo prostředí působení duše; duše je vztah k božskému, u intelektuálů i prostřednictvím mysli (FRÉN, NÚS)

Látka/hmota (HÝLÉ): „bláto, dříví v lese, špína“; do filosofie ji zavádějí až Empedoklés, Platón (tedy údajní „idealisti“) a Aristotelés; starší „materialisté“ nepoužívají (Démokritovy atomy jsou nehmotné!)

Hmotnost (novověká kategorie) – úměrná tíhové síle, měří se v kilogramech, zachovává se

Rozum – podle většiny: druhové specifikum druhu homo sapiens
Ve školní filosofii: myšlení se děje v řeči, je vztahem ke skutečnosti, rozlišuje a třídí
Jinak: smysl pro vztahy částí a celků, artikulaci
Problém: Jak moc rozumu je rozumné a kdy zrovna?
Zdá se, že racionálně lze poznávat cokoliv, krom života (jakožto živého) a náboženských věcí (jakožto zbožných)

Příklady z nauky lékaře a reinkarnátora Alkmaióna z Krotónu (kolem r. -500):

A 5  =   Theofrastos, De sensu et sensibilibus 25:
Rozdíl mezi člověkem a zvířaty, ... vymezil poprvé Alkmaión. Říká totiž, že člověk se od jiných živočichů liší tím, že pouze on chápe (xyniési). Ostatní vnímají, avšak nechápou, neboť rozvaha (fronein) a vnímání pro něj nejsou totéž, jako jimi jsou podle Empedoklea. ... Všechny smysly jsou připojeny k mozku. Proto jsou zmrzačeny, když se mozek pohne a změní své místo...

A 10/ 2  =  Chalkidios, In Timaeo, p. 279 Wrob.:
Přirozenost oka více než jiní zkoumal Alkmaión z Krotónu, velmi zběhlý ve zkoumání přírody, který se první odvážil přistoupit k pitvě...

A 8  =  Aetios IV, 17, 1:
Podle Alkmaióna je vůdčí princip (to hégemonikon) v mozku. Tím tedy čicháme vůně, když se nadechujeme a vydechujeme.

A 11/2 = Hippokratés, De morb. sacro 14:
Když mozek zůstává po nějaký čas klidný, tehdy člověk myslí.

A 11/3 = Hippokratés, De morb. sacro 17:
Proto říká, že mozek je tlumočníkem myšlení.

A 12/1 = Aristotelés, De anima I, 2; p. 405a29:
Podobně ... soudí o duši i Alkmaión. Říká, že duše je nesmrtelná, protože se podobá nesmrtelným. To je zase dáno tím, že se vždy pohybuje. Všechny božské bytosti se přece také bez ustání věčně pohybují: Luna, Slunce, hvězdy i celé nebe.

A 12/4 = Aetios IV, 2, 2 (D. 386):
Alkmaión pokládal duši za pohybující se samu od sebe na způsob věčného pohybu a proto ji pokládal za podobnou bohům.

A 13/1 = Aetios V, 3, 3 (D. 417):
Podle Alkmaióna je sperma částí mozku.

A 13/2 = Censorinus 5, 2-3: (viz Hippón A 12)
... Anaxagorás, Démokritos (A 141) a Alkmaión z Krotónu, zastávají toto mínění (že sperma prýští z morku). Neboť když po připouštění dobytka...  (není to překlep: morek nebo mícha)

A 13/3 = Aetios V 17, 3 (D. 427):
Alkmaión tvrdí, že hlava, v níž je vůdčí princip se (v děloze) vyvíjí jako první.

Příklad z lékaře Díogéna z Apollónie (kolem r. -500):

B 6 = Simplikios, Physica 153, 13 - 17
... i živočišné sperma má povahu vanutí (PNEUMA), i myšlenky vznikají tehdy, když vzduch (AÉR) spolu s krví prostupuje díky cévám celé tělo ... Těmito věcmi se tedy spolehlivě ukazuje, že principem života je (obklopující) vzduch.

Slovníček:

Tělo (SARX) – maso u řezníka; později taky hmotný celek živé bytosti ve stavu živém i neživém
	– zbytek člověka po odmyšlení si „duchovních“ ambic
	– základ možnosti rozkoší a bolestí (rozkoše v slzavém údolí)
– synonymum pro skutečnost, dokonce i božského vtělení (NZ)

Tělo (SÓMA) – zbytek po vypuštění duše;  později taky hmotný celek živé bytosti ve stavu živém i neživém; později taky „těleso“ geometrické nebo politické; taky neživá věc
– zbytek po reinkarnaci („vyhořelé uhlí“)
– „zbytek“ živé bytosti po odmyšlení si duše (fyzikálně poznatelné residuum po redukci od samopohybu na mechaniku neživého !)
– základ možnosti vztahu ke kráse, i když ta „pravá“ je pak „netělesná“
– synonymum pro skutečnost, dokonce i bohů (po nalodění Athény loď klesne)
– musí se šatit (z důvodů teplotně nebo společensky drsného okolí)
– neživá těla se dají vyrábět; živá léčit, pěstovat, modifikovat

Ergo: Zbytek po něčem onačejším, ale taky jistota skutečnosti a základ nějakých poznávacích, odtělesňujících i konzumních možností. (+ Paradox „trubek“ v tělech.)

Duše (PSÝCHÉ) – to, co u smrtelníků hrozí svým vymizením, nesmrtelní ani stroje ji nemají
	– musí se živit a napájet (takhle i v NZ !)
	– sama se pořád hýbe, taky hýbe tělem, i nerozumně, dokonce i báglem na zádech
	– nějaká její složka myslí, podle některých je tím nesmrtelná
	– prostředí vášní, citů i rozumu; prožívá slasti i strasti; vůle (proto ji bohové nemají)
	– metabolismus (trávení, zažívání emocí, poznávání)
	– kontinuitu zajišťuje buď pohlavně, nebo reinkarnačně, nebo vzkříšením těla
	– nedá se vyrábět, pouze simulovat

Mysl (NÚS) – obyčejná ne-bezhlavost, schopnost využít vnímání, pozdržet instinkt
	– u reinkarnačních mystiků a většiny intelektuálů vztah ke skutečnosti (k „bytí“)
	– u reinkarnačních i jiných mystiků a části intelektuálů věčná složka duše
	– nic neprožívá, myslí! (koncentrační metafora, riziko pouhé virtuality)
	– podle krajních stoupenců silné AI je strojově realizovatelná, možná po záměně za kalkul, ten je u jiných jen mechanickou schopností mysli (+ Paradox „kalkulu“ v mysli.)

PNEUMA („duch“/“vanutí“) – obyčejný průvan, vítr, dech, obklopující prostředí (vzduch)
	– u Řeků navíc taky cosi mezi tělem a duší (životní síla, výpar krve, sperma, slzy, pot)
	– u Židů a křesťanů obyčejné významy + část významů, které má u Řeků NÚS
	– u duchovních intelektuálů a fundamentalistů = virtuální realita (neříkat jim)

Život (ZÓÉ) – působení duše, samopohyb, metabolismus, napětí mezi zdroji (touhami) a cíli, generativnost

Život (BIOS) – určitý způsob života (charakteristický pro jednotlivce, skupinu, druh)

Přirozenost (FYSIS) – vzniká proměnou nebo zrozením; vzniká jako zanikavá
	– tíhne k sobě charakteristickému tvaru nebo spíše trajektorii proměn tvarů
– konečná, časná (leč generativní), hmotná, tělesná

Závěr
si udělejte jaký chcete.

Místo pro závěr:













Můj závěr pro sebe:

Touha po odtělesnění – viz Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde

Touha po tělesných slastech – totéž v o něco méně škodlivé podobě

Touha po racionálním poznání – zajímavá možnost, v jednotlivostech užitečná, v celku užitečná i škodlivá, jako všechno

Univerzalita hmoty a princip zachování – rozumný předpoklad, kterému svět naštěstí vychází velice vstříc, takže nám slouží i jako nástroj dohledávání proměněných částí něčeho


Podivuhodnosti, kterým nerozumím asi nejenom já:

Jak to, že v přírodě potkáváme něco dobře redukovatelného na páky, klouby a trubky právě v tělech živáčků? (Nejsou tedy mechanismy nápodobami těl?)

Jak to, že právě ta schopnost mysli, která jediná se dá přísně dokázat a měřit, je strojově tak dobře reprezentovatelná mechanicky (elektronicky) implementovatelným kalkulem, programem?

Jak to, že právě v čemsi, co rozhoduje o kontinuitě života (a ne jinde), vidí vědecké poznání kódy (tedy něco, co potřebuje kontext mimo sebe, třeba v ostatním těle, aby to vůbec mělo smysl)?



(další příklady a alternativy:   www.fysis.cz)

Pro redukcionisty a kreacionisty jeden důkladně mechanomorfní obraz z rané klasiky:
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Héfaistos montuje člověka
Attika, cca r. - 480
„Malíř odlévání železa“
z výstavy Klassik 2002, Berlin


