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Úvod

„(…) Pocítit unášivou sílu vlaku, stát se cestujícím (…) vnímat jako dítě (…) podlehnout 

přitažlivé síle okna (…) Zapomenout, že jsem zapomněl, rázem se stát dítětem, jež samo 

cestuje rychlíkem“.1

„K pochopení terénu patří instinkt čtvernožce.“ 2

   Na první pohled by se mohlo zdát, že Kafkův svět je světem sice podivným a křivolakým, 

ale přesto pevně ohraničeným, jasně vymezeným teritoriem, které je prodchnuto přísně 

definovanými, ač mnohdy neznámými pravidly, a v němž dochází k svízelným situacím, 

z nichž se nelze vymanit. Není tomu tak zcela. 

   Ačkoli se Kafkovy postavy ocitají ve zcela zásadních situacích, do nichž se nedostali 

vlastním přičiněním, situacích vyžadujících naléhavost řešení právě do takové míry, do jaké 

jsou neřešitelné, přesto mají východisko, jež namísto řešení poskytuje poněkud neobvyklé 

alternativy, jak z míst, tak situací „unikat“ (stát se nepostihnutelnými).  

   Pakliže je smyslem řešení problém uzavřít, smyslem hledání východiska není nalézt nějaký 

konkrétní bod, ze kterého by bylo možné perspektivu situace a prostoru nahlédnout ve smyslu 

jejich objasnění, a dospět tak k rozuzlení. Hledání východiska je naopak směřování od 

jakéhokoli bodu dál a pryč, vstřebání veškerých možných podnětů, které tento pohyb 

„unikání“ urychlují, proměna původního uzavřeného teritoria v otevřený terén, sledování a 

následování horizontu. Jeho cílem je nalézt „skulinu“, nikoli zmapovat a opanovat ohraničené 

teritorium; nalézt právě takovou „mezeru“, kterou lze uniknout. Hledání východiska je pohyb, 

který může být vykonán i na místě, je vytyčením směru, jímž se uniká z neřešitelné situace 

ven, dál a pryč. Pokud bychom se měli vyjádřit obrazně, hledání východiska není kapitulací 

ani výhrou v rozehrané bitvě, ale důmyslnou dezercí z bitevního pole. 

   Důležitým aspektem hledání východiska je, že postavy nejenže se nepodrobují nároku na 

nalezení řešení, ale hledáním východiska se samy mění, což je právě samotnou podstatou 

jejich úniku. Nebo-li unikají právě tím, že již nejsou těmi, na které se vztahuje nárok na 

řešení, lépe řečeno těmi, kdo by museli situaci řešit v rámci pravidel, jež jsou jim určena 

zvenčí. 

                                                
1 In: Kafka, F., Deníky 1913-1923, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1997, str. 207.
2 Tamtéž, str. 183.
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   Toto stávání se jiným může nabírat rozličných podob: pro Kafkův román Proces je takto 

příznačná diastola ústupů a přiblížení, proměn a fixací, jež jako by neměla jednotící 

perspektivu, a pro hrdinu je charakteristická nikoli výlučně snaha tuto perspektivu odkrýt či ji 

rekonstruovat, ale hledat právě takové „cesty“, které poskytují východisko, v rámci nichž se 

postava stává jiným (v tomto případě dítětem), přičemž právě tato jinakost se důsledně

vymyká možnosti být důsledně a konečně podřízen a začleněn do autopoetického systému, 

jehož pravidla jsou sice sporná, ale to jim nic neubírá – ba spíše naopak – na jejich 

vymahatelnosti a svrchovanosti. Být jiným v okamžiku, kdy stojí K. tváří v tvář nároku či 

obecně vzato soudu, je změnou samotné perspektivy. Hledání východiska ve smyslu stávání 

se jiným může nabírat i podoby „stávání se nepřítomným“; z nároku být tam, kde se to 

očekává, tedy být na z vnějšku určeném místě, se K. vymaňuje pozdními příchody, 

nepřítomnými pohledy z okna; vlastně je tedy vždy tam, kde zároveň není, popřípadě není 

tam, kde by měl být, a kde jej lze očekávat a kádrovat. 

   V Kafkově Procesu je toto stávání se jiným doprovázeno i specifickou architektonikou 

prostoru. A aniž bychom chtěli tvrdit, že v tomto románu dochází k exteriorizaci postavy, čili 

že by prostor sám odrážel strukturaci subjektu K., pak nelze opominout, že Proces lze číst 

především jako způsob unikání „logice“ propojených prostorů (a jejich domovníků) i jejich 

imperativní logice.

   Vztah prostoru s hledáním východiska a souvisejícím procesem „stávání se jiným“ lze 

nalézt v řadě dalších Kafkových textů. A ačkoli se „stávání se jiným“ nejvýrazněji uplatňuje 

v povídce Proměna, kde Řehoř uniká otci tak, že se skutečně fyzicky stává zvířetem, my jsme 

si k osvětlení tohoto motivu vybrali povídku Zpráva pro jistou akademii, kde se naopak zvíře 

stává člověkem, ovšem struktura problému zůstává táž. Domníváme se, že právě v této 

povídce je motiv hledání východiska a stávání se jiným osvětlen zřejmě nejkrystaličtěji a 

nejjasněji, neboť sama o sobě představuje artikulovanou výpověď o tom, jak bylo možné 

východisko nalezeno. V rámci této práce se pokusíme analyzovat objasnit podmínky hledání 

východiska, jeho povahu coby pohybů čirého směřování dál a pryč, a odkrýt průvodní znaky a 

důsledky těchto pohybů. To nám například umožní zohlednit i podstatné motivy paměti a 

vztahu k minulosti, která má v našem případě podobu získání paměti, a tím i minulosti.  

   Na závět úvodu dodejme, že do Kafkových textů bylo vstupováno pomocí takřka jakékoli 

interpretace (psychoanalytické, existenciální atd.), předpokladem této práce však je vzdání se 

symbolických přesahů a naopak volit přístup doslovný, zůstat věrni textu. Jak poukazuje 

například Kurt Krulop: „Jediný možný způsob, jak se Kafkovi přiblížit – a taky jediná možná 

interpretace – je brát jeho slova a obrazy doslova, trvat na všech – i těch 
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nejneproniknutelnějších – detailech, gestech, zapomenout, že jsou tu prý jen proto, aby se tak 

vyslovilo (oklikou) něco nevyslovitelného.“ 3 Zdánlivá přirovnání pak nepovažujeme za 

přirovnání v pravém slova smyslu, ale za konstatování o povaze věcí. Proměnu zvířete a 

proces stávání se jiným (v našem případě stávání se bývalým zvířetem) tak nenahlížíme 

jakožto metaforu, nýbrž jako skutečnou proměnu.

   V první části budeme z tohoto důvodu detailně rozebírat samotnou povídku, aby bylo 

zjevné, jakým způsobem k proměně dochází, a abychom ji posléze mohli uchopit a blíže 

vysvětlit na teoretické rovině s pomocí textů Michela Foucaulta, Friedricha Nietzscheho, 

Gillese Deleuze a Félixe Guattariho. 

                                                
3 Kol. autorů, Kafkova zpráva o světě. Osudy a interpretace textů Franze Kafky, Nakladatelství Franze Kafky, 

Praha 2000, str. 6.
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Kompozice zprávy před jistou Akademií

„Ne, svobodu jsem nechtěl. Jen východisko; napravo, nalevo, kamkoli; nic jiného jsem 

nežádal; i kdyby to východisko byl pouhý klam; požadavek byl malý, klam by nebyl větší. 

Dostat se dál, dostat se dál! Jen nezůstat stát s pažemi vzhůru, přimáčknut na stěnu bedny.“ 4

   Opičák, lépe řečeno bývalý opičák, který si vysloužil jméno Červený Petr, „s rukama 

v kapsách, láhví vína na stole, napůl leží, napůl sedí v houpacím křesle a vyhlíží z okna.“ 5

Jelikož se usadil v lidském civilizovaném světě, byl vyzván, aby podal zprávu o svém 

předchozím opičím životě, neboť z místa a v místě svého zajetí vytvořil právě takový 

pohyb; „nalevo, napravo, kamkoli“ – jednoduše dál, jímž překročil práh tehdejšího z vnějšku 

pevně vymezeného teritoria (klece) a bez sebemenších pochyb nabyl schopnosti obstát i před

„jistou“ Akademií. Velmi svérázným pohybem překotného, doslova skákavého myšlení 

tomu tak po způsobu vyprávění varietního umělce činí, ale ne tak, jak bylo žádáno; tedy ve 

smyslu zprávy o jeho předchozím opičím životě.

   Tento tvor, který sám o sobě vypovídá v první osobě a nazývá se bývalým opičákem

(hovoří tedy lidskou řečí, ba dokonce mu je rozuměno), vstupuje na scénu v době, kdy již pět 

let pobývá v lidském světě a vykonává svobodné povolání varietního umělce. Víme jen, že se 

dostal takřka na vrchol své kariéry. Přes den přijímá návštěvy, z předpokoje povolává 

impresária, u něhož je zaměstnán, v noci na něj čeká polocvičená šimpanzka, popíjí víno, 

pokuřuje, zpola leží, zpola sedí, nosí kalhoty a často se o něm píše v novinách. Nechová se 

však jako člověk, neboť takové tvrzení by znamenalo, že je člověku nápodoben, že pouze 

kopíruje lidské chování. Není tomu tak. Tento bývalý opičák naopak jedná zjevně lidsky, 

což znamená, že lidské jednání mu je vlastní. Nereaguje pouze na podněty ve smyslu zvířete;

zaujímá stanovisko, je schopen názoru, naučil se lidské řeči, zná a umí používat její 

terminologii; a je vyzván k výpovědi, které se patřičně vzletně ujímá: „Slovutní členové 

Akademie! Dostalo se mi od vás cti, že jste mne vyzvali, abych podal Akademii zprávu o svém 

předchozím opičím životě.“ 6

                                                
4 F. Kafka, Zpráva pro jistou Akademii, str. 227, in: F. Kafka, Povídky I (Proměna a jiné texty vydané za 

života), Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2006, str. 223-233.

5 Tamtéž, str. 232.

6 Tamtéž, str. 223.
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  To, že samotný příchod před Akademii a její oslovení není zcela nevinné, naznačíme níže.

Zároveň podotkněme, že i forma opičákovy výpovědi jako by v sobě nesla pozůstatky z jeho 

někdejšího zvířecího života – výpověď není sousledná či lineární, ba naopak vykazuje silné 

prvky odbíhání od jednotlivých událostí – až vyloženě skákavými pohyby „tam a zase 

zpátky“. Připomeňme též, že tato výpověď je vedena ryze v první osobě, avšak bez jakékoli 

odezvy ze strany Akademie. Současně představuje zpětný konstrukt minulosti na bázi 

interpretaci předchozích událostí. Jelikož čas vyprávění neodpovídá času příběhu, pro 

přehlednost uvádím souslednost jednotlivých událostí:

1. Opičák je jakožto zvíře uloven u napajedla na Zlatém pobřeží dvěma ranami loveckou 

expedicí

2. Je převážen lodí (umístěn v bedně, v mezipalubí)

- zprvu je potmě, v tísnivém prostoru

- chce utéci

- odmítnutí útěku jakožto zbytečného pohybu 

- pozoruje lidi

- začíná je napodobovat

- začíná se učit

- V nestřeženém okamžiku zvolává „Haló“ 

3. Je předán cvičiteli

4. Dosahuje vzdělání

5. Stává se varietním umělcem

6. Podává slovní zprávu před Akademií

Já, já bývalý opičák

  Opičák tedy předstupuje před Akademii už nikoli jako zvíře, ale jako tvor, který na jedné 

straně jedná lidsky a lidsky i hovoří, ale na druhé straně zůstává alespoň na první pohled 

opicí, což je de facto i důvod, proč byl Akademií předvolán, neboť jako člověk zdánlivě

může vypovídat o tom, jaké to je být opicí. Disponuje subjektivitou (má pojem svého Já a 

svého těla) a v neposlední řadě je tento tvor, který však stále napůl sedí a napůl leží, postaven 

před Akademii, jelikož nabyl paměti a má minulost, o které by měl teoreticky vzato být 

schopen vypovídat. Avšak situace je poněkud složitější.  
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   Jeho opičí „paměť“ si zachovala tyto poslední „vzpomínky“: „(...) večer s celým stádem 

přiběhl k napajedlu (...) jediný byl zasažen (...) dostal dvě rány (...) jednu do tváře (...) 

druhou pod kyčel (...) po oněch ranách procitl.“ 7 „Minulost“ tohoto varietního opičího tvora 

s „průměrným vzděláním Evropana“, lidských zvyklostí a návyků, který sám sebe z nutnosti

dokopal k lidskému chování 8 a do slova, však v tomto bodě končí. Příběh o svém chycení a 

název místa svého původu zná jen z doslechu a vyprávění. Procitnutím v zamřížované kleci

končí právě cosi, co by se dalo z vnějšku označit za jeho vlastní původní opičí paměť. Leč 

není tomu tak zcela.

   Nevypovídá se tak, že by byl zotročeným zvířetem, ale naopak zcela bez okolků hovoří, 

vtipkuje, líčí a barvitě popisuje, čemu všemu se za pět let svého pobývání mezi lidmi naučil 

(důvěrné podání ruky, plivání, pokuřování, pití alkoholu až po mluvu samotnou) od doby, 

kdy byl chycen a uvězněn. A naznačuje, jakým způsobem celý tento proces stávání-se-

člověkem, stávání-se-bývalým opičákem, započal a kam směřoval. Avšak jeho vlastní 

opičáctví je mu již natolik vzdáleno, že ona z hlediska lidské existence předpokládaná zvířecí 

minulost jej jen „lechtá na patě“: „(...) vaše opičáctví, pánové, pokud máte něco takového za 

sebou, vám nemůže být vzdáleno víc než mé opičáctví mně. Na patě však lechtá každého, kdo 

chodí po zemi; malého šimpanze jako velkého Achilla.“ 9

   Ze Zlatého pobřeží je opičák unášen lodí firmy Hagenbeck mezi „třemi stěnami 

připevněnými k jakési bedně“ 10: v neurčitém prostoru, který je příliš nízký, aby se v něm 

dalo stát, a příliš úzký, aby se v něm dalo sedět. Nachází se ve stavu zajatého zvířete: 

„Dřepěl jsem tedy s ohnutými, věčně se třesoucími koleny, a jelikož jsem zprvu patrně 

nechtěl nikoho vidět a chtěl jsem být pořád sám, dřepěl jsem tváří k bedně a mříže se mi 

vzadu zařezávaly do masa.“ 11 Jak je zjevné z této výpovědi, podoba prvotního stádia, které 

paměti teprve předchází, nemá zcela jasné obrysy. V tomto stádiu se vše jeví jako mlhavé, 

nejasné a nejisté, zatím plně ponořené do tmy: v prostoru bedny a v rytmu ohnutých 

                                                
7 Tamtéž, str. 224-225.

8 V německém originálu Franz Kafka zvolil  starší německé úsloví „sich in Büsche schlagen“, což bylo 

Vladírem Kafkou  přeloženo  jako „vzít do zaječích“ a v německém jazyku nabývá i tohoto významu, má však 

původní konotace lehce odlišné. „Sich schlagen“ – přeložíme-li to doslova, znamená sám sebe dotlouci k 

něčemu neboli dokopat se. Tedy vytvořit takový pohyb, kterým prvotně od ničeho neutíkáme, ale naopak volně 

sami sebe přinutíme k nějakému činu. Viz Kurt Krulop: Franz Kafka. Text a kontext, in: Kafkova zpráva o 

světě. Osudy a interpretace textů Franze Kafky, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2000, str. 12.

9 Kafka, F., Zpráva pro jistou Akademii, str. 227.

10 Tamtéž, str. 225.

11 Tamtéž, str. 227.
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třesoucích se kolen. Ale za to se zcela pevně začíná vtiskovat do těla, v podobě mříží, které 

představují možný východ z jeho situace, tedy východisko. Vnucují se jaksi zezadu, přímo, 

rovnou do masa a z vnějšku, ke kterému je opičák natočen svými zvířecími zády. Přesto však 

nelze říci, že by tento prostor byl zcela uzavřen. Jeho zatím neviděné a v jistém smyslu tedy 

pro opičáka neviditelné obrysy skýtají zatím blíže nespecifikovanou možnost toho, k čemu 

zvíře není dosud postaveno čelem (ke světu, lépe řečeno k lidskému světu), tak aby jej mohlo

nahmatat alespoň rukama. Toho, co prozatím nelze vidět, toho, co je za ním; co však již 

bolestně pociťuje a co se mu vrývá do jeho zvířecího těla a vtiskuje stopy.   

Procitání zvířete

   Opičák se jen ohledem zpět, zpětným pohledem na svá tehdy zvířecí záda, tedy zpětnou 

interpretací z nynější jisté a pevné pozice před jistou Akademií pouze domnívá, že zřejmě 

chtěl být sám s nechtěl nikoho vidět. Leč celé jeho dřepění, ani ne usazení, ani ne postavení, 

mu neumožňovalo, aby cokoli nebo kohokoli zahlédl, aby k němu dolehlo světlo. V této fázi 

se ještě nenachází v pozici (není ani tělesně uzpůsoben), z níž by mohl zaujmout jakékoli 

stanovisko, z níž by mohl jakkoli nazírat na cokoli. V této přechodné etapě se střetávají a 

mísí (nebo lépe: nesrozumitelně na sebe narážejí a vzájemně doléhají) pouze stopy vnějšku

dosud naprosto cizího (toho, co je jako klec tělesně pociťováno a následně zkoumáno více

než-li chápáno – pevně daný fakt její fyzické přítomnosti): „(...) bedna, jedno prkno pevně 

spojené s druhým (...). Mezi prkny byla sice po celé délce mezera (...), avšak touto mezerou se 

zdaleka nedal prostrčit ani ocas a vší opičí silou se nedala rozšířit.“ 12; spolu s manifestními, 

zcela zvířecími projevy zmatené opice, která tuto mezeru právě objevila: „pozdravil jsem ji 

blaženým zavytím nevědoucího tvora.“ 13

   Celá tato fáze však již předpokládá samotný styk s vnějším světem – tedy, tím, co 

opičákovi bylo doposud cizí a s čím se ještě nesetkal. Opičák je ponejprv ponechán a 

vystaven sám sobě (i když o nějakém Já zde ještě nelze hovořit), posléze dochází ke střetu 

s ohraničeným prostorem (bednou), který se mu doslova vnucuje a nejen, že na něj doléhá 

(tak, že by jej zavaloval), ale přímo na něj tlačí. 

   Místo, ve kterém začíná celé počáteční ohmatávání a přímý styk s tím, co se zprvu vrývalo

pouze do zad, je jediným teritoriem, který se opičákovi nabízí. Mříže, které svými otvory

                                                
12 Tamtéž, str. 226.

13 Tamtéž, str. 226.
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budou značit možné východisko a jsou pevně zasazeny na pohyblivé lodi, směřující

kupředu lidské civilizaci do Hamburku, však v tuto chvíli vymezují stále ještě bezvýchodnou

situaci: bednu, z níž se derou ven a pryč „tlumené vzlyky, bolestné vybírání blech, znavené 

olizovaní kokosového ořechu, otloukání bedny lebkou“ 14 zjevně unaveného tvora, který 

tělesně nabude zkušenosti průzkumem právě tohoto uzavřeného terénu. 

   Tento omezený, uzavřený a stísněný prostor bedny v opici zatím vyvolává pouze pocit 

bezvýchodnosti: „Avšak při tom všem jediný pocit: bezvýchodnost.“ 15 – a to nikoli na způsob 

lidského uvažování nemožnosti řešení či nalezení východiska, ale naopak na způsob zvířete, 

které vnímá nepřítomnost otvoru samotného: „Uvízl jsem.“16 Tedy nepřítomnost takové 

skuliny, kterou by se dalo prolézt ven – uniknout.

   Předpokladem celé této možné situace, tak aby se jí dalo procházet, aby se z ní vůbec dalo 

vykročit ven a pryč (a to doslova fyzicky), aby mohla být prozkoumávána spolu s terénem, 

aby započala nabývat alespoň nepatrných kontur, a mohla tak být jakkoli nazírána, vyžaduje 

prvotně ještě jiný pohyb; změnu úhlu pohledu, ba dokonce samu možnost tohoto pohledu. 

Takový pohyb, který následně předznamenává samotný časový horizont a tím současně 

horizont toho, co přichází, nebo naopak toho, co odchází. Tedy nejen vnímání přibližování se 

a vzdalování se posádky směrem ke zvířeti, ale právě i souslednosti a zejména souvislosti

událostí, včetně jejich anticipace.  

   Vyžaduje otočení se. Tělesný obrat o 180 stupňů: převrácení se zády k prknům a čelem 

k tomu, co bylo a již není za opičákem, čím se nedal prostrčit ani ocas, co se nedalo silou 

rozšířit. Tímto zvratem se pak překlenuje i celá situace, v níž na sebe zcela indiferentně 

doléhaly tlumené zvuky opice a zvuky palubní posádky: „zvuk jejich těžkých kroků, který 

tehdy zaléhal do mé dřímoty“ 17 – na opičáka vyloženě zaléhají shora, a to těžce a přímo do 

dřímoty, tedy nikoli již do spánku, ale ještě ne do stavu bdělosti. Zvíře nemůže v tomto 

stádiu vyložit takový vjem jakožto něco, čemu lze přisoudit kroky (nic nesignifikují); zvíře 

pouze pociťuje těžce padavý zvuk. Onen obrat o 180 stupňů je však teprve počátkem. Nutně 

musí být rozveden dál, nabýt směru, ať „nalevo, napravo, kamkoli“, tak, aby nebyl pouhým 

zmítáním se a převalováním na místě, návratem téhož.

   Příčinou obratu je nikoli pocit bezvýchodnosti ve smyslu uvíznutí na místě nebo uvěznění

(to, že byl uvězněn, si uvědomuje až bývalý opičák), ale cosi, co zvíře nechápe ani pochopit 

                                                
14 Tamtéž, str. 226.

15 Tamtéž, str. 226.

16 Tamtéž, str. 226.

17 Tamtéž, str. 227.
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nemůže, co jím však plně prochází a „zuřivě se z něj dere ven a pryč“, co lze jen zpětně 

vyhodnotit jakožto touhu: „I kdyby mě přibili, má touha po volnosti by nebyla o nic menší. 

Proč? Můžeš si maso mezi prsty u nohou rozdrásat, nepochopíš proč. Tiskni se zády na 

mříže, až tě skoro rozpoltí, nepochopíš proč.“ 18

Druhá fáze

   V tomto bodě se zvíře pohnulo natolik, aby mohlo vykonávat úkon: „(...) vyplazování 

jazyka, když se někdo přiblížil.“ 19, ale prozatím je stále pouze pohnutým a otočeným 

zvířetem, ačkoli pomalu začíná reagovat na „to vše cosi“, co se prochází podél, obdobně i na 

to, před co a čemu je vystaven (lidskému světu). Přesto je doposud násilně a zcela 

nedobrovolně uvězněn, ač v situaci dosti odlišné od té předchozí. Tedy se stále nachází 

v situaci, kterou zatím nelze jakýmkoli způsobem vyřešit, z níž se stále ještě nelze vypovídat 

na způsob člověka, ani se svobodně pohybovat ve smyslu volného (neuvězněného) zvířete, o 

které lze referovat a podat zprávu jen z pozice vnějšku, ať z úst palubní posádky, jež však jen 

může usuzovat a domnívat se o stavu a prožívání zvířete, které se nějak chová a projevuje: 

„Jak mi později říkali, nadělal jsem prý nezvykle málo hluku, z čehož usuzovali, že buď brzy 

pojdu, nebo podaří-li se mi přečkat první kritickou dobu, budu se velmi dobře hodit 

k výcviku.“ 20 Avšak ze stanoviště zvířete (opičáka) o tomto stavu nelze říci zhola nic. 

Dokonce ani již bývalý opičák toho není schopen: „(...) co se po mně žádá a co při nejlepší 

vůli nedovedu povědět – přesto však nechť je patrný směr, jímž bývalý opičák pronikl do 

lidského světa a usadil se v něm.“ 21 Lze jen ukázat směr, jakým tento bývalý opičák objevil 

takovou mezeru a učinil takový pohyb, pro nějž je charakteristické právě určité směřování.

   Pro možnost jakékoli výpovědi je nezbytné přestat být zvířetem, což zároveň znemožňuje 

vypovídat se z hlediska zvířete, neboť to se nijak nevypovídá, pouze vyluzuje zvuky, tluče 

hlavou o bednu a olizuje kokosový ořech. Lépe řečeno: samotným předpokladem výpovědi je 

právě paměť, kterou ovšem opičák zatím nemá (a ačkoli později hovoří o vzpomínkách, je 

nutné je chápat jako temný poukaz na minulost, která nemůže být artikulovatelná jako 

paměť). „Nebyl bych to dokázal, kdybych byl umíněně lpěl na svém původu, na vzpomínkách 

                                                
18 Tamtéž,  str. 226.

19 Tamtéž. str. 226.

20 Tamtéž. str. 226.

21 Tamtéž, str. 224.
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z mládí. Právě vzdát se vší umíněnosti byl nejvyšší příkaz, který jsem si uložil; já, svobodný 

opičák, jsem na sebe vzal toto jho. Tím se vzpomínky ještě víc a víc uzavíraly.“ 22

   Teprve v místě setkávání se zcela pro zvíře diferentním vnějškem (bednou, posádkou a 

lodí), postupným a bolestným zkoumáním, nápodobou a posléze učením, lze nabýt paměti a 

důsledkem toho i minulosti. Nikoli však minulosti na způsob zvířete, ale výlučně na způsob 

bývalého opičáka. Chycený tvor nemůže lpět na svém zvířecím původu, na onom ztraceném

mládí, na svobodě opičáka, neboť takovéto kategorie jsou kategoriemi lidskými, zvířeti 

naprosto cizími a jsou pronášeny pouze v promluvě bývalého opičáka, hledajícího 

východisko, a nikoli z pozice zvířete: „Opičí přirozenost se ve mne zmítala a zuřivě se drala 

ven a pryč (...).“ 23 Pryč z bedny, z opičáka, ven z lodi, pohybující se směrem kupředu 

k lidské civilizaci spolu s tímto tvorem. Opičí přirozenost zůstala nenávratně za nimi, což je 

důvodem, že ani sám bývalý opičák o svém předchozím opičím životě a prvotní setmělé 

etapě z mezipalubí zprávu podat nedovede, i kdyby sebevíc chtěl. „Jestliže zprvu, kdyby lidé 

byli chtěli, mi byla k návratu otevřena celá brána, již nebe klene nad zemí, zužovala se ta 

brána zároveň a nížila, čím dál mě můj vývoj bičoval vpřed; cítil jsem se příjemněji a 

bezpečněji ve světě lidí; bouře, která za mnou běsnila z mé minulosti, se utišila; dnes je to jen 

již průvan, který mi zchlazuje paty; a otvor v dálce, jímž proniká a jímž jsem kdysi pronikl i 

já, se tak zmenšil, že kdybych vůbec měl dost vůle a sil doběhnout tam zpátky, musel bych si 

srst z těla sedřít, abych prolezl “ 24 Stejně tak, jak se loď hnala pryč od Zlatého pobřeží, tak 

se opičák hnal vpřed a pryč a vzdaloval se od svého opičáctví. Pokud je z pohledu lidí a již 

bývalého opičáka opičáctví nahlíženo jakožto cosi běsnícího, tak právě toto běsnění, tato 

bouře se utišila a stala se jen jakýmsi průvanem a „lechtáním na patě“ v dálce za horizontem 

celé posádky, k níž náležel i opičák. 

   Jediné, co lze před Akademií učinit, o čem lze podat zprávu, je nikoli výpověď o povaze 

opičí minulosti jakožto zvířete, ale „pouze“ o velmi nesamozřejmé skutečnosti toho, že 

opičák nalezl určité východisko: přestával být zvířetem a započal se stávat bývalým 

opičákem. Což je proces, jímž se pohybuje vpřed a jehož nezbytným důsledkem je zamezení 

cesty zpět k pobřeží ve smyslu cesty ke své někdejší zvířeckosti. Tento proces představuje 

vývoj, který opičáka „bičuje vpřed“, přepisuje minulé, tedy vše, co se odehrálo před 

zasažením dvěma ranami, co nelze vzít za žádných podmínek zpět, na co by se dalo 

                                                
22 Tamtéž, str. 223.

23 Tamtéž, str. 232.

24 Tamtéž, str. 223-224.
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upamatovat, vyvolat vzpomínku ve smyslu zvířecí minulosti. Dokonce lze jen pouze naznačit 

směr, kterým se ubíral tento nový pohyb: „To, co jsem tehdy cítil jako opice, mohu teď 

ovšem vykreslit pouze lidskými slovy a tím to již zkresluji, avšak i když tu starou opičí pravdu 

nedokážu vystihnout, leží alespoň ve směru mého líčení, o tom není pochyb.“ 25

Uvíznutí na místě

   Nutnost hledání východiska vzniká právě v takové situaci, která se zprvu jeví jakožto

doslova „bezvýchodná“, neboli v situaci, která neposkytuje řešení, a ze které není možno 

uniknout přímo. V případě opičáka tedy neumožňuje nalezení takového východu, který by 

zajišťoval následné přežití této situace nebo její zlepšení. Bezvýchodná situace současně 

představuje s ohledem na širší kontext Kafkových textů ocitnutí se v takovém z vnějšku 

omezeném prostoru, v němž tělo zaujímá takovou pozici, která je fyzicky nepříjemná a tělu

značně neobvyklá (shrbené postavy, těsné ošacení, stísněné prostory, v nichž se tělo musí 

ohnout, například v románu Proces). Tedy označuje takový stav věcí, který je aktérem zprvu

pociťován tak, že vyloženě „uvízl“. U Kafky se však nejedná pouze a výhradně o vnitřní stav 

„jedince“, který se v dané situaci a určitém prostoru nalézá, nejedná se pouze o jeho vnitřní 

pocity či duševní pochody, v tom smyslu, že by tato situace byla vymezena jen jimi. Je tomu

poněkud odlišně. 

   Neboť právě takovou situaci je nutné označit i za čistou manifestaci vnějšku, který na 

dotyčného naléhá, který se jej přímo dotýká – fyzicky, tělesně. V tom smyslu, že je setkáním 

právě s vnější podobou světa, se „světem samotným“, který se dotyčnému v této situaci 

ohlašuje. Jedná se o zásadně existenciální situaci (neboť jde o samu možnost přežití), ve 

které se jedinec ocitá zcela nedobrovolně; je mu nová a cizí (doposud se s ničím, takovým 

nesetkal). Jakožto existenciální není pouze pociťována, ale posléze je jako taková i zpětně

nazírána. Ono uvíznutí ale není pouhou metaforou či přirovnáním, ale konstatováním 

nemožnosti fyzického pohybu či pohybu velmi omezeného, protože uvíznutí je vymezeno i 

prostorově. Jedinec v této situaci nevystupuje jako aktér, ale jako pouhá figurka, která je

„někam“ umístěna, a které je zamezeno jakékoli jednání: opičák je chycen, umístěn do klece 

a odnášen lodí pryč. 26 Nelze však říci, že u Kafky by stav vnějšího světa nabyl podoby 

                                                
25 Tamtéž, str. 226.

26 Srov. Josef K. (hlavní postava románu Proces) je „přepaden“ ve svém bytě a je mu znemožněn odchod nejen 

do práce, zabaveno noční prádlo a snědena snídaně, ale je mu doslova diktováno, kam se má posadit, že nelze 

odejít z místnosti. Tuto situaci lze v jistém smyslu označit za vytržení z jakéhokoli „časoprostorového“ 
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prožívání jedince (že by byl jeho zrcadlením, nápodobou), ale naopak. Stav věcí (tedy i 

samotná fyzická podoba světa) je zvnitřněn a až následně tak prožíván. Bezvýchodnost je 

manifestací vnějšku, protože je setkáním s něčím cizím, s tím, co tu doposud nebylo; co však

neposkytuje možnost pohybu, ve smyslu útěku z daného prostoru. Představuje čelení světu, 

který má fyzickou podobu a který se právě „zjevil“. Je vymezena a silně ohraničena právě 

takovým prostorem, z něhož není možné nalézt ihned přímou cestu ven.

   Opičák unášen lodí firmy Hagenbeck se takto ocitá v bedně, v níž pociťuje: „Poprvé 

v životě jsem nenacházel východisko; alespoň přímou cestou to nešlo; přímo přede mnou 

byla bedna, jedno prkno pevně spojené s druhým.“ (...) Uvízl jsem.“ 27 Bedna je pro opičáka

prvotně něčím, co doslova zamezuje přímou cestu ven (pevnost stěn, které jsou vzájemně 

propojeny). Místo, ve kterém se lze sotva pohnout, situaci, kterou nelze řešit. Zprvu je pouze 

jakousi bednou (ad výše), tedy něčím neurčitým. Poté však vystupuje její konkrétnější 

podoba prostorová (prkna, mříže, skuliny sotva pro ocas). Bedna není pouze místem, v němž 

je opičák uvězněn, ale současně je i situací, do které byl umístěn z vnějšku (posádkou).

Jelikož opičák je stále opičákem (zvířetem): „Neuvažoval jsem takto lidsky (...).“ 28, není sto 

hledat řešení (na způsob lidského uvažování), ale pokouší se zprvu nalézt východisko (na 

způsob zvířete) – tedy východ ven pomocí útěku: „Dostat se dál, dostat se dál! Jen nezůstat 

stát s pažemi vzhůru, přimáčknut na stěnu bedny.“ 29, ale fyzicky zjišťuje, že to není možné: 

„Uvízl jsem“. Pokud nelze objevit přímou cestu na způsob řešení, je nutné hledat cestu 

nepřímou (východisko). Východisko není nikdy řešením. Východisko znamená přizpůsobit 

se místu, přizpůsobit se situaci a zároveň ji pozměnit natolik, aby byla průchozí k dalšímu 

životu.

   Aby nedošlo k mýlce, je nutné připomenout, že ve zvířeti se zprvu objevuje pocit, který je 

zpětně vyhodnocen jakožto: „I kdyby mne přibili, má touha po volnosti by nebyla o nic 

menší.“ 30 a stojí v opozici k tomu, co je nazýváno: „Ne, svobodu jsem nechtěl.“31. Dále

                                                                                                                                                        
kontextu, který by jí předcházel. Dokonce představuje vytržení a „napadení“ samotného jedince, a to v jeho 

„původním“, „přirozeném“ prostředí (Zlaté pobřeží pro opičáka, byt pro Josefa K.). Dalo by se říci, že je 

násilným (nečekaným a neočekávaným) vtržením, „příchodem“ něčeho zcela doposud cizího (lovecká expedice 

pro opičáka, soudní sluhové pro Josefa). Současně se v ní jedinec ocitá sám, v tom smyslu, že je nepřítomen 

kdokoli jiný, kdo by za běžných okolností přítomen byl (stádo pro opičáka, bytná pro Josefa K.), srov. Kafka, 

F., Proces, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1998. 

27 in: Kafka, F., Zpráva pro Jistou Akademii, str. 226.

28 Tamtéž, str. 228.

29 Tamtéž, str. 227.

30 Tamtéž, str. 226.
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skutečnost toho, že ačkoli: „Nevím už, byl-li útěk možný“, (tak) „ale myslím, že ano; pro 

opici by měl být útěk možný vždycky.“ 32 s důrazem na: „Až dosud jsem vždy našel 

východisko, a teď nemám žádné.“ 33 Čímž se dostávám k momentu, kdy by opičák mohl 

utéci, což je hypotéza, která je v textu pouze naznačena, ale odvrácením se od ní je právě 

následný proces stávání se jiným jakožto nalézání východiska. Tuto část textu je nutno 

vytknout jaksi před závorku, nebo lépe, vyjmout z časového kontextu, blíže ji rozebrat a 

teprve pak ji zasadit zpět k opičákovi do klece. Celá pasáž zní: „Dnes mi připadá, jako bych 

byl tehdy tušil, že musím najít nějaké východisko, chci-li žít, že však tohoto východiska 

nedosáhnu útěkem. Nevím už, byl-li útěk možný, ale myslím, že ano; pro opici by měl být útěk 

možný vždycky. Se svými dnešními zuby musím být opatrný i při obyčejném louskání ořechů, 

zato tenkrát bych byl určitě časem dokázal překousnout zámek u dveří. Neudělal jsem to. 

Čeho bych tím také dosáhl? Sotva bych vystrčil hlavu, chytili by mne znovu a strčili do ještě 

horší klece; nebo bych byl mohl nepozorovaně utéci k ostatním zvířatům, třeba k hroznýšům 

naproti, a v jejich objetí naposledy vydechnout; nebo by se mi dokonce podařilo doplížit se 

až na palubu a skočit do vody, pak bych se byl chvilku houpal na oceánu a utopil se. Činy 

zoufalství.“ 34

   Z uvedeného vyplývá, že opičák by sice mohl utéci, pokud by překousal zámek, ale 

nedosáhl by toho, po čem toužil: nejen přežít, ale žít; byl by vrácen zpět, a umístěn do ještě 

horší klece – tedy opět do mezipalubí 35, což by představovalo v tomto smyslu návrat téhož. 

Nedošlo by ke změně místa ani situace, vše by se pouze opakovalo. Další možností by byl 

pohyb směrem k ostatním zvířatům, kteří jsou naproti, tedy rovněž v mezipalubí, ale v jejich 

obětí by pošel. Takový pohyb by znamenal smrt, a tudíž by nesplňoval podmínku – žít. 

                                                                                                                                                        
31 Tamtéž, str. 227.

32 Tamtéž, str. 228.

33 Tamtéž, str. 226.

34 Tamtéž, str. 226.

35 Dodejme, že mezipalubí není prostor jen tak ledajaký, ba naopak je prostorem velmi specifickým, neboť se

nenachází přímo nahoře na palubě, ale ani ne zcela dole v podpalubí; nachází se právě mezi těmito dvěma

prostory. Sama architektonika lodi je uzpůsobena k možnosti členitějšího pohybu – neboli ke třem zcela 

odlišným pohybům. K možnosti vykonávání téhož pohybu v rámci mezipalubí – tedy pohybu, který nikam 

nesměřuje, nevede a nerozvíjí se dál, je pouze opakováním sebe sama (automatismem). Druhý pohyb sahá 

„dál“, má jisté směřování, vede pryč z prostoru mezipalubí, ale zavádí hlouběji: do podpalubí, tedy o 

„poschodí“ níže, je pohybem klesání, a stává se tak pohybem regresivním. Třetí pohyb rovněž vede dál a pryč, a 

vůči předchozímu je pohybem inverzním, tedy stoupáním, vystoupáním nahoru, o „poschodí“ výše a lze jej 

proto označit za pohyb progresivní.  
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Jakýkoli pohyb pouze v prostoru mezipalubí, pokud není rozveden dál (za jeho „hranice“), 

neumožňuje nalezení východiska. Třetí možnost tuto podmínku zdánlivě splňuje: znamenala 

by pohyb stoupání ven z mezipalubí, jejím následkem je však nikoli pouhé klesání, ale

dokonce pád. Ačkoli by se opičák dostal na palubu a vyskočil by, v oceánu by utonul, a proto 

není východiskem. Za jistých podmínek by se dalo uvažovat právě o této možnosti jakožto 

nalezení cesty ke „svobodnému“ pohybu zvířete (ač na vlnách) a definitivnímu vymanění se 

z klece ven. Leč není tomu tak, neboť pojem svobody nejen že je zvířeti zcela neznámý, a 

zpětně je mu tato kategorie, tak, jak ji shledal prezentovanou v lidském světě, k smíchu; ale 

(!): „Ne, svobodu jsem nechtěl. Jen východisko; napravo, nalevo, kamkoli; nic jiného jsem 

nežádal; i kdyby to východisko byl pouhý klam; požadavek byl malý, klam by nebyl větší 

(...).“ 36  

Fáze širšího kontaktu

   Po stadiu uvíznutí a otočení se následují další dvě fáze, představující pro opičáka již přímý 

kontakt s tím, co je venku (mimo klec) – tedy konfrontaci s posádkou. Toto setkání je však 

podmíněno a uskutečněno v rámci předchozího pozorování. Těmito fázemi jsou: nápodoba a 

učení. Přestože je však stále opičákem na způsob zvířete, dochází k tomuto dalšímu pohybu: 

„Neuvažoval jsem takto lidsky, avšak pod vlivem okolí jsem se choval tak, jako bych 

uvažoval. Neuvažoval jsem, zato jsem s naprostým klidem pozoroval.“ 37 Opičákův horizont 

není omezen pouze na stěny bedny spolu s jejími mřížemi, ale postupně se rozšiřuje a 

diferencuje. Údobí, kdy se opičákova přirozenost „drala ven a pryč“ je vystřídána údobím 

klidu, ba dokonce klidným pozorováním. Opičák sice neuvažuje, ale chová se, jako kdyby 

uvažoval. Nejedná, pozoruje. A to pod vlivem okolí, které vykonává tytéž stále se opakující 

pohyby: „Viděl jsem, jak tito lidé chodí sem a tam, pořád tytéž tváře, tytéž pohyby (...).“ 38

Posádka již není pouze cosi, co se přibližuje, ale vykonává pohyb, který má směr, ještě ne 

nalevo, napravo, ale už „sem a tam“, ale přesto je stále něčím pro zvíře blíže neurčitým: „(...) 

často se mi zdálo, jako by to byl jen jediný člověk. Tento člověk nebo tito lidé (...) ani ve 

vzpomínkách ty lidi od sebe nerozeznám.“ 39 (neboť zde pro zvíře ještě nejsou vzpomínky 

jakožto upamatování minulosti). Čas a prostor ještě nenabývají jasně vymezených a 

                                                
36 Tamtéž, str. 223.

37 Tamtéž, str. 228-9.

38 Tamtéž, str. 229.

39 Tamtéž, str. 229.
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definovaných struktur, nabývají však kontury: prostor se stává rozmanitějším a čas se 

ustavuje na základě opakování téhož („tytéž“, „tito“) v rozpětí „často“ či „pořád“. 

   Je nutné zdůraznit, že právě tento opičákův klid není stavem náhlým ani nahodilým (ačkoli 

je náhle pocítěn), ale přichází plynule a pomalu, tak jak se přibližuje loď k civilizaci spolu s

opakujícími se pohyby její posádky. A současně představuje zvláštní kontinuum stop, které 

se vtiskují do opičáka, takových stop, které jsou stopami po setkání s vnějškem.40 Neboť 

vnějšek má právě takovou povahu, že zanechává nesmazatelné a dobře viditelné stopy, a to 

na „těle i na duchu“ (dvě střelné rány, které zanechaly dodnes patné jizvy na těle opička, 

mříže vtiskující se do zad, zvuky zaléhající do dřímoty), stopy, které jsou zároveň 

podsunutím a vnucením souslednosti času a následně tím i paměti. A spolu se střetnutím 

s tímto vnějškem vyvstává i otázka po minulosti, která doposud nebyla pociťována. 

   Lidský svět, který se velmi pomalu, opakovaně a organizovaně prochází na palubě lodi, 

vtiskuje klid do samotného opičáka, a dále jej „organizuje“. Podsouvá mu pohled na 

objevující se strukturu lodi, lidí, jejich pohybů, naznačujících směr, čímž toto zvíře 

usměrňuje a disciplinuje: „Dnes je mi to jasné: bez naprostého vnitřního klidu bych nikdy 

neunikl. A opravdu, za vše, čím jsem se stal, vděčím asi onomu klidu, který jsem náhle pocítil 

po prvních dnech tam na lodi. Za ten klid mám ovšem zase co děkovat lidem z lodi.“ 41 Vše, 

co je mimo opičáka (počínaje bednou a sahaje až k tomu, co vnucuje směr, tedy vše, co je

vůči opičákovi vnější – lidský svět), je právě tím, co opičáka teritorializuje, v tom smyslu, že 

mu z vnějšku vytváří teritorium, které je opičákovi nové. Toto teritorium je uspořádáním 

času a prostoru. Proces přeměny opičáka v bývalého opičáka (stávání se bývalým) je však 

podmíněn setkáním s natolik podnětným okolím, jímž je tato přeměna usměrňována. Nejedná 

se však o proces výhradně jednosměrný. Stejně tak, jak je opičák teritorializován, dochází 

k dalšímu pohybu: přijímanými podněty, které přicházejí spolu s okolím, je zbavován své 

opičí přirozenosti, deroucí se zuřivě ven a pryč, a přestává být opičákem na způsob zvířete. 

Tento proces je pak označen jakožto deteritorializace. Současně opičák své okolí (lidskou 

                                                
40 Pokud zde hovořím v kategoriích vnitřku a vnějšku, nemíním je tak, že by vůči sobě stály v opozici, či že by 

je od sebe oddělovala nějaká pomyslná linie. Ale používám je jakožto označení pouze a jedině v tom smyslu, že 

jsou stavem určitých „věcí“ (opičáka a lidského světa). S důrazem, že jeden stav není stavem druhým, což 

zároveň nevylučuje právě takovou možnost, kdy by se tyto stavy nemohly obrátit. Míním jimi tedy hledisko, 

způsob nazírání - které jsou od sebe odlišné a které jsou jsi vzájemně cizí (hledisko zvířete a hledisko lidské). 

Vnějšek je vše to, co se nachází a tvoří lidský svět (a je vůči opičákovi vnější), zároveň je tím, co jej obklopuje 

a zahrnuje (je součástí posádky) a čím je v rámci lidského světa vymezen (opice patří k bedně).

41 in: Kafka, F., Zpráva pro jistou Akademii, str. 227.
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posádku) ovlivňuje a působí na ni jakožto faktor reteritorializace, který je následně 

doprovázen pohybem deteritorializace, což je nejvíce patrné ve stádiu učení, kdy ve styku 

s opičákem jeho učitelé, nejenže se ocitají v sanatoriu, ale doslova se pozměňují natolik, že 

jejich stav lze označit za „poopičení se“. Nepředbíhejme však.

   Opičákovo vnímání času a prostoru se však stále ještě neuskutečňuje v kategoriích, které 

jsou vlastní lidskému nazírání (tedy souslednosti času). Čas má pro opičáka právě takový 

charakter, pro který je příznačné opakování téhož. Proměňující se zvíře se ještě nenachází ve 

stavu, kdy by bylo schopno odlišit příčinu od následků. A při zpětné interpretaci nedokáže 

s určitostí vymezit údobí, kdy se proces jeho přeměny započal uskutečňovat, či kdy započalo 

samotné pozorování: „Jisto však je, že jsem je pozoroval už dávno předtím, než jsem na 

takové věci pomyslel, ba teprve nahromaděná pozorování mi vnutila určitý směr.“ 42

   Pozorování, které se však začíná hromadit a kumuluje se právě v opičákovi, se mísí 

s klidem, který je vlastní a původní lidem z posádky: „(…) chodili a nic je 

neznepokojovalo.“ 43. A představuje jeden ze zásadních faktorů, jenž zvíře již nikoli žene 

vpřed, ale naopak pozastavuje jej, připoutává jej k pohledu na vše, co je mimo klec, ba 

dokonce má právě charakter toho, že: „Klid, jehož jsem nabyl v okruhu těchto lidí, mne 

především odvrátil od jakéhokoli pokusu o útěk.“ 44 Odvrací zvíře od jeho zvířecí 

přirozenosti, neboť přeci „pro opici by měl být útěk možný vždycky“ a otáčí jej k horizontu 

toho, co bude posléze východiskem nikoli však již na způsob zvířete (!): „Na mysli mi 

vytanul vznešený cíl. Nikdo mi nesliboval, že se mříž zvedne, stanu-li se takovým jako oni. 

Takové sliby, jejichž plnění se zdá být nemožné, se nedávají. Dostaví-li se však splnění, pak 

se dodatečně objeví i sliby právě tam, kde jsme je předtím marně hledali.“ 45

   Tak jako byl opičák postupně vnějšími podmínkami přinucen pocítit a zažít části „svého“

těla, tak pod vlivem těchto vnějších okolností pomalu procitá. Neprobouzí se, ale procitá: 

„Po oněch ranách jsem procitl 46 – a zde pomalu začíná moje vlastní paměť – v jedné kleci 

                                                
42 in: Kafka, F., Zpráva pro jistou Akademii, str. 229.

43 Tamtéž, str. 229.

44 Tamtéž, str. 228.

45 Tamtéž, str. 229.

46 Tělesné rány jsou v Kafkových textech spojeny nikoli s probuzením (jakožto stavem bdělosti), protikladnému 

vůči stavu spánku či snění, ale je ohlašováním života samotného. Rána jakožto záznam cizích stop ve fyzickém 

těle, po sobě nezanechává pouze jizvu, ale je důkazem nikoli o „minulém“ životě tohoto těla, ale má právě 

takový charakter, že je procitnutím, neboť přítomnost rány, je zároveň přítomností cizorodého života, se kterým  

je tělo ve sváru (rána je otevřená, krvácí, hnisá, bují a doslova sama kypí životem) a který zároveň toto tělo 

potvrzuje jakožto živoucí, je procitnutím a přihlášením se k přítomnému fyzickému životu. Srov.: „(…) červi se 
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v mezipalubí Hagenbeckova parníku.“ 47 (...) Ale u Hagenbecka patří opice k bedně“ 48 –

nuže, přestal jsem tedy být opicí. Jasný myšlenkový pochod, který jsem asi vykoumal nějak 

v břiše, neboť opice myslí břichem.“ 49 Přesto nelze říci, že by opičák procital k sobě samému 

či ke svému zvířecímu já, neboť zvíře žádné já ani pocit svého těla jakožto svého nemá. Ani 

tento stav nelze označit za procitnutí, v němž by nalezl svou vlastní paměť, neboť 

připomínám, že zvíře žádnou paměť nemá. Tento stav procitnutí a tento myšlenkový pochod

(nikoli myšlenka, či nápad, tedy náhlý stav mysli), který by se v jistém smyslu dal označit za 

vstřebávání vnějšího (lidského) světa do samotných útrob opičáka, je procesem přeměny, 

který není podmíněn pouze odvrácením se a zbavením se zvířecí přirozenosti, deroucí se 

zuřivě pryč, a utržením ran přímo do těla, ale proces stávání se jiným – v tomto případě 

stávání se bývalým opičákem - je podmíněn příjmem a vstřebáváním právě „takové potravy“, 

která stravuje právě tuto zvířecí přirozenost (zevnitř, v břiše, ne v mysli). Potravy, která jej 

doslova vnitřně a tělně omamuje a opájí jakožto zvíře: olíznout lidský plivanec, do plic nasát 

kuřivo a dezinfikovat zvířecí tělo člověčí kořalkou. 50

   „Stravování se“ se uskutečňuje v rámci nápodoby a posléze učení, které prvotně probíhají

v čase a prostoru, který je všem účastníkům společný (loď, doba plavby) přesto, že je 

odlišným způsobem vnímán a nazírán (opičákem a lidskou posádkou). Pro opičáka se tento 

časoprostor v této fázi jeví jakožto stále se pomalu opakující, ale již spadá v přímý styk 

s posádkou.

                                                                                                                                                        
derou ven. (…) nalezl jsem tu ránu. (…) Zachráníš mě? vzlykaje šeptá hoch, dočista oslněn životem v své ráně.“ 

(in: Kafka, F., Venkovský lékař, in: Povídky I (Proměna a jiné texty vydané za života), Nakladatelství Franze 

Kafky, Praha 2001, str. 187.) Ba ji lze v jistém ohledu považovat za nositele a projev samotného původu života, 

který však nemá minulost. Srov.: „S krásou ránou jsem přišel na svět; to byla veškerá má výbava“.“Mladý 

příteli (…) tvá chyba je v tom, že nemáš přehled (…) tvá rána není tak zlá. (…) Mnozí nabízejí svůj bok a stěží 

uslyší sekeru v lese“ (in: Tamtéž, str. 188.) 

47 in: Kafka, F., Zpráva pro jistou Akademii, str. 225.

48 Tamtéž, str. 226.

49 Tamtéž, str. 227.

50 U Kafky je motiv příjmu potravy velmi silným faktorem, ze kterého je možné usuzovat na další odvíjející se 

události, ve smyslu nalezení východiska, tak jak je prezentováno v této práci. V nejkrystaličtější podobě se tento 

faktor ačkoli v inverzní podobě (jakožto striktní odmítání potravy - hladovění) ukazuje v povídce Umělec 

v hladovění, v níž postava hladovějícího umělce, nenalezla žádný takový pokrm, který by mu zachutnal –

nenalezla tedy žádné takové možné východisko ze své situace, které by mu umožnil situaci nejen přežít, ale 

zároveň žít dál., srov. Kafka, F., Umělec v hladovění, in: Povídky I (Proměna a jiné texty vydané za života), 

Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2001, str. 250-260.
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   Opičákovo napodobování 51 lze charakterizovat jakožto snahu o kopírování všech lidských

úkonů, které se s pravidelností vyjevují v jeho zorném poli. Toto kopírování se týká pouze 

formy provedených úkonů, nikoli jejich obsahu (ten kopírován není, je naopak stravován); a 

je motivováno: „Opakuji: nelákalo mě napodobovat lidi; napodoboval jsem, neboť jsem 

hledal východisko, z žádného jiného důvodu.“ 52 Na lidech samotných není pro zvíře nic 

zajímavého. Projevy lidského světa je však nutno internalizovat, nikoli pochopit, ale tělně je 

vstřebat dovnitř, do břicha: „Plivali jsme jeden druhému do obličeje; rozdíl byl jen v tom, že 

já jsem si poté obličej hned olízal, oni ne.“ 53 Provést zvláštní směnu mezi zvířetem a 

člověkem za účelem hledání „východiska, jež se zračilo v jejich zasmušilých tvářích.“ 54

Kopie od originálu z hlediska formy je takřka k nerozeznání: „Dýmku jsem brzy kouřil jako 

starý chlap.“ 55, co se obsahu týče: „(...) jen jsem dlouho nechápal, jaký je rozdíl mezi 

prázdnou a nacpanou dýmkou.“ 56

   Zvíře se tak pomalu zevnitř transformuje, doslova přepisuje svou zvířecí přirozenost

opojným lidstvím, lépe řečeno, tím čím se toto lidství (ve smyslu projevů, které jsou zvířeti 

zjevné a dostupné) prezentuje navenek. Ačkoli se v něm vše zmítá: „(...) ten pach mne mučil; 

nutil jsem se vší mocí; ale uběhly týdny, než jsem se přemohl“ 57 (...) „odpor k lahvi dokonce 

ještě vzrostl. Avšak směr mi by už jednou provždy dán.“ 58 Nápodoba je vnitřním 

přemáháním se, bojem proti zvířecí přirozenosti, ve směru „být jako oni“. Nejprve je nutno 

disciplinovat tělo pomocí nápodoby, která však není bez odezvy, naopak. Opičák je čím dál 

více pod drobnohledem celé posádky, která jej svým dohledem o to více usměrňuje: „Když 

                                                
51 Proces nápodoby lze velmi podrobně sledovat v rozmezí stran 227- 231, kde je krok po kroku nejen vylíčen, 

ale doslova rozebrán (takřka až do podoby návodu) každý úkon, který bylo nutno opičákem zopakovat po 

neznámém členu posádky. Podrobně tak čtenář sleduje ponejprve to, co vidí opičák, pak to, co opičák 

vykonává, a jak je na to reagováno. Za zmínku zde stojí dychtivá drásající pozornost opičáka, kterou lze přiřadit 

stále k jeho zvířecí přirozenosti, která se však postupně drásavým pohybem opakování stále týchž úkonů 

usměrňuje a zklidňuje až do podoby čisté formální kopie, toho, co bylo zjevně provedeno účastníkem posádky. 

Následkem čehož je nikoli zbavení se zvířecí přirozenosti (ze strany opičáka), ale její postupné a pomalé 

vyčerpaní se ve smyslu naprostého fyzického vyčerpání, které je urychlováno samotnou intenzitou touhy 

vyrovnat se protivníkovi.   

52 Zpráva pro jistou Akademii, str. 231.

53 Tamtéž, str. 229.

54 Tamtéž, str. 229.

55 Tamtéž, str. 229.

56 Tamtéž, str. 229.

57 Tamtéž, str. 231.

58 Tamtéž, str. 227.
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měli volno, usedlo jich pár do půlkruhu kolem mne (...) plácali se do kolen, jakmile jsem 

udělal sebemenší pohyb.“ 59 Replikaci forem a internalizaci obsahů lze však učinit pouze 

právě v rámci dohlížení (ze strany posádky) na opakované napodobování (opičákem), které 

prvotně probíhá na teoretické úrovni (formální opakování téhož: tytéž pohyby, tytéž úkony) a 

až následovně se stává více praktickým cvičením (dýmka je plná, láhev obsahuje kořalku).

Nápodoba, tedy vykonávání takových úkonů, které odpovídají úkonům člověka, je příznačná 

pro stádium, kdy opičák je stále zvířetem, ale projevuje se „jako“ člověk na základě všeho, 

co bylo možno odpozorovat a replikovat pod výkonným dohledem posádky.

   Naopak pouze v nestřeženém okamžiku, kdy jsou pohledy lidského světa odvráceny od 

zvířete, se toto zvíře může skrze nahromaděná pozorování, skrze transmutaci forem a obsahů 

projevit zcela nově, nikoli již na způsob zvířete: „(...) popadl láhev s kořalkou, kterou mi 

nedopatřením nechali stát před klecí (...) nasadil k ústům a bez váhání, bez ošklíbání, jako 

piják z povolání, s očima vyvaleným, s poskakujícím ohryzkem, jsem ji na mou věru 

vyprázdnil; ne jako zoufalec, nýbrž jako umělec jsem láhev odhodil; opomenul jsem sice 

pohladit břicho; zato však jsem vykřikl „Haló!“ 60 Nápodobou, která vyústila v modifikací 

zvířecího těla, tak aby obstálo v lidském světě nikoli na způsob uvězněného zvířete, ale již na 

způsob bývalého zvířete (a to ve smyslu interpretace právě lidským světem, posádkou),

neboť opičák vykřikl. Nevyloudil ze sebe zvuk, který by v tomto smyslu odpovídal jeho 

zvířecí přirozenosti, ale „zvolal“: „Haló“, jímž se přihlásil ke slovu, neboli dalo by se

nadneseně říci, zvolal – „tady jsem“. 61 Tento výkřik, spíše než-li zvolání by nepředstavoval 

a neznačil zhola nic, kdyby nenásledovala další zvuková odezva ze strany posádky: „Slyšte, 

                                                
59 Tamtéž, str. 228.

60 Tamtéž, str. 231.

61 Není náhodou, že k tomuto zvolání došlo právě ve chvíli podvečera, kdy byl opičák obestřen a zahalen v tmu 

a ponechán o samotě (nemohl být spatřen), neboť v Kafkových textech je právě tma prodchnuta nejrůznějšími 

zvuky a zvoláními. A to nikoli tak, že by tyto zvuky tmu (jakožto nemožnost viděného) prolamovaly, ba naopak 

tma značí a umocňuje nepřítomnost jakéhokoli referentu přináležející tomuto zvuku: „(...) vykřikl, jen abych 

slyšel křik, na nějž nic neodpovídá a jemuž také nic neubírá sílu, který tedy stoupá vzhůru bez protiváhy a 

nemůže přestat, ani když zmlkne.“ (in: Kafka, F., Trápení, in: Povídky I (Proměna a jiné texty vydané za života), 

Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2001., str. 37.) – Zvuk (nejlépe křik či výkřik) u Kafky nemá formální 

charakter výrazu, ale představuje naopak čistou manifestaci toho, co dříve bylo uvnitř. Čistou materii, která 

formu pozbývá a uniká významu. Zvuk (křik) se vymyká možnému pochopení, tomu, co lze zachytit, co někam 

odkazuje, pouze stoupá vzhůru a pryč. Projevuje se pouze svou intenzitou (silou, jíž nic neubírá) a naráží pouze 

na jiné zvuky, které jedině mohou být odezvou („protiváhou“); pro více srov. např. Zpěvačka Josefína aneb 

Myší národ, in: Tamtéž, str. 261-279.
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on mluví!“ 62 Hodnota této výpovědi je nesena zájmenem „on“ a slovesem „mluví“. Tato 

věta tak opičáka označuje nikoli jakožto „to zvíře“ (ono to mluví), ale vyjímá jej a přisuzuje 

mu zájmeno „on“. 63 Ba samotný bývalý opičák tento moment charakterizuje slovy: „(...) 

vyrazil jsem ze sebe zkrátka a dobře lidský hlas a s tímto pokřikem jsem skočil mezi lidi a 

jejich ozvěnu.“ 64 Což opět nelze považovat za metaforu, ale vskutku za skok do lidského 

světa, a to skrze zvuk, který byl vyhodnocen a lidskou posádkou přijat jakožto hlas.

   Zde veškerá nápodoba končí, neboť se projevila sama vnitřní opičákova nutnost, která však 

nepochází z vnějšku: „(...) protože jsem nemohl jinak, protože mne to nutkalo, protože mé 

smyly byly opojeny (...)“ 65, protože již jeho tělo vstřebalo a modifikovalo všechny lidské 

projevy i s jejich obsahy (kterými je opojeno) a tento projev je jejich vyústěním. Poslední 

fáze konečná - učení, přesto nutně nevyplývá z předchozí, tedy z fáze nápodoby, či 

z momentu, kdy opičák zvolal. Ale stejně tak jako stádia předchozí je zaštítěna touhou po 

nalezení východiska, které sice není přímo příslibem možné budoucnosti, ale již se zračí „v 

zasmušilých tvářích“, jimiž byl opičák přijat nikoli již jako zvíře, ale jako ten, kdo mluví

(nikoli ten, kdo pouze promluvil).

   „Když mne v Hamburku předali prvními cvičiteli, brzy jsem poznal, že jsou přede mnou dvě 

možnosti: zoologická zahrada, nebo varieté. Neváhal jsem. Řekl jsem si: napni všechny síly, 

aby ses dostal do varieté; to je východisko; zoologická zahrada je nová klec; dostaneš-li se 

tam, jsi ztracen.“ 66  Cesta do varieté je značena nikoli nápodobou ale učením: „A já, se

pánové učil! Ach, když nelze jinak, pak se pustíte do učení, chcete-li najít východisko; pustíte 

se do učení beze všech ohledů.“ 67 Přijímání stále nového, které doslova vylučuje opičí 

přirozenost ven z jeho těla, které se tak postupně pne a napíná, napřimuje, až do podoby, kdy 

nejen pouze dřepí (jak tomu bylo v kleci), ale právě do takové podoby, kdy již „zpola sedí, 

zpola leží“, je v tomto ohledu nutností, aby opičákovo tělo nejen obstálo, ale dosáhlo takové 

                                                
62 Kafka, F., Zpráva pro jistou Akademii, str. 231.

63 K síle zájmen u Kafky se odvolávám např. na povídku Proměna, kdy člověk Řehoř Samsa se v procesu 

stávání se jiným, se inverzním pohybem vůči zde popisovanému, stává naopak zvířetem a v konečném důsledku 

je svým okolím označen za: „Ono to chcíplo“; in: Kafka F., Proměna, in: Povídky I (Proměna a jiné texty 

vydané za života), Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2001, str. 143., nebo na text Trápení, kde je dítěti 

vykáno: „Ovšem dítě. Ale tak malé zas nejste.“ a ono samo se vypovídá zájmenem já=ono (to dítě): „Zrovna 

jsem zavřelo.“, aby důsledně byla předvedena síla tohoto zájmena; in: Trápení, in: Tamtéž, str. 38.    

64 Kafka, F., Zpráva pro jistou Akademii, str. 231.

65 Tamtéž, str. 231.

66 Tamtéž, str. 231.

67 Tamtéž, str. 231.
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pozice, takového tělesného uzpůsobení, které lze označit za postavení jisté. Učení se pro 

opičáka znamená podstoupit takový proces, který není výhradně určován vnějším dohledem, 

ačkoli lidský svět (učitelé) jsou mu přítomni, ale je spoluveden opičákem samotným („bral 

jsem si učitele sám“ 68), který je již v takovém stavu, aby nad sebou dohlížel sám: „S bičem 

nad sebou bdíte, při sebemenším odporu sami sebe rozdíráte.“ 69 Stav nikoli zvířecí 

přirozenosti, ale právě takovou bdělostí, která oživuje mysl: „Jaké to byly pokroky! Jak 

pronikaly paprsky vědění z všech stran do procitajícího mozku.“ 70 Tělo již není pouze 

záznamem, otiskem vnějších stop, na které si v pravém slova smyslu nelze upamatovat, a 

které lze jen zpětně interpretovat jakožto evidentní přítomnost toho, co se událo jakožto 

podmínečně minulé, ale upíná se směrem k budoucnosti, protože teprve bdělost a procitnutí 

mozku je nalezením východiska, které již není útěkem, které neznamená svobodu. 

Východiskem, které není východiskem na způsob zvířete, ale je východiskem bývalého 

opičáka: „Nepřeceňoval jsem to, již tehdy ne a tím méně dnes. S úsilím, které na zemi nemá 

obdoby, jsem získal průměrné vzdělání Evropana. To by snad o sobě vůbec nic neznamenalo, 

znamená to však něco potud, že mi to pomohlo ven z klece a tak zjednalo toto zvláštní 

východisko, lidské východisko. Je jedno znamenité úsloví: vzít do zaječích; to jsem učinil, 

vzal jsem do zaječích. Neměl jsem jiné cesty, za předpokladu, že se svoboda volit nedala.“ 71

Je postavením, které vyžaduje jistotu, jíž opičák nabyl procesem učením, získáním určitých a 

jistých dovedností, za přítomnosti veřejnosti, za podmínky postupného vnímání svého těla, za 

podmínky uvědomění si těla jakožto svého těla, za předpokladu, že přestal být zvířetem a 

usadil se v časoprostorové struktuře lidského světa, která utváří paměť a tím i minulost – stal 

se bývalým opičákem, který je schopen vypovídat nikoli o své opičí minulosti, ale pouze o 

takové minulosti, která se jaksi stvořila v procesu stávání se bývalým opičákem.      

Hledání původu (Ursprung)

„Lidé se snažili vzbudit pocit suverenity člověka tím, že ukazovali na jeho božský původ: to je 

dnes zakázaná cesta, vždyť u vstupu na ni se nachází opice.“ 72

                                                
68 Tamtéž, str. 232.

69 Tamtéž, str. 232.

70 Tamtéž, str. 232.

71 Tamtéž, str. 232.

72 Nietzsche, F.; Ranní červánky, citováno dle Foucault, M., Diskurz, autor, genealogie, Nakladatelství 

Svoboda, Praha 1994, str. 78.
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   Opičák je postaven před jistou Akademii, která se jej nedotazuje, ale která jej vyzývá 

k podání zprávy o jeho předchozím opičím život. Je tak vystaven úkolu, který je v jistém 

smyslu otázkou po jeho minulosti a sahaje dále, je otázkou právě po jeho původu. Víme, že 

opičák pochází ze Zlatého pobřeží (což je tvrzení, které lze učinit pouze z pozice někoho, 

kdo ví, že existuje právě takové místo, které je označeno za Zlaté pobřeží. Je vyzván z postu 

toho, kdo se táže – tedy toho, kdo má takovou moc, aby se mohl tázat, lépe řečeno, toho, kdo 

odpověď smí vyžadovat, na takové úrovni, aby byla zodpovězena (jakožto zpráva), toho, kdo 

má nějaké povědomí, představu o tom, co je to minulost, a co je to původ, neboť se po něm 

dotazuje (jakožto o minulosti), zároveň toho, kdo není spraven, kdo neví, či nemá přístup, 

k tomu, co je zváno předchozím opičím životem (opičí minulostí). A toho, kdo předpokládá, 

že opičák, je nejen schopen o svém předchozím opičím životě hovořit, ale kdo je tím, jenž 

má ke svému „bývalému“ životu jakožto minulému přístup. Ba dokonce, že něco, je zváno 

předchozím opičím životem existuje a lze o tom vypovídat. A kdo je tedy jistým způsobem 

vyhovět požadavkům jisté Akademie.

      Pro Kafkovy texty je velmi příznačné, že minulost (která by vypovídala o původu), je 

právě cosi, z pozice přítomnosti natolik nedostupné, že může být pouze interpretovanou 

„legendou ztraceného zlatého věku“ (či pro opičáka ztraceného mládí), v čase a prostoru 

natolik vzdálené, že může nabýt podoby pouze podobenstvím, jak je tomu v textu Procesu 

v kapitole v Chrámu, nebo stručněji v povídce při Stavbě čínské zdi či novele Císařské 

poselství. 73 Pokud bychom měli použít Kafkových slov: „Neboť jsme jako kmeny stromů ve 

                                                                                                                                                        

73 V němž, ten kdo existuje, kdo stále žije, jemuž je poselství, neboli odkaz minulosti určen, označen za pouhý 

stín: „(...) poslal tobě, ubohému poddanému, nepatnému stínu, jenž před císařským sluncem prchl do 

nejvzdálenější dálky, právě tobě poslal císař ze svého smrtelného lože poselství“ (in: Kafka, F., Císařské 

poselství, in: Povídky I (Proměna a jiné texty vydané za života), Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2001, str. 

207.), a jemuž je toto poselství vysláno poslem, který nemůže překonat časoprostorové překážky, jímž je 

vystaven, neboť poselství je vždy odkazem nebožtíka/toho, co je nenávratně minulé, toho, co se již nemůže 

vypovídat, co je ohraničeno právě mlčením, kterého se nelze dotazovat. Toho, co je natolik vzdáleno příjemci 

oné zprávy, že původ, označíme-li jej za střed je „zaplaven svou sedlinou“ (Tamtéž, str. 208.) – tedy vším tím, 

čím bylo, na co již nelze dostat přímou odpověď (neb poselství přežívá jen prostřednictvím posla). A tento stín 

může pouze snít: „Ty však sedíš u svého okna a sníš o něm, když se večer nachýlí.“ (Tamtéž, str. 208.) Neboť 

pro Kafku nikoli pozůstalí představují, ale vskutku jsou přežívající stínem takové minulosti (svých předků = 

svých císařů), která je nedostupná, která je živému připisovaná nedoručitelností samotného poselství, na nějž si 

již nikdo nepamatuje.  (srov. – příliš mnoho komnat císařského zámku, které jsou obestřeny nikoli tajemstvím, 



27

sněhu. Napohled tu hladce spočívají a řekl bys, že stačí malý náraz, abys je odsunul. Nikoli, 

nejde to, jsou totiž pevně spojeny s půdou. Ale pohleď, dokonce i to je jen zdánlivé.“ 74 a 

nepřisuzovat jim pouze obraznost metaforičnosti tak, nehybnost postavení, zakotvení jedince 

ve společnosti a spojení s jeho minulostí zde vystupují pouze jako zdání.  Protože tázání se 

po minulosti, jež by předcházela nynějšímu časoprostorovému postavení jedince, potažmo 

otázka po původu a nemožnost jejího zodpovězení, provází každou Kafkovu postavu. Nelze 

však říci, že toto hledání a tázání po se všem, co by předcházelo a zároveň vypovídalo o 

jakékoli nynější situaci, by bylo základní tematikou Kafkových textů, ačkoli je s ní pevně 

spojeno. Neboť, problémem není hledání a nacházení, ale naopak absence této minulosti a 

původu samých, protože jsou pouze zdáním a klamem, které vstupují na scénu až s otázkou 

po nich.

   Co je to však za minulost a původ, které jsou nejen aktuálně nepřítomny jakožto minulé, 

ale zejména důsledkem vnějších okolností jsou nutně pociťovány jakožto bytostně absentní?

Ke kterým by se však dotyčný měl hlásit, ba dokonce přihlásit, a navíc o nich a z nich se 

vypovídat veřejně – podat zprávu v případě opičáka, obdržet poselství v případě 

vyhlížejícího z okna, či obhajoby u Josefa K.?

   Na tuto otázku se pokusíme odpovědět a toto téma částečně rozvinout s pomocí rozlišení 

mezi minulostí typu Herkunft a Ursprung (přičemž obojí lze přeložit jako původ), tak, jak 

tyto pojmy rozlišuje Friedrich Nietzsche, respektive jak s Nietzscheho rozlišením pracuje a 

vykládá jej Michel Foucault ve stati Diskurz, autor, genealogie.

   Minulost, na kterou jsou Kafkovy hrdinové tázáni, a o které má vypovídat i „bývalý 

opičák“ z inkriminované povídky, rozhodně neodpovídá minulosti ve smyslu Herkunft. Tedy 

takové minulosti/původu, z nichž jedinec vychází, s nimiž přichází do styku a je jejich 

nositelem, a o kterých lze vypovídat, které se jistým způsobem vypovídají samy jakožto 

nesmazatelné stopy „zaznamenané na povrchu těla“, které je však nutno interpretovat jakožto 

„přítomné“ stopy minulosti (nikoli jakožto minulost samotnou). Tedy toho, co se událo, co 

vznikalo za určitých stavů sil, jež se zformovaly do konkrétní podoby: minulost a výpověď, 

                                                                                                                                                        
ale hradbami = příliš mnoho, s čím nelze polemizovat o věrohodnosti a „pravdě“ tohoto poselství, které bylo 

zašeptáno na loži skonu umírajícího císaře jedinému poslovi, ale lze pouze tyto hradby „překročit“, za 

předpokladu, že překročitelné jsou. Nebo naopak vytvořit či nalézt takovou skulinu, takovou mezeru, jíž by se 

dalo projít.). Minulosti (jakožto slunce, které spaluje přítomné), před kterou dotyčný prchl, která je však 

příslibem legitimizace jeho přítomnosti samotné - tedy toho, kdo jej vyhlíží pohledem ze svého okna.     

74 Kafka, F., Stromy, in: Povídky I (Proměna a jiné texty vydané za života), Nakladatelství Franze Kafky, Praha 

2006, str. 36.
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které předpokládají paměť vypovídajícího, aby o nich mohlo být hovořeno jakožto o „mé 

minulosti“. Naopak nároky výpovědi nesou charakteristické prvky toho, co lze označit 

jakožto minulost typu Ursprung – prvotní prapříčina. Nárok samotného akademického 

diskursu, vůči němuž je Ursprung vnější, představuje institucionalizovaný požadavek na 

zodpovězení otázky po samotné identitě jedince, po jeho postatě, po tom co jej zakládá. Je 

dotazováním se po nehybném prvopočátku, po primárním bodě samotné existence daného 

jedince, z nějž by bylo možno odvodit vše ostatní, oddělit podstatné od sekundárního, 

odhalit, co bylo a je nejen zakryto ale skryto. Rozluštit to co vystupuje jakožto tajemství. 

Takové tajemství, které by ústilo v pravdu, jež by nejen všemu předcházela, ale která by 

výlučně vše zakládala a tím nikoli pouze ospravedlňovala, ale legitimizovala samotný fakt 

přítomné existence dotazovaného. Problémem však není pouze nemožnost nalezení 

„tajemného“ těžiště (tedy takového místa, z něhož bychom vydolovaly ono „tajemné“), 

odhalení podstaty a vyprázdnění vnitřku, aby bylo možné pohlédnout, pochopit, pojmout, 

výslovně, veřejně a evidentně se dobrat pravdy jakožto opodstatnění. Nýbrž důležité je právě 

i místo, z nějž je tento požadavek vznesen. Otázka není pokládána tím, kdo odpovídá. Tedy 

neptá se jedinec, který by snad toužil odhalit „ono tajemství“. Důvodem tedy není fakt 

jakéhosi vnitřního chybění právě této minulosti a tohoto původu, a to ani ve smyslu 

nemožnosti upamatování se, rozpomenutí, či snad amnésie. Jedinec, v tomto případě opičák 

je naopak vystaven této otázce z vnějšku a veřejně, z pozice akademického diskurzu, který je 

opanován jistými pravidly, toho, co lze a jakým způsobem to lze v jeho prostoru říci = podat 

zprávu. Zpráva je veřejným výkazem, jakýmsi přiznáním, které by mělo splňovat a odpovídat 

pravidlům právě tohoto diskursu: kritérium faktické přesnosti a správnosti zkoumaného 

objektu. Opičákův život se tímto stává nejen veřejným – a to nikoli ve smyslu, že by byl 

v nějakém ohledu pro veřejnost zajímavým. Ale jeho život se stává veřejně zkoumaným 

objektem se všemi nároky diskursu, před nějž a jemuž je vystaven, který vznáší nejen otázku 

ale nárok na původ a minulost opičáka. Tento diskurs je zastupován Jistou Akademií 75, která 

je takovým místem, které je nejen specificky určité (jisté), ale je pevně zakotveno v určitém 

systému a které si je jisto samo s sebou a svými pravidly. Samo má jisté, pevné, neochvějné 

postavení a tuto jistotu i vyžaduje. Celé opičákovo výpovědi je fyzicky přítomno a vykonává 

tak institucionální dohled nad korektností a správností řečeného.

                                                
75 Jsme si vědomi toho, že zde využíváme slovní hříčky v rámci českého překladu.
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Pokud bychom přistoupily na nároky zodpovídání se z minulosti a původu ve smyslu 

Ursprung, pak by jediná možná odpověď bývalého opičáka zněla: „pocházím ze Zlatého 

pobřeží“. Což také činí, námitkou však zůstává, že: „Nepoučím Akademii o ničem podstatně 

novém a zůstanu daleko za tím, co se po mně žádá a co při nejlepší vůli nedovedu povědět“

76. Neboť, nyní pomiňme skutečnost, že se jedná o bývalého opičáka (tedy otázku paměti u 

zvířete), otázka je vznesena jakožto hledání Ursprung: „Slovutní členové akademie! Dostalo 

se mi od vás cti, že jste mne vyzvali, abych podal Akademii zprávu o svém předchozím opičím 

životě.“ 77 Nejenže opičák není schopen vypovídat, protože tato minulost má povahu 

pouhého „průvanu“ a „lechtání na patě“ (ač „každého opičáka“ i „velkého Achilla“, je tedy 

něčím, co není pouze výlučností opičákovou), ale je nutno ji odmítnout zcela nejen pouze pro 

fakt nemožnosti jejího zodpovězení, ale klamnost celého takového uvažování. Jak upřesňuje 

Foucault, „především proto, že v původu se snažíme získat přesnou podstatu věci. Její 

nejčistší možnost, její totožnost, pečlivě soustředěnou na ni samu. Její nehybnou formu, která 

předchází všemu, co je vnější, nahodilé a co následuje. Hledání takového původu se rovná 

pokusu nalézt „znovu, to co bylo“, ono „právě totéž“ obrazu, jenž přesně odpovídá sobě (...) 

aby byla konečně odkryta prvotní identita“. 78 Taková výpověď by pak znamenala hledání 

toho, nikoli co činí opičáka opičákem (jakožto cosi aktivního), ale co je to nejen opičáctví 

jako takové, ale co je to jeho opičáctví jako takové (nehybné). Co je opičákovo podstatou, co 

je „učinilo“ identickým samo se sebou, jaká je jeho prvotní identita. Jakoby byl jeho původ: 

„jako místo pravdy“ – absolutně vzdálený bod předcházející každé pozitivní znalosti, který 

by měl umožnit vědění, který ho ale přesto utajuje a svým vypovídáním neustále zabraňuje ho 

poznat (...)“ 79 Považovali-li bychom za toto místo počátku místo opičákova původu Zlaté 

pobřeží, pak ani o něm by nemohl nic vypovídat, neboť jeho opičáctví je mu nejen již na 

hony vzdáleno, ale nelze si na ně ani upamatovat, však o svém chycení zná jen z doslechu 

(...). Navíc, jak dále upřesňuje Foucault: „V historickém počátku věcí se nesetkáme s ještě 

zachovanou identitou jejich původu – nýbrž se svárem s jinými věcmi, s růzností.“ 80 Tato 

různost, byla-li by považována za počátek, by byla setkáním opičáka s palubní posádkou

kdesi u napajedla na pobřeží, které samo předpokládá styk s vnějším světem. Tedy setkáním 

s doposud jemu cizím a neznámým, ba netušeným vnějškem, který však měl čistou podobu 

                                                
76 Kafka, F., Zpráva pro jistou Akademii, str. 223.

77 Tamtéž, str. 223.

78 Foucault, M., Diskurs, autor, genealogie, Nakladtelství Svoboda, Praha 1994, str. 77.

79 Tamtéž, str. 77.

80 Tamtéž, str. 77.
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dvou střelných ran, které se mu zaryly přímo do těla. Podstatný je v tomto ohledu Foucaultův 

postřeh, že „za věcmi se nachází něco „zcela jiného“: nikoli jejich bytostné a nečasové 

tajemství, nýbrž tajemství toho, že nemají podstatu, anebo že jejich podstata byla kus po kusu 

sestrojena z útvarů, které jí nenáležely.“ 81 Foucault ve své stati nejen vytyčuje to, v jakém 

kontextu Nietzsche pojem Ursprung používá a proč jej nakonec opouští, ale proč je třeba 

tento pojem na poli akademického diskursu odmítnout zcela. Protože hledání Ursprung je 

tázáním se po nedosažitelném dokonalém ideálu, který je však dějinným konstruktem 

lidských omylů a především tužeb po jeho dosažení. Je chimérou, která svádí z cesty, neboť 

vylučuje vše nahodilé, náhodu a iracionalitu. Předpokládá kontinuitu událostí, kauzalitu 

dějinnosti a vyzdvihuje nedotknutelnou totalitu namísto rozmanitosti věcí samých, totalitu, 

jež je považována za pravdu jakožto protivení se zdání, které onu pravdu maskuje a skrývá.

A nárokuje si moc činit rozdíl mezi vysokým a nízkým ve jménu vznešenosti a posvátnosti 

původu jakožto nalezení zlatého věku. 82

      Nelze přijmout stanovisko hledání původu jakožto hledání Ursprung ve smyslu 

prapříčiny, neb „původ předchází vždy pádu, tělesnosti a světu, je na straně bohů a kdykoli je 

vyprávěn, je vždy opěvována nějaká teogonie“ 83. Přijali-li bychom takové stanovisko, pak 

bychom se pohybovali na poli mytologie.

  Nelze ani přijmout původ jakožto místo pravdy, neboť, opět slovy Foucaulta: „což to není 

historie jednoho omylu, jež nese jméno pravdy?(...) Pravda a moc jejího původu měly svoje 

dějiny v historii.“ 84 Opičákův původ, pokud o něčem takovém lze hovořit, by byl nutně 

umístěn k místu setkání nejen s cizostí, ale dokonce s tím, co sám označuje za „užijme tu pro 

přesný účel přesného slova (...) jizvu po zločinné ráně.“ 85 a dodejme láhev červeného vína, 

jež: „ležela na číhané v pobřežním křoví, když jsem večer přiběhl k napajedlu“. 86 Zde je 

však nutno zdůraznit, že tento „původ“ nelze považovat, za to, co by činilo opičáka 

                                                
81 Tamtéž, str. 77.

82 Tamtéž, str. 75-79. Neboť v této práci nejde o to, kudy a jak by se měla ubírat a co je to genalogie (kterou 

Nietzsche označoval za „wirkliche Historie“), nevěnuji Foucaultově stati patřičnou náležitost a zohledňuji 

pouze dva momenty: pojem Ursprung, který nemůže být pro genealoga dostačující a pojem Herkunft, který 

naopak zohledňuje specifičnost a diskontinuitu událostí a subjektů. (tento pojem zde bude pro potřeby této práce 

dále vysvětlen blíže)

83 Tamtéž, str. 78.

84 Tamtéž, str. 78.

85 Kafka, F. Zpráva pro jistou akademii, str. 224.

str. 225. 

86 Tamtéž, str. 224.
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opičákem, co by se nacházelo na zlatém pobřeží, co by z něj dokonce pocházelo. Ale naopak 

je něčím, co bylo opičákovi podsunuto, co jej zločinně zasáhlo, co na něj omamně číhalo 

kdesi v křoví. Původ je zde takového charakteru, že přichází z vnějšku zcela nečekaně, vůči 

samotnému opičákovi je bytostně cizí a vnější, byl mu přisouzen právě lidmi, a lze jej 

nadneseně a velmi uštěpačně označit „za omamnou pravdu jednoho omylu a jednoho zločinu

ve zprávě jedné opice“.

  Takovýto původ však již nelze označit za Ursprung, ale naopak za Herkunft, kterým byl 

postupně formován  a utvářen z vnějšku (otisky do těla) i zevnitř (víno, kuřivo, kořalka), 

který mu však do té doby byl zcela bytostně cizí a který je nutné chápat v kontextu vzniku či 

vznikání (Enstehung). Jak Foucaltovu analýzu interpretuje Gilles Deleuze, „Foucaultův 

obecný princip zní: každá forma je skladbou vztahů sil. Jakmile máme síly, musíme se 

nejprve ptát, s jakými silami vnějšku vstupují do vztahu, a potom jaká forma z toho vyplývá. 

(...) Síly v člověku předpokládají pouze určitá místa, body aplikace, určitou oblast existence 

(...) Stejně tak síly ve zvířeti (...) nepředpokládají ještě žádnou určitou formu. Je třeba poznat, 

s jakými silami vstupují síly (v člověku) do vztahu v rámci té či oné historické formace a jaká 

forma je důsledkem skladby těchto sil. Zde je již možné předvídat, že síly v člověku nevstupují 

nutně do skladby formy – Člověka, nýbrž že se mohou uplatnit i jinak, v jiné skladbě, v jiné 

formě.“ 87   

Nalezení původu (Herkunft) a výpověď těla

   O jaké minulosti, jakém původu tedy bývalý opičák může ve velmi omezené míře podat 

zprávu? Právě o takovém, z nějž: „je patrný směr, jímž bývalý opičák pronikl do lidského 

světa a usadil se v něm.“ 88 O minulosti, která má nějaký směr, která se upíná k budoucímu, 

tomu co je vně, k tomu, co přichází a zároveň „doufá“, v to, co přijde. Abychom se vůbec

mohli přiblížit k této problematice a zohlednit specifičnost „opičákova případu“, je třeba 

uchopit tento problém nejen pouze teoreticky, ale vyloženě předmětně, k čemuže nám v jisté 

své části dopomůže Foucaultova analýza Herkunft, která je v tomto ohledu přínosná zejména 

z důvodu, že přihlíží k nuancím a diferencím, které se v „dějinném momentu“ naskytly a 

přemisťuje zkoumání k takovém původu, ke kterému se lze v nějakém smyslu navrátit, ačkoli 

                                                
87 Deleuze, G., Dodatek: O smrti člověka a nadčlověku, in: Delueze, G., Foucault, Hermann a synové, Praha 

1996, str. 177.

88 Kafka, F. Zpráva pro jistou akademii, str. 224.
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nikoli zcela, ale pouze obrazně, pomocí viditelných stop, které jsou evidencí těla. Přivádí nás 

tedy nejen k tělesnosti, ale samotnému tělu. Neboť, jak píše Foucault, tak: „Původ je konečně 

záležitostí těla. Původ je vepsán do nervového systému, nálady, trávicího ústrojí. (...) Tělo a 

vše, co se váže k tělu, potrava, podnebí, půda - to je vše je místem Herkunft: na těle 

nacházíme stopy minulých událostí (...).“ Ačkoli pro Foucaulta je tělo nejen poznamenáno 

historií, ale je jí od prvopočátku dokonce konstruováno – tělo nahlíží jakožto produkt, který 

je zároveň touto historií destruován: „Tělo: povrch pro záznam událostí (zatímco jazyk 

události označuje a myšlenky je rozmělňují), místo rozpouštění Já (jemuž se tělo pokouší 

propůjčit chiméru jakési substanciální jednoty). (...) Genealogie jako analýza původu tedy 

představuje skloubení těla a historie. Musí ukazovat tělo jako zcela poznačené historií a 

historii jako to, co ničí tělo.“ 89, nás však v tomto momentu zajímají pouze 2 stopy na těle

opičáka, jakožto „důkaz“ o zásahu vnějšku, který měl své nečekané konsekvence.

   Primát zde tedy zaujímá viditelné před řečeným. Navíc viditelné v podobě stop, tedy toho, 

co nějakým způsobem zůstalo přítomno jakožto minulé, současně toho, co z minulého 

zůstalo jakožto stále přítomné. Mějme však na paměti, že zde nezkoumám původ opičáka, 

ale pouze nahlížím to, o čem a jakým způsobem je o tom vypovídáno (o událostech) a 

k čemu se tím odkazuje jakožto k viditelnému (tělu).  Tedy: jak bývalý opičák pronikl do 

lidského světa – o záznamu takových událostí, které nikoli nutně zapříčinily jeho usazení se 

v tomto světě (nelze zkoumat kauzalitu událostí, či generovat zákon nebo formu zákona), ale

spojitost těchto událostí, uzpůsobení vztahů sil, jejich vzájemné působení, a to co bylo jejich 

nikoli nutným ale možným vyústěním – tedy přeměna opičáka v bývalého opičáka, kterou lze 

vyčíst právě pomocí analýzy těla (nikoli však těla jakožto celku, ale právě protože se 

pokouším rozpoznat uzpůsobení a specifičnost jednotlivých sil – pak tedy analyzovat právě 

„stopy na“ jeho těle, neboť přeměna, v rámci níž se uskutečňuje opičákova minulost a paměť 

jakožto bývalé, má povahu nikoli aktivně pociťované paměti, ale paměti stopové, jejíž nikoli 

příčinou, ale následkem je vtisknutí toho, co lze označit za původ ve smyslu Herkunft. Jedná 

se však o původ bývalého opičáka, nikoli opičáka na způsob zvířete.

   Ačkoli, jak uvádí Foucault, analýza Herkunft často na scénu přivádí generické rysy (v 

obecné míře tedy příslušnost k nějakému uskupení), jedná se: „(...) spíše o zjištění všech

jemných, zvláštních podindividuálních znaků, které se v něm (jedinci) mohou sejít a vytvořit 

těžko rozpletitelnou síť.“ 90, aniž by šlo pouze o výpis podrobností. Jedinec je tak specifickou 

                                                
89 in: Foucault, M., Diskurs, autor, genealogie, str. 81.

90 Tamtéž, str. 79.
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formou proměňujících se vztahů sil, které se však mohly uplatnit i zcela jiným způsobem. 

Analýza Herkunft namísto prázdné syntézy poskytuje: „(...) nalézt pod jednotlivým aspektem 

nějakého rysu či pojmu bujení událostí, skrze něž (díky jimž, proti nimž) se utvořily.“ 91 Jde 

proti nároku na kontinuitu, proti jednotě původu, proti zpřítomňování minulého jakožto 

residuálně stále žijícího, proti hledání „prvotní dokonalosti“ a nedotknutelnosti ideálu, neboť 

naopak zjišťuje nahodilosti, snaží se zneklidnit ono „Já“, které proklamuje jistotu a nutnost. 

Ve hru uvádí pojem náhody a náhodu samu jakožto podstoupené riziko (nikoli náhodu losu

92), odchylky, omyly, paradoxy, neb, jak tvrdí Foucault: „Zkoumání původu nic nezakládá, 

právě naopak: zneklidňuje to, co bylo vnímáno jako nehybné, člení to, co bylo chápáno jako 

jednotné: ukazuje na heterogennost toho, o čem panovala představa, že je to konformní se 

sebou samým.“ 93 Namísto totality původu a hledání pravdy, identity a jednoty, jež by 

ospravedlňovala přítomné, staví členitost, mnohost, rozptyl subjektu a událostí – jakožto 

bytostně proměnných (tedy nikoli nehybných činitelů), které nemusely být nutné. Jde spíše o 

výskyt „náhodných“ událostí, než-li o jejich sousledný vývoj. Událostí je rozuměno: „(...) 

vztah sil, který se mění, nějakou moc, jež byla zabavena, nějaký slovník, který byl převzat a 

obrácen proti svým uživatelům, nějaké ovládání, jež se oslabuje, uvolňuje, otravuje sebe 

sama, je to někdo jiný, jenž vstupuje, a tento vstup je maskován. (...) Síly (...) neposlouchají 

nějaké poslání, ani nějaký mechanismus, zato však nahodilost zápasu. Neprojevují se jako po 

sobě následující formy nějakého původního záměru: navíc na sebe neberou vzezření jakéhosi 

výsledku. Projevují se vždy v jedinečné nahodilosti události.“ 94 Neboť pro Foucaulta síly 

zaujímají vždy již nějaký vztah s jinými silami – jsou ve vztahu. Síla není singulárního 

charakteru, ale naopak je to pluralita mnohosti. Vztah pak představuje nejen spojitost sil 

v nějakém uskupení, ale současně je vztahem moci, přičemž moc je sama potence a vztah

                                                
91 Tamtéž, str. 80. – což samozřejmě otevírá riziko ztracení se v jednotlivostech a v důsledku svádí až k analýze 

nikoli pouze na mikro úrovni ale takřka až na molekulární úrovni. Není tomu tak zcela, neboť se nejedná o 

analýzu jednotlivostí, ale analýzu vztahů mezi nimi.

92 tedy omezené množiny prvků, z níž je následně vybíráno – pro Foucaulta jsou naopak typické variace a 

otevřenost.

93 Foucault, M., Diskurs, autor, genealogie, str. 80

94 Tamtéž, str. 86. – Foucault má v tomto ohledu velmi blízko k Nietzschemu, k němuž se celá stať vztahuje. 

Neboť pro něj člověk představuje právě soubor sil a funkcí, které primárně vzdorují svému zániku. Vůle k moci 

je rovna vůli k životu. Pro Foucaulta existuje rozdíl mezi viditelným a tím co lze vypovídat, tedy rozdíl mezi 

formou obsahu a formou výrazu, ačkoli se tyto roviny vzájemně prolínají, přednostně je vnímána rovina 

viditelného, neboť diskurs mluveného má tendenci rozmělňovat, zatemňovat a skrývat řečené a tím vrstvit slovo 

na viděné, čímž je činí méně viditelné.   
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těchto sil, tedy zároveň možnost všech stavů, které mohou zaujmout. Vztah sil a síly v tomto 

vztahu disponují mocí utvořit jiné uskupení, tedy zaujmout postavení (vstoupit do vztahu)

s jinými silami – proto je taková síla myšlena nikoli ve smyslu power (jakožto moc výkonná) 

či force (jakožto donucovací), authority (...) ale ve své potencionalitě jakožto dispozitiv,

který však předpokládá i jistý odpor: ovlivňovat, působit na jiné síly a zároveň jimi být 

ovlivňován. Dispozitiv (nástroj) pak lze vymezit jakožto soubor určitých diskursivních 

praktik a technik či strategii, kterým je aplikována moc v rámci určitého diskurzu.

   Analýza Herkunft nás tedy přivádí k opičákovu tělu. A k (namísto slova náhoda, použijme 

obratu) určitému momentu, kdy se vyskytly právě takové, ač nečekané, tak možné události,

jejichž směřování nás následně, stejně jako opičáka vede na palubu lodi Hagenbeck, do 

podpalubí, do klece, k bedně, k níž z lidského hlediska tento opičák jakožto zvíře přináleží. 

Události lidského světa: výskyt lovecké expedice na Zlatém pobřeží se smísily s událostmi 

řekněme „zvířecího světa“: večernímu putování k napajedlu. Jejich specifický střet 

v doslovném slova smyslu vtiskl opičákovi novou podobu: rána jej zasáhla do obličejové 

části lebky a vtiskla mu určitou formu této části: tvář, druhá rána směřovala ke kyčelnímu 

kloubu, jejíž následkem je nejen specifičnost opičího pohybu, ale vyloženě to, co je zváno: 

chůzí. Pojmově, ačkoli z hlediska času velmi neurčitě, toto údobí lze vymezit jakožto 

okamžik objevení, vznik nové formy, Nietzschem a Foucaultem nazvané Enstehung, který 

v jejich pojetí představuje specifický stav sil, jež: „má ukázat hru, způsob, jak jedni bojují 

s druhými, nebo boj, který tyto síly svádějí s nepříznivými okolnostmi, nebo také pokus, který 

podnikají – dělíce se proti sobě – aby unikly úpadku a aby znovu nabyly životní sílu ze svého 

vlastního oslabení.“ 95 Opětovně se zde jedná tedy o proces, o dění, které se proměňuje, 

přechází (modifikuje) z jednoho aktuálního stavu do stavu jiného. V počátku vznikání jsou 

tímto věci (které jsou určitou formou sil) ve sváru (buď se sebou samými nebo s něčím jiným 

- vnějším). Vůči nehybnému a nedotknutelnému ideálu původu ve smyslu Ursprung se staví 

počáteční svár věcí Enstehung a jejich dějinná podoba Herkunft. Přičemž tento stav za 

žádných okolností neznamená, že by generoval opičáky, kteří by byli v konečném 

„důsledku“ schopni obstát před Jistou Akademií. Naopak jedná se o zcela specifickou 

neopakovatelnou záležitost: „Nikdo neodpovídá za vznik, nikdo se jím nemůže pyšnit, 

produkuje sebe sama vždy v mezeře.“ 96. Pro Nietzscheho a Foucaulta by tento moment 

představoval vskutku „hazardní hru ovládání“: tedy nestřežený a nečekaný okamžik ze strany 

                                                
95 Tamtéž, str. 82.

96 Tamtéž, str. 83.
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zvířete, které je vystaveno ve svém oslabení náhle se objevivšímu vnějšku, a svár s 

okolnostmi ze strany lidí (lovení), které vyústily v jeho chycení (ovládnutí, tím způsobem, že 

mohl být chycen). Ale jak rozumět pojmu mezera? Víme že jistou konsekvencí byla nově 

vzniklá forma zvířete jakožto potrefeného (uloveného) opičáka. Ale je mezerou míněn 

příchod vnějších sil, které činí vpád do tohoto území a vytvářejí a „využívají“ takto vzniklou 

„mezeru“ v časoprostorovém uspořádání Zlatého pobřeží, tím, že narušují „běžný“ chod věcí 

(stavu věcí: příchod k napajedlu)? Zároveň představují právě takového činitele, který tuto 

mezeru ztvrzuje jakožto chybění, v tom smyslu, že odváží polapený živočišný druh pryč (na 

pobřeží je o jednoho opičáka méně)? Nikoli. Toto jsou okolnosti neboli události, stav věcí při 

vzniku nové formy. Tato nová forma je čistě tělesná. Jedná se o opičákovo polapené tělo, o 

zvířecí zjizvené tělo. Mezera je v tomto smyslu vyloženě kortikální vchlípenina, vzniklá 

v tomto těle, jakožto důsledek styku „sváru“ s cizorodým tělesem, jež přišlo z vnějšku 

(střelná rána). Foucault by z této pozice hovořil o vytvoření záhybu, který je zvnitřněním 

tohoto vnějšku, v tom smyslu že tvoří vnitřek vnějšku – vchlípeninu. 97

   Stále se však pohybujeme na půdě pobřeží a v poloze formy „potrefeného zvířete“ nikoli 

nové „živočišné formy“, která by byla „podstatně“ odlišná od té předchozí. Zatím se jedná 

pouze o „zásah a přítomnost“ vnějšku v opičákově těle.  Neboť: „Naopak k objevení se 

individuálních variací dochází za jiného stavu sil, když jeden druh zvítězil, když ho již vnější 

nebezpečí neohrožuje a když se rozvíjí boj „egoismů“, které se navzájem obracejí proti sobě, 

které jako by vybuchovaly, bojujíce navzájem o slunce a světlo.“ 98 V tomto bodě se opičák 

ani neindividualizuje, ani nebojuje o přežití. Je pouze lapen, přemístěn do bedny, uvězněn 

potmě a stále je vyděšeným ohroženým zvířetem. Ale nejen že jeho tělo obsahuje záhyb, ale 

dokonce on sám se ocitá uvnitř jiného záhybu – na pohybující se lodi (tedy jiném vnitřku 

tohoto vnějšku). 99 K přeměně opičáka jakožto zvířete právě v takovou formu života, 

v takové uskupení sil, může dojít až v okamžiku, kdy: „(...) reaguje na svou únavu tak, že 

sbírá svou sílu právě z této únavy, jež pak neustále roste a – obracejíc se proti ní, aby jí ještě 

více udolala (...) tak zase ona nabývá životní síly.“ 100 Tedy v takovém stavu, kdy je v tomto 

případě již jeho tělo ve sváru se sebou samým (viz. vstřebávání obsahů: kořalka a prvotní 

odpor k ní či únava a tělesné vyčerpání při kopírování forem – ad výše), který je realizován 

                                                
97 Srov. Deleuze, Záhyby neboli vnitřek myšlení (Subjektivace) in: Foucault, Hermann a synové, Praha 1996, str. 

133-175.

98 Foucault, M., Diskurs, autor, genealogie, str. 82.

99 Srov. Foucault, M., O jiných prostorech, in: Myšlení vnějšku, Hermann a synové, Praha1996.

100 Foucault, M., Diskurs, autor, genealogie, str. 82.
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v rámci stávání se bývalým opičákem a výskyt nového „vpádu“ nyní ze strany opičáka, nová 

vchlípenina: „Haló“.      

      Foucaultův výklad pojmů Herkunft a Ursprung však nemůžeme pro naše potřeby využít 

zcela, respektive nelze u tohoto výkladu zůstat a spokojit se s ním jako s neproblematickým 

rámcem či interpretačním klíčem, který bychom na povídku jednoduše aplikovali. Tělo 

zůstává u Foucaulta v zohledněné eseji médiem, „povrchem pro záznam událostí“ jakousi 

„nepopsanou stranou“, do které se vpisuje kultura a které je kulturou a historií nejen 

poznačeno, ale následně dokonce tímto procesem ničeno. Úkolem genealogie je pak „ukázat 

tělo zcela poznačené historií a historii jako to, co ničí tělo.“ Čímž historie tímto značením a 

vpisováním, dokonce „vrýváním“ produkuje hodnoty a významy. Pakliže je rozdíl mezi 

kulturou a tělem zásadním problémem genealogie, pak samo tělo, nebo lépe řečeno to, co 

tělo ohraničuje a činí tělem, genealogii nepodléhá. 

   Nejde však o to, ukázat proměnu opičákova těla (jakožto těla) v rámci vpisování kultury do 

tohoto těla, nejde o to ukázat, nakolik bylo opičákovo tělo „civilizováno“ či „disciplinováno“ 

či „přepsáno“ – neboť v prvé řadě opičáka nikdo k takové proměně nenutí. Naopak opičák 

zcela sám vyhledává podněty, vstřebává jejích obsahy vnitřně a vnějšně replikuje jejich 

formy. Jde spíše o to ukázat, že proces, jehož některé průvodní jevy a důsledky byly

vzhledem k otázce minulosti, původu, těla a možnosti výpovědi nastíněny společně 

s Foucaultem, neprobíhá v rámci pouhého jednoho těla – ale že dochází k proměně těla 

někdejšího opičáka v tělo bývalého opičáka, tedy proměnu jednoho těla v tělo jiné. Dochází 

ke genezi těla nového, v silném slova smyslu radikálně odlišného, jiného, a že právě tuto 

proměnu je možné v souvislosti s Deleuzem nazvat stávání se jiným, ve smyslu povídky pak 

hledání východiska nikoli svobody či řešení, jehož důsledkem je ona přeměna na místě, což 

Deleuze označuje za pohyb po„únikové linii“ (ad níže).

Disciplinace těla? 

   Kafka bývá často vykládán jako autor, tematizující disciplinaci těla. Z výše uvedeného 

rozboru povídky a Foucaultovy analýzy Nietzscheho pojmu Herkunft by se rovněž mohlo 

zdát, že se o disciplinaci či teritorializaci nikoli pouze pojednává, nýbrž že je dokonce 

hlavním a pojícím tématem zkoumaného textu, potažmo celého Kafkova díla. Při bližším 

pohledu se tato teze však neosvědčuje zcela, a to ze dvou důvodů.

   (1) Všudypřítomná těla v širším kontextu Kafkových textů převážně a prvotně vystupují 

jako cosi s velmi hladkým povrchem, beze šrámu, nepoškozené, ba ve výše uvedeném 
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smyslu Herkunft nedotčené jakýmikoli událostmi. Do určitého bodu (stavu věcí) nejeví žádné 

známky nikoli pouze styku s vnějším světem, ale popírají jakoukoli možnou přítomnost 

minulosti. Tělo se ukazuje jako něco, co prvotně žádný původ nemá, nenese žádné stopy po 

minulosti, nikam neodkazuje a zhola o ničem nevypovídá, je nepamětné. Lidé se vypínají 

vertikálně, pohybují se takřka neslyšně a velmi stroze, nosí upnutý, těsně přiléhavý šat. Těla 

jsou špatně živena až podvyživena. Ba dokonce mají povahu spíše zvláštního organického 

stroje, který vykonává tytéž mechanické, opakující se přesné pohyby. Tělo je zcela 

ahistorické, zcela bez minulosti. Svou či jakoukoli jinou minulostí není ani živeno ani 

stravováno, upíná se zcela odlišným směrem, vytáhle nahoru. Pouze však do té doby, nežli 

vystane sama buďto otázka po minulosti, která přichází spolu s objevením se toho, co 

doposud bylo mimo (vnějšku), či pokud si „vnější síly“ nepočnou nárokovat tělo jeho 

nositele (případ opičáka). V tu chvíli se šat trhá či z něj upadají části, krok a nohy těžknou, 

pohyb se stává velmi namáhavým, špatně se dýchá a velmi často bolí hlava. 101 U Kafky tedy 

naopak tělo historií předchází a historie (původ, minulost a paměť) je mu připisována až 

dodatečně. Nejenže na dotčeného naléhají ale vyloženě na něj dopadají, a to přímo a těžce 

(mříže vtiskující se právě do zad v případě opičáka). 102 V určitém slova smyslu minulost 

přichází spolu se svými „vykonavateli“ jakožto cosi „živého“, neboť jsou jejím ztělesněním, 

tím způsobem, že k ní v jistém ohledu mají přístup jakožto svým způsobem správci (pak ji 

lze spásně očekávat jakožto odkaz císaře v případě povídky Císařské poselství

prostřednictvím posla, či důstojníka opatrujícího list předchozího velitele v Kárném táboře).

Čímž pak znemožňuje přítomnost, neboť její vykonavatelé si nárokují všechnu přítomnost a 

pozornost dotyčného vzhledem k obsahům minulého. Snaha o znovu aktualizování minulosti

ji činí neustále přítomnou otázkami po své povaze a usazuje se a pohlcuje tělo dotčeného.

Povaha této minulosti buďto pomocí řečeného konstituuje tělo jakožto viditelné a viděné 

(Josef K.), neboť se ohlašuje právě v řeči, ba dokonce v takové řeči, kterou je nutno 

                                                
101 Srov. pomalou a postupnou přeměnu těla Josefa K. v Procesu. in: Kafka, F., Proces, Nakladatelství Franze 

Kafky, Praha 1998.

102 V případě povídky V kárném táboře (který by bylo zcela jistě možno vyložit jako disciplinaci těla) se 

dotyčnému mají důsledky jeho chování vepsat přímo do těla, zprvu na povrch zad, posléze čím dál hlouběji, 

takřka až do morku kostí. To, co je mu tímto nejen vepsáno, ale i připsáno, je nikoli pouze trest, ale právě 

minulost, která má v tomto specifickém případě nejen tíživou povahu, ale je schopna tělo zcela zničit (jedná se 

o popravu) a která sama o sobě má povahu trestu. srov. Kafka, F., V Kárném táboře, in: Povídky I. (a jiné texty 

vydané za života), Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2001, str. 147-180. Mírnější podobu nároku po minulosti 

lze nahlédnout z pozice Josefa K., který je „pouze“ obžalován a zatčen a má se zodpovídat. Srov. Kafka, F., 

Proces, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1998.
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interpretovat (podobenství v Chrámu, poselství, Starý list), které však nelze porozumět, která 

není pro přítomné dostatečně čitelná, zato však evidentní; či se přímo vpisuje do těla (opičák, 

odsouzenec). Minulost se neobjevuje tedy přímo, ale prostřednictvím svých vykonavatelů –

nepřímo (soudní sluhové pro Josefa K., posádka pro opičáka, důstojník pro odsouzence), ale 

s velmi přímým dopadem – v podobě nároků jejích prostředníků. Nelze ji však přisoudit 

pouze povahu těžkopádnosti (opičák ji dokonce charakterizuje slovy: „vzal jsem na sebe toto 

jho“ 103), neboť jejím jiným aspektem je přeměna toho, co se doposud pohybovalo pouze 

strojově, tedy těla. Toto zasažené tělo jejími přímými a nepřímými „dotyky“ doslova a 

vskutku ožívá a probouzí se k sobě samému jakožto živému a zakoušenému tělu (ad opičák 

výše).

   Do této chvíle se však těla (převážně lidská) jeví jakožto těla zcela poslušná, která se 

organizují jaksi sama v rámci vykonávaní stále týchž opakujících se mechanických pohybů. 

Tělo zde vystupuje jako to, co je v jednotě a ve shodě se sebou samotným, není ničím 

narušeno ani nic vnějšího nenarušuje, je skoro až zcela bezpodnětné a nepodnětné, nejeví 

jakkoli známky živého organismu, ale naopak známky organického stroje, který se 

mechanicky spravuje sám. 104 Pokud nabývá tělo takového charakteru, vyvstává otázka, proč 

je zvnějšku třeba více organizovat a disciplinovat tento strojní mechanismus? To, čemu je 

tělo náhle vystaveno – jistému novému tvárnému procesu přeměny – sice nese známky 

disciplinace, ale primárně se o disciplinaci nejedná, neboť tělo není třeba uzpůsobit vnějším 

podmínkám, podrobit jej dohledu a kontrole. Disciplinace se v ohledu převzetí vlády nad 

dosavadním strojem dokonce ani nejeví jako přínosná, neboť tělo naopak narušuje a tím do 

něj vnáší elementy či lépe zárodky života samotného (ad důsledek jizev a povaha ran, viz 

výše), tedy toho, co naopak lze organizovat a spravovat o to hůře, co se jejím přičiněním 

naopak hroutí do sebe (v případě stroje), vymyká se jí, co náhle podléhá svému zániku

(jakožto živé tělo). Zcela narušuje jeho dosavadní „harmonii“ a jednotu, místo aby ji 

postulovala. To, co může jevit jakožto disciplinace, je však jen vznesením nároku z vnějšku

na přítomnost minulosti, který ji tímto ohlašuje. To, co je s tělem třeba učinit, je narušit jeho 

jemný hladký a bledý povrch natolik, aby na něj či přímo do něj mohla být vepsána minulost 

a tím i paměť, kterou toto tělo-stroj doposud nemělo, a o které lze veřejně vypovídat. 

                                                
103 Kafka, F., Zpráva pro Jistou Akademii, str. 223.

104 Srov. povídka Odradek – zvláštní povahu živé bytosti, která je uzpůsobena jakožto stroj. srov. Kafka, F., 

Odradek, in: Povídky II., Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2003.
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   Jakmile jsou těla „oživena“, srovnejme případ opičáka, ocitají se ve stavu, kde 

z přítomného prostředí čerpají, kontrahují a vstřebávají veškeré podněty a sama se 

proměňují, stávají se jinými (až neuchopitelnými). Tímto pohybem (který lze vykonat i na 

místě – ad opičák) se vymaňují možné kontrole ze strany vnějšího prostředí. Hledají a 

nalézají taková místa, takové body či linie, které skýtají východisko, jak z daného místa 

uniknout, jež lze pomocí terminologie Gilla Deleuze a Félixe Guattariho označit za „únikové 

linie“ v přísném slova smyslu (viz níže). Proto nelze hovořit o disciplinaci.   

Forma zvíře

   Teoretický koncept minulosti a povahu zvířecího prožívání světa, překlenující rámec 

Ursprung a Herkunf, směřující k aktivním a reaktivním silám, až k pohybu vykonávaného 

samotným opičákem, uchopíme pomocí Nietzscheho stati O užitku a škodlivosti historie pro 

život. 

   Zvíře je vymaněno z časoprostorového kontinua, tak jak je nazíráno člověkem (ve smyslu 

součinnosti a kauzality, lineárně), neboť jak autor tvrdí, zvíře: „Neví, co je včera, co je dnes, 

poskakuje, žere, odpočívá, tráví, znovu skáče, a tak od rána do noci a den za dnem, pevně 

přivázáno svou libostí a nelibostí na kolík okamžiku“ 105 Spočívá, ba dokonce zcela uplývá 

v okamžiku, tedy v přítomnosti, „živí“ se každým okamžikem a pohybuje se cyklicky 

opakováním téhož. Je zcela celistvé. Zvíře (v našem případě opičák) ve chvíli, kdy je uloven, 

ba ještě krátce poté, je zcela ahistorickým, bez paměti, bez minulosti, a je šťastné právě do té 

míry, do jaké si není schopno si pamatovat. Proč je zvíře šťastné? „To je tím, že vždycky hned 

zapomenu, co jsem chtělo říci – vtom však již zapomnělo i tuto odpověď a mlčelo.“ 106 - tedy 

bez vzpomínek. Zvíře nejen že nemá paměť a není tíženo minulostí (která člověka ohýbá a 

tiskne k zemi), ale absence schopnosti pamatovat si, tedy i získat minulost jej dokonce 

zbavuje samotné možnosti jakékoli výpovědi (připomeňme, že opičák začíná vstupovat do 

historie a utváří si paměť v součinnosti s vnímaným, reflektovaným uvězněním a započne 

mluvit paralelně s tím, jak nabývá paměti a schopnosti vnímat lineární, postupující a 

zapisující se čas). Úvaha jde však dále: stejně tak dítě, které si dle Nietzscheho hraje „mezi

ploty minulosti a budoucnosti“ „nemá nic minulého, co by zapřelo“ 107 – jako kdyby získání 

                                                
105 Nietzsche, F., O užitku a škodlivosti historie pro život, in: Nečasové úvahy, OIKOYMENH, Praha 2005, str. 

78.

106 Tamtéž, str. 79.

107 Tamtéž, str. 79.
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minulosti bylo koexistentní s nutností se vypovídat, zpovídat, vskutku vážit (posuzovat tíhu a 

dopad) řečeného (spolu s tím, co se říci má, co se říci nesmí – diagramatickou povahou řeči 

v binaritě ano X ne, buď X anebo), jako kdyby opičák, jenž získal minulost a paměť, ji získal 

s podmínkou, že se právě z této minulosti bude posléze muset vypovídat a zpovídat – učinit ji 

veřejně nahlížitelnou. 

   Pro nás je však nejpodstatnější poznámka o kousek dál – totiž že člověk (v našem případě

bývalý opičák) může žít (ve smyslu uskutečnit se) pouze za předpokladu, že nebude žít zcela 

historicky. Sám je však zároveň historickým tvorem, tedy nemůže žít ani zcela ahistoricky, 

neboť to by pak znamenalo jakožto čiré dokonalé zapomenutí smrt. Nemá-li ustrnout 

v nehybné řadě historických faktů a jejich souslednosti, jež znemožňuje cokoli nejen vykonat, 

ale tvořit nové, a nemá-li být pod nemilosrdným tlakem takovéto minulosti, pak musí jeho 

„plastická síla (...) k svébytnému růstu (...) přetvořovat a přivtělovat si minulé a cizí, hojit 

rány, nahrazovat ztráty, vlastními silami znovu vytvořit rozbité formy“ 108 A dokonce: ‚do 

sebe vtáhnout‘ a ‚přetvořit v krev‘ 109 Aby živé bylo „zdravé, silné, úrodné“, uskutečňující se, 

je nutné kolem sebe ‚opsat a překročit horizont‘, v rámci kterého roste (tedy takový horizont, 

do kterého vtahuje, v rámci nějž přivtěluje minulost) a zároveň byl schopen včlenit vlastní 

hledisko do podobného obzoru „cizího‘ 110. 

   Aby opičák mohl vyvstat jakožto bývalý opičák, „procitnout“ z přítomnosti okamžiku, moci 

se ohlédnout a vidět minulé, je třeba uskutečnit se nikoli jakožto zvíře, ale v dostupném 

horizontu nalézt takové síly, které zároveň umožní tento horizont překročit. Přestat být opicí 

prostřednictvím stravování a vtělování. Nejen přežít, ale žít. Rozbít formu zvíře.

  Abychom lépe nahlédli tematiku proměňujícího se zvířete, je třeba analyzovat nikoli pouze 

jeho tělesnou konstituci z hlediska povrchu těla jakožto záznamu událostí (zkoumat výpověď 

těla), ale sestoupit na bazálnější úroveň až k samé povaze sil, které toto tělo konstituují 

jakožto tělo (opičáka X bývalého opičáka) (1), které se kde v jakém momentu nové objevují 

z vnějšku (posádka) či vnitřku (opičák) (2). Jakou nabývají podobu (3) a jakým způsobem 

vstupují do vzájemného vztahu (4). Situace, místa a prostory a jednotlivé podoby forem budu 

převádět tedy na vztahové pojetí sil. Nikoli však již ve smyslu Foucaltových analýz, ale ve 

smyslu nietzschovského pojetí, vycházejíc z reinterpretace Gillese Deleuze.   

                                                
108 Tamtéž, str. 80.

109 Tamtéž, str. 81.

110 Tamtéž, str. 81.
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   Vezměme si tedy formu zvíře. Neboli lépe, zkoumejme takové uspořádání sil, právě takové 

vztahy mezi nimi, jež nabývají podobu, která se zformovala do „uskupení“ zvíře. V tomto 

ohledu: tedy vztahovému pojetí sil (působení ovládáním a být ovládán – tedy být ve vztahu), 

které je u Foucaulta ač formováno historicky primárně zvnějšku (tělo jakožto objekt a nástroj 

historie) se v určitém ohledu blíží k Deleuzovu výkladu Nietzscheho, pro nějž jsou podle

tohoto autora elementárním prvkem taktéž síly, které vstupují nejen do vzájemného vztahu, 

ale Deleuze zdůrazňuje jejich aktivní součinnost. Kvalitativně se síly člení buďto na aktivní 

či na reaktivní. Nikdy nezaujímají takovou pozici, v níž by se dalo hovořit o „klidovém 

stavu“ – který by předpokládal pasivitu. Naopak být aktivní zde vystupuje jakožto působení 

právě takovou silou, která svou kvalitou vypovídá, o tom, že převládá a podrobuje si síly 

jiné. Ty jsou v tomto smyslu pak silami reaktivními, podrobenými (nikoli však pasivními). 

Vztah mezi nimi pak vypovídá o takovém uspořádání, které je vztahem hierarchickým. 

Uspořádání těchto sil, které se formuje do podoby těla, je vztahem mezi silami ovládanými 

(reaktivními) a ovládajícími (aktivními), které zajišťují regulaci systému – odpovídá mu 

struktura mnohosti: „Tělo je mnohočetný jev, neboť je složeno z plurality neredukovatelných 

sil; jeho jednota je jednotou mnohočetného jevu, je „jednotou ovládání“.“ 111 Tak jako vznik 

těla pro Foucaulta představuje vznik v mezeře, tak pro Nietzscheho je tělo „produktem“ 

náhody (v přísném slova smyslu). Náhoda je dokonce hybným principem sil, neboť je uvádí 

do vztahu. Síly nemusejí vystupovat pouze ve formě tělesného biologického uspořádání 

(těla), ale mohou takto vytvořit jakoukoli podobu (jakékoli těleso jiné např. rostlina, ale i 

nerost, sociální skupina, atd.). Organismus je tak pojímán a nahlížen jakožto cosi, co má 

k sobě samému vztah autopoeitický, reguluje a řídí se sám a jakožto celek je kvalitativně 

silou reaktivní. Tuto koncepci je však třeba rozšířit o další element, neboť v tomto 

„omezeném“ ztvárnění by mohl být mylně postulován předpoklad kontinuity: utvořený celek 

by se stavěl do pozice opětovně reaktivního tělesa vůči něčemu jemu vnějšímu a 

nadřazenému, předpoklad rovnosti (jaký vztah by mezi sebou měla různá tělesa v rámci 

vyššího celku?) a harmonii (utvořené těleso by bylo v jednotě se sebou samým jakožto 

utvořeným a „harmonicky“ spadalo pod něco vyššího). Jakoby se tak utvářela kosmická 

jednota a harmonie, což zároveň nutně předpokládá nejen kontinuitu, ale potažmo dále právě 

takové makroskopické uspořádání, které odkazuje ke své konečnosti (množinu lze vyčerpat) 

a jednotné (jakožto takto utvořenou množinu). To je však Nietzschemu bytostně cizí a zcela 

odporující jeho myšlení. Nietzsche jde naopak zcela opačným směrem. To, co je 

                                                
111 in: Deleuze, G., Nietzsche a filosofie, Hermann a synové, Praha 2004, str. 73.
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nevyhnutelně spojeno s každou silou je jejich společný vnitřní primordiální živel (princip), 

totiž vůle k moci (vnitřní sensibilita, chtění) jakožto schopnost být podněcován (primitivní 

afektivní forma), která se na jedné straně projevuje afirmativně ve spojitosti s aktivními 

silami a na druhé straně negativně ve sloučení s reaktivními silami jakožto destruktivní. Síly 

aktivní jsou pak povahy tvořivé, ovládající, afirmující svou vlastní diferenci a své možnosti 

dovádí do všech krajních důsledků, naopak síly reaktivní zaujímají právě takovou pozici, že 

určitý stav negují, jsou silami utilitárními, s částečnou adaptací, popírají svou vlastní 

diferenci či jinou sílu aktivní, v tom smyslu, že ji oddělují od jejich možností – rozkládají ji, 

čímž ji zbavují schopnosti tvořit a převládají nad ní a činí z nich síly reaktivní. Deleuze 

namísto dění či uskutečnění zavádí pojem stávání, který vyjadřuje aktivní povahu všech sil, 

jakožto projev vůle k moci na způsob uskutečnění se vzhledem ke kvalitě těchto sil. 

Rozlišuje mezi aktivním stáváním (síly afirmují svou vlastní diferenci) a stáváním reaktivním 

(síly popírají to, co je diferentní). Což ukazuje v myšlence věčného návratu (kterou takto 

reinterpretuje jakožto návrat sice téhož, leč jiné povahy) 112, kde sice triumfují síly reaktivní, 

ale dovedením svých možností do krajních důsledků – z negace činí afirmaci. V Nietzscheho 

pojetí se jedná o přehodnocení ve smyslu převrácení hodnot, u Deleuze pak o takovou 

přeměnu, která je transmutací a uskutečňuje se v rámci stávání. Teprve pak lze hovořit o 

návratu „téhož“, kdy se reaktivní síly navracejí, ale jakožto aktivní stávání reaktivních sil. 113

   Jak je tomu s opičákem? 114 Víme, že byl zasažen a polapen, je tedy podrobeným zvířetem, 

který je pod vlivem sil, které na něj zvnějšku působí jakožto podmaňující (lovecká expedice).

Řekněme, že v tomto smyslu zde vnějšek vůči opičákovi vystupuje jakožto síla nadřazená, 

aktivní, která svou diferenci vůči opičákovi afirmuje jakožto „chtít působit“, jejímž 

důsledkem je právě ulovené zvíře. Jakožto uvězněné zvíře, ve kterém se potenciálně nalézají 

síly jak aktivní, tak reaktivní, jeho tělo tvoří „celek“, který zprvu pouze „reaguje“ jako celek 

reaktivně: ohnutě dřepí, nehýbe se, netluče ani hlavou o bednou a třesou se mu kolena. 

                                                
112 autor rozděluje věčný návrat do dvou „fází“, první selektivní, kde jsou odstraněny primární reaktivní síly 

v tom smyslu, že popírají diferenci a vůle k moci, pak vystupuje jakožto vůle k zániku (reaktivní stávání sil), ve 

druhé fázi reaktivní síly afirmují to, co je diferentní a z negace tak činí předmět afirmace (aktivní stávání 

reaktivních sil) => vedou své možnosti do krajních důsledků, čímž utvoří opět sílu reaktivní v novém smyslu.   

113  srov. Aktivní a reaktivní, in: Deleuze, G., Nietzsche a filosofie, Hermann a synové, Praha 2004, str. 71-127.

114 zde je nutné zdůraznit, že bohužel jedná pouze o interpretaci, neboť, jak zdůrazňuje Deleuze: „Nelze se 

opírat o faktický stav systému sil ani o vyústění jejich vzájemného boje, máme-li dospět k závěru: tyto síly jsou 

aktivní, tamty jsou reaktivní. (...) V této oblasti neexistují žádná fakta, ale pouze interpretace.“, in: Tamtéž, str. 

103.
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Posléze se v něm na způsob zvířete vynořují síly (které označím za) částečně aktivní v tom 

smyslu, že chtějí působit a jsou hnány do krajnosti, které jsou však odděleny od svých 

možností (zkoumá bednu, vyluzuje zvuky, tluče hlavou o bednu, ale je uvíznutým zvířetem) 

a proto nenalézá jakékoli východisko, které se mu jakožto zvířeti naskýtalo vždy, čím se tyto

potencionální částečně aktivní síly stávají reaktivními, neboť jsou rozkládány převažujícími 

silami reaktivními. Pokud bychom z textu chtěli vyabstrahovat síly, které jsou vlastní 

opičákovi jakožto opičákovi, zůstaneme omezeni bohužel pouze na rovinu projevu 

uvězněného zvířete a pouze na zpětný koncept výpovědi (ad výše). V tom případě by tyto 

síly byly svými projevy charakterizovány kvalitativně jako: přirozenost deroucí se zuřivě ven 

a pryč, drásající touha po volnosti je rovna touze žít, pozorování vnucující směr, vnitřní klid, 

divoká překotná pozornost, mučivý pach kořalky, tělesná ochablost, vyčerpání, vnitřní odpor, 

myšlenkový pochod v břiše (...). Naopak ze strany toho, co se jeví mimo opičáka, jsou síly 

v podobě: mříží, vtiskujících se do zad, tísnivého prostoru, dopadajících indiferentních 

zvuků, čehosi jako smích a kašel, posléze v podobě posádky: pomalých opakujících se 

pohybů zdvihajících se rukou, chození tam a zpět, pohledů, upřených na opičáka, opětovných 

výkonů konzumace kuřiva a alkoholu (...). Při tomto výčtu se ukazuje, že síly, působící 

z vnějšku, prvotně vystupují v prostorové podobě, vtiskují se do zvířete (mříže, bedna) a

nejsou tím pádem silami v pohybu (nelze je vyhodnotit jakožto aktivní, neboť mohly 

splňovat pouze jednu podmínku působení). Ze strany posádky se již jedná o intenzivnější síly 

v pohybu (smích, kašel), ale bez specifického směřování (pouze se nerozlišitelně rozptylují

do prostoru). Nelze je označit za síly v pravém slova smyslu, neboť nemají předmět 

působení. Poslední povaha sil je jak pohybem, tak nabývá konkrétnějšího směřování, ale 

jedná se o vykonávání stále týchž pohybů, týchž úkonů. Nejedná se o žádné aktivní stávání, 

které by afirmovalo svou vlastní diferenci, z níž by činilo předmět afirmace. Z tohoto důvodu 

by bylo možno je označit za síly reaktivní, přičemž je nutno opět zdůraznit, že opičáka 

oddělují od nalezení východiska na způsob zvířete a jeho síly tak oddělují od jejich možností, 

což by se taktéž přiklánělo na stranu reaktivních sil. Pokud tyto síly uvedeme do vzájemného 

vztahu (opičák a to, co je mimo něj), pak u opičáka nalezneme výše uvedené projevy sil, 

které by se daly označit spíše za reaktivní stávání, neboť svou povahou vystupují zprvu až

buďto sebedestruktivně (popírají to, co je vůči nim diferentní, vůle k moci tak lze označit 

jakožto vůli k nicotě); nebo jsou vystřídány novými silami, které jsou však opět silami 

podrobenými, tedy reaktivními. Ale pouze a jedině do toho momentu, než se primární 

reaktivní podrobené síly „vyčerpají“, čímž dají vystat novým reaktivním silám, které se ve 

zvířeti začnou přeměňovat právě tak, kdy ze začínají stávat aktivně (aktivní stávání 
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reaktivních sil). To, co je v Kafkově textu popsáno jako zuřivé draní se zvířecí přirozenosti 

ven a pryč, lze nahlédnou po způsobu nietzschovké selekce povahy reaktivních sil, které se 

eliminují pod vlivem původních aktivních sil, z nichž se utvořily síly reaktivní (ale novým 

způsobem). Neboť ve zvířeti se objevuje taková negace, která je vedena do svých důsledků, 

neboli do krajních možností. Reaktivní síly negují, ba vyloženě samy sebe stravují, takže 

primárně síly reaktivní jsou vypuzovány z těla ven a pryč (1) a podrobené síly aktivní 

(reaktivní v novém smyslu) ze své negace činí předmět afirmace (2). 

Síly v těle, dalo by se říci, přeskupuje samy sebe, přehodnocují se. Pokud by v opičákově těle 

převládla čirá negace a nihilismus reaktivních sil, tělo by doslova strávilo sebe samo. 

V opičákově těle se však zachovala taková povaha vůle k moci, kterou ač podrobená, lze 

označit za vůli k životu, a je aktivním stáváním reaktivních sil.     

   K celkovému uchopení problému přeměny opičáka v bývalého opičáka však tato 

interpretace nedostačuje, ačkoli zohledňuje přeměnu sil a zdůrazňuje jejich vzájemnou 

koexistenci, vnitřní i vnější souvztažnost, stejně jako jejich působnost, přesto v ní tyto síly 

však nelze jednoznačně oddělit. A nelze ji plně považovat za interpretační klíč jak k povídce, 

tak k vysvětlení hypotézy o stávání se bývalým opičákem jakožto hledání východiska.   

Hledání východiska jakožto pohyb na únikové linii

„Pohyb se zmocnil všeho, není tu žádné místo pro subjekt či objekt (...).“ 115

   To, co výše nabývalo podoby činné historie, která poznamenává a ničí tělo, boj a svár sil 

při vzniku nových forem, součinnost reaktivního a aktivního stávání sil, však nezohledňuje 

opičákovu přeměnu „komplexně“. Proto tato tematika bude nyní rozvedena v pojmech 

stávání se, teritorializace, reteritorializace a deteritorializace, neboť se nejedná pouze o 

adaptaci na náhlou změnu podmínek či primárně proces disciplinace, ba ani metaforickou 

proměnu, ale naopak se jedná o samotný proces stávání, stávání se jiným, proces hledání 

východiska, který se projevuje a uskutečňuje jak vnitřně, tak vnějšně. 

   Stávání se, termín Gilla Deleuze a Félixe Guattariho, je zcela odlišný od pojmu bytí. 

Stávání se není totéž, co bytí (ve smyslu nějakého trvání, lépe řečeno ve smyslu trvání 

něčeho trvalého), a zároveň se vymaňuje z dějin (chápeme-li je jako souhrn a pokus o fixní 

                                                
115 in: Deleuze G., Guattari F., Co je filosofie?, Oikoymenh, Praha 2001, str. 37.
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interpretaci toho, co se nenávratně stalo, a související anticipaci toho, co se stát má, co se 

skoro až logicky uskuteční na základě souboru podmínek, které nalézáme v minulosti). 116

   Pokud tvrdím: já jsem, vymezuji tím určitý stav a povahu svého „já“. Tímto tvrzením 

zároveň vypovídám o jisté konstantnosti a spojitosti toho, čím jsem, a naopak se odlišuji od 

toho, čím nejsem. Od toho, co je mimo mě. Zdůrazňuji primárně totožnost a až vzhledem k ní 

stanovuji diference. Deleuze a Guattari však toto pořadí převracejí: primární je diference, až 

„vzhledem“ k ní lze ustavit totožnost. Diference se stále tvoří, jsou v pohybu, totožnost je 

pak zpomalením rychlosti tohoto pohybu. „Já“ není ani subjekt či objekt, není pojmem, 

zvykem (usedlostí). Stejně tak tělo nelze neproblematicky pojímat jako pevně ohraničený 

celek, z vnějšku vymezený svým povrchem, tedy např. pokožkou, kdy bychom říkali: tělo je 

mé „teritorium“ (ve smyslu právě pevně ohraničeného celku, který je v jednotě sám se sebou, 

totožný). 

   Deleuze a Guattari se tuto problematiku snaží nahlédnou na elementárnější úrovni 

(sestupují až na atomární „rovinu“, nikoli však obrazně, metaforicky či formou přirovnání, 

ale vskutku až k chemické povaze „věcí“) 117 a setřít zdánlivou hranici mezi tím, co se jeví 

jakožto vnitřek a tím, co se nalézá do určité chvíle „naopak“ vně určitého vnitřku. Pojem 

stávání či stávání se má zdůraznit aktivní povahu, tedy nikoli neměnnost a identitu věcí a 

stavů věcí, nýbrž naopak nahlédnout je jakožto bytostně se proměňující. Stávání je pohybem, 

procesem, a vždy je vedeno ve směru stávání se jiným, bez předem vytyčeného cíle. Stávání 

se jiným je nejen důsledek, ale princip samotného stávání. Stáváním se nejen odvracíme od 

dějin, ale vymaňujeme se z nich. Stáváme se neuchopitelnými. „Já“, které říká „já“, není 

v rámci tohoto pojetí tedy něčím nehybným, není neměnnou identitou subjektu, který by 

vynášel výrok o své neměnné identitě, ale naopak už samotný fakt, že je zde nějaké já, které 

o sobě říká „já“, způsobuje, že toto „já“ se nějak konstituuje a v rámci tohoto procesu mění. 

Toto „já“ je tedy v důsledku vždy již „někdo jiný“, který „uniká“, dál a pryč. Já je teritorium,

které se deteritorializací reteritorializovalo v řeči. Stávání je neuchopitelné, je včasností, 

nekonečné teď a nyní „je to intenziv čili nečasovost, nikoli chvíle, nýbrž dění.“ 118, neustálý 

proces tvoření a vymaňování se.

   Jak jsme viděli, tělo opičáka se proměňuje „jaksi samo“ a uskutečňuje se jakožto 

pociťované a zakoušené tělo pomocí transformace obsahů a replikace forem (ad výše). Pokud 

                                                
116 Tamtéž, str. 85.

117 V jejich pojetí filosofie a chemie splývají, filosof se pak stává alchymistou. srov. kap. Filosofie, in: Tamtéž . 

Stávání se odehrává „všude“ i v neživém, a jakožto dění i v dějinách, z nichž se vymaňuje. 

118 Tamtéž, str. 100. 
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se navrátíme k tématu povrchu těla, kterým se zdá být ohraničen, pak na kůži se nachází 

nespočetné množství pórů, tedy skulin, mezer, kterými nejen dýchá, ale z vnějšku přijímá 

takové „informace“, které vstřebává dovnitř, do sebe a jimiž se zároveň modifikuje, 

transformuje, regeneruje a generuje, ale současně v případě kožních pórů je místem, ze 

kterého jsou zároveň odstraňovány sekrety tohoto těla. Tedy to, co bylo dříve uvnitř se ocitá 

mimo tělo a naopak to, co bylo dříve vně se nalézá v tomto těle. Tato zvláštní výměna 

obsahů se však neodehrává pouze na povrchu a v interakci s vnějším prostředím, ale 

současně tato „komunikace“ probíhá vnitřně (na fyziologické, chemické úrovni atd., buňky 

v těle jsou svou povahou semipermeabilní, tedy pokryty taktéž takovým povrchem, 

membránou, která vykonává tytéž pohyby jak se tomu děje na „povrchu“ těla). Vznikání a 

zanikání (odumírání a tvorba nových buněk). Nejedná se však o sekundární spoje a integrace. 

Stávání „věcí“ není definováno ani začátkem, ani koncem, není ani něčím sekundárním. 

„Věci“ dle autorů vyvstávají ze svého středu, jsou zárodečnými, uskutečňují se stáváním. 

Deleuze a Guattari předpokládají jakési mikromozky, na nichž se pokusím více přiblížit 

problematiku stávání. Mozek u člověka je definován jakožto „skloubení (a nikoli jednota)“

119 tří rovin 120, které se vzájemně prolínají a protínají chaos (jsou interferujícími sečnami 

nikoli tečnami chaosu). Je skloubením roviny imanence (filosofie), roviny kompozice 

(umění) a roviny reference (věda), v nichž se mozek stává subjektem (nikoli objektem). Pak 

je možné říci: „Myslí mozek nikoli člověk, protože člověk je pouze krystalizací mozku“ 121. 

Člověk sice chybí, ale je cela obsažen v mozku. Ten je formou v sobě, která neodkazuje 

k vnější perspektivě, a která se sama přehlíží bez distance, mozek je senzibilita, cítí a je 

počitkem. Počitek je nahlížen jakožto podnět sám: „(...) to, co se uchovává nebo uchovává 

své vibrace“ 122, který se utváří na rovině kompozice: „ (...) tak, že kontrahuje to, co jej 

                                                
119 Tamtéž, str. 182.

120 Tyto tři roviny však nejsou totožné. Ačkoli je sjednocuje pohyb myšlení, který je bojem proti chaosu a proti 

mínění. Filosofie pak dává vystat událostem a tvoří pojmy, umění svými počitky staví monumenty a věda svými 

funkcemi konstruuje stavy věcí. Samotné myšlení je pak pohybem tvoření a pomocí těchto tří rovin je možno 

myslet ne-myšlené, což je aktivní proces stávání se jiným a v krajních důsledcích, tak jako u Nietzscheho pokud 

síly nabyly podoby aktivního stávání a hnaly své důsledky do krajnosti, tvořily novost a aktivně afirmovaly

svou vlastní diferenci a vůle k moci vystupovala jakožto tvoření, tak u Deleuze a Guattariho krajními důsledky 

myšlení je stávání se nelidským. Neboť tzv. nelokalizovanou interferencí se rovina vztahuje ke „svému“ Non 

(což není myšleno jakožto negace či opak jí samé, ale Non zde je zde nahlíženo jakožto Jinakost – ne-myšlené 

myšlení)  srov. Tamtéž, kap. Od chaosu k mozku, str. 175-192.  

121 Tamtéž, str. 183.

122 Tamtéž, str. 185.
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skládá, a že se komponuje spolu s jinými počitky, které kontrahuje. Počitek je čistá 

kontemplace, protože právě pomocí kontemplace kontrahujeme, kontemplujíce sebe sama 

tak, že kontemplujeme prvky, z nichž pocházíme. Kontemplovat znamená tvořit.“ 123

Předmětem kontemplace pak nejsou ideje ale samotné prvky hmoty (prostřednictvím 

počitku). Tento pohyb kontemplace je právě pohybem stáváním se a stáváním se jiným 

v každém přítomném okamžiku. 124 Pak je možné říci i, že stávání se může být vykonáno i 

pohybem na místě (jak tomu bylo v případě opičáka). Myšlení (ačkoli v břišní dutině 

opičáka) je stávání se jiným, je pohybem směřujícím vždy k linii vnějšku (k bedně, posádce, 

lodi a moři), které ji neustále nově utváří. Já pak nejsem já sám, nýbrž: „schopnost myšlení 

vidět sebe sama a rozvíjet se v rovině, jež mnou v různých místech prochází.“ 125.   

   Obraťme se nyní cele k opičákovi. Opičákovo stávání není omezeno pouze na jednu rovinu 

(jakožto stávání se opičáka), ale je několikanásobně umocňováno prolínáním vzájemně 

odlišných rovin (moře, loď, posádka), které jsou taktéž ve vztahu působnosti k tomuto stávání 

(a samy se stávají). Ba co více, stávání současně pro opičáka představuje hledání východiska. 

Pohyb stávání je pak právě takovým pohybem, který má nejen směřování, ale který je 

rozveden dál (za hranice stávání zvířete), neboť je pohybem, jímž se zvíře vymaňuje z nelibé 

situace jakožto uvězněného zvířete. Není tedy pouhým stáváním zvířete, ačkoli jak píše Kafka 

ve svém deníku: „K pochopení terénu patří instinkt čtvernožce.“ 126 Opičák se právě 

hledáním východiska v „mlhavém prostředí“ 127 posádky stává a stává se jiným, stává se 

bývalým. Zvíře, které pouze přežvykovalo okamžiky a plivalo je ze sebe ven, aby „výměnou“ 

olízlo zachycené okamžiky jakožto mrtvý čas (události v podobě plivanců) lidského stávání, 

nachází směr, který se zračí právě v lidských „tvářích“ a následuje jej. Z původního „nalevo, 

napravo, kamkoli“ samo nalezlo východisko, které spíše než-li stávání se člověkem, znamená 

„pouze“ stávání se bývalým. Neboť ač prvotně prostorově deteritorializováno loveckou 

expedicí, v sebe pojalo právě takové podněty a následovalo právě takové pohyby, které samy 

                                                
123 Tamtéž, str. 185.

124 Deleuze a Guattari pro obraznost uvádějí příklad rostliny, neboť proces stávání se se uskutečňuje jak v 

„živém“ tak „neživém“ (předpokládají, že schopnost pociťování není primárně vázána na nervový systém, ale 

„všude existují síly, které tvoří jakési mikromozky“): „Rostlina kontempluje tak, že kontrahuje prvky, z nichž 

pochází, světlo, uhlík a soli, sama se vyplňuje barvami a vůněmi, které charakterizují její rozmanitost a její 

kompozici: je počitkem v sobě.“, Tamtéž, str. 185.

125 Tamtéž, str. 58.

126  Kafka, F., Deníky 1909-1912, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1997, str. 160.

127 Srov. „mlhavé prostředí“ jakožto prostředí nehistorické u Nietzscheho, ad výše kap. Forma zvíře. 
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člověka deteritorializují (plivance, kuřivo, kořalka). Ba, co víc: zvíře je neseno mořem, tím, 

co není zemí, tam kde nelze vytvořit jiné teritorium než-li vlnu (jež nemá začátek ani konec) 

či krystal soli (který se utváří až na povrchu lodi, ale je zpět pohlcen vodami), prostředím 

které jej však nepohltilo; prostředím, které není ani ohněm, aby v něm spálilo veškerou jeho 

zvířecí přirozenost.

   Abychom vysvětlili procesy teritorializace, reteritorializace a deteritorializace, předvedu je 

na prostorové rovině v případě opičáka. Pohyby stávání se odehrávají tímto způsobem: opičák 

jakožto zvíře je vytržen a převezen ze svého původního teritoria na loď (nového teritoria), 

čímž je deteritorializován (zbaven původního teritoria) a reteritorializován (objevením nového 

teritoria: bedny) a teritorializován (umístěním do této bedny). Všechny tyto pohyby jsou 

vykonávány z vnějšku, loveckou expedicí. Ve významové rovině se pak prvotně stává 

jiným součinností všech zmíněných procesů, v tom smyslu, že z volně pobíhajícího tvora, se 

stává, tím, kdo je uloven, kdo je uvězněn a kdo je zbaven předchozího významu 

(deteritorializován) a nabývá významu nového (reteritorializován): „opičák patří k bedně“. 

Pak lze říci, že proces stávání se, stávání se jiným je uskutečňován na třech liniích: (1) 

neustálým vyjevováním nových teritorií (loď), (2) procesem retereritorializace a (3) pohybem 

deteritorializace. Nejprve je však nutno opustit určité „teritorium“ (vydat se na cestu či ji 

vykonat namístě). Koexistenčně jsou zmíněné procesy v tomto vztahu: „Pohyby 

deteritorializace nelze oddělit od teritorií, která jsou otevřena jinam, a procesy 

reteritorializace nelze oddělit od země, která obnovuje teritoria. Teritorium a země jsou dvě 

složky se dvěma oblastmi nerozlišitelnosti, deteritorializací (od teritoria k zemi) a 

reteritorializací (od země k teritoriu). Nelze říci, co je první.“ 128  Deleuze a Guattari 

vycházejí a začínají od země, a to doslova. Země, jež před očima vyvstává jakožto krajina se 

všemi jejími náležitostmi (nebe, skály, voda...), na níž a v níž se rovněž odehrávají procesy 

stávání. Krajina se utváří (teritorializuje) a znovu utváří (deteritorializací se reteritorializuje) a 

současně je tvárná, tím, že právě tyto pohyby na ní lze vykonávat. Člověk na ni prvotně 

vstupuje jakožto „poutník“ a svými pohyby (chůzí a jejím rytmem (intenzitou)) ji 

teritorializuje, tak, že ji vtiskuje určitou podobu a současně si vytváří teritorium, ustavuje 

formu a řád, tomu, co je proměnné, reteritorializuje původní teritorium, tvorbou teritorií

nových a sám sebe deteritorializuje, tím, že se vydává na cestu.

                                                
128 Tamtéž, str. 76.  
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   Země „není živlem mezi jinými, spojuje všechny živly v jediném zaklesnutí a užívá jich 

k tomu, aby deteritorializovala teritorium“ 129 povstává z chaosu a proměňuje indiferentní 

nesignifikantní znaky, splývající v nerozlišitelnosti „v rámci“ chaosu, výše uvedenými 

pohyby a nabývá podoby jakožto určitého stavu věcí (ač proměnných). „Teritorializace bere 

tok bytí, soustředujíc je skrze selekci oblasti intenzity, která napojena na jiné intenzity, 

vytváří teritorium, které může být obratem spojeno s dalšími intenzitami, jinými teritorii.“ 130

Teritorium je jakýsi „obraz“, který se současně konstituuje ze svého „středu“, rhizomaticky, 

kde každý bod lze vztáhnout k bodu jinému, pak je mapou spojitostí. 

   Stejně tak je pro opičáka bedna, potažmo loď a posádka, prvotně cosi zcela bez významu, 

bez formy. Ale jakožto zvíře přijímá z nového prostředí pro něj taktéž nové podněty, 

kontrahuje je dovnitř sebe (těla) a stává se jiným. Nejprve si však utváří své vlastní teritorium 

již zmiňovaným průzkumem bedny, ovšem současně reteritorializuje teritorium posádky. 

„Teritorializovat nebo deteritorializovat, tím že z vnějšku učiníme teritorium v prostoru, 

konsolidujeme toto teritorium pomocí vytvoření druhého přilehlého teritoria. 

Detereritorializovat nepřítele tím, že otřeseme jeho teritoriem z vnitřku; deteritorializovat 

sebe, tím, že se vzdáme, tím že půjdeme kamkoli jinam.“ 131

Posléze jej rozšiřuje dále, o to, co k němu doléhá (zvuky). Ačkoli tyto podněty (kašel, smích, 

kroky) jsou pouhými zvuky, jímž opičák nemůže přisoudit ani formu ani význam (pouze až 

v rovině zpětné interpretace), představují právě čisté intenzity, které do sebe narážejí, tříští se 

o sebe a dopadají na tělo opičáka jakožto stopy, ba se mu určitým způsobem vtiskují „do 

dřímoty“, pronikají do těla samotného a deteritorializují jej. Jsou právě takovými podněty, 

které uchovávají své vibrace, ale jsou zbaveny jak formy tak významu, jsou pouze 

zvukovými stopami (čistou intenzitou) 132, neboť opičák je stále zvířetem. Ale již jím 

přestává být. Stávání se je však rozvedeno dále a nevztahuje se pouze na opičáka. Je děním 

dvou asymetrických stávání: opičákovo stávání se bývalým a stávání posádky: všechno ve 

zvířeti je proměna a proměna se děje v jenom jediném okruhu sávání-se zvířetem člověka a 

stávání-se-člověkem zvířete; (...) proměna má tedy povahu spojení dvou deteritorializací, 

jedné, kterou člověk vnucuje zvířeti, když je přiměje k útěku nebo si je podrobí, ale i té, 

kterou zvíře nabízí člověku, když mu naznačuje východiska nebo prostředky úniku, na které 

                                                
129 Tamtéž, str. 76.

130 West-Pavlov, R., Space in theory, Krusteva, Foucault, Deleuze, Editions Rodopi B.V., Amsterdam – New 

York 2009, str. 203.

131 Tamtéž, str. 203.

132 Srov. pozn. 58 o povaze zvuků u Kafky
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by člověk sám nikdy nepomyslel (...); obě deteritorializace jsou vzájemně imanentní, 

urychlují se a  navzájem si umožňují překračování prahů (...).“ 133 Opičák se tak postupnou 

deteritorializací, draním se zvířecí přirozenosti ven a pryč, současně reteritorializuje, nabývá 

vnitřního klidu (jímž odmítá útěk, který by „volilo“ zvíře), který přichází spolu s posádkou. 

Současně i ji reteritorializuje tím, že vábí a přivolává k sobě její pohledy. Následně není 

deteritorializované zvíře omezeno pouze na zvuky, ale přicházejí podněty stále nové 

(plivance, kuřivo, kořalka), které urychlují deteritorializaci zvířete, ale současně představují 

síly, jimiž se člověk sám deteritorializuje. Autoři zdůrazňují vzájemnou součinnost obou 

procesů: „(…) ulovené zvíře je deteritorializováno lidskou silou. Avšak deteritorializovaná 

zvířecí síla zase urychluje a zintenzivňuje deteritorializaci lidské deteritorializující síly (lze-li 

to tak říci)“ 134, což je patrné zejména v procesu „nápodoby“ (ad výše), který se jakožto 

nápodoba pouze jeví, jak Deleuze a Guattari poznamenávají: „(…) napodobování je navíc 

jen zdánlivé, neboť nejde o reprodukování figur, ale o produkci kontinua intenzit v aparalelní 

a nesymetrické evoluci, kde se člověk stává opicí stejně jako opice člověkem. Stávání je 

zajetí, vlastnění, nadhodnota, a v žádném případě reprodukce nebo napodobení.“ 135 Zvíře 

tedy vykonáváním týchž úkonů (plivání, pokuřování, popíjení kořalky ze strany posádky), 

které však pojímá jakožto to, co je bez významu (nechápe rozdíl mezi prázdnou a plnou 

dýmkou či lahví), nevytváří pouhou kopii, neboť ji dává nový význam, což však k přeměněn 

opičáka jakožto bývalého opičáka nestačí. Nestačí přijmout formy, ani je afirmativně 

přetvořit do nové podoby. Pohyb musí být rozveden dále. Autoři však již nezmiňují, že toto 

stávání se bývalým sahá až k samotným obsahům, toho, co je vstřebáváno. Formy sice jsou 

transformovány, ale obsahy jsou plně stravovány v opičákově těle. Teprve ony plně 

deteritorializují nejen toto zvířecí tělo, ale dávají vyvstat něčemu zcela novému, postupně 

opájejí jeho zvířecí přirozenost, drásají jej, rozpolcují zevnitř. Opičák se jejich opakovaným 

přijímáním deteritorializuje sám (olizuje lidské plivance) a zpětným pliváním 

deteritorializuje posádku, ale i sám sebe, o to více, v podobě vyplivávání toho, co bylo dříve 

uvnitř, co lze považovat za obsahy zvířete jakožto zvířete. 

   Opičák tak vyvstává ze svého středu, čímž uniká své zvířecí přirozenosti, čímž  ale 

současně uniká i lidské posádce. Je to právě kořalka, která přibližuje zvíře člověku, která 

však zároveň přibližuje člověka zvířeti, neboť opakuji, že pomocí kořalky se deteritorializuje 

                                                
133 Deleuze G., Guattari F., Kafka, za menšinovou literaturu, Hermann a synové, Praha 2001, str. 66-67.

134 Tamtéž, str. 26.

135 Tamtéž, str. 25.
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člověk sám. Opičák tak pomocí deteritorializovaných sil lidských a hledáním východiska, 

v okamžiku, kdy je od lidské posádky odvrácen, ale opět k němu doléhají zvuky (nyní 

v podobě hudby), jejichž protiváhou může být opět pouze zvuk, zvolává „Haló“. Zcela sám, 

opojen kořalkou, unášen vnitřní nutností, vytváří takovou podobu zvuku, který má obsah. 

„Haló“ však neznačí pouze „tady jsem“, ale současně je zvoláním a ohlašováním nové Země. 

Zvoláním, jímž opičák uniká času a paměti, ačkoli jich nabývá, neboť je hnán touhou, tak 

jako kapky tíhnou k zemi, opičák tíhne k životu, nikoli přežití. Afirmuje jej slovem, aby byl 

jakožto život (nikoli přežívání) přijat, volá a křičí, aby mohl unikat dále. Ačkoli mu ve fázi 

učení „procitá mozek“ veškerým věděním průměrného Evropana, stále skáče nikoli jako 

opice, ale tím způsobem, že „stále ještě“ je opice. Napůl sedí, napůl leží, neboť stále uniká, 

jak své zvířeckosti, tak lidskému světu, „který je pochmurný“. 

   Celý proces stávání je navíc umocněn povahou samotného prostředí, kterému podléhá celá 

posádka, včetně opičáka. Tak jako je proměňující se zvíře pod proudem vln, v meziprostoru 

lodi, v prostoru mezi mřížemi, v prostoru nikoli lovecké expedice, stejně tak je tato expedice 

vystavena deteritorializujícím silám moře, na němž se prostřednictvím lodi, kde se 

reteritorializuje, stává posádkou, poutníky tohoto moře. Loď deteritorializuje celou posádku, 

a moře neustálým narážením vln deteritorialiuzeje loď, která uniká.

   U Deleuze a Guattariho se deteritorializace a reteritorializace odehrávají právě na únikové 

linii, která je neustále tvořena, tedy se sestává ze stop chaosu pronikajícího do teritoria (jako 

do roviny reference), z diferencí, které se vynořují všude kolem zvířete a rovněž v něm, a 

které tak nutí teritorium se reteritorializovat. Pak je možné říci, že: „Linie úniku vedou mimo 

horizont k místům dosud nemyšleným, mimo představivost“ 136 Tak jako je právě loď unášena 

za obzor toho, co je známé, tak jako opičák za horizontem ostrova nalézá netušené 

(východisko). Úniková linie je neustále tvořenou trajektorií pohybu stávání se jiným. 

„Únikové linie lze přeložit doslova, ale také se mohou vztahovat k liniím vedoucím ke 

sbíhavému bodu uvnitř systému perspektivní representace. Únikové linie jsou liniemi, které 

vedou z těžiště pohledu směrem z uspořádaného obrazu. Únikové linie jsou vektory, které 

vedou přes horizont směrem k tomu, co ještě nelze representovat. Jsou to únikové cesty 

z klece kodifikace společenských praktik, pravidel chování, způsobů myšlení, axiomatické 

filosofie.“ 137 Pak je dokonce možno říci: že opičák jakožto bývalý opičák je živoucí

                                                
136 West-Pavlov, R., Space in theory, Kristeva, Foucault, Deleuze, str. 203.

137 Tamtéž, str. 202.
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únikovou linií sebe sama a následkem stávání se bývalým nemůže vypovídat o své zvířecí 

minulosti, neboť svou zvířecí minulost za sebou nechal společně se svými okovy.  
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