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Společnost únavy





NEURONÁLNÍ MOC

Každá epocha má své typické choroby. Měli jsme bakte-
riální éru, která skončila nejpozději objevem antibiotik.
Navzdory rozšířeným obavám z chřipkové pandemie ne-
žijeme dnes ve virové epoše. Ta je zásluhou imunologic-
kých technik již za námi. Z patologické perspektivy není
počínající jednadvacáté století bakteriální ani virové,
nýbrž neuronální povahy. Patologickou krajinu počí -
najícího jednadvacátého století charakterizují nervová 
onemocnění jako deprese, porucha pozornosti s hyper -
ak tivitou (ADHD), hraniční porucha osobnosti (BPD)
nebo syndrom vyhoření (BS). Nejde tu již o in fek ce,
nýbrž o infarkty; ty nejsou vyvolány negativitou imunolo-
gicky jiného, nýbrž přemírou pozitivity. Nachá zejí se tak
mimo rádius veškerých imunologických technik, jejichž
posláním je postavit hráz negativitě ci zího.

Uplynulé století bylo stoletím imunologickým. Byla
to epocha, v níž se striktně rozlišovalo mezi vnitřkem 
a vnějš kem, mezi přítelem a nepřítelem, mezi vlast-
ním a cizím. Rovněž „studená válka“ odpovídá tomuto 
imunologickému schématu. A imunologické paradigma 
minulého století bylo vskutku skrznaskrz prodchnuté
slov níkem „studené války“ a samo se nacházelo pod nad-
vládou bytostně militaristického dispozitivu. Imunolo-
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gickou reakci charakterizuje útok a obrana. Pro tento
imu nologický dispozitiv, jehož působnost se z ryze bio-
logické úrovně rozšířila na sociální, celospolečenskou ro-
vinu, je příznačná slepota: obranný reflex je namířen proti
všemu cizímu. Předmětem imunologické obrany je co-
koliv cizího. Dokonce i když toto cizí neprojevuje žád né
nepřátelské úmysly, dokonce i když z jeho strany nehrozí
žádné nebezpečí, je vzhledem ke své jinakosti elimino-
váno.

V poslední době se setkáváme s rozličnými společen-
skými diskursy, které se opírají o vysloveně imunologické
výkladové modely. Nynější rozšířenost imunologických
diskursů si však nelze vykládat jako příznak toho, že by
dnešní společnost byla více než kdy jindy ustrojena imu-
nologicky. Okolnost, že se nějaké paradigma stane výslov-
ným předmětem reflexe, je častokrát znamením jeho
brzkého konce. Již nějakou dobu nepozorovaně dochází
ke změně paradigmatu. A konec „studené války“ se ode-
hrál právě na pozadí této paradigmatické změny.1 Společ-
nost se dnes dostává stále více pod nadvládu konstelace,
která se zcela vymyká organizačnímu a obrannému me-
chanismu imunologie. Vyznačuje se vymizením jinakosti

a cizosti. Jinakost je fundamentální kategorií imunologie.
Jakákoliv imunitní reakce je reakcí na jinakost. Dnes však
zaujala místo jinakosti diference, která žádnou imunolo-
gickou reakci nevyvolává. Postimunologická, či ještě spíše
postmoderní diference už nezpůsobuje onemocnění. Na
imunologické rovině je stejným.2 Diference postrádá onen
osten cizosti, jenž by vyvolával mocnou imunitní reakci.
Taktéž cizost degeneruje na pouhou konzumní for-
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mulku. Cizí uvolňuje prostor exotickému. To je navště-
vováno turistou. Turista ani konzument již nejsou imuno-

logické subjekty. 
Roberto Esposito tedy ve své teorii „imunitas“ vy-

chází z mylného předpokladu, když konstatuje: „V po-
sledních letech mohly noviny jakýkoliv libovolný den,
častokrát na jedné a téže stránce, přinést zprávu o sérii
zdánlivě nesouvisejících událostí. Co mají společného fe-
nomény jako boj proti nenadálému výskytu nové epide-
mie, odpor proti snaze o vydání nějaké hlavy státu čelící
obvinění z porušování lidských práv, zesilování hrází
proti přílivu ilegálních přistěhovalců nebo strategie vyvi-
nuté k zneškodnění nového počítačového viru? Nic, 
pak liže je čteme v rámci příslušných, od sebe navzá-
jem od dělených oborů, jako je medicína, právo, sociální 
politika a počítačové technologie. Věci se však změní, na-
hlédneme-li je všechny skrze výkladový rámec, jehož
specifičnost nespočívá v ničem menším než ve schop-
nosti pronikat napříč jejich partikulárními diskursy a pře-
vádět je na jeden a tentýž horizont smyslu. Jak je patrné
již z názvu této knihy, oním rámcem pro mne je ‚imu -
nizace‘. […] Všem výše zmíněným událostem je bez
ohledu na jejich lexikální rozmanitost společná obrana
proti nějakému riziku.“3 Žádná z Espositem zmiňova-
ných událostí nesvědčí o tom, že bychom se nacházeli
uprostřed imunologického věku. Ani takzvaný „přistě-
hovalec“ dnes není imunologickým jiným, není cizincem

v silném slova smyslu, z něhož by vycházelo skutečné ne-
bezpečí nebo z něhož by měl člověk především strach.
Přistěhovalci nebo uprchlíci jsou pociŅováni spíše jako
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zátěž nežli jako ohrožení. Ani s problematikou počítačo-
vých virů se dnes již nepojí tak vysoká míra společenské
virulence. Není tedy náhoda, že se Esposito ve své imu-
nologické analýze ve skutečnosti nezaobírá problémy pří-
tomnosti, nýbrž výlučně otázkami minulosti.

Imunologické paradigma se nesnáší s procesem globalizace.

Jina kost, která by vyvolávala imunitní reakci, by stála 
v cestě procesu odbourávání hranic. Imunologicky orga-
nizovaný svět má specifickou topologii. Utváří jej hra-
nice, přechody a prahy, ploty, příkopy a zdi. Ty zamezují
procesu univerzální směny a výměny. Všeobecná promi-
skuita, která dnes prostupuje všechny sféry života, a ab-
sence imunologicky působící jinakosti se navzájem
podmiňují. Taktéž hybridizace, jež dominuje nejen sou-
časnému kulturně-teoretickému diskursu, nýbrž i samot-
nému dnešnímu životnímu pocitu, stojí vůči imu nizaci
v diametrálním protikladu. Imunologická hyperestezie
by žádnou hybridizaci nepřipouštěla.

Základním rysem imunity je dialektika negativity.
Imunologicky jiný je negativní prvek, jenž proniká do
nitra vlastního a pokouší se je negovat. Vlastní na tuto ne-
gativitu jiného hyne, není-li s to ji samo negovat. Imu-
nologické sebeprosazení vlastního se tedy uskutečňuje
jako negace negace. Vlastní se v jiném prosazuje tak, že
neguje jeho negativitu. Taktéž imunologická profylaxe
neboli očkování sleduje dialektiku negativity. Do vlast-
ního jsou přitom zavedeny pouze fragmenty jiného s cí -
lem vyvolat imunitní reakci. Negace negace se v tomto
případě odehrává bez smrtelného nebezpečí, jelikož imu-
nitní obrana není konfrontována s jiným jako takovým.
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Člověk si dobrovolně působí malé násilí, aby se uchránil
před mnohem větším násilím, které by bylo smrtelné.
Vymizení jinakosti znamená, že žijeme v éře, která je
chudá na negativitu. Nervová onemocnění jednadvacátého
století v sobě sice zahrnují jistou dialektiku, nikoliv však
dialektiku negativity, nýbrž dialektiku pozitivity. Jsou to
patologické stavy, jejichž příčinu je třeba hledat v přemíře

pozitivity. Zdrojem násilí není jen negativita, nýbrž také
pozitivita, nikoliv jen jiný či cizí, nýbrž také stejný. Na toto
násilí pozitivity zjevně poukazuje Baudrillard, když píše:
„Kdo žije stejným, na stejné i zajde.“4 Baudrillard rovněž
hovoří o „obezitě veš ke rých našich současných systémů“
– informačních systémů, jakož i systémů komunikace 
a produkce. Ne exis  tuje nic takového jako imunitní reakce
na otylost. Avšak Baudrillard – a zde tkví slabina jeho teo -
rie – nahlíží totalitarismus stejného z imunologické per-
spektivy: „Není náhoda, že je tak často řeč o imunitě,
protilátkách, očkování nebo odmítnutí. V obdo bích
nouze se člověk stará o absorpci a asimilaci. V čase nad-
bytku bývá problémem odmítnutí a vypuzení. Zevše-
obecněná komunikace a informační přesycenost hrozí
ochromit veškeré lidské obranné schopnosti.“5 V systé -
mu, jenž se nachází pod nadvládou stejného, lze o obra-
nyschopnosti hovořit výlučně v přeneseném smyslu.
Imu nologická obrana je vždy namířena vůči jinému či ci-
zímu v silném smyslu. Stejné nevede k tvorbě protilátek.
V systému ovlá  daném stejným nemá smysl posilovat 
obranné schop  nosti. Musíme rozlišovat mezi imunolo-
gickým a neimunologickým odporem. Příčinou toho
dru hého je přemíra stejného, přemíra pozitivity. Nepodílí
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se na něm žádná negativita. Není ani žádným vylučová-
ním, jež by předpokládalo imunologický vnitřní prostor.
Imunologický odpor se naproti tomu odehrává nezávisle
na kvantitě, jelikož je reakcí na negativitu jiného. Imu-
nologický subjekt se svou niterností jiné odvrhuje, vylu-

čuje je, a to i v tom nejnepatrnějším množství. 
Násilí pozitivity, které má příčinu v nadprodukci, 

v nadměrné výkonnosti nebo v přemíře komunikace,
není již „virové“ povahy. Imunologie nám k němu ne-
zjed nává přístup. Tváří v tvář přemíře pozitivity není
odpor imunologickou obranou, nýbrž digestivně-neuronální

abreakcí a odmítnutím. Právě tak ani vyčerpání, únava a pře-
sycenost (Erstickung – dušení) tváří v tvář přemíře nejsou
žádnými imunologickými reakcemi. Jsou to vnější pro-
jevy neuronálního násilí, jež není virové povahy, neboŅ jej
nelze připsat na vrub imunologické negativity. Baudril-
lardova teorie násilí proto trpí rozporuplností a vágností
argumentace, jelikož se násilí pozitivity neboli stejného,
na níž se nepodílí žádná jinakost, pokouší popsat v kate-
goriích imunologie. A tak uvádí: „Je to virové násilí, násilí
sítí a virtuality. Násilí konejšivé zkázy, genetické a komu-
nikativní násilí; násilí konsensu […]. Toto násilí je virové
v tom smyslu, že nepostupuje frontálně, nýbrž cestou ná-
kazy, řetězové reakce a odbourávání všech typů imunity,
jakož i v tom smyslu, že působí v protikladu vůči nega-
tivnímu a historickému násilí prostřednictvím přemíry
pozitivity, přesně jako rakovinové buňky skrze nekonečné
bujení, růst nádorů a metastázi. Mezi virtualitou a virali-
tou existuje skryté příbuzenství.“6

Podle Baudrillardovy genealogie nepřátelství se ne-
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přítel v prvním stadiu jeví jako vlk. Je to „vnější nepřítel,
jenž útočí a vůči němuž se bráníme tím, že budujeme
opevnění a stavíme zdi“.7 V dalším stadiu na sebe nepřítel
bere po dobu krysy. Je to nepřítel, který působí v podzemí
a s nímž bojujeme prostřednictvím hygieny. Po třetím
stadiu, stadiu brouka, na sebe nepřítel konečně bere vi-
rovou podobu: „Čtvrté stadium ztělesňují viry. Ty se po-
hybují prakticky ve čtvrté dimenzi. Proti virům se lze
bránit mnohem obtížněji, neboŅ se nacházejí v srdci sys -
tému.“8 Rodí se „přízračný nepřítel, jenž se šíří po celé
pla netě, neboŅ virus se dostane všude a proniká do veške-
rých mezer moci“.9 Virové násilí vychází z oněch singu-
larit, které se v systému zabydlují jako teroristické spící
buňky a pokoušejí se rozvrátit jej zevnitř. Terorismus
coby ústřední figura virového násilí podle Baudrillarda
představuje vzpouru singularit proti globální dimenzi.

Nepřátelství, a to dokonce i ve své virové podobě, se
podřizuje imunologické logice. Nepřátelský virus pro-
niká do systému, jenž funguje jako imunitní systém a od-
ráží invazi virového vetřelce. Genealogie nepřátelství však

nespadá vjedno s genealogií násilí. Výchozím předpokladem
násilí pozitivity není nepřátelství. Daří se mu naopak 
v per mi sivní společnosti, v níž vládne klid a mír. Proto 
je neviditelnější nežli násilí virové. Jeho živlem je od 
veškeré ne gativity oproštěný prostor stejného, v němž ne-
dochází k žádné polarizaci mezi přítelem a nepřítelem,
vnitřkem a vnějškem anebo vlastním a cizím.

Pozitivizace světa dává vzniknout novým podobám
násilí. Nevycházejí z imunologického jiného. Daleko
spíše jsou systému samému imanentní. Právě s ohledem
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na svou imanenci systém imunitní obrany vůbec neak-
tivují. Oním neuronálním násilím, které je zdrojem 
psychických infarktů, je teror imanence. Ten se radikálně
od  lišuje od oné hrůzy, která vychází z cizího v imunolo-
gickém smyslu. Medusa podle všeho ztělesňuje imuno-
logického jiného v jeho nejvyšším stadiu. Představuje
radikální jinakost, na niž nemůžeme pohlédnout, aniž by
nás to nestálo život. Neuronální násilí se na proti tomu
vymyká jakékoliv imunologické optice, protože postrádá
veškerou negativitu. Násilí pozitivity není privativní,
nýbrž saturativní, nikoliv exkluzivní, nýbrž exhaustivní.
Proto je také bezprostřednímu vnímání nepřístupná.

Pro popis nervových onemocnění, jako je deprese,
ADHD nebo BS, se paradigma virového násilí, které i na-
dále kopíruje imunologické schéma vnitřního a vněj šího
nebo vlastního a jiného a přepokládá singularitu či jina-
kost nepřátelskou systému, nehodí. Neuronální násilí
ne vychází ze systému cizí negativity. Je to daleko spíše
systé mové násilí, tj. je vůči systému imanentní. V pozadí
deprese stejně jako ADHD či BS figuruje přemíra pozi-
tivity. BS je prohořením já v důsledku přetopení, jehož
příčinou je přemíra stejného. Předpona hyper- ve slově hy-
peraktivita neodkazuje k žádné imunologické kategorii.
Vyjadřuje toliko nakupení pozitivity.
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ZA HORIZONTEM
DISCIPLINÁRNÍ SPOLEČNOSTI

Foucaultova disciplinární společnost špitálů, ústavů pro
choromyslné, žalářů, kasáren a fabrik již není společností
dneška. Její místo už dávno zaujala docela jiná společnost,
totiž společnost fitness center, kancelářských věží, bank,
letišŅ, nákupních galerií a genetických laboratoří. Společ-
nost jednadvacátého století již není disciplinární společ-
ností, ale společností výkonu. A jejími obyvateli už ne jsou
„subjekty poslušnosti“, nýbrž subjekty výkonnosti. Jsou
podnikateli sebe samých. Zdi oněch discipli nár ních ústa -
vů, které oddělovaly prostory určené nor málním jedin-
cům od prostorů, jež jsou vyhrazeny těm, co se nějak
odchylují, dnes již působí jako anachronismus. Foucaul-
tova analytika moci není s to popsat psychické a to po -
logické proměny, které s sebou přinesla transformace
disci plinární společnosti na společnost orien tovanou na
výkon. Ani tak často skloňovaný termín „společnost kon-
troly“ tuto změnu odpovídajícím způsobem nepostihuje.
Stále ještě totiž zahrnuje příliš mnoho negativity.

Disciplinární společnost je společností negativity. Je
charakterizována negativitou zákazů. Negativní modální
sloveso, které je pro ni určující, je sloveso nesmět. Také
slovesu muset přináleží ještě určitý typ negativity, negati-
vity záhodnosti. Společnost výkonu se stále více oprošŅuje
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