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“Måske ville han sige, at jeg var den mest naive blandt filosofferne i vores genera-

tion. Hos os alle finder du temaer som multiplicitet, forskel, gentagelse. Men jeg

skaber næsten rå begreber ud af disse temaer, mens andre arbejder med mere

medierede begreber. Jeg har aldrig bekymret mig om at gå ud over metafysikken,

endsige om filosofiens død, og jeg har aldrig gjort et stort nummer ud af at opgi-

ve Totalitet, Enhed og Subjektet. Jeg har aldrig bortvist en form for empirisme,

som forsøger at præsentere begreber direkte. Jeg har aldrig anskuet ting gennem

strukturer, eller lingvistik, eller psykoanalyse, gennem videnskab og ikke engang

gennem historie, fordi jeg tror, at filosofi har sit eget råmateriale som tillader den

at træde ind i mere fundamentale eksterne relationer med disse andre discipliner.

Måske var det dét, Foucault mente: Jeg var ikke bedre end de andre, men mere

naiv, jeg producerede en form for ‘art brut’ så at sige; ikke den mest ægte, men

den mest uskyldige (den der følte den mindste skyld i det at bedrive filosofi)”

(Deleuze 1990: 88f)

Gilles Deleuzes filosofi er blevet karakteriseret som en vitalistisk og ekspressiv
udfoldelse af tankens forhold til materiens spændstige stoflighed, hvilket for så
vidt er en præcis udlægning, når vi blot holder os for øje, at det vitalistiske og
ekspressive er mere end en æstetisk eksegese. Deleuze (1925-1995) er meget
mere end det, hvilket vi især får syn for i hans socialfilosofiske samarbejde gen-
nem mere end 20 år med den baskiske psykoanalytiker Félix Guattari (1930-
1991). I dette samarbejde udfolder den franske efterkrigstidsfilosofiske begrebs-
aktivisme sig med uhørt styrke i de allermest varierede udtryksmodulationer.
Denne hallucinerende, men samtidigt strengt sobre filosofiske begrebsaktivisme
og dens aktualisering i den socialfilosofiske analytik, den såkaldte skizoanalyse,
er temaet for dette kapitel. Væsentlig for en sådan analytik er en gennemgriben-
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de forpligtigelse på, at det vitalistiske og ekspressive ikke står i et udvendigt
forhold til filosofien, men derimod er en fuldkommen gennemtrængende driv-
kraft i filosofiens egen skabende produktion. Den særlige tekstur og tone, der
møder læseren i Deleuze og Guattaris tekster er således først som sidst et filoso-
fisk anliggende og ikke udtryk for et forsøg på at lade filosofien glide over i
kunstens affektive univers til trods for, at kunsten som en særlig og særegen
livsform kan være til stor inspiration i såvel den filosofiske som den socialfilo-
sofiske begrebsudfoldelse.

Det enestående i den filosofiske begrebsaktivisme i forhold til kunstens og
videnskabens kreativitet er ikke grænsedragningen i forhold til livets uendelige
folder, da disse er ganske ens for dem alle; grænsen til den anden, det andet og
én selv. Det enestående er derimod filosofiens specifikke og egensindige mulig-
hed for at bearbejde og kortlægge disse passager, eftersom filosofiens forhold til
livet og filosofiens selvforhold ifølge Deleuze og Guattari er konstitueret i én og
samme aktivitet, nemlig i skabelsen af begreber. Begrebet tilhører filosofien på
samme måde som filosofien bebor begrebernes landskab. Begreb og filosofi står
ikke blot i et insisterende forhold til hinanden, men danner en samtidig konsti-
tution i deres egen tilblivende realitet, ikke som handsken i hånden, der betin-
ges af deres separate attributter og dermed af deres gensidige udvendighed,
men som handsken og hånden, uskelnelige i deres konstitution og virkningsful-
de i deres aktualiserende forskel.

I den filosofiske begrebsaktivisme forpligtes begrebet på tanken, snarere end
på de traditionelle bestemmelser gennem intension og ekstension. Intet indhold
og intet omfang kan give begrebet dets fylde, for begrebet er ikke og udpeger
ikke tingenes inerti eller deres essens, men udtrykker deres begivenhed. Udtryk
der opstår, når begreberne som “sammensætninger, amalgamlinier, kurver”
(Deleuze 1990: 147)1 optegner zoner af nærhed internt mellem begrebernes kon-
stituerende komponenter og til andre begreber og deres miljøer, hvorfor begre-
ber er optegnelser af områder uden faste og entydige grænser eller mere præ-
cist, de er flydende plateauer og passager af intensitet. Begrebet er dermed altid
plastisk og sammensat; kort sagt et fragmentarisk hele. Et hele, fordi begrebet gi-
ver komponenter konsistens, der “skyldes at hver distinkt komponent markerer
en delvis overlapning med en anden komponent, en nærhedszone eller en tær-
skel hvor tingene ikke kan skelnes fra hinanden [...]. Komponenter forbliver
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1. Alle artiklens citater er oversat af forfatterne.




