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Gilles Deleuze.

DER ER FORSKEL PÅ FORSKELLE

Kan man overhovedet ’anvende’ eller
’applicere’ Deleuze på praktiske problemer? Deleuzes filosofi er en måde at
tænke radikalt empirisk på. Jo mere vi
zoomer ind på tingenes verden, desto
mere rynket, flosset og mangfoldig træder
denne verden frem. Det fortsatte arbejde
med begreber og omorganiseringen af
betydningsdannelse er med til at udfolde
og synliggøre en sådan forbindelsesrig
verden. Men i Deleuzes tilfælde synes der
at være en fare for at gøre hans filosofi til
en ren akademisk øvelse der introducerer
til begreber som ’flugtlinjer’, ’krigsmaskiner’ og ’begivenhed’ uden at man selv
gennemlever mødet med forskellige kræfter og relationer, og dermed forstår hvad
det vil sige at få idéer, at se, føle og tænke
på ny. Deleuze sagde selv at han ikke
ønskede at de studerende blot refererer
eller imiterer hans tanker, men at det er op
til folk selv at praktisere tænkning.
De sidste tyve års ophobning af sekundærlitteratur har imidlertid institutionaliseret Deleuze i en grad der formentlig
ville have fået ham til at rotere i sin grav.
Dialoger viser at tænkning handler om
hvordan man tager magten over sig selv
og sine handlinger. «Vi er ørkener befolket
af stammer,» skriver Deleuze. Opgaven er
at midt i ørkenen opsøge de møder der
giver stød og slår revner, «at få en ny
krop». Det er ikke nok bare at bevæge
sig fra ét punkt til et andet, kaldet «den
relative hastighed». Man må bevæge sig
med «absolut hastighed». Hvilket ikke er
det samme som ungdommelig fart eller
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entreprenørens Wall Street-kokain, men
i en tålmodig, sober, intensiv spændingstilstand «hvor man ikke længere skelner
ord fra en alkoholstrøm, hvor man drikker
sig fuld på rent vand». Man har krydset
en linje og vender tilbage med røde øjne:
Man ser mere klart, kan begynde og gå,
leve mere enkelt, umærkeligt.
I dag glider Deleuze ind overalt uden
rigtig at sætte spor. Siden nullerne, digitaliseringen og de globale strømme har
Deleuze tilsyneladende haft kronede dage
og gjort ham til et brand. Alt handler tilsyneladende om at reorganisere relationer
til billeder, tegn, byzoner, planter, dyr,
metaller. Her fremstår Deleuzes begreber
som den helt rigtige ammunition, men
det er som om Deleuze er kommet til at
passe for godt til markedet. Friktionsløst
glide ned til morgenkaffen mens vi leger
social entreprenør eller performer vores
minoritære skrift i forfatterskolens baglokaler. Deleuze kan let ende som benzin
på den digitale kapitalisme, ikke mindst
i dag hvor kunstneren og entreprenøren
efterhånden ligner hinanden. Men man
glemmer at tilføje at al sammenstykning
og kombinatorik afhænger af selektion. At
vælge visse ting ud fremfor andre, stiller
krav til færdighed, tænkning, følsomhed
og modtagelighed. Det er derfor der er forskel på forskelle. Deleuze citerer en sang af
Bob Dylan og siger «at som professor ville
jeg gerne kunne forelæse sådan»:
Ja, jeg stjæler tanker ej sjæle, håber jeg,
jeg har bygget og genopbygget
oven på det, der venter
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for sandet på strandene
former mange slotte
oven på det der blev åbnet
før min tid
et ord, en sang, en fortælling et vers
nøgler i vinden til at åbne min ånd
og til at give mine skabstanker lidt luft
fra baggården …»
KRAFTEN TIL AT HANDLE

Den økonomiske magts måde at forme
vores forestilling om liv på, gennemtrænger i dag politikker for uddannelse, sundhed, livsstile og kultur. Magten udgår ikke
kun fra loven og staten, men organiserer
vores måde at skulle gøre os gældende
på som individer på arbejdsmarked, som
netværksduelig, som ven, som elsker, som
far. Vores seksualitet, identitet, begær, tro
og engagement ligner overalt en tæmmet
økonomisk selvbemestring. Det ser ud
som om vi har nået en situation hvor liv
og politik er smeltet sammen med en økonomisering af livet i sin totalitet.
Det har fået mange kritiske humanister
til at resignere i forurettelse og kaste sig i
armene på markedets blinde vækst i ledende kreative stillinger. Der er ikke noget
alternativ, siger de. Sagen er at varekulturen og kapitalismen bruger undergrundskulturen, avantgardestrømninger og kritiske indvendinger til at udvikle nye vareformer og dermed legitimere sig selv. Men
Deleuze fastholder at der er «liv før magt».
Begærets kraft er ikke styret af et mål, en
stat, en Gud, en kapital. Det er ikke engang
bare «en lyst, der afbryder den skabende
proces, men en glæde der skaber liv.»

Glæden er det tætteste vi kommer på en
sandhedskraft i Deleuzes univers. Glæden
kan vi ikke fornægte, den er selv-affirmativ. Men vi får kun øje på det, hvis vi giver
det retning, sætter det sammen med noget
andet der gør ting levende, en omorganisering af tegn og kræfter.
Hans inspiration fra livsbejaende tænkere som Spinoza, Nietzsche og Bergson,
der forsøger at transformere afmagt til
livskraft, har skabt et fravær af det nogen
ville kalde for ’indre modstand’, andre en
’negativitet’ i hans tænkning. Striden står
om hvorvidt begæret udtrykker en mangel
eller om begæret er det hvormed vi producerer virkelighed. Deleuze mener det sidste
og accepterer ikke psykoanalysens grundpræmis. Ifølge ham, afføder den selv det
ressentiment som magten ernærer sig af:
«Vi lever i en ubehagelig verden, hvor ikke
blot enkelte mennesker, men også etablerede kræfter har en interesse i at dele triste
affekter med os. Tristheden, de triste affekter, er dem, der mindsker vores evne til at
handle. De etablerede kræfter har brug for
vores tristhed til at gøre os til slaver.»
Han nævner terapeuterne og psykologerne der vil forklare vores liv ud fra en
lukket symbolsk orden, præsterne der vil
frelse sjælene, sociologerne der kun ser
patologier, politikerne der ser livet som en
trussel, noget vi må forsikre, inddæmme,
kontrollere. Det er en styrke ved Dialoger
at man ikke er i tvivl om at kraften til at
handle, at gribe ind i verden eller i sit eget
liv, er en kamp hvor flere kræfter arbejder
sideløbende.
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