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IZVLEČEK 

Pričujoče delo raziskuje dejavnike, ki pogojujejo zmoţne načine ustvarjanja razlik na 

nivoju človeške duševnosti in na nivoju oblasti. V ta namen proučuje dva hkratna in 

medsebojno prepletajoča se pogoja diferenciacije, ki učinkujeta v zmoţnosti 

spreminjanja in (samo)preseganja. Prvi implicira vključujoče, vzajemno 

dopolnjujoče in komplementarne razlike, drugi pa razlike, ki se medsebojno 

izključujejo, nasprotujejo ali onemogočajo. Diferenciacija vključujočih razlik je 

primarna in kot ţivljenjska imanenca preţema vse, kar biva, medtem, ko je 

diferenciacija izključujočih razlik sekundarna in izpeljana, kajti obstaja zgolj kot 

eden izmed njenih zmoţnih načinov razlikovanja. Shizoanaliza raziskuje, kako njuna 

sočasna vsebovanost v druţbenem polju ţeleče produkcije učinkuje v načinih 

urejanja njegovih sestav in v zmoţnostih njihovega spreminjanja. Namen raziskave 

je namreč izpostaviti dejavnike, ki na zavestnem in nezavednem nivoju človeških 

zmoţnosti omogočajo vzajemno dopolnjevanje razlik, njihovo medsebojno 

usklajenost ter notranjo konsistenco njihove urejenosti. 

  

 

Ključne besede: pogoji diferenciacije, zmoţnosti razlikovanja, urejenost, 

spremenljivost, razlika, ponavljanje, (samo)preseganje, ţelja, oblast, psihoanaliza, 

politična filozofija, etika 
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ABSTRACT  

This paper investigates the various causes that condition differentiation capabilities 

from the psychological perspective and from the perspective of power. Following 

this aim it examines two simultaneous and intertwined conditions of differentiation 

which function within the transformational and self-surpassing capability. While the 

first implies inclusive, mutually empowering and complementary differences, the 

second implies mutually exclusive, oppositional or antagonistic differences. As the 

immanence that is life, inclusive differentiation is primary and pervades all being, 

while exclusive differentiation is secondary and derivative because it exists as one of 

its inherently contained modes of actualization. Schizoanalysis investigates how their 

synchronous containment in the social field of the desiring production manifests 

itself in its various orders and their changeability. The aim of this research is to 

expose the factors that, on both the conscious and at the unconscious level, enable 

the mutual complementation of differences, their consonance, and the internal 

consistency of their orders. 

 

 

Keywords: conditions of differentiation, differentiation capabilities, order, 

changeability, difference, repetition, self-surpassing, desire, power, psychoanalysis, 

political philosophy, ethics 
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UVOD 

V pričujočem delu raziskujem pogoje, na podlagi katerih smo se zmoţni 

(samo)preseči. V ta namen je raziskava usmerjena na pogoje diferenciacije in 

zmoţnosti spreminjanja na vseh nivojih bivanja. Preučevala bom kako pogoji 

diferenciacije učinkujejo v zmoţnosti spreminjanja različnih sestav.
1
 Kot osnovni 

element sestavljanja predpostavljam modus diferenciacije oziroma potencialno 

zmoţnost ustvarjanja razlik. Ta diferencialna zmoţnost je določljiva zgolj v relaciji z 

drugo diferencialno zmoţnostjo. Objekt analize je tako diferencialno razmerje med 

elementi čiste potencialnosti. Ti elementi so sicer določljivi preko razmerja, vendar 

njihova primarna razlika ne obstaja kot razlika glede na drugega oziroma ni razlika, 

izpeljana iz razmerja z nečim drugim (razmerje identičnosti, podobnosti, negacije, 

nasprotja, opozicije, omejitve), ampak se razlikujejo v sebi in glede na sebe. Tako 

mišljena elementarna razlika lahko ostaja zgolj kot razlika (samo)preseganja. 

Sledeč tej perspektivi predpostavljam obstoj dveh v temelju razlikujočih se nivojev 

diferenciacije, ki pogojujeta dva zmoţna načina ustvarjanja razlik. V prvem primeru 

govorimo o zmoţnosti ustvarjanja razlik z vidika preseganja lastne diferencialne 

pogojenosti in v drugem primeru o razliki, ki se je zmoţna diferencirati zgolj v 

okviru lastnih pogojev diferenciacije. Prvi pogoj diferenciacije je generativen 

oziroma primaren, drugi pa sekundaren, pri čemer njegove sekundarnosti ne 

razumem z vidika učinkovanja v določljivih razmerjih ali v sestavah elementarnih 

potencialnih zmoţnosti (kajti tako eden kot drugi učinkujeta v sestavah), ampak z 

vidika zmoţnosti ustvarjanja razlik. Razlika primarnega pogoja diferenciacije je 

namreč vključujoča in tako biva in se diferencira sočasno s sekundarnim pogojem, na 

način, da se vzajemno dopolnjujeta. Razlika sekundarnega pogoja diferenciacije pa je 

izključujoča, kar pomeni, da se lahko na primarni pogoj nanaša zgolj z vidika relacije 

do drugega, torej zgolj tako, da njuna razlika implicira tudi medsebojno 

                                                 
1
 Z besedo sestava se nanašam na koncept agencement (fr.), ki ima v diskurzu Deleuza in Guattarija 

dvojni pomen. Po eni strani se nanaša na nekaj, kar je sestavljeno, oziroma govori o tem, da je nekaj 

zdruţeno skupaj v določeno povezavo (skupek, zveza, zdruţenje, montaţa, konstelacija, kompleks, 

kompozicija) oziroma, da je nekaj skupaj v medsebojnem razmerju. Po drugi strani pa se nanaša na to, 

kako je nekaj sestavljeno, na sestavo oziroma ureditev nečesa (na ustroj, razporeditev, razvrstitev, 

porazdelitev, organizacijo). V angleško govorečih področjih agencement prevajajo kot assemblage. V 

kolikor je ţelja postajanje, se nanaša na sestave gibajočih se elementov ali teles. Osnovna značilnost 

sestave je v tem, da ni nujno (sama po sebi) strukturirana, čeprav je urejena. Podrobneje bo o sestavah 

govora v petem poglavju. 
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onemogočanje. S stališča diferenciacije izključujočih se razlik si lahko oba pogoja 

zgolj zaporedno sledita v času ali pa se medsebojno omejujeta v prostoru, kar 

pomeni, da se mora eden nujno končati, da se lahko začne drug. S stališča 

diferenciacije vključujočih razlik pa sta oba pogoja sočasna in prepletena, kajti 

izključujoči način obstaja zgolj kot eden izmed modusov vključujočega.  

Osnovna teza pričujočega dela, ki jo bom argumentirala s pomočjo raziskave obeh 

pogojev diferenciacije, se nanaša na zmoţnost preseganja lastne pogojenosti: 

spreminjanje v smislu (samo)preseganja je zmoţno zgolj na nivoju primarnega 

pogoja diferenciacije, ki implicira vključujoče in vzajemno dopolnjujoče se razlike, 

in ne na nivoju sekundarnega pogoja diferenciacije, ki implicira izključujoče se 

razlike, ki se medsebojno onemogočajo.  

V raziskavi se ne bomo ukvarjali s spoznavnim izhodiščem, na katerem je osnovana 

teza, ki predpostavlja obstoj obeh pogojev diferenciacije, ampak bomo raziskovali 

zmoţne načine spreminjanja in urejanja sestav, v katerih oba pogoja učinkujeta. 

Osnovno področje analize bo primarni pogoj diferenciacije, ki ga razumem kot 

problemsko polje, v katerem se konstituirajo problemi. V kontekstu raziskave se ti 

problemi nanašajo na zmoţne načine spreminjanja ali urejanja sestav. Do problemov 

tako ne bomo pristopali s stališča njihovih rešitev ali razreševanja, ampak z vidika 

njihovih konstitutivnih pogojev, ki jih generirajo kot probleme. Predpostavljam 

namreč, da problem vztraja v rešitvah, zato rešitev ne odpravlja problemov, ampak 

zgolj odgovarja nanje (Deleuze 1998, 63 in Deleuze 2011d, 258). Zato bom problem 

obravnavala z vidika njegove pogojenosti v problemskem polju primarnega in 

sekundarnega pogoja diferenciacije. Kot problem oziroma kot objekt analize pa bom 

raziskovala proces postajanja oziroma, natančneje, proces spreminjanja in urejanja 

sestav in ne neke določene sestave ali določene ureditve. Pri tem me bodo zanimali 

predvsem kriteriji urejenosti, ki se konstituirajo oziroma predpostavljajo ţe v samem 

problemskem polju.  

Osnovni objekt analize oziroma proces postajanja bom ponazorila s konceptom 

ţelečih strojev. Ţeljo razumem kot proces postajanja, ki se poraja na nivoju 

primarnega pogoja diferenciacije. Vsebovana je v potencialnih zmoţnostih, v 

sestavah in njihovi (po)gonski energiji. Ne obstaja ţelja, ki ne bi bila vsebovana v 

sestavi, kajti njena teţnja je pogojena s to sestavo še preden se usmeri na objekt. V 

kolikor ţelja ni pogojena s svojo zunanjostjo in v kolikor njena teţnja ni določena z 

vpetostjo na objekt, iz tega nikakor ne sledi, da je spontana, kajti pogojena je s 
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sestavo oziroma z načinom njenega spreminjanja in urejanja. Ker je ţelja hkrati 

sestava in (po)gonska energija te sestave, se, v kolikor govorimo o ţelji, nanašamo 

na strojnost ţelje oziroma na ţeleče stroje. 

Koncept ţelečih strojev sta razvila Gilles Deleuze in Félix Guattari tekom njunega 

medsebojnega sodelovanja na raziskavah s področja politične filozofije in 

psihoanalize. Ţeljo razumeta kot neoseben proces produkcije, ki preči celotno 

druţbeno polje oziroma je vsebovan v vseh druţbenih sestavah. Druţbena produkcija 

je tako ţeleča produkcija pod določenimi pogoji. Metoda, s katero raziskujeta 

druţbeno polje ţeleče produkcije, se imenuje shizoanaliza. Termin se ne nanaša 

toliko na shizofrenijo kot klinično entiteto, kolikor na določujoče lastnosti psihoz, 

opredeljene s strani mednarodnih standardov in meril, po katerih se psihoza 

diagnosticira na osnovi kriterija neusklajenosti med subjektivnimi psihičnimi procesi 

in objektivno druţbeno realnostjo. Opredelitev psihoze tako implicira izključujočo se 

razliko med psihično in druţbeno realnostjo oziroma med ţelečim in druţbenim 

poljem. Na osnovi teh spoznavnih temeljev je shizofrenija opredeljena kot vrsta 

psihoze, ki se diagnosticira na osnovi kriterija kognitivne in čustvene neusklajenost z 

druţbeno realnostjo na področju zaznave, pozornosti, sklepanja, izraţanja, 

komunikacije, nadzorovanja vedenja, volje in teţnje. Deleuze in Guattari pa 

predpostavljata, da ne obstaja izključujoča razlika med ţelečo in druţbeno realnostjo, 

kajti ţelja producira realno in v realnem. Druţbena realnost je način sestavljanja in 

urejanja ţelečega procesa oziroma povezovalni modus ţelje. V skladu se tem 

proučujeta tudi kolektivne psihoze in nevroze, ki se manifestirajo kot druţbeni 

deliriji, skupinske fantazme ali masovne paranoje totalizirajočih sestav. Ţelja lahko 

namreč deluje v druţbenem polju tako na izključujoč, represiven in nasilen način, kot 

na vključujoč, vzajemno dopolnjujoč in medsebojno usklajen način. Način njenega 

delovanja oziroma teţnja ţelje je odvisna od sestav, v katerih je vsebovana, oziroma 

od obeh diferencialnih pogojenosti, ki v teh sestavah učinkujeta. Osnovno 

raziskovalno področje shizoanalize je način sočasnega delovanja obeh pogojev 

diferenciacije v polju ţeleče produkcije. Raziskuje, na kakšne načine ţeleči stroji 

postajajo druţbeni stroji, na kakšne načine se povezujejo in medsebojno urejajo, ter 

predvsem to, na kakšne načine so se zmoţne spreminjati tako njihove sestave, kot 

njihove ureditve.  

V pričujočem delu bom tako s pomočjo raziskovalne metode shizoanalize preučevala 

primarni in sekundarni pogoj diferenciacije ter načine kako se povezujeta in 
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medsebojno nanašata v sestavah ţelečih in druţbenih strojev. Zanimalo me bo, v 

kakšnih ureditvah sestav učinkujeta in kako zmoţnost njunega spreminjanja vpliva 

na zmoţnost njunega medsebojnega delovanja. Opazovala ju bom s treh vidikov: z 

vidika shematične ponazoritve procesov postajanja, z vidika oblasti in s psihološkega 

vidika. Prvi vidik je usmerjen na moţne načine shematskih ponazoritev spreminjanja 

in urejanja sestav. Drugi vidik je usmerjen na oblast, ki jo razumem kot diferencialno 

pogojenost relacij moči. Primarni oziroma vključujoči pogoj diferenciacije bom 

razloţila s konceptom anarhističnosti, sekundarni ali izključujoči pogoj pa s 

konceptom drţavnosti. Obe oblastni pogojenosti tudi implicirata dva različna 

kriterija urejenosti. V primeru drţavnosti je kriterij urejenosti določen bodisi s 

strukturo bodisi z njeno simbolno pogojenostjo oziroma z nekim predpostavljenim 

zunanjim merilom, v katerega je sestava umeščena. Zanjo je tudi značilno, da 

struktura urejenosti oziroma ureditev obstaja sama na sebi oziroma ločeno in 

neodvisno od tega, kar ureja. V primeru anarhističnosti pa kriterij urejenosti pomeni 

medsebojno usklajenost in vzajemno dopolnjevanje različnih zmoţnosti. Ker se 

zmoţnosti nenehno spreminjajo, se skladno s tem spreminjajo tudi načini njihovega 

urejanja. Ureditve in načini njihovega spreminjanja so tako povsem podrejeni 

imanentno vsebovanim zmoţnostim, ki konstituirajo neko sestavo. Tretji vidik pa je 

umerjen na psihološke procese. V skladu s to perspektivo bom primarni in 

sekundarni pogoj diferenciacije razloţila kot shizofreno in paranoidno zmoţnost 

razlikovanja. Tudi v tem primeru bo osrednja pozornost namenjena zmoţnosti 

spreminjanja, ki jo pogojujeta obe diferenciaciji. Shizofrena namreč nenehno 

spreminja svoje lastne pogoje diferenciacije, paranoidna pa se nikakor ni zmoţna 

(samo)preseči. V skladu s temi tremi vidiki bom zmoţnost sestavljanja in urejanja 

ţelečih strojev znotraj druţbenega polja opazovala tako s politične kot z ekonomske 

perspektive. Pri tem se s pojmom političnega nanašam na dimenzijo oblasti, s 

pojmom ekonomije pa na dimenzijo produkcije ţelečih strojev.  

Ker ţeljo razumem kot proces produkcije, me bo v skladu s tem zanimalo, zakaj 

oziroma pod katerimi pogoji ustvarja sestave medsebojnega izključevanja in 

onemogočanja, po drugi strani in hkrati pa ustvarja sestave vzajemno dopolnjujočih 

se razlik in medsebojne usklajenosti. Osnovni namen te raziskave je namreč 

ugotoviti, pod katerimi pogoji ţelja učinkuje v sestavah, ki povzročajo nasilje. 

Predpostavljam namreč, da nasilje in z njim povezana trpljenja in strahovi niso 

imanentni človeškemu bivanju, ampak so učinek določene diferencialne pogojenosti, 
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ki onemogoča zmoţnost (samo)preseganja oziroma preseganja lastne diferencialne 

pogojenosti. V skladu s tem nameravam tekom pričujoče doktorske disertacije tudi 

pojasniti, zakaj je teorija, ki raziskuje pogoje diferenciacije, v osnovi etična teorija.  

V svoji argumentaciji se bom oprla predvsem na teorijo Gillesa Deleuza, ki je v 

sodelovanju s Félixom Guattarijem v raziskovalni prostor vpeljal metodo 

shizoanalize in koncept ţelečih strojev. Z namenom nazornejše razlage ustvarjalnega 

procesa ţelje in njenih načinov diferenciacije, bom izpostavila tudi določene 

ugotovitve iz filozofij Barucha de Spinoze, Friedricha Nietzscheja in Henrija 

Bergsona, ki so omenjenima teoretikoma sluţile kot spoznavna izhodišča, na katerih 

sta osnovala teorijo ţeleče produkcije. Razlago obeh pogojev diferenciacije pa bom 

utemeljila z navedbami iz različnih filozofskih, psihoanalitičnih, nevropsiholoških in 

fizikalnih teorij. Raziskava je tako usmerjena izključno na analizo teoretskih besedil, 

ki pokrivajo teme, povezane z namenom raziskave, in sluţijo kot argumentacija 

osnovni tezi in z njo povezanimi ugotovitvami. 

Besedilo je sestavljeno iz šestih poglavij in zaključnega dela. V prvem poglavju bom 

razloţila osnovne značilnosti primarnega pogoja diferenciacije, ki ga razumem kot 

imanenco ţivljenja oziroma kot ontološki temelj vsega bivajočega. Ta deluje na dveh 

sočasnih in soobstoječih nivojih imanence, na nivoju materialnosti in na nivoju 

zavesti. Spoznali bomo njuno implicitno vsebovano urejenost, ki kot virtualna sfera 

zmoţnosti pogojuje načine udejanjanja, delovanja in spreminjanja tako fizičnih kot 

psihičnih procesov. V ta namen se bomo na nivoju fizičnih procesov poglobili v 

teorijo kaosa in (sub)kvantno teorijo, na nivoju psihičnih procesov pa bomo posegli 

na področje nevropsihologije in teorije različnih stanj zavesti. Imanenco bivajočega 

bomo spoznali tudi z vidika gibajočih se podob, ki izraţajo način pojavnosti 

medsebojnega preţemanja dimenzije materije in dimenzije zavesti.  

V drugem poglavju se bomo seznanili z ţivljenjsko energijo, ki jo razumem kot 

osnovo vsega bivajočega. Opredelila jo bom kot energijo valovanja oziroma kot 

energetske spremembe, ki jih povzročijo nihanja materije, katera zaznavamo kot 

svetlobo. Spoznali bomo, da je energijo nemogoče ločiti od materije, kajti gre zgolj 

za dva komplementarni teţnji procesov postajanja znotraj vsepreţemajoče imanence 

ţivljenja, med katerima se ena nagiba v smeri razprostiranja in razširjanja, druga pa v 

smeri zgoščanja in strjevanja. Slednja učinkuje v stvareh materije in njihovih 

formacijah, prva pa pogojuje njihove prehode in načine njihove diferenciacije. 

Ţivljenje bom opisala tudi kot nenehni proces prehajanja, minevanja in ponovnega 
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rojevanja. Ta proces bom razloţila tudi z vidika razlike med virtualnim in aktualnim, 

pri čemer bom poudarila predvsem razliko med zmoţnostjo, moţnostjo in virtualno 

realnostjo. Izpostavila bom tudi tri matrice postajanja (diagram, rizom in 

mnogoterosti), s katerimi je moţno ponazoriti pogoje diferenciacije in procese 

spreminjanja, v katerih učinkujejo.  

Tretje poglavje je namenjeno prikazu osnovnih ugotovitev Spinoze, Nietzscheja in 

Bergsona, katere lahko naveţemo na primarni pogoj diferenciacije in teorijo ţelje. 

Spinoza primarni pogoj diferenciacije ponazori s substanco in s singularnostmi 

(posameznostmi), ţeljo pa opredeli z močjo vztrajanja v bivanju oziroma z 

zmoţnostjo delovanja. Zmoţnost delovanja se spreminja znotraj zgornje in spodnje 

meje konstitutivne sestave, ki določa neko singularnost. Od razpona teh mej je 

odvisna kvalitativna raznolikost zmoţnosti delovanja, glede na katero je njeno 

postajanje aktivno oziroma radostno, ali pa pasivno oziroma trpeče. Nietzsche 

primarni pogoj diferenciacije ponazori z voljo do moči, ki pogojuje ţeljo, 

opredeljeno kot moč postajati aktiven ali moč postajati reaktiven. V skladu s tem 

razlikuje med afirmativnimi in negativnimi kvalitetami ali teţnjami ţelje. Bergson pa 

primarni oziroma vključujoči pogoj diferenciacije ponazori s prehajanji v času, 

katera smo zmoţni spoznati zgolj intuitivno, ţeljo pa opredeli kot način udejanjanja 

virtualne sfere čistega spomina v aktualni sferi čiste zaznave. Pri vseh treh avtorjih je 

poudarek tudi na etični dimenziji njihove teorije, kjer sta dobro in slabo pogojena z 

raznolikostjo medsebojno dopolnjujočih se zmoţnosti delovanja.  

V četrtem poglavju bomo imanenco ţivljenja opazovali z vidika ţeleče produkcije 

oziroma z vidika strojnosti ţelje. Spoznali bomo njene konstitutivne dele, njeno 

sestavo in njeno (po)gonsko energijo. Razloţili bomo tri vrste pasivnih sintez, ki jih 

ustvarja v nezavednem oziroma na nivoju neintencionalne zavesti, katere pogojujejo 

načine subjektivizacije in načine konstituiranja osebnosti. Ţeljo bomo razloţili tudi 

kot postajanje in v skladu s tem izpostavili tri njene temeljne kvalitete, ki določajo 

njene teţnje in nagibe: postajati nerazločljiv, postajati neoseben in postajati 

nezaznaven. Podrobneje se bomo poglobili tudi v plan konsistence ţelje, na katerem 

sta osnovani konsistenca urejenosti in integriteta njenih sestav. Pri tem bomo 

spoznali tudi koncept abstraktnega stroja, ki izraţa zmoţnost spremenljivosti ali 

stopnjo svobode sestav v okviru njihove konstitutivne ali diferencialne pogojenosti. 

Peto poglavje je namenjeno raziskavi pogojev urejenosti sestav oziroma dveh 

temeljnih pogojev diferenciacije. Preučevali ju bomo glede na zmoţnost 
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spreminjanja sestav, v katerih učinkujeta, glede na njuno teţnjo po poenotenju in 

glede na kriterije, ki določajo merilo urejenosti. Opazovali ju bomo kot delujoča na 

površini, po kateri se razporejajo singularnosti kot konstitutivni dogodki. Po površini 

potekajo tudi linije diferenciacije, ki nakazujejo načine poteka implicitno vsebovane 

zmoţnosti ustvarjanja razlik. Oba pogoja diferenciacije bomo opazovali tudi s 

strukturnega vidika in z vidika oblasti. V prvem primeru se bomo osredotočili 

predvsem na razlago simbolne pogojenosti sekundarnega načina diferenciacije, ki 

učinkuje v strukturiranih sestavah, kot so aparati, organizmi ali institucije. V drugem 

primeru pa bomo z vidika oblasti razloţili koncepta anarhističnosti in drţavnosti ter 

njune določujoče lastnosti. Spoznali bomo tudi bojne in mirovne stroje, ki vzdrţujejo 

oblast, s katero so pogojeni in v katerih ta oblastna pogojenost tudi učinkuje.  

V šestem poglavju se bomo posvetili psihološkemu vidiku obeh pogojev 

diferenciacije. V skladu s tem bomo spoznali osnove shizoanalize, ki sledi 

povezavam med ţelečo in druţbeno produkcijo. Njene ugotovitve bomo primerjali 

tako s teorijami shizofrenije s strani klinične psihologije in psihiatrije, kot tudi s 

teorijami njihovih kritikov s strani anti-psihiatričnega gibanja. Primarni in 

sekundarni pogoj diferenciacije bom razloţila s konceptoma ţivljenja in modela 

smrti, katera bom navezala na psihoanalitično interpretacijo gona ţivljenja in gona 

smrti z namenom prikazati, kako psihoanaliza imanenco ţivljenja razlaga z vidika 

sekundarnega pogoja diferenciacije oziroma z vidika binarnega izključevanja, ki ju 

model smrti implicitno predpostavlja. V skladu s tem bom opozorila tudi na 

problematike in nevarnosti, s katerimi se sooča psihoanaliza (ki so vsebovane tako v 

njenih spoznavnih izhodiščih, kot v njeni metodi dela) in vplivajo na to, da ne zmore 

biti ustrezna metoda, ki bi pomagala tako posameznikom, kot človeštvu v njihovi 

zmoţnosti (samo)preseganja. 

V sklepnem delu bomo povzeli poglavitne ugotovitve s poudarkom na njihovi etični 

dimenziji, z namenom pojasniti zakaj je teorija, ki se ukvarja s pogoji diferenciacije, 

načini urejanja in spreminja ter z zmoţnostmi (samo)preseganja, v osnovi etična 

teorija. 
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1. IMANENCA - ŽIVLJENJE 

Ţivljenje razumem kot primarni diferencialni pogoj in ontološki temelj vsega 

bivajočega. Tega primarnega, ontološkega pogoja spremenljivosti ne mislim kot 

izvor ali počelo, ki bi kot vzrok obstajal ločeno od vsega, v čemer učinkuje. Kajti 

njegova ontologija ne utemeljuje, niti ne usmerja, kar pomeni, da ne obstaja pod 

bivajočim kot baza ali izvorni temelj ali nad bivajočim kot idealna finalnost, ki bi jo 

bilo potrebno doseči. Vse, kar biva, je namreč v vsakem trenutku ţe v ţivljenju in je 

ţivljenje. In vse, kar biva, v svoji biti biva v biti ţivljenja. 

Ţivljenje je imanenca vsega bivajočega, pravi Deleuze v svojem eseju Imanenca, 

neko življenje. Je absolutno vse, kar je zmoţno biti, vse, kar prehaja in postaja, vse, 

kar se je zmoţno udejanjiti in vse, kar se je zmoţno afirmirati. Vse, kar biva, biva v 

ţivljenju in je preţeto z ţivljenjem. Ţivljenje tako ni imanentno vsebovano v 

bivajočem, kajti tako bi obstajalo nekaj, kar je ločeno od njega in bi ga vsebovalo, 

ampak je vse, kar biva, vsebovano v ţivljenju. »Za čisto imanenco bomo rekli, da je 

NEKO ŢIVLJENJE, in nič drugega. Ni imanenca ţivljenju, toda imanenca, ki ni v 

ničemer, je sama neko ţivljenje« (Deleuze 2011b, 7).  

Vse, kar biva in v kolikor biva, je ţivljenje, in bit ţivljenja je bit bivajočega. Ker je 

ţivljenje bit vsega in ker ţivljenje nujno biva, je vse, kar je, v svoji biti ţe ţivljenje in 

vsaka bit nujno biva. To ne pomeni, da ne-bit ne biva, kajti tudi ne-bit biva, vendar 

na primarnem nivoju biti ne biva kot negacija. Negacija ali konflikt namreč nista 

imanentna bivajočemu, ampak obstajata šele kot njegovi moţni sekundarni 

manifestaciji ali kot njena moţna izraza. Zato bi ju bilo bolje označiti kot (ne)-bit, 

namesto kot ne-bit, kot pravu Deleuze v Razliki in ponavljanju (Deleuze 2011d, 

126). Kajti (ne)-bit označuje zgolj afirmativno razliko biti ţivljenja oziroma njegovo 

afirmativno zmoţnost postajanja in porajanja, ki je razlika sama po sebi, medtem ko 

ne-bit označuje reaktivno negacijo, ki je zmoţna vzpostaviti razliko zgolj glede na 

nekaj drugega, kot odmev ali kot senca. Bit je tako razlika sama, bit vprašanja in 

problema, na katero ne-bit samo odgovarja: »Bit je tudi ne-bit, toda ne-bit ni bit 

negativnega, pač pa bit problematike, bit problema in vprašanja. Razlika ni 

negativno, temveč je, nasprotno, ne-bit Razlika« (Ibid., 126). 
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Ontologija ţivljenja tako ne implicira enotnosti, v smislu po-enotenja tistega, kar je 

mnogotero in različno, niti ne tega, kar bi lahko v mnogoterem našlo svojega drugega 

ali svojo negacijo. Za ţivljenje ne obstaja drugi, saj je vse, kar je, v kolikor je v svoji 

biti, ţe bit ţivljenja, kot večna in neomejena prostranost vsega. Ţivljenja tudi ne 

moremo misliti kot najvišjo splošnost, kot genus oziroma rod, iz katerega debla bi se 

širili poganjki kot izločeni deli, ki izraţajo stopnjo ujemanja, pribliţevanja ali 

oddaljevanja v odnosu do reprezentacije splošnega. Kajti delci, ki so vsebovani v 

ţivljenju, so trenutni rezi, zamrznjeni trenutki v prostranosti njegovega valovanja.  

Ţivljenje kot imanenca presega vsako dvojnost in vsako izločevanje. Tako obstaja 

neodvisno od vsebovanosti in vsebovanega, ter neodvisno od notranjosti in 

zunanjosti. Vse ločitve in izločitve so zgolj njegovi sekundarni izrazi. Ker nima svoje 

zunanjosti in lastnega drugega, ter ne pozna negacije ali opozicije kot temelja 

diferenciacije, bi zanj lahko rekli, da je izpopolnjeno. »Neko ţivljenje je imanenca 

imanence, absolutna imanenca: je celotna moč in celotna blaţenost« (Deleuze 2011b, 

7). Ta celotnost
2
 ni razumljena kot enovita sfera, ampak kot neka polnost oziroma 

izpopolnjenost, v kolikor se vse, kar je različno, medsebojno dopolnjuje v 

preţemajočem potencialu neomejenih zmoţnosti. Te različne medsebojno 

dopolnjujoče se zmoţnosti so implicitno vsebovane v vsem, kar biva, vendar ni 

nujno, da so izraţene tudi eksplicitno. Vse bivajoče ima potencial oziroma imanentno 

zmoţnost, da se izpolni v večno spreminjajočih se interakcijah dopolnjujočih se 

razlik. 

Narava ţivljenja je postajanje, vsako postajanje pa v sebi vsebuje minevanje in 

ponovno rojevanje. Vse, kar je ţivo, se tako nenehno končuje in začenja znova. Smrt 

nastopi šele takrat, ko prenehamo umirati, ko iz nenehnega prehajanja nastane model 

smrti – nespremenljiva forma spremenljivosti, ki se identično ponavlja v neskončnost 

in se ni zmoţna končati. Smrt tako ni imanentna razlika ţivljenju, ne biva kot ne-bit 

oziroma kot imanentni anti-pol ţivljenja ali njegova imanentna razlika, ampak se 

lahko izraţa zgolj kot sekundarni modus ţivečega delovanja. Smrt je način, tehnika, 

ali kako-stvo, ki se izraţa v nespremenljivi formi spremenljivosti vsega, kar se 

razlikuje, oziroma vseh načinov biti. Je neskončno, prisilno ponavljanje istega 

modela diferenciacije, ki pogojuje vsako zmoţnost ustvarjanja razlik.  

                                                 
2
 V originalu: »[…] elle est puissance, béatitude complètes« (Deleuze 2003a, 360). 



 20 

Ker je vsaka razlikujoča se bit imanenca ţivljenja (neko ţivljenje) in ker je bit 

ţivljenja bivajoča, vse, kar je, oziroma vse, kar obstaja v svoji biti, tudi nujno biva. Iz 

tega sledi, da ne obstaja nič, kar ne bi bivalo, oziroma ne obstaja nebivajoča bit. Tudi 

ne-bit biva kot afirmativna razlika bivajočega, kot potencial ali kot virtualna, 

neizraţena zmoţnost. Razlika med bitjo in ne-bitjo kot razlika med virtualnim in 

aktualiziranim ne označuje razlike med nerealnim in realnim, kajti oboje obstaja v 

isti realnosti biti. Negativnosti, kot so na primer nerealno, nič ali manko, tako niso 

ontološke, ampak sekundarni izrazi izločujočih in izključujočih se delovanj 

refleksivne in intencionalne zavesti. Tako bivajoče stvari ne opisujejo na negativen 

način, torej kot nebivajočo stvar, ampak na način soočanja s stvarnostjo, ki 

predpostavlja subjekt, ki se zaveda, in objekt, ki se ga zavedamo. Pri tem ne gre za 

zavedanje kot doţivljanje ali izkušnjo, ampak izključno za mišljenje, kajti niča ne 

moremo izkusiti niti doţiveti, lahko pa ga mislimo. Nič, praznina ali manko so zgolj 

eksplicitno bivajoči kot predstave in ideje mislečega subjekta v razmerju do 

stvarnosti in povejo več o tistem, ki si predstavlja, kot o sami predstavi. Ko mislimo, 

da nečesa ni, oziroma, da nekaj manjka, mislimo nekaj, kar je bilo, oziroma naj bi 

bilo v razmerju do tega, kar je, oziroma v razmerju do tega, kako v nekem trenutku 

zaznavamo, da nekaj je. Tako prvi primer (spomin) kot drugi (projekcija v 

prihodnost) sta zgolj izraza naše zmoţnosti imaginacije in ustvarjanja idej. Vse, kar 

je bilo, in kar naj bi bilo, je ţe implicitno vsebovano tukaj v tem trenutku in vse, kar 

je, z vsakim trenutkom postaja znova. Vsa naša preteklost biva v tem trenutku kot 

nenehno spreminjajoče se potencialne zmoţnosti, ki se vsakič znova aktualizirajo v 

načinu našega postajanja, v načinu naše biti, v naših zmoţnostih, moči, ţelji, 

zaznavanju, spoznanjih, predstavah, projekcijah, pričakovanjih, imaginacijah in 

nenazadnje na naših telesih. Vse, za kar lahko rečemo, da ne biva v tem trenutku ali v 

tej prostorski realnosti (preteklost, prihodnost, ne-realno, ne-bivajoče), biva kot 

eksplicitni izraz refleksivne zavesti.  

Nič oziroma prazno je tako moţno zgolj eksplicitno, kot neizraţen potencial, in ne 

implicitno. Obstaja torej eksplicitni nič, praznina ali razpoka, in implicitna 

(po)polnost vsega bivajočega. Prazno in polno se prepletata in porazdeljujeta in oba 

sta neomejeni vsoti, neomejeno pa je tudi razmerje med njima. Deleuze pravi, da je 

lahko njun preplet misli le naturalizem, ki ne predpostavlja atributivne, ampak 

konjuktivno naravo, torej naravo, ki se izraţa z »in« in ne z »je«. Zato se nič lahko 

zgolj dodaja bivajočemu, ne more pa obstajati kot imanentna bit. »Prav zato, ker 



 21 

antinaturalistične filozofije praznemu niso hotele odmeriti nobenega prostora, je 

prazno pogoltnilo vse […] Rajši so rekli 'bit je nič', kot da bi uvideli, da so bitja in da 

je prazno, […]« (Deleuze 1998, 250). 

Ţivljenje je ena bit, ki se istočasno izraţa na mnogotere načine, v različnih 

dimenzijah in različnih realnostih. Ker vsebuje vse potencialne zmoţnosti, obstaja 

kot primarni pogoj razlike in njenega porajanja. Njegova določujoča lastnost je, da se 

kot primarni pogoj spremenljivosti nenehno spreminja. Sočasen obstoj različnih 

načinov ene biti omogoča hkratno bivanje tako v fizičnih kot duhovnih realnostih. 

Zato je ţivljenje univerzalna materialna stvarnost in hkrati univerzalna zavest. 

Vsepreţemajoča ontološka zavest obstaja kot primeren pogoj vsaki pojavnosti 

zavedajočega se subjekta in objekta zavedanja. Vendar ni časovno predhodna, niti 

prostorsko zunanja tem sekundarnim pojavnostim, ampak je hkratna z njimi, tako kot 

je hkratna z vsemi svojimi manifestacijami in aktualizacijami. Kljub temu, da je 

nerefleksivna in obstaja onstran izkustva občutenja (subjekta, ki občuti objekt), je ne 

moremo razumeti kot nekaj, kar obstaja tudi onstran vsakega izkustva, kajti v sebi 

vsebuje doţivljanje. Univerzalno zavest določa doţivljanje postajanja in prehajanja. 

Tako se še vedno nanašamo na empirizem, ne glede na to, da je ta empiričnost 

transcendentalna. Kajti tudi nedoločnost (ne-individualnost) nekega ţivljenja, kot ga 

poimenuje Deleuze, ne pomeni empirične nedoločenosti, v kolikor je njegova 

imanenca določena oziroma transcendentalno določljiva. »Neko [L'Un] ni 

transcendentno, ki lahko vsebuje celó imanenco, temveč imanentno, vsebovano v 

transcendentalnem polju. Neko je vedno indic neke mnogoterosti: nekega dogodka, 

neke singularnosti, nekega ţivljenja … Vedno se lahko skličemo na transcendentno, 

ki pade izven ravnine imanence ali si jo celo pripiše – pa vseeno drţi, da sleherna 

transcendenca nastaja izključno v toku imanentne zavesti, lastne tej ravnini. 

Transcendenca je vedno proizvod imanence« (Deleuze 2011b, 9). Transcendentno 

polje imanence ţivljenja ni v višini, niti v globini, ampak na njegovi površini. To 

površinsko polje je naseljeno z virtualnostmi dogodkov in singularnostmi, ki 

obstajajo kot neizraţen oziroma ne-aktualiziran, realen potencial vseh zmoţnosti. 

Realen je zato, ker je vedno ţe vsebovan v temu, v čemer se izraţa, in v načinu 

izraţanja, virtualen pa je zato, ker nikoli ni izraţen v celoti – v vseh svojih 

zmoţnostih. Imanenca ţivljenja tako ni virtualnost, ampak proces, dogodek 

aktualizacije. Ti virtualni dogodki v procesu lastne aktualizacije postajajo prostor, 

čas, koordinatni sistem, stanja stvari, objekti in subjekti, ločitve in izločitve – vse 



 22 

pozicije, dispozicije, (o)pozicije in točke nanašanja. Ţivljenje se poraja takrat, ko iz 

virtualne realnosti nastaja aktualna.  

Ţivljenje je tako vsepreţemajoče spremenljivo gibanje, ki spominja na gibanje 

valovanja, kajti to, kar se giba, nikoli ni isto, tako kot se večno spreminja tudi val na 

morski površini. Na tej valujoči ravnini ni sidrišča, iz katerega bi lahko vlekli 

zaznavne in spoznavne niti, niti izhodiščne točke, na katero bi se lahko nanašali, saj 

lahko prav iz vsake poljubne točke naredimo središče trenutnega vidika, trenutno 

fiksacijo vsega, kar je, iz česar je in glede na kar je. Tu so zgolj tokovi postajanja, 

brez lastnega izvora in brez finalnosti, v katero bi se stekali. »To je svet 

univerzalnega spreminjanja, univerzalnega valovanja, univerzalnega pljuskanja: ni ne 

osi ne središča, ni ne desne ne leve, ne obstaja ne zgoraj ne spodaj …« (Deleuze 

2004c, 83).  

Obstaja torej bistvena razlika med dvema načinoma diferenciacije; med primarno 

diferenciacijo – ţivljenjem, kot potencialno, neizraţeno, vendar realno zmoţnostjo 

aktualizacije, in njegovo sekundarno diferenciacijo, ki se izraţa kot aktualna 

strukturna pogojenost. Gre za dva temeljna načina ustvarjanja razlik oziroma za dva 

temeljna načina spremenljivosti, pri čemer je sekundarni zgolj modus primarnega in 

ne njegovo nasprotje ali negacija. »V vseh primerih razmerje med virtualnim in 

aktualnim ni razmerje, ki bi ga lahko vzpostavili med dvema aktualnima« (Deleuze 

2011a, 15). Osnovna razlika tako ne obstaja med virtualnim in aktualnim, med 

duhovnim in fizičnim oziroma med zavestnim in materialnim, ampak v načinu 

njihove diferenciacije. Pri obeh načinih sta namreč vsebovana tako zavestni kot 

materialni nivo. V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili razlagi in razumevanju 

delovanja obeh nivojev v sferi primarne diferencialne pogojenosti imanence 

ţivljenja. 
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1.1 MATERIALNI NIVO ŽIVLENJA 

1.1.1 Valovanje in svetloba 

Materialni modusi ţivljenja se izraţajo preko gibanja materije, ki je v osnovi 

valovanje. Hitrost valovanja oziroma pogostost spreminjanja se izraţa s frekvenco, 

pri čemer višja frekvenca pomeni krajšo valovno dolţino. To, kar se spreminja v 

svojem valovanju, je energetsko stanje določenega materialnega delca oziroma enote, 

ki jo predpostavimo zaradi laţjega razumevanja. Spremembe teh energetskih stanj 

zaznavamo kot svetlobo. Vsa materija, od večjih teles pa do njenih najmanjših 

delcev, ţari svetlobo, kar pomeni, da se njeno energetsko stanje nenehno spreminja, 

te spremembe pa se kot valovi s svetlobno hitrostjo širijo po prostoru. Elektroni ne 

kroţijo v poljubnih razdaljah od jedra, ampak po prav določenih tirnicah, pri čemer 

ima vsak elektron v vsaki tirnici določeno energijo. Med samim kroţenjem ne 

izţarevajo nobenih valov, torej ne spreminjajo energije. Ko pa preskočijo iz enega 

tira v drugega, ki ima drugačno energijo, tedaj se izţari svetloba. Večja kot je 

sprememba energije pri prehodu iz enega tira v drugega, večja je energija izţarjene 

svetlobe. Povedano z drugimi besedami: ko elektron preskoči iz svojega tira, se 

spremeni tudi njegovo električno polje, električno polje pa spremeni magnetno polje, 

spremenjeno magnetno polje pa ponovno premakne elektron iz njegovega stanja 

ravnovesja in tako v neskončnost. To elektromagnetno valovanje oziroma 

spreminjanje iz električnega v magnetno polje zaznavamo kot svetlobo. Pogostost 

spreminjanja oziroma valovna dolţina določa barvo svetlobe. Vsi valovi se širijo z 

enako hitrostjo, kar pomeni, da se krajši valovi vrstijo bolj pogosto.  

Ko govorimo o materiji, dejansko govorimo o zgoščenih ali upočasnjenih gibanjih 

valovanja. Različne valovne dolţine svetlobe različno reagirajo, ko naletijo na 

materijo. Nekateri ţarki pronicajo skozi materijo (refrakcija) in pri tem spremenijo 

samo svojo hitrost oziroma smer gibanja, nekateri se od nje odbijejo (refleksija), spet 

druge pa materija povsem posrka vase. Kaj se bo zgodilo, je odvisno od frekvence 

svetlobe in od materije same. Če je frekvenca vpadnega ţarka enaka frekvenci 

vibrirajočega elektrona v atomu, oziroma če z njo resonira, potem jo materija 

absorbira vase, energija nihajočega atoma pa se spremeni v toplotno energijo. Ker 
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imajo atomi in molekule različne frekvence valovanja, vase selektivno absorbirajo 

različne frekvence svetlobe. V primeru, da se te ne ujemajo s frekvencami materije, 

začnejo elektroni v njej nihati z manjšo amplitudo, energija pa se ponovno odda kot 

svetlobni ţarek. Valovna dolţina odbitega ţarka je torej tista, ki je telo ne sprejema 

vase, torej, če se nam bo objekt zdel moder, bo to pomenilo, da je absorbiral vse 

druge frekvence razen modre. Energija se na tak način prenaša od atoma do atoma. 

Če bo torej naslednji atom v materiji resoniral z isto frekvenco, bo ţarek absorbiran, 

drugače pa bo potoval naprej.  

Hitrost svetlobnih valov je tako odvisna od lastnosti medija, skozi katerega prehaja, 

oziroma od njegove optične gostote. Fizična gostota materije je masa, vsebovana v 

določeni prostornini, optična gostota pa govori o teţnji atomov materije, da ohranijo 

absorbirano energijo elekromagnetnega vala v formi vibrirajočega elektrona, preden 

jo oddajo kot nov elekromagnetni val. Bolj je materija zgoščena, počasneje svetloba 

prehaja skoznjo.  

Ker nihajo tako svetloba kot elektroni v atomu, ki jo sprejemajo in oddajo kot 

energijo, je to, čemur rečemo materija, dejansko zgolj zgoščena oziroma upočasnjena 

frekvenca svetlobe. Je tisto, kar svetloba sreča na svoji poti in zaradi česar ob 

srečanju spremeni svojo hitrost. To, kar vidimo kot objekt oziroma kot obrise, pa je 

zgolj srečanje dveh neusklajenih frekvenc, saj je ţarek, ki se je odbil od materije, 

lahko prispel do našega očesa zgolj zato, ker ga materija ni posrkala vase. Vase pa ga 

ni sprejela zato, ker ni prišlo do resonance oziroma ujemanja frekvenc. Iz tega vidika 

dejansko zabrišemo mejo binarne distinkcije med materijo in energijo. To je storil ţe 

Albert Einstein z ugotovitvijo, da se tako materija (vibrirajoči atomi) kot svetloba 

(energetska spreminjanja ali valovanja, ki jih oddajajo) podrejata enakim zakonom: 

»Planckova kvantna teorija pa je skupaj z Einsteinovo teorijo relativnosti rešila tudi 

stari problem dualizma med materijo in energijo. Vsi dosedanji poskusi rešiti 

vprašanje v monističnem smislu so se izjalovili in so se morali izjaloviti, kajti 

izkazalo se je, da je bil problem napačno zastavljen oziroma, da ta problem sploh ni 

bil problem« (Čermelj 1980, 144). Tako kot materija, je tudi energija vztrajna in 

teţka, hkrati pa se ujemata tudi po svojih delcih. To, kar je v materiji atom, je v 

energiji kvant, oziroma količinski delec energije, ki jo atom ali molekula izmenjata z 

okolico. »Energija se je, kakor pravi Louis Rougier, materializirala, materija sama pa 

ni nič drugega kot energija. Problem med materijo in energijo bi bil torej rešen. 

Problem se je pravzaprav razblinil v nič. Dualizma sploh ni. Med materijo in energijo 
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sploh ni razlike. Vse je samo energija, toda ta energija ima vsa značilna svojstva 

materije« (Čermelj 1980, 145). Vse, kar je, so zgolj različni načini valujočega 

gibanja. Ti različni načini niso podrejeni imanentni nujnosti, ki bi jih določala kot 

baza ali neka substanca. Kljub temu pa niso spontani in naključni, kajti v njihovih 

sestavah je moč zaznati urejenost, ki jo imenujemo kaotična. To primarno urejenost, 

iz katere sekundarno izhajajo vsi moţni načini ureditev, razlike med njimi in 

zmoţnosti njihovega spreminjanja, bomo spoznali v naslednjem poglavju. 

1.1.2 Kaotična urejenost 

Kaos je ime za implicitno urejenost primarne diferencialne pogojenosti ţivljenja. 

Osnovna predpostavka iz katere izhaja teorija kaosa je, da nered namreč ne obstaja, 

obstajajo zgolj različne vrste reda oziroma različne urejenosti. Eden izmed 

znanstvenikov, ki so večino svojega raziskovalnega dela posvetili preučevanju 

tovrstnih univerzalnih urejenosti na kvantni in (sub)kvantni ravni, je bil David Bohm. 

V svoji knjigi Celovitost in implicitna urejenost opisuje krivulje z visoko stopnjo 

urejenosti, ki jih ne moremo opisati s končnim številom sekvenc: »Termina 'nered' ne 

uporabljamo več, ampak namesto tega ločujemo različne stopnje urejenosti […] Pri 

tem je pomembno dodati, da urejenosti ne smemo zamenjevati s predvidljivostjo. 

Predvidljivost je lastnost posebne vrste urejenosti, kjer sekvenca določa celotno 

urejenost (i. e. tako kot v krivuljah z nizko stopnjo) – vendar obstajajo tudi 

kompleksne in komaj opazne urejenosti, ki po svojem bistvu niso povezane s 

predvidljivostjo (e. g. dobra slika ima visoko stopnjo urejenosti, vendar ta urejenost 

ne dopušča predvidljivosti enega dela na podlagi drugega)« (Bohm 1980, 149). Kaos 

je eden izmed takšnih načinov visoke stopnje urejenosti, za katerega je značilno, da 

se ga ne da predvideti oziroma določiti vnaprej na podlagi enega niza zaporedij. 

Predvidljive ureditve določajo linearni in metrični, nepredvidljive pa nelinearni in 

ritmični sistemi. Za prve je značilna identična ponovljivost delcev ali enot sistema, 

kar omogoča, da lahko isti vzroki ali isti pogoji vedno povzročijo isto posledico. 

Tovrstna predvidljivost in ponovljivost pa je moţna šele takrat, ko človek poseţe v 

nek naravni sistem in iz njega ustvari pogoje, ki to omogočajo. To pomeni, da 

namensko ustvari zaprt sistem (eksperimentalne meritve), ki je neodvisen od 
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zunanjih dejavnikov, ter iz sklopa raznolikih dejavnikov izolira samo tiste, ki ga 

zanimajo pri meritvah. Ker lahko nekaj obstaja popolnoma izolirano od svoje 

zunanjosti – zgolj v mišljenju ali v za določene namene ustvarjenem 

(eksperimentalnem) konstruktu – so tudi ti sistemi zgolj mišljenjske abstrakcije ali 

modeli, ki so si jih teoretiki ustvarili zaradi laţje predstavljivosti ali predvidljivosti 

zapletenih sistemov. Ker tak sistem ne obstaja v naravi, je potrebna določena prisila, 

če ţelimo, da se njegov pribliţek manifestira in ohrani v vsakdanjem ţivljenju, tako 

kot je potrebna prisila za to, da se ohrani predvidljivost in ponovljivost vsake statične 

in zaprte strukturne pogojenosti.  

Druge, nepredvidljive, nelinearne in neperiodične urejenosti, pa se imenujejo 

kaotične. Zanje je značilno, da se njihovi delci ali elementi nenehno spreminjajo, 

zato isti vzrok ne more povzročiti iste posledice, saj z vsako njegovo ponovitvijo ne 

govorimo več o istem vzroku, nemogoče pa je tudi določiti naravo njihove povezave 

ali način njenega spreminjanja, saj je vsak delec udeleţen v različnih sestavah, ki se 

vsakič znova povezujejo v nove kompozicije. Kljub njihovi nepredvidljivosti in 

spremenljivosti pa so kaotični sistemi povsem stabilni. To pomeni, da se, ne glede na 

različne začetne pogoje in ne glede na šume, zunanje vpade, tresljaje in motnje, 

različne sestave vedno povrnejo nazaj v svoje prvotno ravnovesje – h svoji 

določujoči urejenosti. Šum zmoti nelinearen tok in ga sune iz ene vrste vedenja v 

drugo, vendar prav ta gibljiva nelinearnost omogoča sistemu, da se kasneje tudi 

stabilizira. Primer tega je bitje srca, ki nikoli ni popolnoma enakomerno, saj so srčne 

stene proţne in tako ne spuščajo skozi vedno enake količine krvi. Sistem krvnega 

odtoka je ob vsakem odklonu zmoţen, da si povrne svoj prvotni ritem, kar bi bilo 

nemogoče, če bi bil sistem linearen oz. če bi bile njegove stene okorne. Nasprotno pa 

linearni sistemi ob vsakem sunku, šumu ali motnji spremenijo svoj tir gibanja in tam 

tudi ostanejo – kot iztirjeni. Vsaka motnja vodi v iztirjenost, vsaka iztirjenost pa jim 

pomeni razpad sistema, saj niso tako fleksibilni, da bi se znali skozi povratne procese 

povrniti v svoje prvotno stanje. Vprašanje kaotičnosti je vprašanje odpornosti neke 

sestave do zunanjih motenj. Mera kaotičnosti je mera fleksibilnosti, prilagodljivosti 

na nenadne, nepredvidljive spremembe, mera razpona frekvenc oziroma moţnih 

ritmov delovanja.  

Teorija kaosa tako preučuje procese postajanja namesto obstojev in stanj stvari. Zato 

tudi ne predpostavlja osnovnih delcev kot elementarnih nespremenljivih enot, ampak 

najmanjše moţne razlike razume kot dogodke, ki se neprestano spreminjajo z vsako 
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svojo povezavo. Ti dogodki so na materialnem nivoju valovni dogodki ali valovne 

funkcije. Urejenost teh osnovnih enot/dogodkov ali procesov postajanja je fraktalna. 

Koncept fraktalnosti je iznašel matematik Benoit Mandelbrot med svojo raziskavo 

nepredvidljivih vzorcev v naravi. Ugotovil je namreč, da lahko dolgoročno 

zasledimo neko podobnost v urejenosti vsega, kar se kontingentno spreminja, pri 

čemer so s kontingentnostjo mišljene vse tiste spremembe, ki niso predvidljive ali 

podrejene linearnim zakonom in njihovi vzročnosti. Urejeno je v tej meri, da lahko v 

njem zasledimo določeno stopnjo ponovljivosti samega načina urejanja. Zato ga je 

moţno tudi matematično razloţiti ali računalniško simulirati. Fraktalna urejenost 

obstaja v neskončnosti vmesnih dimenzij med ničlo, prvo, drugo in tretjo dimenzijo. 

Latinska beseda frāctus (prelomljen) se namreč v tem primeru nanaša na prelom 

dimenzij oziroma na njihovo neskončnost. Iz prostorskega vidika fraktalna urejenost 

implicira ponovljivost načinov urejanja v vseh merilih. Iz časovnega vidika pa 

fraktalna urejenost implicira njihovo kratkoročno in dolgoročno ponovljivost v času. 

Vzorci spremenljivosti, ki se simetrično ponavljajo v neskončnost, ne da bi se vsaj 

enkrat identično ponovili, se imenujejo fraktali. James Gleick jih v svoji knjigi o 

kaosu opiše kot gibanje neskončnosti v zamejenem prostoru oziroma kot »način, 

kako razum gleda na neskončnost« (Gleick 1991, 100). Najbolj preprosto jih lahko 

opišemo s Cantorjevo mnoţico ali s Kochovo krivuljo. Prva ustvarja novo dimenzijo 

med ničlo in prvo dimenzijo, oziroma med točko in premico, druga pa med prvo in 

drugo dimenzijo oziroma med dolţino in površino. Cantorjevo mnoţico ustvarimo 

tako, da interval števil od nič do ena prikaţemo kot daljico. Tej odstranimo srednjo 

tretjino, preostalima dvema daljicama ponovno odstranimo srednjo tretjino in ta 

postopek neskončno ponavljamo na vseh preostalih daljicah. Tako dobimo prah točk, 

ki so urejene v gruče, ki jih je neskončno veliko, njihova skupna dolţina pa je enaka 

nič, saj so neskončno redko razporejene. Ta mnoţica je sluţila tudi za model motenj 

pri prenosih sporočil. Ostajajo namreč intervali brez motenj in intervali, kjer se 

motnje pojavljajo v gručah. Vendar znotraj slednjih obstajajo tudi intervali brez 

motenj, v katerih so intervali z motnjami razporejeni v gručah in tako v neskončnost 

(Ibid., 95–96). Cantorjeva mnoţica predstavlja časovni model fraktalnosti, medtem 

ko Kochova krivulja ponazarja prostorski model. Ta nastane iz obsega 

enakostraničnega trikotnika, kateremu po transformacijskem pravilu na srednji 

tretjini vsake stranice dodamo nov enakostranični trikotnik, ki je trikrat manjši kot 

prvotni. Tako dobimo Davidovo zvezdo. Vsem tem na novo nastalim stranicam v 
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zvezdi po istem transformacijskem pravilu na sredine dodamo še manjše 

enakostranične trikotnike. To transformacijo obsega lahko z dodajanjem novih 

trikotnikov ponavljamo v neskončnost. Tako nastala Kochova krivulja ima 

pomembne lastnosti: »Nikoli ne seka same sebe, kajti novi trikotnički na vsaki 

stranici so vedno dovolj majhni, da se ne dotikajo drug drugega. Vsaka 

transformacija doda nekaj malega ploščine, vendar ostane celotna ploščina končna in 

pravzaprav veliko večja od prvotnega trikotnika. Če bi prvotnemu trikotniku orisali 

krog, Kochova krivulja ne bi nikoli pokukala iz njega« (Ibid., 102). S to krivuljo 

lahko razloţimo, kako nastane neskončna dolţina na končnem prostoru ali, povedano 

v filozofskem jeziku, ki se izogne protislovju med končnostjo in neskončnostjo: 

krivulja ponazarja večno spremenljivost singularnih končnosti. Poleg omenjenih 

lastnosti pa ima krivulja še zelo pomembno značilnost rekurzivne samopodobnosti, 

ki pa se ne nanaša na strukturno ali formalno samopodobnost. Kar pomeni, da se 

ponovi urejenost – način njenega urejanja ali način njenega spreminjanja, ne pa sama 

njena ureditev, ki se izraţa kot forma ali struktura. V kaotični urejenosti se ponavlja 

pogoj diferenciacije, ki določa skrajno mejo ali limito spremenljivosti neke sestave. 

Ponavlja se zmoţnost ustvarjanja razlik, ki z vsako ponovitvijo ustvari razliko v sebi. 

Ta večno spreminjajoča se forma spremenljivosti se ponavlja v vseh merilih in v 

vseh časih. »Matematika je dokazala, da bi v vsakem, še tako majhnem delu, ki bi ga 

povečali z računalniškim mikroskopom, videli nove molekule, ki bi vse bile podobne 

glavnemu delu, a mu vendarle ne bi bile povsem enake. Vsako novo molekulo 

obdajajo spirale in zublji, v teh pa spet odkrijemo nove, še manjše molekule, vedno 

podobne, nikoli identične« (Ibid., 215). 

Fraktalna urejenost ni omejena samo na geometrijske vzorce, ampak opisuje tudi 

procese. Samopodobnost načinov njihovega urejanja je univerzalna. Lahko jo 

prepoznamo v ekonomskih in političnih procesih, v naravnih pojavih ali v delovanjih 

človeškega telesa in njegove duševnosti. Gre za urejenost, ki jo ponazarjajo kapljice, 

v katerih je vsebovana urejenost celotnega morja, v celovitosti morja pa je vsebovana 

urejenost vsake izmed kapljic. »Mikroskopi in teleskopi so poskrbeli, da so te 

podobe postale del vsakdanje izkušnje« (Ibid., 116). Ko govorimo o urejenosti, se 

tudi v tem primeru ne nanašamo na določeno ureditev, ne mislimo identične 

ponovljivosti forme, merila ali strukture urejenosti, ampak ponovljivost načina 

urejanja ali pogojev diferenciacije. Da bi se zmoţnost spremenljivosti sploh lahko 

ponovila, pa mora zadostiti določenim pogojem – imeti mora lastnosti atraktorja.  
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Zaradi vsepreţemajoče ponovljivosti pogojev diferenciacije, ni v kaotični urejenosti 

nič slučajnega, prav tako pa tudi ničesar, kar bi bilo podvrţeno nujnosti, kajti nič se 

ne ponovi na identičen način. Gre za vrsto določenosti, ki je povsem nepredvidljiva. 

Urejenost gibanja kaotičnega sistema je določena oziroma pogojena z virtualnimi 

atraktorji, ki dolgoročno vplivajo na sistem tako, da način razporejanja po prostoru 

ali ritmiko gibanja v času povrnejo v optimalno stanje stabilnosti, kjer je energija 

sestave najmanjša. Vse se nepredvidljivo spreminja in vse hkrati teţi k tistemu, kar je 

v sistemu atraktor. Vsaka povrnitev k njemu pomeni ponovitev, ki ni identična, 

vendar kljub temu sestavo postavi v stanje urejenosti, ki je v nekem trenutku najbolj 

uravnovešena, ne glede na vse njene vmesne odklone od stabilnosti, ki jih povzročajo 

notranji ali zunanji dejavniki.  

Atraktor je prag diferenciacije neke sestave oziroma skrajni rob njene 

spremenljivosti. Prag v tem primeru nima vloge meje ali črte, ki ločuje notranje od 

zunanjega, ampak vlogo limite, ki jo ustvari način njenega urejanja. Atraktor deluje 

kot privlačen magnet s svojem poljem vpliva, ki zaobjema nek diferencialen pogoj 

ali zmoţnost ustvarjanja razlik. Vsak delec (enota/dogodek) lahko pripada več 

različnim atraktorjem in vsak atraktor je sestavljen mnogoterih večno spreminjajočih 

se delcev (enot/dogodkov). Pomembna je tranzicija oziroma prehod med enim ali 

drugim atraktorjem, ki zaobjema kritične trenutke transformacije ali odločanja. To 

prehajanje preko fraktalnih pragov lahko opišemo kot neko problemsko polje, ki 

ustvarja probleme – dogodke, ali kot primarno diferencialno pogojenost, ki pogojuje 

prehode med različnimi fraktali – atraktorji.  

Deleuze in Guattari tovrstno urejenost kaosa, ki vedno nastaja nekje vmes, med 

različnimi atraktorji, opisujeta z vidika ritmične urejenosti, pri čemer atraktorje 

ponazorita s pojmom miljeja. Vsak milje predstavlja nihanje v nekem časovno-

prostorskem obsegu, določenim s ponavljanjem neke komponente, ki ustvarja 

njegovo kodo. Ţiva bitja nenehno prehajajo iz enega miljeja v drugega, hkrati pa tudi 

miljeji prehajajo eden v drugega in neprestano komunicirajo. Način prehajanja med 

njimi deluje v ritmu kaosa, ki obstaja v vmesnem prostoru. »Med nočjo in dnevom, 

med tem, kar je konstruirano, in tem, kar naravno poganja, med mutacijami iz 

neorganskega v organsko, iz rastline k ţivali, iz ţivali k človeštvu, ne da bi te serije 

napredovale […] V tem med-tem kaos postaja ritem, ne neizogibno, ampak ima 

moţnost to postati. Kaos ni nasprotje ritmu, ampak predvsem milje vseh miljejev« 

(Deleuze, Guattari 1980, 385). 
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Ritem je utrip ţivljenja, ki ga ne smemo zamenjavati z metričnim ponavljanjem 

istega vzorca ali intervala. Ritem se vedno pojavlja v prehodih različnih metričnih 

miljejev, kjer iz enega postaja drugi, v njihovem minevanju in porajanju. Zato »ritem 

ni nikoli na istem planu kot to, kar je ritmično« (Ibid., 385). Metrika in ritem 

nakazujeta na dva različna načina ponavljanja, kot ju opisuje Deleuze v svoji Razliki 

in ponavljanju (Deleuze 2011d, 64–65). Vsako ponavljanje predpostavlja svojstveno 

diferencialno pogojenost oziroma način njenega spreminjanja. Na eni strani 

govorimo o ţivljenju in o njegovi ritmiki nenehnega spreminjanja in postajanja, po 

drugi strani pa govorimo o enako-mernem ponavljanju – o spreminjanju, ki je 

podrejeno nekemu splošnemu merilu, po katerem se ravna vse spreminjanje. 

Metrično ponavljanje je zgolj eden izmed moţnih modusov ritmičnega ponavljanja. 

V prvem primeru govorimo o pravilni delitvi časa in istočasni vrnitvi identičnih 

elementov, v drugem primeru pa o točkah intenzivnosti in privilegiranih trenutkih, ki 

privlačijo vse ostale točke okrog sebe. V prvem primeru se nanašamo na eksplicitno 

in v drugem primeru na implicitno urejenost. Deleuze ponazori obe urejenosti na 

primeru govorice oziroma na dveh različnih načinih ponavljanja iste besede: »[…] 

bodisi beseda, ki je pojmovana v dveh smislih, zagotovi neko paradoksno podobnost 

ali paradoksno identiteto med tema smisloma. Ali pa je pojmovana v enem samem 

smislu in s privlačno silo deluje na svoje sosede, jim posreduje izredno gravitacijo, 

dokler ena od teh sosednjih besed ne stopi na njeno mesto in sama postane središče 

ponavljanja« (Ibid., 65). Privlačna beseda ponazarja atraktor, ki ureja ritmiko 

kaotičnega gibanja na primeru govorice.  

1.1.3 (Sub)kvantna urejenost 

V prejšnjem poglavju smo spoznali implicitno urejenost imanence ţivljenja oziroma 

primarne diferencialne pogojenosti z vidika teorije kaosa, v nadaljevanju pa jo bomo 

pojasnili z vidika kvantne teorije. V ta namen bomo izpostavili glavne ugotovitve 

fizika Davida Bohma, ki je univerzalnost materije in zavesti razlagal s kvantno 

fiziko. Ena izmed njegovih osnovnih tez je, da je na (sub)kvantnem nivoju primarne 

diferencialne pogojenosti zavedajoči se subjekt in objekt zavesti nemogoče misliti 

ločeno. Namesto tega predpostavlja univerzalno, neločljivo, vseprisotno zavest, ki 
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vsebuje tako vse, kar je zavedajoče, kot vse, česar se zavedamo. »Da bi se lahko 

soočili s pričujočim izzivom, moramo v našem pojmovanju kozmologije in splošne 

narave realnosti pustiti prostor za konsistentno razlago zavesti. In obratno, naši pojmi 

zavesti morajo sami po sebi dopuščati moţnost za razumevanje tega, kaj pomeni, da 

je njihova vsebina 'celovita realnost'« (Bohm 1980, XII). Kvantna fizika 

predpostavlja neločljivo celovitost univerzuma, hkrati pa tudi to, da ne obstajajo 

elementarni, najmanjši delci, ki bi imeli funkcijo njegovih osnovnih in 

nespremenljivih gradnikov. Zato te posamezne delce ali elemente razlaga kot valove, 

ki se diskontinuirano gibajo, pri čemer ne obstajajo zakoni, po katerih bi se natančno 

uravnavala njihova gibanja. Edino zagotovilo so lahko zgolj statistična 

predvidevanja, narejena na velikih vzorcih in z velikim številom ponovitev. Njihova 

urejenost je tako popolnoma nedoločena. 

Kvantna teorija je namreč na področju fizike ustvarila novo pojmovanje urejenosti, 

ki tako kot v teoriji kaosa predpostavlja stopnje urejenosti, same urejenosti pa ne 

povezuje s predvidljivostjo. Temeljna pojma, na katerih je osnovana, sta nelokalnost 

in celovitost. »Kar pomeni, da so delci lahko medsebojno močno povezani tudi 

takrat, ko se razdruţijo in to se manifestira na način, po katerem celote ne moremo 

zreducirati na termine njenih konstitutivnih delov« (Bohm, Hilley 1998, 7). 

Implicitna urejenost celovitosti je veliko več, kot samo prostorska ali strukturna 

relacija med posameznimi deli. S tem vidikom kvantna fizika preseţe tako 

mehanicistično kot organizacijsko razlago urejenosti sestav, pri katerih so relacije 

med deli ţe vnaprej določene. »Tako ima koncept celote samo sekundarni pomen, v 

smislu, da je samo določen način opazovanja, ki z vidikom celote zaobjame to, kar je 

v realnosti vedenje delov. V naši interpretaciji kvantne teorije pa vidimo, da je 

interakcija med deli določena z nečim, česar ne moremo opisati samo v smislu delov 

in njihovega ţe prej določenega medsebojnega razmerja. Prej je ta odvisna od več-

telesne valovne funkcije (za katero po običajni interpretaciji pravijo, da določa 

kvantno stanje sistema). Več-telesna valovna funkcija nastaja po Schrödingerjevi 

enačbi. Tovrsten dinamičen pomen, ki se neposredno nanaša na celoten sistem, igra 

ključno vlogo v teoriji. Poudarjamo, da je to najbolj temeljni nov vidik kvantne 

teorije« (Ibid., 62–63). 

Vse do kopernikanske revolucije se je namreč red povezovalo z organizacijo oziroma 

z organizmom, v katerem ima vsaka stvar svoje mesto in svojo vlogo v razmerju do 

predpostavljene sestave celote. Merilo urejenosti je bila stopnja pribliţevanja 
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cikličnemu idealu planetarnih sfer in njihovemu periodičnemu gibanju. Epicikli so 

tako predstavljali neko nad-kodirajočo predstavo, kajti kljub temu, da nič v naravi ne 

kroţi po idealni matematični kroţnici in ne glede na to, da gibanje planetov nenehno 

odstopa od geometrične predvidljivosti, je človeštvo tovrstno predstavo urejenosti 

projiciralo na celoten kozmos. Po kopernikanski revoluciji pa se razlike v urejenosti 

ni več razlagalo na podlagi nasprotja med domnevno popolno predvidljivimi 

nebesnimi gibanji in nepopolno zemeljsko nepredvidljivostjo, ampak glede na medij, 

po katerem se gibajo osnovni elementarni delci materije. Ta medij je bodisi vakuum, 

skozi katerega se brez upora giba nebesna materija, bodisi viskoznost, skozi katero se 

s trenjem giba vse, kar je zemeljsko. Univerzum je sestavljen iz ločenih in 

samostojnih delov, ki so sicer povezani, vendar ne glede na celoto predpostavljenega 

organizma. Celotne sestave se namreč ni več razumelo kot organizem, ampak kot 

mehanizem, njena osnovna urejenost pa se je iz kroţenja spremenila v koordinatni 

sistem. Z uporabo koordinat se je začelo opisovati univerzalno urejenost narave, 

samo urejenost pa se je razlagalo z razmerji, ki niso nujno kavzalna, ampak prej 

nakazujejo na preslikavo idejne ali konceptualne urejenosti v območje dejanskosti.  

Novo razumevanje urejenosti je namreč predpostavljalo novo pojmovanje razlike, ki 

vključuje razlikovanje glede na pozicijo objekta v zaporednih časovnih obdobjih in 

podobnosti med razmerji, ki jih je moţno zaslediti v teh razlikah. »Domneva se, da je 

tu seme ali jedro splošnega načina dojemanja urejenosti, i. e. pozornost namenjati 

podobnim razlikam in različnim podobnostim« (Bohm 1980, 147). To novo 

razumevanje je najlaţje razloţiti z geometrično krivuljo, ki jo prikaţemo z 

zaporednimi segmenti ravnih linij enake dolţine (Ibid., 148–149). Vsak red krivulje 

implicira svojo zmoţnost ustvarjanja razlik. Krivulja prvega reda je ravna črta, v 

kateri imajo vsi segmenti enako smer. Edina razlika, ki jo je ta krivulja zmoţna 

ustvariti, je razlika v poziciji segmentov. Hkrati pa lahko opazimo podobnost 

razmerij med temi razlikami: razlika med pozicijo prvega segmenta v razmerju 

drugega segmenta, je enaka razliki v poziciji drugega segmenta v razmerju do 

tretjega segmenta in tako v neskončnost. Krivulja drugega reda je krog, v katerem je 

razlika tako med pozicijami segmentov, kot v njihovi smeri. Ta krivulja je zmoţna 

ustvariti dve razliki, vendar ne glede na to, je razmerje med razlikami še vedno 

enako, tako kot v prejšnjem primeru: razlika v poziciji in smeri prvega segmenta v 

razmerju do drugega segmenta, je enaka razliki v poziciji in smeri drugega segmenta 

v razmerju do tretjega segmenta in tako v neskončnost. Krivulja tretjega reda je 
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spirala, ki ustvarja razliko v poziciji, smeri in kotu, ki zavije v tretjo dimenzijo. Ta 

krivulja je tako zmoţna ustvariti tri razlike, vendar je tudi tu razmerje med razlikami 

enako kot v obeh prejšnjih primerih: razlika v poziciji, smeri in kotu prvega 

segmenta v razmerju do drugega segmenta, je enaka razliki v poziciji, smeri in kotu 

drugega segmenta v razmerju do tretjega segmenta in tako v neskončnost.  

Vse tri krivulje opisujejo prvo stopnjo razlike, kajti v vseh treh primerih je razmerje 

med razlikami enako. Obstajajo pa tudi krivulje, pri katerih se razmerje med 

razlikami razlikuje. Tako imamo različna razmerja med razlikami. Te krivulje 

opisujejo drugo stopnjo razlik, kajti razmerja med razlikami so si različna, hkrati pa 

lahko opazimo podobnost razlik v razmerjih med razlikami, tako kot v prejšnjem 

primeru, le da tu govorimo o drugi stopnji podobnosti razlik: razlika v razmerju med 

razlikami prvega segmenta v razmerju do drugega segmenta, je enaka razliki v 

razmerju med razlikami drugega segmenta v razmerju do tretjega segmenta in tako v 

neskončnost. 

Te stopnje razlik, ki implicirajo različne razlike in podobnosti med razlikami, se 

lahko nadaljujejo v neskončnost. Tem višja je njihova stopnja razlik, višja je njihova 

stopnja urejenosti. Krivulje, ki doseţejo zelo visoko stopnjo razlik, se imenujejo 

»naključne« krivulje, kajti ne določa jih nobeno končno število postopkov. »Ne glede 

na to, bi jih bilo neprimerno označiti kot neurejene – i. e. brez vsakršne urejenosti. 

Prej jim lahko pripišemo določen način urejenosti z zelo visoko stopnjo« (Ibid., 149). 

Bohm na tem mestu tako ponovno opozarja, da urejenosti ne smemo zamenjevati s 

predvidljivostjo. Predvidljivost je namreč lastnost določene vrste urejenosti, kjer 

zgolj minimalno zaporedje korakov nekega postopka določa celotno urejenost, tako 

kot pri krivuljah z nizko stopnjo zmoţnosti ustvarjanja razlik. Predvidljivost je tako 

lastnost nizke stopnje urejenosti. Pri visoki stopnji urejenosti pa nobenega dela neke 

sestave ne moremo predvideti iz katerega koli drugega dela. 

Koncept hierarhične stopenjske urejenosti, ki smo ga pravkar spoznali, pa 

predpostavlja merilo, ki se vzpostavi na podlagi meje. Vsaka stopnja urejenosti ima 

namreč svojo mejo, kjer se konča in od katere se zvezno nadaljuje druga stopnja 

urejenosti. Včasih se je namreč merilo urejenosti povezovalo izključno z mejo in 

tako je prava mera dejansko pomenila pravo mejo. Vse je moralo imeti svojo pravo 

mero in kar je prestopilo pragove te mere, se je obravnavalo kot problem. Prava 

mera, ki v sebi implicira omejevanje oziroma postavljanje mej, je predstavljala tudi 

merilo urejenosti medsebojnih odnosov in kriterij moralnega razsojanja. Aristotel je 
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vprašanju prave mere na primer posvetil celotno Etiko. Zanj je prava mera srednja 

mera, ki predstavlja sredino med mejama, ki ju zarišeta dve skrajnosti. »Vrlina je 

potemtakem zadrţanje, ki omogoča pravilno odločitev in ki se ravna po sredini glede 

na nas, sredini, ki jo opredeljuje zdrava pamet, kar pomeni, da jo določimo tako, kot 

bi jo določil pameten človek; in sicer je to sredina med dvema slabostma, katerih ena 

je v pretiravanju, druga v pomanjkanju. Medtem ko slabost v strasteh in dejanjih 

zaostaja za pravo mero ali pa jo prekorači, obstoji vrlina v tem, da najde srednjo pot 

in se zanjo odloči« (Aristoteles 2002, 85). V Fiziki opredeli mejo kot določujoči 

pogoj samega prostora, kajti ni prostor tisti, ki bi implicitno vseboval mejo, ampak 

šele meja implicira prostor (Aristoteles 2004, 203–204). V Metafiziki pa mejo 

opredeli kot določujočo lastnost počela, kot »[…] tisto prvo, izven katerega ni 

mogoče najti ničesar, kakor tudi tisto prvo, znotraj katerega je vse […] Potemtakem 

je razvidno, da se na prav toliko načinov, na kolikor se izreka počelo, izreka tudi 

meja, in celo na več načinov: počelo je namreč neka meja, vsaka meja pa ni počelo« 

(Aristoteles 1999, 133). Ne samo merilo urejenosti, ampak celo samo počelo oziroma 

arche (άρχή), kot »[…] prvo, od koder nekaj ali je ali nastaja ali se spoznava […]« 

(Ibid., 106), je implicitno določeno z mejo. Merilo je sicer izraţeno z razmerjem, 

vendar pa je šele drugotnega pomena glede na mejo.
3
  

Sčasoma je meja izgubila primarno vlogo merila urejenosti, kajti v tej vlogi jo je 

zamenjala dinamična struktura. Kljub temu, da meja ni predstavljala več prvotnega 

merila, pa je bila še vedno implicitno vsebovana v novem merilu, kajti strukturna 

analiza ustvarja razmejene in ločene delce, ki so bodisi majhna nespremenljiva telesa 

bodisi ne-ekstenzivne enote. Zakoni fizike pojasnjujejo razmerja med njihovimi 

gibanji, tako, da gibanje enega delca postavljajo v razmerje do celotne strukture. Ti 

zakoni pa so povsem deterministični, kajti edine samodejne lastnosti urejenosti 

strukture so začetne pozicije in hitrosti njenih delov.  

Z odkritjem Brownovega gibanja pa se je v spoznavno polje fizike uvedlo koncept 

urejenosti neomejene stopnje, kar pomeni, da merila urejenosti ni več predstavljal niz 

zaporednih postopkov, ampak način spreminjanja, kot smo ga nekaj odstavkov višje 

                                                 
3
 V šesti knjigi Fizike Aristotel implicitno vsebovanost meje razloţi z deljivostjo vsega, kar se 

spreminja. Izhaja namreč iz teze, da obstajajo spremenljiva in nespremenljiva gibanja. Da bi lahko 

utemeljil njihovo razliko, je moral predpostaviti, da je spremenljivo omejeno z nespremenljivim 

začetkom in koncem, ki obstajata kot dela spreminjanja. »Nadalje mora biti deljivo vse, kar se 

spreminja. Kajti vsaka sprememba je iz nečesa v nekaj, in ko je stvar na cilju svojega spreminjanja, se 

ne spreminja več in tudi, ko je tako sama v sebi kot v svojih delih na začetni poziciji svojega 

spreminjanja, se ne spreminja (kajti to, kar je v celoti ali v svojih delih na nespremenljivih poloţajih, 

ni v stanju spreminjanja) […]« (Aristoteles 2001, 323). 
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opisali pri krivuljah z zelo visoko stopnjo urejenosti. Še bolj pa je prevladujoče 

merilo urejenosti pretresla teorija relativnosti s tem, ko je začela razmišljati o 

svetlobi kot o gibanju, ki ga ne moremo obravnavati kot objekt, kajti njeni hitrosti se 

ne moremo nikoli pribliţati (s svetlobno hitrostjo bi namreč elektromagnetno polje, 

ki drţi atome skupaj, pustili za sabo, materija pa bi tako povsem razpadla). Hitrost 

svetlobe tako ni hitrost objekta, ampak prenašanje signala med posameznimi 

dogodki. Signal je način komunikacije, ki hkrati označuje in ima pomen. S tem 

novim merilom urejenosti pa se je ustvaril tudi nov vidik strukture. Prav zato je 

fizika v svojo teorijo vpeljala koncepte dogodkov in procesov, ki so kot vzorci 

gibanja nadomestili ločene in utrjene objekte. Kot spoznavno izhodišče oziroma kot 

prvina ji je začelo sluţiti kontinuirano neločljivo univerzalno polje. »Delci se tako 

obravnavajo kot določene abstrakcije celotnega polja, ki se nanašajo na zelo 

intenzivne regije (imenovane singularnosti)« (Bohm 1980, 158). Ko razdalja od 

singularnosti narašča, intenzivnost polja postaja vedno bolj šibka, dokler se ne zlije s 

poljem drugih singularnosti. Pojav prehajanja je za določeno optiko povsem 

nepredstavljiv, kajti nikjer ne obstaja meja, ki bi razločevala to, kar je v prehajanju. 

»Navsezadnje, ko se soočita dva impulza, se originalne delcem podobne forme tako 

spremenijo, da ni niti najmanjše podobnosti s strukturo, ki je vsebovala ta dva delca« 

(Ibid., 220–221). Teorija, ki je svet razdeljevala na ločene nespremenljive delce, ki 

so med seboj v določenem razmerju, je povsem izgubila svoj predhodni pomen 

relevantnosti.  

Kvantna teorija je ustvarila še radikalnejšo spremembo v načinu povezave urejenosti 

in merila. Njeno temeljno spoznavno izhodišče je, da materija deluje kot valovanje in 

hkrati kot sestava delcev, osnovne lastnosti materije pa so potenciali. Svoje temeljne 

zakone izraţa s pomočjo valovne funkcije. Valovna funkcija ni neposredno povezana 

z aktualnimi lastnostmi posameznega objekta, dogodka ali procesa, ampak opisuje 

potencialnosti posamezne fizične situacije. Tako podaja merilo verjetnosti za 

aktualizacijo nekega potenciala. Kvantna fizika je s tem ustvarila temeljno razliko v 

spoznavnem izhodišču fizike. Klasična fizika namreč nikoli ni dajala tako velike 

pozornosti potencialom, kajti zanimale so jo predvsem aktualnosti. »V klasični fiziki 

se predpostavlja, da so v določeni fizični situaciji relevantna zgolj aktualna stanja 

sistema in da lahko o verjetnosti govorimo zgolj v kolikor smo nepoučeni o 

aktualnem stanju ali v kolikor si predstavljamo povprečje skupka aktualnih stanj, 

porazdeljenih v sklopu pogojev. V kvantni teoriji pa nima nobenega pomena, da 
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razpravljamo o aktualnih stanjih sistema neodvisno od celotnega niza 

eksperimentalnih pogojev, ki so bistveni za aktualizacijo tega stanja« (Ibid., 163). 

Nobena opazovana valovna funkcija ne more biti določena, ne da bi hkrati upoštevali 

tudi njene lastne funkcije oziroma funkcije vseh dejavnikov, ki imajo pomen v 

določenem problemskem polju.  

Gibanje kvantnih fluktuacij je diskontinuirano, kajti elektron potuje iz enega stanja v 

drugo s kvantnimi skoki, ne da bi med tem prešel v vmesna stanja. Sestavljeno je iz 

neločljivih kvantov, katerih razmerje je povsem nelokalizirano – neodvisno od 

pozicije oziroma od mesta v strukturi. Ker se nenehno spreminjajo, so zakoni, ki jih 

uravnavajo, nedeterminirani in nepredvidljivi. V tem se kvantna teorija razlikuje od 

teorije relativnosti, ki odnose razlaga s signali, kajti signali so objekti analize 

(izločitve), medtem, ko so kvantni delci neločljivi. V teoriji relativnosti je gibanje 

kontinuirano, vzročno determinirano in jasno določeno. Kvantna teorija pa 

kontinuiteto postavlja pod vprašaj, vendar ne na račun tega, da bi se odpovedala 

urejenosti: »Namesto tega potrebujemo nov princip urejenosti, povezave in strukture, 

ki bi nadomestil to, kar je zastopano s klasičnimi idejami zveznosti […]« (Bohm 

1966, 256). To pa zato, ker nobenega delca ne moremo obravnavati ločeno od 

pogojev opazovanja ali eksperimentiranja in nobenega objekta od opazujočega 

subjekta. Pri tem je pomembno poudariti, da je neločljivost med opazujočim in 

opazovanim upoštevana zgolj na aktualni ravni. Na nivoju virtualne potencialnosti pa 

vsaka valovna funkcija obstaja kot avtonomno ločeni delec. To pomeni, da lahko o 

avtonomiji ločenih delcev govorimo zgolj preden so opazovani oziroma preden 

postanejo objekt. Kajti šele takrat, ko med njimi opazimo neko urejenost, jih 

ustvarimo kot dejstva (kot objekte, dogodke ali procese), hkrati pa tudi s tem, ko jih 

opazujemo kot dejstva, ţe impliciramo neko urejenost. V tem smislu nas kvantna 

teorija opozarja, »[…] da nima smisla ločevati opazovanega dejstva (vključujoč 

instrumente, ki jih uporabljamo za opazovanje) od teoretičnih pojmov urejenosti, ki 

pomagajo 'izoblikovati' to dejstvo« (Bohm 1980, 181). Tako dejstva kot teorija, na 

podlagi katerih lahko govorimo o njihovi urejenosti, so zgolj različni vidiki ene 

celovitosti. »To pomeni, da ne poskušamo vedno siliti teorije, naj se ujema z dejstvi, 

ki bi lahko bila primerna za trenutno splošno sprejeto ureditev opisovanja, ampak, da 

smo, ko je potrebno, tudi pripravljeni upoštevati spremembe pri tem, kar razumemo 

kot dejstva, kar bi bil pogoj za asimilacijo teh dejstev v nove teoretične pojme 

ureditve« (Ibid., 181–182). Kvantna teorija tako opozarja, da je potrebno upoštevati 
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nove ureditve dejstev – dejstev o načinu povezanosti opazovanja, teoretičnega 

razumevanja in instrumentalizacije.  

V skladu s to perspektivo si je bilo potrebno izmisliti nov instrument, s katerim bi 

bilo moţno opazovati nedeljivo celoto, ne da bi hkrati s pogledom ustvarjali ločene 

podobe tega, kar opazujemo. Ko je v fiziki namreč prevladovala mehanicistična 

teorija, se je kot instrument opazovanja uporabljala leča, ki analitično razgradi celoto 

na posamezne ločene delce. Njeno delovanje povsem potrjuje mehanicistično 

razlago, saj omogoča natančno sovpadanje razmerij med točkami objekta s točkami 

podobe. Naprava, s katero opazujemo kvantno gibanje, pa se imenuje hologram (gr. 

όλος – hólos – cel, celovit, celota in γραφή – grafē – zapisati), instrument, ki beleţi 

celoto. Zanj je značilno, da ustvarja fotografski zapis interferenčnih vzorcev 

svetlobe, ki se odbijajo od objekta. Vsak del zapisa vsebuje informacijo celotnega 

opazovanega objekta, zato tu ne moremo govoriti o sovpadanju razmerij med 

točkami objekta in podobe. Urejenost, struktura in forma objekta so namreč 

vsebovane v katerem koli območju fotografskega zapisa. Ko se osvetli en del zapisa, 

se razkrije podoba celotnega objekta. Hologram je tako instrument, ki opisuje 

kompleksno gibanje elekromagnetnih polj v obliki svetlobnih valov, ki so prisotni 

povsod v univerzumu. Kvantna teorija tako predstavlja nov način opazovanja 

urejenosti. Gibanje svetlobe v vsakem segmentu neke sestave implicitno vsebuje vse 

moţne načine urejenosti celotne sestave. Ta imanentno vsebovana sestava se ne 

razširja zgolj skozi celotni univerzum, ampak je v njej vsebovana tudi vsa preteklost 

z implikacijo vse prihodnosti. Gre torej za novo ureditev, ki se ne nanaša več na 

relacije med objekti ali med različnimi strukturnimi serijami. »Namesto tega je 

celostna ureditev implicitno vsebovana v vsakem območju prostora in časa« (Ibid., 

188). 

Beseda implicitno pomeni vse, kar je vsebovano, kar je vključeno znotraj, kar je 

zavito in se upogiba navznoter. Kriterij implicitne urejenosti ponazarja koncept gube 

– pojem spremenljive ukrivljenosti, ki je zamenjal nespremenljivo, zvezno, 

predvidljivo in omejeno ukrivljenost kroţnice. Konceptu gube je Deleuze posvetil 

celotno knjigo: »Problem ni v tem, kako zaključiti gubo, ampak kako jo nadaljevati, 

kako naj gre skozi strop, jo potegniti v neskončnost. Kajti guba ne učinkuje samo na 

vse materiale, ki tako postanejo materiali izraza, sledeč različnim lestvicam, 

hitrostim in vektorjem (gore in vode, papirji, blago, ţiva tkiva, moţgani), ampak 

določi in pokaţe Formo, iz nje naredi formo izraza, Gestaltung, genetski element ali 
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neskončno linijo prevoja, krivuljo z eno samo spremenljivko. […] neskončna guba 

loči ali poteka med materijo in dušo, fasado in zaprto sobo, med zunanjim in 

notranjim. Točka prevoja je namreč virtualnost, ki se nenehno diferencira: aktualizira 

se v duši, realizira pa se v materiji […]« (Deleuze 2009, 60). Obstajajo različne 

implicitne urejenosti oziroma upogibanja, katerih razlike se razvijejo, ko so 

eksplicitno izraţene. Gre torej za bistveno razliko med implicitno in eksplicitno 

urejenostjo, pri čemer se primaren pomen daje implicitni in šele sekundarni pomen 

eksplicitni urejenosti kartezijanskih koordinat, ki kot izhodišče predpostavljajo 

(iz)ločene dele ali (do)ločene pozicije med njimi.  

1.1.4 Implicitna in eksplicitna urejenost  

Ne glede na to, da je celovitost univerzuma neločljiva, je sestavljena iz razlikujočih 

se delcev. Ti delci niso enaki, ampak se spreminjajo z vsako medsebojno povezavo, 

ki so jo zmoţni vzpostaviti. Njihova urejenost je implicitna – vsebovana, ovita, 

zavita, zaobjeta ali zaobseţena (enfold), kar pomeni, da potencialno vsebuje vse 

njene zmoţnosti ustvarjanja razlik, zaobjema skrajno mejo njene sprejemljivosti in 

pogojuje način njenega ponavljanja. Hkrati implicira tudi na to, da so v vseh načinih 

urejanja oziroma v vseh zmoţnostih spreminjanja neke sestave potencialno 

vsebovani vsi načini urejanja in vse zmoţnosti spreminjanja celotnega univerzuma. 

Ta novi vidik se povsem razlikuje od klasične fizikalne teorije, ki predpostavlja zgolj 

eksplicitno urejenost, kjer so stvari razvite, razgrnjene, razprostrte ali razkrite 

(unfolded), v smislu, da vsaka stvar ali sestava obstaja zgolj v določenem območju 

prostora in časa, ali zunaj tega območja, če pripada drugim stvarem ali drugim 

ureditvam. Eksplicitno urejenost, za katero je značilno, da predpostavlja 

nespremenljive in ločene elemente, lahko razumemo kot način implicitne urejenosti. 

»Naš predlog, da bi začeli z implicitno urejenostjo kot temeljno, pomeni, da mora 

biti vse, kar je prvotno, neodvisno obstoječe in univerzalno izraţeno s termini 

implicitne urejenosti. Predlagamo, da je implicitna urejenost avtonomno aktivna, 

medtem ko, kot je bilo prikazano pred tem, eksplicitna urejenost izhaja iz zakona 

implicitne urejenosti kot sekundarna, izpeljana in primerna samo v določenih 

omejenih kontekstih« (Bohm 1980, 235). 
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Ovita in razvijajoča se urejenost nista zunanji ali zaporedni, ampak hkrati prehajata 

ena v drugo. To nenehno in vsepreţemajoče gibanje ovijanja in razvijanja v 

univerzumu se imenuje hologibanje. Lahko je hkrati implicitno ali eksplicitno 

urejeno, pri čemer je v implicitni urejenosti vsebovana vsa urejenost, ki ne more biti 

eksplicitna v nekem trenutku. Ne glede na razliko v njuni manifestaciji, v obeh 

primerih govorimo o realnih urejenostih, le da je ena izmed njiju utemeljujoča, druga 

pa obstaja kot njen način. Ali, povedano z drugimi besedami, odnosi, ki konstituirajo 

temeljne zakone, so implicitno vsebovani. Manifestni svet je oprijemljiv in otipljiv 

svet, implicitni red (holonomija) pa ima svoje temelje v hologibanju, ki ni spoznatno 

v vsej svoji celovitosti. To pomeni, da ga ne moremo s čuti doţiveti kot nekaj 

oprijemljivega. Holonomija je utemeljujoča urejenost, ki je implicitno vsebovana v 

vseh zmoţnostih urejanja, kot potencial vsega, kar se lahko manifestira.  

Vsak delec moramo tako razumeti skozi celoto vsebovanih sestav in njihovih 

ureditev. V vsakem trenutku je lahko eden izmed njih razvit in lokaliziran, vendar v 

drugem trenutku spet zgolj samo vsebovan, saj ga nadomesti razvitje drugega. Pojem 

zveznosti je v tej perspektivi nadomeščen z zelo hitrimi preskoki med različnimi 

ekstenzivnimi urejenostmi ali formami, ki jih te porajajo. »Seveda je v temelju delec 

zgolj abstrakcija, ki se manifestira našim čutom. To kar je, je celovitost sestav vseh 

prisotnih, skupaj v urejenih serijah zavijanja in odvijanja, ki se v principu mešajo in 

prodirajo ena v drugo po vsem prostoru« (Ibid., 233). Tako razviti delci se lahko 

gibajo neodvisno ali pa so medsebojno povezani v različne sestave.  

Nezvezno hologibanje vsebuje vakuum, ki ni ne prazen prostor ne eter, ampak 

prostranost energije. Moţna energetska stanja kvantnega polja so diskretna ali 

kvantizirana. Ta stanja so valovne indukcije, ki se razširjajo po določenem območju. 

Diskretni kvant energije je sorazmeren z njegovo frekvenco in zato deluje kot delec 

(ali foton, v kolikor govorimo o kvantih elektromagnetnega valovanja ali 

mehanskega nihanja). V kolikor obravnavamo elektromagnetno polje v vakuumu, 

ugotovimo, da ima vsak tak valovni delec svojo spodnjo mejo energije, pod katero ne 

more iti, četudi njegova frekvenca pade pod minimum. Če zaobjamemo vse valovne 

delce v določenem območju, je rezultat minimalne vsebovane energije neskončen, 

saj je prisotnih neskončno valovnih dolţin. Obstaja tudi najkrajša valovna dolţina, ki 

odgovarja spodnji energetski meji prostora (do katere še lahko govorimo o prostoru). 

»Če izračunamo količino energije v enem kubičnem centimetru z najmanjšo moţno 

valovno dolţino, se izkaţe, da je daleč onstran celotne energije materije v poznanem 



 40 

univerzumu. Ta predlog nakazuje na to, da vsebuje vse, kar imenujemo prostor, 

ogromno osnovo energije in da je materija, kot jo poznamo, majhna 'kvantizirana' 

valovna indukcija na vrhu te osnove, kot rahlo valovanje na širokem morju […] 

Poleg tega lahko to široko polje energije igra pomembno vlogo pri razumevanju 

celotnega kozmosa« (Ibid., 242). Prostor, ki je popolnoma izpolnjen z energijo – 

plenum, je osnova vsega, kar biva. Tega plenuma ne moremo razumeti skozi 

materialni medij, kot je eter, ki zaobjema samo tridimenzionalni prostor. Lahko pa ga 

razloţimo kot hologibanje, v katerem je prostrana energija z multidimenzionalno 

implicitno urejenostjo, v primerjavi s katero je celotna materija zelo majhen vzorec 

njene pojavnosti. 

Ta vseprisotnost ovijajočega in razvijajočega se gibanja energije in materije, se 

imenuje ţivljenje. »Lahko bi rekli, da je ţivljenje vsebovano v celovitosti in da je 

celo takrat, ko ni manifestirano, nekako 'implicitno' vsebovano v vsem, kar 

imenujemo stanje, v katerem ni ţivljenja« (Ibid., 246). Neţivost materije tako 

pomeni, da ţivljenje ni eksplicitno manifestirano, ampak je zgolj implicitno 

vsebovano, tako kot je zavito v skupku atomov, iz katerih bo zrasla rastlina. »To 

pomeni, da je neţiva materija sekundarna, izpeljana in posamezna abstrakcija 

hologibanja (tako kot je pojem 'ţivljenjske sile' popolnoma neodvisen od materije). 

Dejansko je hologibanje, ki 'implicira ţivljenje' temelj tako 'ţivljenjsko eksplicitni', 

kot 'neţivi materiji' in ta temelj je to, kar je primarno, samoobstoječe in univerzalno« 

(Ibid., 247).  

Predpostavko o implicitni urejenosti celotnega univerzuma, ki je vsebovana v 

vsakem, še najmanjšem delcu, je zasnoval ţe filozof Gottfied Wilhelm Leibniz v 

svoji teoriji o monadah. Monade so najmanjši moţni razlikujoči se delci, ki so 

povsem nedeljivi. Zanje je značilno, da se ne razlikujejo glede na mejo, ki bi jo 

vzpostavile v razmerju do svoje zunanjosti, niti glede na nek splošni kriterij 

razlikovanja, ampak glede na svoje imanentno vsebovane zmoţnosti. So torej 

najmanjši moţni razlikujoči se dejavnik razlike. Poleg tega je vsaka izmed njih 

povezana z vsemi drugimi, hkrati pa so vse povezane z vsako izmed njih. Posledično 

vsaka monada implicitno vsebuje v sebi vse odnose med vsemi monadami. »Kajti, 

ker je vse polnost, in torej vsa materija povezana, in ker v plenumu vsako gibanje po 

meri oddaljenosti nekako učinkuje na oddaljena telesa, zato ni le med njimi 

nobenega, ki bi bilo aficirano samo po tistih, ki se ga dotikajo in ki se ne bi nekako 

dočutilo vsega, kar se v njih dogaja, temveč se vsako preko njih dočuti tudi tistih, ki 



 41 

se dotikajo onih prvih, s katerimi je sámo v neposrednem dotiku. Iz tega pa sledi, da 

sega ta komunikacija v kolikršno si bodi daljavo. In potemtakem se vsako telo dočuti 

vsega, kar se dogaja v vesolju, tako da bi tisti, ki vse vidi, lahko prebral v vsakterem 

od njih vse, kar se dogaja povsod, in celo to, kar se je in kar se bo dogodilo, razbiraje 

v sedanjosti, kar je oddaljeno tako po prostoru kot v času […]« (Leibniz 1979, 144). 

Tako obstaja neskončno raznolikih monadskih vesolj v univezumu, pri čemer vsako 

vesolje predstavlja svojstveno perspektivo. »To pa je hkrati način, kako doseči 

tolikanj raznolikosti, kot je moţno, toda s kar se da največ reda, se pravi, da je to 

način, doseči tolikšno popolnost, kolikor se je doseči da« (Ibid., 143). Implicitno 

urejenost povezav vsega kar se razlikuje v sebi lahko razumemo tudi kot 

vsepreţemajočo zavest univerzuma. Ta vidik bomo podrobneje spoznali v 

nadaljevanju. 

1.2 ZAVESTNI NIVO ŽIVLJENJA 

1.2.1 Nevronske mreže 

Osnovna diferencialna pogojenost ţivljenja in univerzalne zavesti se poraja v 

(sub)kvantnem polju, ki se imenuje vakuum ali hologibanje. Vakuum je vseprisotna 

praznina, ki je zgolj eksplicitno nič, implicitno pa preţema vse. Mitja Peruš, 

raziskovalec na področju kvantne fizike, nevronskih mreţ in univerzalne zavesti, ga 

definira kot dejavno polno praznino oziroma kot nabor vseh moţnih neudejanjenih 

stanj (Peruš 2001, 186). V nadaljevanju si bomo za laţje razumevanje zavesti 

pomagali tudi z njegovo razlago nevronskih procesov.  

Biološka nevronska mreţa je fraktalna rekonstrukcija (sub)kvantnih procesov, ker je 

vsak del pogojen s celoto, hkrati pa sam pogojuje vse ostale. Polje hologibanja tako 

deluje kot mreţa nevronov, le da nevroni niso ţivčne celice, ampak osnovni delci 

oziroma točke, delujoče na (sub)kvantni ravni. Gre za enak princip delovanja, ki ga 

lahko zasledimo tako na nivoju moţganov, kot na nivoju univerzalne materialnosti. 

»Kaţe, da je kvantno polje nekakšna mreţa formalnih nevronov, le da (formalni) 

nevroni niso ţivčne celice, temveč nekakšni 'delci' ali 'točke' na subkvantni ravni. To 
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(zadnji del stavka) vsaj dokazuje David Bohm. Pri tem se je nujno treba zavedati, da 

je delitev na točke in interakcije med njimi ţe umetna in opravičljiva za analitične 

namene, saj je kvantno polje veliko bolj 'organsko', dinamično in enovito« (Ibid., 

138). Narava kvantne mreţe je podobna mreţi duševnih procesov. Kvantne procese 

oziroma procese na nivoju osnovnih delcev je tako moţno modelirati z biološkimi 

nevronskimi mreţami, tako, da nevroni kot enote delovanja nadomestijo delce ali 

točke na (sub)kvantni ravni. »Med temi nivoji obstaja nekakšna fraktalna 

samopodobnost oziroma samoponavljanje, ki ga zreţirajo sinergetske (kaotične) 

dejavnosti kompleksnega sistema. Biološka nevronska mreţa in njeno delovanje je 

torej nekakšna makroskopska reprodukcija mikroskopskih (sub)kvantnih procesov 

(hologibanja)« (Ibid., 140). Nevronski vzorci matematično ustrezajo kvantnim 

lastnim funkcijam. Kljub temu pa z biološkimi nevronski mreţami ne moremo 

razloţiti zavesti, saj ta deluje povsem neodvisno od njih, ampak se moramo za njeno 

razumevanje poglobiti v (sub)kvantni nivo. Zato bomo najprej s pomočjo Peruševe 

knjige Biomreže, mišljenje in zavest spoznali osnovno delovanje bioloških 

nevronskih mreţ, v naslednjem poglavju pa še delovanja zavesti.  

Nevronske mreţe so model moţganov, model duševnih procesov v moţganih in 

model sistemov, v katerih so elementi medsebojno povezani v določeno urejenost. 

Elementi mreţ so tako lahko biološki nevroni (ţivčne celice) ali formalni nevroni 

(informacijsko-procesualne enote), ki delujejo po podobnih dinamičnih načelih kot 

biološki nevroni. Ti elementi se medsebojno povezujejo tako, da je vsaka celica 

povezana z vsako drugo celico na način, da vse teţijo k ravnovesju oziroma k stanju 

urejenosti, v katerem je prisotna najmanjša moţna energija. To, da vse v mreţi teţi k 

ravnovesju, je temeljni zakon narave, pravi Peruš (Ibid., 20). S tem, ko se 

neravnovesja medsebojno usklajujejo, se energija sistema manjša. Tudi nevroni, 

nanizani v mreţo, si med seboj pošiljajo signale tako, da sklenejo najboljši moţni 

kompromis. Ti medsebojni elementi delujejo po načelu »vsi za enega, eden za vse«: 

»Vsak element sistema (formalni nevron) je odvisen od vseh drugih elementov in 

določen z njihovimi vplivi; hkrati pa vsak element vpliva na vse druge in jih 

sodoloča« (Ibid., 131–132). Tako nevronska mreţa preseţe binarno nasprotje med 

determiniranostjo in nedeterminiranostjo, ter med nujnostjo in slučajnostjo, kajti vsak 

element je določen z drugimi, vendar hkrati vpliva tudi na druge, torej na to, kar ga 

bo določalo. Tovrstni način urejenosti deluje onstran prostora, kar pomeni, da 

prostorska porazdelitev nevronov ne igra nobene vloge. Ker so vsi nevroni na enak 
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način povezani z vsemi drugimi, bi jih lahko povsem prerazporedili, pa to ne bi prav 

nič vplivalo na njihovo dinamiko. »Pri simetrični nevronski mreţi prostorska 

razmerja nimajo nobenega pomena, saj je vse odvisno od medsebojnih razmerij 

jakosti nevronov in vezi, torej notranjih značilnosti, ne zunanjih (kakršna je lega). 

Lahko rečemo, da modelska nevronska mreţa operira v 'predprostoru', kjer je vse v 

enem in eno v vsem – virtualna enotnost« (Ibid., 132).  

Podoba vlog, ki jih imajo nevroni znotraj določene medsebojne povezave, se imenuje 

nevronska konfiguracija. Konfiguracije in energija sistema so v medsebojni 

odvisnosti. Tista nevronska konfiguracija, pri kateri je energija najmanjša, se imenuje 

vzorec. Vzorec je torej konfiguracija, ki ima pomen usklajenosti nevronov, izraţene 

preko stopnje energije. Vsak vzorec tako kodira neko informacijo o stanju sistema, ki 

se izoblikuje na meji med materialnim in nematerialnim, kajti ta informacija je izraz 

sestave materialnih nevronov in njihove zmoţnosti delovati kot aktraktor z 

minimalnim stanjem energije, glede na druge moţne sestave. »Vzorci so gestalti – 

kvalitativno nove strukture, ne le vsote osnovnih elementov. Njihov pomen ni 

zastopan v njihovi materialni realizaciji, temveč v njihovih medsebojnih 

(ko)relacijah in transformacijah (asociacijah)« (Ibid., 191). Tako ni pomembna zgolj 

sama sestava nevronov, ampak območje njihovega vpliva in njihova stabilnost. 

Vzorec ene mreţe sluţi kot element drugim širšim mreţam, ki medsebojno 

izoblikujejo vzorce. Eden drugemu predstavljajo vsebino in kontekst. Ne samo, da 

jih je nemogoče prostorsko izločiti oziroma določiti, saj se širijo v neskončnost, 

ampak se tudi na časovnem nivoju spreminjajo iz trenutka v trenutek. Tako kot na 

kvantnem nivoju delci niso kompaktne, gibajoče se strukture, ampak vzorec, ki se, 

kot implicitna lastnost sistema, vsakič znova ustvarja glede na spremenljive 

okoliščine, tako tudi v nevronskih mreţah govorimo o asociativnih verigah, katerih 

členi – vzorci se sproti ustvarjajo v paralelno distribuiranem procesu. Procesi v obeh 

nivojih so podlaga zavestnim in nezavednim procesom.  

Mreţa se na draţljaje iz okolja odziva tako, da jih poskuša uravnovesiti. Sprejemni 

nevroni so vzdraţeni v takšnem vzorcu, kot je zunanji vzorec. Zunanji vzorci se 

preslikajo v točno določene notranje vzorce. Moţgani te notranje vzorce potem 

asociativno razporejajo med seboj in povezujejo, ter tako sestavljajo nove, bolj 

splošne in abstraktne vzorce. Vsi ti vzorci so kot spomin zakodirani v sinaptičnih 

vezeh in se po potrebi lahko prikličejo, zgolj eden izmed njih pa je zastopan v 

trenutni konfiguraciji nevronske mreţe. Ta predstavlja trenutno pozornost.  
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Vzorci so zapisani paralelno distribuirano, kar pomeni, da je vsak izmed njih 

zastopan v vseh sinaptičnih vezeh. V eni sinaptični vezi so tako sledi vseh vzorcev, 

hkrati pa je vsak vzorec zakodiran v močeh vseh sinaps. Te zakodirane sledi vplivajo 

na moč njihovega povezovanja in vzpostavljanja novih vzorcev. Nevroni so lahko 

namreč aktivni ali neaktivni, sinapse pa izraţajo stanje moči prepustnosti za impulze. 

To izmenjavanje impulzov je povsem nepredvidljivo. Nevron namreč sešteje vse 

impulze, ki jih dobi od drugih nevronov, in vse moči sinaps; če preseţejo določen 

prag, se impulz sproţi in poda naprej.  

Če so nevroni medsebojno usklajeni, je njihova konfiguracija energijsko ugodna – to 

pomeni, da je vzorec v stanju najmanjše moţne energije. Tak vzorec se imenuje 

atraktor. Vzorec oziroma nevronska konfiguracija je atraktor v abstraktnem 

konfiguracijskem prostoru ali prostoru moţnih stanj nevronov. Pri vsaki motnji, ki 

mreţo postavi iz ravnovesja, se sistem samoorganizira tako, da z atraktorjem vse 

skupaj ponovno postavi v ravnovesje. Pri zaznavanju istega objekta se tako obnovi 

isti vzorec, ki sluţi kot atraktor vsem moţnim vzorcem v mreţi. Če atraktorja ni 

oziroma če objekt ni bil še nikoli zaznan, se vzorec – atraktor ustvari na novo in 

shrani v spomin. Nevronska mreţa tako razporeja vzorce v razrede in jih klasificira, 

da lahko spoznamo isti predmet tudi v drugačnih okoliščinah. Stari vzorci sluţijo kot 

izkušnje in kot pričakovanja. Vsakič, ko se prikličejo iz spomina in se uskladijo z 

novo informacijo, se preoblikujejo in shranijo kot predrugačeni, prenovljeni vzorci. 

V kolikor se atraktor ne obnavlja in ne potrjuje, po določenem času izgine.  

Maksimalna usklajenost nevronov, ki se medsebojno določajo in pogojujejo, pomeni 

simetrijo nevronske mreţe. Ko ta mreţa razpade, govorimo o zlomu simetrije, kar 

pomeni, da se prekine njihova neposredna interakcija, kljub temu pa se še vedno 

ohrani sodelovanje med njimi po holističnem principu, kjer vsi določajo enega in 

eden določa vse. Ob zlomu simetrije se povezave med nevroni lokalizirajo in 

konkretizirajo, posledično pa nastanejo novi vzorci, s tem pa tudi novi atraktorji. 

Zlom ponazarja prehod iz implicitne v eksplicitno urejenost. »Pri tem se pojavlja 

vprašanje, ali ne lomimo simetrije prav mi ljudje sami (ali vsaj tudi mi) s svojim 

kategorizacijskim in selektivnim spoznavnim procesom ter s tem fizikalnega sveta ne 

dojemamo kot simetrične celote, temveč samo po izoliranih delih« (Ibid., 132). 

Razlika med vsepreţemajočo implicitno in izločujočo eksplicitno urejenostjo pa ne 

določa zgolj razlik med nivoji nevronskih procesov, ampak tudi različne nivoje 

zavesti, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju. 
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1.2.2 Nivoji zavesti 

Odnosi med nevroni, sinapsami in njihovimi vzorci ustvarjajo nekaj, kar je 

kvalitativno višjega kot je sama povezava. Ta kvalitativna vsebina je osnova 

duševnih procesov, imenovanih zavest. Urejenosti, ki prinašajo kvalitativno nove 

vrednosti, se imenujejo gestalti (glasba je na primer gestalt kompozicije tonov), 

zavest pa je eden izmed kompleksnih dinamičnih gestaltov. Zavesti tako ne moremo 

razlagati z zgolj biološko nevronsko mreţo, ampak tudi z delovanjem na 

(sub)kvantnem nivoju. (Sub)kvantni nivo in zavest imata namreč skupno implicitno 

urejenost. Delci imajo neko »[…] stopnjo mentalnih kvalitet, ki so matematično 

predstavljive s kvantnim potencialom« (Ibid., 200). Gestalti bioloških nevronov so 

asociativne sintetične strukture, gestalti kvantnih nivojev pa so virtualni vzorci, ki 

predstavljajo osnovo duševnosti. Gre za hierarhijo vzorcev, pri čemer višja stopnja 

pomeni njihovo večjo spremenljivost, prilagodljivost in kompleksnost njihovih 

povezav, hkrati pa višje stopnje pomenijo tudi prehod iz fiziološkega na virtualni 

nivo. Najmanj povezav imajo mreţe, ki sodelujejo v procesu neposredne zaznave.  

V višjih duševnih procesih delujeta dva načina mišljenja (Ibid., 112). Prvi je 

celosten, paralelen, hkraten in sintetičen, drugi pa je konkreten, zaporeden, vzorčen 

in analitičen. Sintetično mišljenje je povezano z asociativnim stapljanjem vzorcev, 

analitično pa z zlomom simetrije. Primera celotnega ali paralelističnega kognitivnega 

procesa (vse je vsebovano v vsemu), sta intuicija in ustvarjalnost. Paralelistično 

mišljenje je predhodno logičnemu, zaporednemu mišljenju, kajti to deluje kot 

primarni pogoj nastanka atraktorjev in njihove (re)konstrukcije. Tu se iz vzporednega 

ustvari zaporedno mišljenje. »Pretvorba vzporednega v zapovrstno mišljenje je 

posledica prevzema dominantne vloge določenih parametrov urejenosti oziroma 

kardinalnih nevronov ali kardinalnih domen. Odslej ti določajo pravila, in sicer tako, 

da podpirajo njim ustrezne in zavirajo njim neprimerne dejavnike« (Ibid., 118).  

Višje stopnje zavesti so tako povsem identične delovanju virtualnih potencialnosti na 

(sub)kvantni ravni. Ker sta tako zavest kot materija vsebovani v njeni implicitni 

urejenosti, ju tam medsebojno ne moremo več ločiti. Struktura moţganov spominja 

na hologram, kajti vsak njihov del vsebuje vse spomine in vse vzorce, hkrati, pa jih 

tudi soustvarja. Vendar je zavest še veliko več kot zgolj hologramska razlaga 

moţganov. V vsepreţemajoči implicitni zavesti obstajajo različne sestave, ki se 
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medsebojno preţemajo, sestavljajo in prehajajo ena v drugo, hkrati pa so vsebovane 

vse naenkrat. Takšno razumevanje se predvsem pribliţa Leibnizovi razlagi 

nezavednega, ki jo pojasni Zdravko Kobe v članku Mesto nezavednega v 

transcedentalnem idealizmu. »Sam Leibniz je za ponazoritev često uporabljal primer 

bučanja morskih valov. Jasno zaznavni zvočni vtis, povzročen v našem duhu, je 

sestavljen iz številnih drobnih šumov, ki ga oddaja vsak posamezen val. Čeprav teh 

sedaj v celotni podobi ne moremo opaziti kot takih, moramo vseeno zaključiti, da na 

nek način vendarle zaznavamo tudi vsak šum posebej. Kajti če sploh ne bi zaznavali 

drobnih šumov, ki izhajajo iz vsakega posamičnega vala, če ti torej ne bi imeli 

nikakršnega učinka v našem duhu, potem ne bi mogli slišati niti bučanja stotisočerih 

valov. Stotisočkrat nič je pač še vedno enako nič. Samo dejstvo, da so zaznavni v 

svoji medsebojni povezavi, nam tako za nazaj dokazuje, da morajo v našem duhu 

obstajati tudi drobne zaznave šumenja vsakega, še tako neznatnega šuma 

posamičnega vala« (Kobe 1993, 157). 

Urejenost vsepreţemajoče povezanosti nezavednih sestav je vsebovana vsa naenkrat. 

Kot v glasbi, ki hkrati vsebuje vso svojo implicitno urejenost, čeprav se eksplicitne 

kompozicije njenih tonov nenehno spreminjajo. Tako tudi na primer, ko zaznavamo 

gibanje, vse njegove potekajoče elemente zaznavamo kot soprisotno preţemajoče in 

ne kot linearno zaporedne. V prvem primeru govorimo o takojšnji izkušnji 

zavedanja, v slednjem primeru pa vsak doţiveti trenutek v prezenci zaznavamo kot 

ţe minulega in zato nikoli ne moremo govoriti o zavesti sedanjosti. Poleg tega je v 

eksplicitno urejenem logičnem mišljenju to, kar je, povezano s tem, kar ni, v primeru 

implicitne urejenosti pa je to kar je, povezano s tem kar je v različnih stopnjah 

vsebovanosti. Vendar v implicitni urejenosti ni zaobjeta zgolj takojšnja izkušnja, 

ampak celoten proces doţivljanja in mišljenja. Tako je vse, kar se je bilo in kar se bo 

zmoţno zgoditi, vsebovano v vsakem doţivetem trenutku. Prehajanje iz trenutka v 

trenutek pomeni, da je nekaj implicitnega postalo eksplicitno, to, kar je bilo pred tem 

eksplicitno, pa je postalo implicitno eksplicitnega. Kaj in kako bo nekaj postalo 

eksplicitno, je odvisno od implicitne vsebine vseh preteklih trenutkov in od 

sedanjega trenutka. Manifestna vsebina zavesti tako bistveno temelji na spominu, ki 

omogoča, da je vsa vsebina doţivetih trenutkov večno prisotna v doţivljanju 

sedanjosti. V njegovi urejenosti je implicitno vsebovana urejenost celotnega 

univerzuma, ta pa hkrati vpliva na to, kako ga doţivljamo in posledično tudi kako ga 

soustvarjamo.  
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David Bohm tako predlaga, da namesto točke-dogodka, ki jo predpostavlja 

relativnostna teorija kot osnovno enoto celotne realnosti, določimo trenutek. Ta 

trenutek ni povezan z merjenjem prostora in časa, ampak pokriva raztezanje v 

prostoru in trajanje v času. »Tako kot pri zavesti, ima vsak trenutek določeno 

eksplicitno urejenost, poleg tega pa na svoj način vsebuje tudi vse ostale« (Bohm 

1980, 263). Vsak trenutek na svoj način vsebuje celoto vseh urejenosti, vendar hkrati 

tudi večno mineva in se spreminja, ker je le trenutek. Prejšnji trenutki puščajo sledi v 

celovitosti, ki se nadaljujejo v naslednjih trenutkih, in tudi te sledi se neomejeno 

spreminjajo, v kolikor se soočajo s sedanjimi trenutki. Preko spomina se tako vsak 

trenutek manifestira v zavesti posameznika in v zavesti materije celotnega 

univerzuma, kajti implicitna urejenost zavesti se ne razlikuje od implicitne urejenosti 

materije: »[…] zavest in materija sta v temelju ista urejenost. (i. e. implicitna 

urejenost celote)« (Ibid., 264). Fizično stanje lahko učinkuje v zavesti in obratno, 

zavest lahko učinkuje v fizičnem stanju. To ne pomeni, da sta vzročno pogojena, 

ampak, da sta oba skupaj manifestaciji skupne pogojenosti. Skupaj sta vsebovana v 

višjedimenzionalni implicitni urejenosti, ki sluţi kot temelj obema in v kateri sta 

duša in telo ultimativno eno-vse.  

Mitja Peruš se pri razlagi univerzalne zavesti ne oddalji daleč od Bohmove teorije. 

Zavest opredeli kot mnogotero vsepreţemajočo, fraktalno pojavno prvino, ki jo lahko 

opazujemo iz različnih nivojev. Osnovni kriterij razlike med njimi je intencionalnost 

zavesti (usmerjenost ali neusmerjenost na objekt), drugi kriterij pa je stopnja njene 

urejenosti oziroma diferenciacije (eksplicitna/implicitna). Prvi nivo zavesti obsega 

fundamentalno prazavest, ki se kot aktivna informacija pojavlja na ravni kvantnega 

vakuuma in kvantnih delcev in njihovih sestav. Gre za delce, ki spreminjajo same 

sebe in se gibljejo pod vplivom lastne energije, določene s kvantnim valovnim 

paketom. »Energija in gibalna količina 'samopoganjajočega se' delca izvirata iz 

vakuumskih fluktuacij. Kvantne vakuumske fluktuacije so majhna, slučajna oziroma 

statistična odstopanja od mirovnega stanja vakuuma. Če povemo po domače, gre za 

zelo hitre in kratkotrajne vakuumske dogodke, ki se pojavijo 'iz nič'« (Peruš, 199). Iz 

te multidimenzionalne realnosti sekundarno izhajata tudi prostor in čas, ki sta odvisni 

spremenljivki. Ta primarna pogojenost, v kateri je vsebovano široko polje energije, 

se našim eksplicitnim čutom iz psihološkega vidika prikazuje kot nezavedno, iz 

materialnega vidika pa kot praznina. Ločnica med zavednim in nezavednim je tako 

odvisna od same stopnje urejenosti. Nekaj je lahko implicitno zavedno, pa je 
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eksplicitno nezavedno, nekaj pa je lahko zgolj eksplicitno zavedno. V prvem primeru 

govorimo o neintencionalni zavesti, v drugem pa intencionalni. Primarna prazavest je 

neintencionalna. V trenutku, ko pride do zloma simetrije prazavesti, vakuuma in 

hologibanja, ter s tem nastanejo virtualne strukture ali atraktorji, se začnejo 

intencionalni zavestni duševni procesi. Z zlomom valovne funkcije nevronska mreţa 

izbere eno izmed moţnih kvantnih sestav iz nabora implicitnih urejenosti. Ta izbira 

je pogoj, da se vzorec ozavesti oziroma, da iz spomina ali nezavednega pride v 

zavest. Vsak virtualni vzorec atraktor je virtualni nosilec mentalne reprezentacije. 

Tako nastane druga vrsta zavesti – intencionalna zavest oziroma objektno usmerjena 

zavest (zavest o nečem). Nanaša se na zaznavanje, razpoznavanje, pozornost in 

spomin, ter je lahko osebna ali kolektivna. Nezavedno je nekje vmes, med 

prazavestjo in intencionalno zavestjo. V primeru intencionalne zavesti govorimo o 

Jazu, ki ga Peruš opredeli kot »globalen, virtualen vzorec-atraktor« (Peruš 2001, 

209). Ko objekt Jaza postane on sam, govorimo o tretjem nivoju zavesti. 

Tretji nivo se nanaša na samozavedanje oziroma na samonanašanje, na zavest o 

samem sebi in o lastni zavesti. Ta zavest je refleksivna, lokalna in osebna, ter nastane 

kot posledica ločitve in razdelitve na ločene ravni. Četrta vseobsegajoča zavest ali 

transcendentalna zavest se tudi nanaša na samozavedanje, le da se v tem primeru ne 

zavedamo sebe kot objekta, ampak smo zavedanje. »[…] zaobjema vse individualne 

zavesti in je torej kolektivna duhovna nadgradnja z individualnim izhodiščem. […] 

Najprej posamezna zavest prestopi svoje meje in preide v skupno neomejeno in 

neskončno 'informacijsko in doţivljajsko (fenomenološko) polje'. Zavest postane 

neintencionalna, nenavezana na predmete zavesti, torej čista zavest sama na sebi« 

(Ibid., 172). Gre za doţivljanje sebe, ki se ne doţivlja kot objekt, in hkrati za takšno 

doţivljanje zunanjosti. Tu se izbriše ločnica med subjektom in objektom zavedanja, 

med doţivljanjem notranjosti in zunanjosti, med zavedanim in zavedajočim. Ta 

vseprisotna, univerzalna, transpersonalna zavest se imenuje Sebstvo. Prazavest, ki 

deluje na subkvantni ravni je bistveno povezana z neintencionalno kozmično ali 

univerzalno zavestjo. Obe sta namreč vseprisotni in neločljivi, ter pri obeh velja 

načelo, da je univerzalno vsebovano v posameznem in vsaka posameznost v 

univerzalnem. »(Sub)kvantni svet (kvantni vakuum in hologibanje) je skupno, 

vseobsegajoče procesualno izhodišče vsega obstoječega, materije in zavesti. Za 

vzpostavitev transcendentalne zavesti pa je, v nasprotju s fundamentalno prazavestjo, 

vendarle potreben človeški duh, ki integrira s fundamentalno prazavestjo« (Ibid., 
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173). Ta zavest je poenotena z vso energijo oziroma z vso materijo ter z vso 

implicitno in eksplicitno urejenostjo. Poleg materije predstavlja še eno dimenzijo 

ţivljenja oziroma vsega, kar utemeljuje.  

Ta primarni temelj vsake diferenciacije, ki vsebuje neločljiv preplet univerzalne 

zavesti in materije, je Gilles Deleuze označil kot imanenco – ţivljenje. Plan 

imanence ni poenoten, ampak vsebuje gibajoče se kvantne delce oziroma nenehno 

spreminjajoče se sklope energije in valovanja. Na takšen način je imanenca 

pojasnjena s fizikalnega vidika, s filozofskega vidika pa so ti gibajoči delci materije 

razumljeni kot podobe. »Ta neskončna mnoţica vseh podob je svojstven plan 

imanence. Na tem planu podoba obstaja na sebi. Ta nasebnost podobe je materija: ne 

več nekaj, kar bi bilo skrito za podobo, temveč nasprotno, absolutna identiteta 

podobe in gibanja. Prav zaradi identitete podobe in gibanja neposredno sklepamo o 

identiteti podobe-gibanja in materije. 'Reči, da je moje telo materija ali reči, da je 

podoba ...' Podoba-gibanje in materija-potek sta strogo istovetni« (Deleuze 2004c, 

83–84). Z gibajočimi se podobami oziroma s poteki materije se bomo podrobneje 

seznanili v naslednjem poglavju.  

1.3 PODOBE IN SIMULAKRI 

Podoba je to, kar se v gibanju kaţe oziroma je način, kako se izraţata univerzalna 

zavest in materija. O podobah na sebi oziroma o podobah-gibanjih (gibanjih, ki se 

kaţejo) govori Deleuze zato, da jih razloči od reči, zasnovanih kot telesa (ideja 

subjekta, ki opravlja gibanje, ideja predmeta, ki mu je gibanje podrejeno oziroma 

ideja gibala), od kvalitet (ideja stanja, ki vztraja, dokler ga ne nadomesti kakšno 

drugo stanje) in delovanj (ideja cilja, kraja kamor je to gibanje namenjeno oziroma 

ideja rezultata, ki ga to gibanje dosega). »Namesto tega sestavljajo tako stvari kot 

podobe samo še sekvenco intenzivnih stanj, lestvico ali krogotok čistih intenzitet, po 

katerih se da gibati v eni ali drugi smeri, od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor. 

Podoba je to gibanje samo, obstaja kot postajanje […]« (Kafka 1995, 32). Gibljivi 

izraz oziroma podoba tako ni upodobitev nekega objekta s strani subjekta, niti ni 

nekaj, kar bi se izraţalo skozi medij nečesa drugega. Njen obstoj je povsem 

neodvisen od zaznave, saj obstaja še preden se jo vidi oziroma še preden se jo doţivi. 
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Obstaja na sebi, hkrati pa je upodobljiva (predstavljiva, zaznavna). Je torej podoba, 

ampak samoobstoječa podoba.  

Vendar same podobe ne smemo zamenjevati z dejanjem upodabljanja ali 

posnemanja. Kajti za razliko od ikone, podoba ničesar ne upodablja in ničesar ne 

posnema. Deleuze v Logiki smisla opozarja na temeljno razliko med podobami-

posnetki oziroma ikonami, ki imajo lastnost podobnosti in podobami brez podobnosti 

oziroma simulakri. Podobnost podob-posnetkov (ikon) se ne nanaša na stvari, ki jih 

te upodabljajo, ampak na idejo o teh stvareh. Posnetek je podoben stvarem, če je 

podoben ideji teh stvari. »Neko lastnost (na primer lastnost pravičnosti) zasluţi le, če 

tudi sam temelji na bistvu (pravičnosti). Skratka, to kar utemeljuje dobro pretenzijo 

posnetkov, in jo utemeljuje z neko notranjo ali izpeljano podobnostjo, je vrhovna 

identiteta Ideje« (Deleuze 1998, 240). Tako nastane hierarhija podob, ki se ločijo na 

dobre podobe, ki se najbolj ujemajo z idejo neke stvari, in slabe podobe, ki so od te 

ideje najbolj oddaljene. Te ideje so lahko bistvene dejanskosti, vrhovne smotrnosti 

ali smisli zgodovine. Simulakri pa niso ne slabe ne dobre podobe, ampak nekaj, kar 

nikakor ni zmoţno biti podobno ali nepodobno. To pomeni, da je diferencialna 

pogojenost podobe-simulakra v temelju različna od diferencialne pogojenosti 

posnetka. Slednji pogoj ustvarjanja razlik se ravna po modelu identičnosti, glede na 

katerega je vsaka razlika lahko zgolj podobna, pogoj spremenljivosti simulakra pa ne 

predpostavlja identičnega – Drugega, da bi se lahko razlikoval na podlagi njega, 

ampak se razlikuje sam po sebi. »Oglejmo si dva izreka: 'različno je samo to, kar je 

podobno', 'samo razlike so si podobne'. Gre za dve branji sveta […]« (Ibid., 244). 

Poleg tega, da se simulaker ne diferencira glede na model Drugega, se ne diferencira 

tudi glede na gledišče ali privilegiran vidik, kar pomeni, da je sam opazovalec tudi 

del simulakra. Po drugi strani pa ne predpostavlja niti samo na sebi obstoječega 

predmeta, ki naj bi bil skupen vsem vidikom. Ker ne obstaja niti izvirnik niti 

posnetek, ker ni več drugotnosti, tretjega, tudi hierarhija ni več moţna. To je »[…] 

svet nomadskih porazdelitev in svet okronane anarhije. Ker simulaker nikakor ni nov 

temelj, pogoltne sleherni temelj ter ustoliči vsesplošno sesutje, toda kot pozitivni in 

veseli dogodek, kot neutemeljenost […]« (Ibid., 246). Tako kot obstaja temeljna 

razlika med dvema načinoma ustvarjanja razlik, obstaja tudi pomembna razlika med 

tem, kar razdira prevladujoče modele, da bi vzpostavilo svoje prevladujoče modele 

diferenciacije in med tem, kar razdira v smislu nenehne spremenljivosti in 

kreativnosti, ki »[…] sprevrača reprezentacijo in razbija ikone […]« (Ibid., 248). Če 
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ţe govorimo o modelu univerzuma gibajočih se podob, potem je to model, ki se ne 

neha spreminjati, »[…] materija-potek, ki ji ni mogoče pripisati nobenega sidrišča 

niti referenčnega središča« (Deleuze 2004c, 82).  

Deleuze v Razliki in ponavljanju opredeli simulaker kot način ponavljanja, ki z vsako 

svojo ponovitvijo ustvarja razliko v sebi. Tako ne obstaja nič, kar bi se ponovilo, 

razen tistega, kar se ponavlja, torej tistega, kar je. Ponavlja se bit same 

spremenljivosti oziroma zmoţnosti ustvarjanja razlik – pogoj diferenciacije. 

»Različice prej izraţajo diferencialne mehanizme, ki spadajo v bistvo in genezo 

tistega, kar se ponavlja« (Deleuze 2011d, 59). Simulaker je znak tega ponavljanja, ki 

sprevrača vsako razliko med modelom in posnetkom, med goloto in preobleko. Tu ni 

avtentičnih obrazov, ki bi jih pokrivala maska oziroma prvotnih členov, ki bi se pod 

njo ponovili. »Ponavljanje ni pod maskami, temveč se oblikuje od ene maske do 

druge, tako rekoč od ene izjemne točke do druge, od enega privilegiranega trenutka 

do drugega, z različicami in v različicah. Maske ne pokrivajo ničesar razen drugih 

mask« (Ibid., 59). 

Podoba-simulaker tako nima izvornega temelja, glede na katerega bi se sekundarno 

diferencirala, saj je sama vsebovana primernemu pogoju diferenciacije. Zato nima 

niti modela stvari, ki bi jo upodabljala, niti Ideje, ki bi jo posnemala. Enako tudi 

sama ni podobna sami sebi, v smislu, da bi jo lahko razumeli kot ločeno enoto, ki 

ostaja identična, ne glede na svoja delovanja in povezave, ki jih je zmoţna ustvariti. 

Prav zato, ker se podobe nenehno spreminjajo, tudi ne moremo reči, da kot neke 

nespremenljive entitete delujejo ena na drugo. »Ni gibala, ki bi se razlikovalo od 

opravljenega gibanja, niti ni gnanega, ki bi se razlikovalo od prejetega gibanja. Vse 

reči, se pravi vse podobe, se mešajo s svojimi akcijami in reakcijami: to je 

univerzalna spremenljivost. Sleherna podoba ni nič drugega kot 'pot, po kateri v vseh 

smereh prehajajo modifikacije, ki se raztezajo v velikanskosti univerzuma'« (Deleuze 

2004c, 82–83). Merilo razlikovanja med eno in drugo podobo ni neka izločujoča 

meja forme ali strukture, ampak zmoţnost njenega delovanja. Vsak kvantni delec, 

vsak atom, vsako telo sega do tam, do koder segajo njegova aktivna ali reaktivna 

delovanja. Tudi biološka nevronska mreţa sega do tam, do koder segajo njeni signali. 

Tako lahko delujejo na dveh nivojih ali ustvarjajo dva reţima. Na prvem nivoju se 

podoba spreminja sama zase in hkrati vse podobe delujejo v funkciji z drugimi, z 

vsemi svojimi platmi in vsemi svojimi deli, na drugem nivoju pa se vse podobe 

spreminjajo glede na eno samo podobo, ki sprejema delovanje drugih podob z eno 
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izmed svojih plati, nanjo pa reagira z drugo platjo. Ta druga dimenzija opisuje 

zaznavno naravo ţivih podob. Ţive podobe nekatera delovanja, do katerih so 

ravnodušna, spustijo skozi, nekatera pa izberejo in izločijo od vseh ostalih.
4
 Te zaradi 

izolacije postanejo zaznave in šele na tem nivoju oziroma s tem dejanjem posega se 

iz prepredenosti delovanja podob ustvarijo zaprti sistemi in podobe-slike. To 

določanje zaprtega sistema se imenuje kadriranje. V tem procesu podobe ne delujejo 

več neposredno ena na drugo, ampak med njimi nastane interval, kajti vse reakcije 

zaradi procesa izločanja nastopijo zapoznelo. V razsrediščenem univerzumu, v 

katerem vse reagira na vse, tako vznikne interval, razmik med akcijo in reakcijo, ki 

ga lahko razumemo kot osnovno enoto. In prav ta interval, razmik med akcijo in 

reakcijo, so tudi naši moţgani, ki so tako zgolj še ena izmed podob. Bolj kot je 

zapleten proces izbire in izločanja, večji je interval. In bolj kot so reakcije zaradi 

kompleksnosti svojega procesiranja nepredvidljive, tem bolj se iz samih reakcij 

spreminjajo v dejanske akcije oziroma v aktivna dejanja volje. Ţive podobe so tako 

»'centri nedoločenosti', ki se oblikujejo v razsrediščenem univerzumu podob-gibanj« 

(Ibid., 88). Reč in zaznava reči sta tako ena in ista podoba, le da delujeta na dveh 

nivojih. »Reč, to je podoba, kakršna je na sebi, kakršna se nanaša na vse druge 

podobe, katerih akcijo v celoti trpi in na katere neposredno reagira. Percepcija reči pa 

je prav ta podoba, kolikor se nanaša na neko drugo posebno podobo, ki jo kadrira, ki 

od nje zadrţi le delno akcijo oziroma nanjo zgolj posredno reagira« (Ibid., 90).  

Jean-Luc Nancy v svoji knjigi Evidenca filma tovrstno delovanje zaznave zelo 

nazorno pojasni s konceptom evidence. Evidenca je to, kar je vidno, oziroma pasivni 

komplement aktivnega gledanja. Njena moč je odmaknjenost, v kolikor nakazuje na 

neko oddaljeno razločnost ali izstopanje iz ozadja. Hkrati zaobjema samo delovanje 

kadriranja v smislu pozornosti, ki izreţe pogled in izostri njegove robove, ter tudi 

njegove učinke, ki nerazločno spremenijo v razločno, da bi postalo realno za pogled. 

Zato, pravi Nancy, evidenca nakazuje na neko resnico, vendar ne resnico razodetega, 

ampak resnico doţivetega, ki nas neposredno zadeva. »Evidenca v svojem 

najmočnejšem pomenu ni tisto, kar je takoj razumljivo in ima smisel, temveč tisto, 

kar nas zadane in s tem svojim sunkom odpre moţnost za smisel. […] Zadane nas s 

                                                 
4
 S fizikalnega vidika smo ta pojav opisali v poglavju Valovanje in svetloba. Podoba zaznava deluje 

kot materialni medij z določeno gostoto, ki nekatere frekvence svetlobe absorbira vase, nekatere 

pronicajo skozi njo, nekatere pa se od nje odbijejo. Kaj se bo zgodilo, je odvisno od ujemanja med 

frekvenco svetlobe in frekvenco materije, ki jo svetloba neposredno zadeva. 
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svojo razločnostjo: podoba je vedno tudi tisto, kar je ograjeno od konteksta in izstopa 

na ozadju. Vedno je rezultat izreza oziroma kadriranja« (Nancy 2009, 24). 

Zaznava ţive podobe, ki kadrira s svojim razločevanjem, vedno nekaj izloči iz reči. 

Zato njena resnica ni razkritje, »[…] kajti evidenca vedno ohranja neko bistveno 

skrivnost oziroma nekaj zadrţi zase – lastno luč in to, od kod prihaja« (Ibid., 24). 

Lahko kvečjemu po-jasni in ne raz-jasni. Tako je vedno manj od reči, saj od nje 

odšteje tisto, do česar je v nekem trenutku ravnodušna oziroma obratno; izloči tisto, 

kar ji prevzame pozornost. To je prvi materialni dejavnik subjektivnosti, prvo 

filtriranje, ki ustvari subjekt. Tudi sama reč je neke vrste zaznava, vendar takšna, ki 

je več od reči, saj zaznava neposredno, popolno, totalno in razpršeno. Je podoba, ki 

se samozaznava, v kolikor zaznava vse druge reči, katerih delovanja sprejema in na 

katere reagira z vsem svojim bitjem. »Tako, denimo, atom zaznava neskončno več od 

nas, v skrajni konsekvenci zaznava celotno vesolje, od tam, od koder izhajajo akcije, 

ki jim je podrejen, do tam, do koder segajo reakcije, ki jih oddaja. Skratka, reči in 

percepcije reči so prijemi, le da so reči totalni, objektivni prijemi, percepcije reči pa 

parcialni in pristranski, subjektivni prijemi« (Deleuze 2004c, 90). 

Na pravkar opisani vidik, s katerim je Deleuze razlagal imanenco ţivljenja, je v 

veliki meri vplivala filozofija Henrija Bergsona, predvsem njegovo nepopustljivo 

zavračanje binarnega razlikovanja med materialističnim in idealističnim 

razumevanjem primarnega pogoja diferenciacije. Po Bergsonovem mnenju se 

problema lotevamo z napačne strani, če vse, kar je utemeljujoče, zoţimo bodisi na 

subjektivni nivo bodisi na objektivno stvarnost. Tudi on materijo razume kot sestavo 

podob, ki imajo neodvisen obstoj tako od subjektivne reprezentacije kot objektivne 

stvarnosti. »In s 'podobo' mislimo določen obstoj, ki je več kot to, čemur idealisti 

pravijo reprezentacija in manj kot to, čemur realisti pravijo stvar, obstoj, ki ga 

postavimo na pol poti med 'stvarjo' in 'reprezentacijo'« (Bergson 1911, VII–VIII).  

Vsako telo je le podoba izmed podob, zato ga lahko razumemo zgolj kot središče 

moţnega delovanja. Njegova zaznava je določena s tem, kar je, na podlagi kriterija 

moţnega delovanja telesa na objekte, izbrano iz njihove totalnosti. »Zaznava se 

pojavlja samo kot izbira. Ničesar ne ustvarja […]« (Ibid., 304). Tu je Bergson 

kritičen do sprekulativne funkcije, pripisane zaznavi, po kateri naj bi bila izolirana od 

vsega zaznavnega na način, da je odvisna samo od molekularnih gibanj cerebralne 

snovi. Po njegovi teoriji zaznava ni ločena od objektov zaznave, ampak je vsebovana 

v njih. »Moja zaznava je lahko zgolj del teh objektov; je vsebovana v njih prej kot pa 
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so oni vsebovani v njej« (Ibid., 304). Tako kot ne obstaja izoliran subjekt, ki 

zaznava, tudi ne obstajajo izolirani objekti. Izločeni materialni objekti so zgolj 

racionalni posegi v materijo, saj fizične lastnosti vsakega objekta nastajajo iz relacij, 

ki jih vzpostavi z drugimi, svojo določljivost in svoj obstoj pa dolgujejo vsebovanosti 

znotraj celotnega univerzuma. Vsaka njihova sprememba je izraz povezanosti s 

celovitostjo materialnega sveta. Tako kot Deleuze se tudi Bergson nanaša na podobe, 

ki delujejo na dveh nivojih: prvi nivo je zaznavni in upošteva centralno podobo, ki se 

spreminja glede na najmanjšo spremembo v telesu. Na drugem nivoju so iste podobe, 

le da se vsaka nanaša sama nase. Obe dimenziji je nemogoče misliti ločeno, med 

njima obstaja povezava medsebojnega vpliva in to povezavo Bergson imenuje 

univerzum. 

Tako idealizem kot realizem pa dva nivoja mislita kot dva ločena sistema, kot 

subjektivni sistem zavesti in kot objektivni sistem materije. Materialist začne z 

univerzumom, s skupkom podob v medsebojnih odnosih, ki jih obvladujejo stabilni 

zakoni, pri katerih so učinki v natančnem razmerju do vzrokov, določeni pa so z 

odsotnostjo centra. Idealisti pa mislijo sistem zaznave, kjer so iste podobe odvisne 

zgolj od ene izmed zaznav, okrog katere se razvrščajo v različnih planih, tako, da se 

z najmanjšo spremembo te centralne podobe vse skupaj popolnoma transformirajo. V 

prvem primeru se podobe spreminjajo vsaka sama zase, v drugem primeru pa glede 

na tistega, ki opazuje. Tako idealizem kot realizem postavita enega izmed sistemov 

za prvotnega, iz katerega potem z dedukcijo izpeljeta drugega. Prvi sistem je dan v 

sedanji izkušnji, v drugega pa verjameta, saj verjameta v vzročno kontinuiranost 

preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.  

Bergson je mnenja, da sta oba vidika nesmiselna, saj izključujeta moţnost, da bi bil 

katerikoli izmed sistemov vsebovan v drugem in vsakega izmed njih razumeta kot 

samozadostnega. Prav zato realizem odtuji od idealistov sistem, tako, da ga 

demonizira kot zunanjo, ne vpleteno silo, ki se iznenada pojavi, nepričakovano 

poseţe v sistem in zruši njegovo notranjo logiko ali prvotno zasnovo urejenosti. Ta 

»demon« je bodisi boţanstvo bodisi subjekt sam, s svojo subjektivno, »popačeno« 

zaznavo. In obratno, v kolikor idealist postavi sistem nestabilnih podob v podrejeno 

pozicijo glede na privilegiran center zaznave, oziroma v kolikor pri tem izključi red 

narave, slednjega spet demonizira, le da tokrat vlogo nepredvidljivosti igra 

objektivna stvarnost kot demonska sila narave. V obeh primerih se z izločitvijo enega 

ali drugega nivoja realnosti ustvari zunanjost, ki se postavi v antagonističen poloţaj 
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glede na predpostavljeno notranjo logiko izhodiščne urejenosti. Ta izločen nivo 

realnosti dobi bodisi vlogo realne nevarnosti bodisi vlogo nerealnega, v vsakem 

primeru pa se konflikt umesti v samo imanenco primerne sfere diferenciacije in tako 

postane neizbeţen. »[…] ti dve antagonistični doktrini, realizem in idealizem, se, 

takoj ko se odločita, da vstopita na isto področje, zaganjata iz različnih smeri v enako 

oviro« (Ibid., 16).  

Bergson izpostavi omenjeno problematiko zato, da bi odkril sklop vzrokov, ki obe 

doktrini privedejo do tega, da kljub svojima nasprotujočima si izhodiščnima 

pozicijama, delujeta na enak način. Prvi odgovor bi lahko našli v njuni skupni 

percepciji zunanjosti, ne tega, kar je zunanje, ampak tega, da je zunanje, torej, da 

obstaja nekaj, kaj je prvotno popolnoma ne vpleteno v izvorno urejenost. Drug 

odgovor podaja Bergoson v svoji ugotovitvi, da imata obe doktrini enak postulat: obe 

zaznavo postavljata v odnos z vednostjo oziroma s čistim, absolutnim spoznanjem. 

Ena začne z znanstveno, sistematično ureditvijo objektivne stvarnosti in vidi v 

zaznavi le zmedeno in provizorično spoznanje. Druga postavlja zaznavo na prvo 

mesto, jo povzdigne do absoluta in potem misli objektivno realnost zgolj kot njen 

simbolni izraz. Tako nastaneta dve moţnosti: reprezentacijo smatramo bodisi za več 

kot prezenco bodisi za manj. Ne glede na to, pa se v vsakem primeru podobo izloči iz 

njenega postajanja (podoba je tisto, kar postaja, to, kar postaja pa je določeno s tem, 

kako postaja), tako, da od nje ostane samo še izoliran in izpraznjen skelet forme.  

Realnost gibajočih se podob vsebuje nivo prezence kot primarni pogoj 

dieferenciacije in hkrati nivo reprezentacije, kot sekundarno sfero diferenciacije. 

Slednji nivo ni utemeljujoč, je pa zato večno sočasen s prezenco, zato ga ne moremo 

misliti ločeno ali izolirano. Mišljenje, ki predpostavlja zaprte, izolirane sisteme, iz 

njih izhajajoče podsisteme in nadsisteme, homogenost elementarnih delcev, izolirane 

funkcije in meje med notranjostjo in zunanjostjo, je mehanicistično mišljenje. In to je 

tisto, kar je skupno obema vidikoma. Vendar nas Bergson preko svoje filozofije 

opozarja, da so zaprti, izolirani sistemi ali forme zgolj moţni vzorci zaznave, ki jih 

krojimo iz materialnega univerzuma. Če jih razumemo kot temelj, iz katerega bi vse 

izhajalo, ali kot finalnost, h kateri bi se vse stekalo, se nujno zatečemo bodisi k 

materialističnemu bodisi k idealističnemu modelu pojasnjevanja. Prezenca podob ni 

pod ali nad bivajočim, niti ni tisto, kar bi bilo predhodno ali kar bi sledilo 

reprezentaciji. Prezenca podob je »[…] gibanje, ki se vzpostavlja med deli vsakega 

sistema, iz enega sistema v drugega, ki jih vse preči, zvari in podredi okoliščini, ki 
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jim onemogoča, da bi bili popolnoma zaprti« (Deleuze 2004c, 84). Tu gre za nivo 

vseobsegajoče neskončne povezljivosti, v katerem se nenehno pojavljajo in raztezajo 

gibanja, ki izraţajo spremembe v postajanju. Tu ni mehanizma, ampak je zgolj 

produktivno, kreativno postajanje podob-gibanj, kjer podoba obstaja v sebi.  

Deleuze to vsebstvo oziroma vsebovanost podob imenuje plan imanence ţivljenja, ki 

smo ga spoznali v prvem poglavju. Rekli smo, da te imanence ni v ničemer, da ni 

odvisna od biti ali podrejena dejanju, se ne nanaša na objekt in ne pripada subjektu. 

Obstaja kot takojšnja, predrefleksivna zavest, delujoča onstran jaza in njegove 

zaznave, saj je zaznava zgolj prelom toka prezence zavesti, ki se niti ne začenja niti 

ne končuje. Ko se subjekt ali objekt potegneta ven iz plana imanence, ta naenkrat 

postane njun atrubut, imanenca se popači in postane transcendenca – razodetje. Tako 

kot luč, ki ne bi bila nikoli razodeta, če ne bi njena svetloba naletela na odpor, 

prekinitev, interval zaznave. S tega vidika zaznava deluje na enak način kot zgoščena 

materija, od katere se odbija svetloba. Svetel obris ustvari podobo-sliko, ki nakazuje 

na to, da svetlobni ţarki ne morejo iti po svoji poti. In zaznava je pojav iste vrste. Je 

prekinitev oziroma nekakšen povečan interval, ki nastane med gibajočimi se 

podobami. Če predpostavimo centre nedoločenega oziroma centre spontane 

aktivnosti znotraj totalnosti podob materialnega sveta, potem se določeni ţarki, ki 

doseţejo te centre, reflektirajo in s tem izrišejo obrise objekta, ki jih oddaja, namesto, 

da bi zgolj prešli skozi njih ali pa da bi jih ti posrkali vase. »Tukaj ni nič pozitivnega, 

nič dodanega k podobi, nič novega« (Bergson 1911, 30). Ni torej zaznava tista, ki bi 

ustvarila podobo, ampak je podoba sama. In od zmoţnosti te podobe, od samega 

zaznavanja, je odvisno, ali bo svetloba prešla skozi ali pa bo ustvarila refleksijo. 

Naša zaznava je izraz naših moţnih delovanj na druga telesa in izraz moţnih 

delovanj drugih teles na nas same. To, kar zaznavamo okrog sebe, to nekaj, kar 

reflektiramo, ni nek drugi, ampak smo mi sami, v kolikor je to, kar zaznavamo, 

identično temu, kako zaznavamo. Kako-stvo zaznave govori o tem, kaj bomo izločili 

iz okolice in v kaj bomo v nekem trenutku usmerili pozornost. Vse to so izrazi naših 

zmoţnosti delovanja. Zaznava deluje kot filter, ki bo skozi vrata spustil tisto, kar 

resonira v isti frekvenci, in odbila tisto, kar mu je drugo. V tem procesu šele nastane 

drugo, izločitev in meja med notranjim in zunanjim.  

Na tem mestu sta Bergson in Deleuze ustvarila popoln preobrat celotne filozofske 

tradicije, ki je materijo enačila s temo, iz zaznave pa naredila svetlobni ţarek, ki je 

razsvetlil stvari in jih izkopal iz njihove mračnosti. Reči so svetle same po sebi in ne 
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da bi jih karkoli razsvetljevalo, ţarijo svetlobo, saj neprestano valujejo in se gibajo. 

Ker je to podoba šele takrat, ko postaja podoba, je podoba identična gibanju. Tako 

kot je materija identična svetlobi. Plan imanence je v celoti svetloba. »Mnoţica 

gibanj, akcij in reakcij, je svetloba, ki se širi in razteza 'brez odpora in izgube'. Vzrok 

identitete podobe in gibanja je v identiteti materije in svetlobe. Podoba je gibanje, 

tako kot je materija svetloba« (Deleuze 2004c, 85). Ta vsepreţemajoči plan 

imanence ţivljenja, kjer se prepletata materija in svetloba, in kjer podoba nenehno 

postaja gibanje, Bergson pojasni kot univerzalno zavest: »Brez dvoma je tudi sam 

materialni univerzum, opredeljen kot totalnost podob, neka vrsta zavesti, zavest, kjer 

vse kompenzira in nevtralizira vse drugo, zavest, katere vsi potencialni deli 

uravnovešajo eden drugega z reakcijo, ki je vedno enaka akciji, ter recipročno 

ovirajo eden drugega, da ne bi izstopali« (Bergson 1911, 313). Univerzalna 

imanentna zavest je tako podoba svetlobe, vendar je to zavest, ki se širi povsod in se 

še ne razkriva zaznavi. »Skratka, ni zavest svetloba, ampak je mnoţica podob, je 

svetloba zavest, imanentna materiji« (Deleuze 2004c, 86). Tudi zaznava je svetloba, 

vendar gosta, neprosojna svetloba, od katere se odbijejo ali skozi katero v intervalu 

pronicajo gibanja svetlobe objektivne stvarnosti. Brez te upočasnjene in ohlajene 

gostote zaznave svetloba v svojem raztezanju ne bi bila nikoli razkrita. 

 

 



 58 

2. MODUS VIVENDI 

2.1 ŽIVLJENJSKA ENERGIJA 

V prejšnjem poglavju smo spoznali, kako je polje imanence ţivljenja preţeto z 

energijo valovanja. Materijo sestavljajo nihajoči atomi, katerih energetske 

spremembe zaznavamo kot svetlobo. Vsa materija ţari svetlobo, kar pomeni, da se 

njeno energetsko stanje nenehno spreminja. Zato je energijo nemogoče ločiti od 

materije, kajti gre zgolj za dva komplementarna načina ene, vsepreţemajoče 

diferencialne pogojenosti. Kvant je količinski delec energije, tako kot je v materiji 

delec atom. Energetska stanja kvantnega polja so valovne napetosti, ki se razširjajo 

po določenem območju, pri čemer je vsak kvant energije sorazmeren s frekvenco 

valovanja materije. Energijo tako razumemo kot osnovo vsega bivajočega, materijo 

pa kot njen vzorec pojavnosti. To, čemur rečemo materija, je namreč zgolj zgoščena 

oziroma upočasnjena frekvenca svetlobe. 

Med energijo in materijo ne obstaja binarno nasprotje, v smislu njunega 

medsebojnega izključevanja, kajti energija se ne more izničiti. Zato se ne izmenjujeta 

zaporedno, tako, da bi se morala ena končati, da bi jo lahko nadomestila druga. Obe 

sta večno sočasni, kljub temu, da je energija primarna. V tej sočasnosti se med njima 

vzpostavlja odnos komplementarnosti. Komplementarnost predpostavlja dvojnost, ki 

ni nasprotujoča, ampak dopolnjujoča. Da bi ustrezali temu pogoju vzajemnega 

dopolnjevanja, morata biti zdruţeni, pri čemer zdruţenje ne pomeni nujno prostorske 

stičnosti ali časovnega sosledja, ampak vzajemno pogojenost onstran dimenzij 

prostora in časa.
5
 Tako materija in energija skupaj uresničujeta ţivljenje in njegove 

procese. Šele sekundarna ločitev komplementov ustvarja bipolarna nasprotja, ki se 

izključujejo in onemogočajo. V tem primeru govorimo o energijah, ki onemogočajo 

ţivljenje.  

Ker energije ne moremo izničiti, jo lahko zgolj transformiramo iz stanja, kjer je 

energije malo, v stanje, kjer je je več. Stanje, kjer je energija najmanjša oziroma kjer 

                                                 
5
 V knjigi Mitje Peruša Biomreže, mišljenje in zavest je na primeru spinov zelo nazorno razloţen pojav 

vzajemne pogojenosti, ki presega dimenziji prostora in časa: »Če delec razpade na dva dela, ki odletita 

vsak na svoj konec vesolja, in če enemu izmed njiju 'obrnemo' spin, se bo hkrati takoj 'obrnil' tudi 

drugemu – kot da oba 'dela' še vedno sestavljata neločljivo celoto« (Peruš 2001, 139).  
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je njena intenzivnost enaka nič, je stanje umirjenosti in počitka. To je stanje 

ravnovesja, v katerem nastajajo atraktorji in vzorci znotraj matrice energetskih 

intenzivnosti. S konceptom matrice ne mislim modela, ampak diagram procesov, v 

katerem so vsebovani pogoji diferenciacije oziroma vsi potencialni načini 

spreminjanja in vse zmoţnosti ustvarjanja razlik. Za ta diagram je značilno, da je v 

osnovi spremenljiv, lahko pa postane nespremenljiv. Razlikovali ga bomo namreč od 

dinamičnega modela, ki implicira nespremenljivo formo spremenljivosti oziroma 

ustaljenost nekega poteka (program), in od statičnega modela oziroma načrta – 

zemljevida, kjer so vse poti določene ţe vnaprej.  

Deleuze in Guattari sta tovrstno diagramatsko matrico razloţila s konceptom telesa 

brez organov – planom imanence vsega bivajočega, katerega sestavljajo nenehno 

prehajajoče intenzivnosti. Telo brez organov ni prizorišče, prostor ali podlaga, na 

kateri bi se razporejale intenzivnosti, ampak je to, kar omogoča intenzivnostim, da 

prehajajo. »Ni prostor, niti ni v prostoru, ampak je materija, ki zaseda prostor do te 

ali one stopnje – do stopnje, ki ustreza ustvarjenim intenzivnostim. To je 

nestratificirana in neformirana intenzivna materija, matrica intenzivnosti, kjer je 

intenzivnost = 0 […]« (Deleuze, Guattari 1980, 189). Ta intenzivnost pa ne opisuje 

stanja brez energije, ker tako stanje ne obstaja, ampak stanje mirovanja, stanje brez 

hitrosti, kjer obstaja zgolj pasivna masa ali matrica materije. »[…] vendar tu ni nič 

negativnega v zvezi s to ničlo, ne obstajajo negativne ali nasprotne intenzivnosti. 

Materija je enaka energiji. Produkcija realnega kot jakost intenzivnosti, ki se začne z 

ničlo« (Ibid., 189–190). Telo brez organov obstaja še preden iz intenzivnosti 

nastanejo ločeni ekstenzivni organi in njihova organizacija, kajti to je stanje pred 

nastankom zloma simetrije, ki je pogoj vsake izločitve in lokalizacije.
6
 Na tej 

primarni ravni diferenciacije, pred zlomom simetrije, obstajajo zgolj porazdelitve 

različnih dinamičnih teţenj transformacije energije in pragovi diferenciacije.  

V ţivljenjskem procesu nenehnega postajanja lahko tako zapazimo prehajanje med 

dvema komplementarnima in medsebojno dopolnjujočima se energetskima teţnjama. 

Med teţnjo porajanja, ki postaja vedno bolj intenzivna, in teţnjo minevanja, ki 

ponika proti matrici in ničli intenzivnosti. Slednje ne smemo zamenjevati s smrtjo, 

kajti obe energetski teţnji sta energiji ţivljenja. Smrt nastopi šele tedaj, ko se energiji 

prenehata transformirati, ter se večni proces prehajanja, minevanja in ponovnega 

                                                 
6
 Ni pa nujno, da vsak zlom simetrije učinkuje v izločitvi ali lokalizaciji, kajti lahko učinkuje zgolj v 

prerazporeditvi atraktorjev.  
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rojstva prekine, prepreči in onemogoči. Takrat iz izkušnje minevanja preidemo v 

model smrti. Model smrti ni negativ ţivljenju, kajti nastaja šele v sekundarni sferi 

diferenciacije kot eden izmed zmoţnih načinov ţivljenja. Zanj je značilno 

izključevanje, negacija, ideja odsotnosti in praznine, zaprtost, nujnost in prisila 

ponavljanja identične forme spremenljivosti, ki je določena z vsemi temi lastnostmi. 

Model smrti tudi ni negacija diagramatske matrice ničle intenzivnosti, kajti tudi v 

tem primeru obstaja zgolj kot ena izmed njenih moţnih pojavnosti, ki vedno obstoji 

hkrati z njo in nikoli ne na način, da bi jo lahko zamenjal ali nadomestil. To tudi ni 

stanje brez energije, ampak energetsko stanje brez ţivljenja. V imanenci ţivljenja 

tako obstaja vsepreţemajoča ţivljenjska energija in njen način, model smrti, ki 

onemogoča pretok ţivljenjskih procesov. Slednjega bomo podrobneje spoznali v 

kasnejših poglavjih, kajti pred tem se bomo posvetili obema komplementarnima 

teţnjama energije, ki omogoča ţivljenje. 

2.1.1 Komplementarnost razlik 

V pričujočem poglavju bomo spoznali dve vzajemno dopolnjujoči se 

komplementarni teţnji ţivljenja, ki ju ne razumem kot izključujoči se nasprotji, 

ampak kot dopolnjujoči se razliki. Njuni razlagi bomo sledili preko Bergsonove 

teorije, v kateri je Deleuze našel inspiracijo pri nastajanju svojega koncepta ţelje. V 

svoji knjigi o ustvarjalni evoluciji ţivljenja je izpostavil dve hkratni smeri 

ţivljenjskega prehajanja, ki izhajata iz dveh različnih teţenj: »[…] iz odpora, ki ga 

ţivljenju postavlja mrtva materija, in eksplozivne moči – ta izvira iz nestalnega 

ravnovesja teţenj – ki jo ţivljenje nosi v sebi« (Bergson 1983, 91). Tu ne sledimo 

opisu stvari ali njihovih lastnosti, ampak opisu nagibov delovanj. Nekaj se krepi ali 

pa pojema, razširja ali krči, pospešuje ali zavira in tako v neskončnost različnih 

komplementarnih delovanj postajanja, ki omogočajo eno drugega. Tako tudi 

ţivljenjsko gibanje ustvarjanja vsakič znova vznika iz razkrajajoče se stvarnosti 

materije. Pasivna zgoščena materija oteţuje aktivno delovanje ţivljenjske energije, ki 

z eksplozivno močjo poganja vse bivajoče. V trenutku eksplozije bi se njena energija 

povsem razkropila, če ne bi obstajala komplementarna teţnja zgoščene materije, ki jo 

zaustavi, zadrţi in uporabi. To vlogo imajo na primer organizmi, ki s svojo 
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zmoţnostjo kopičenja in skladiščenja energije doseţejo nadzor nad njo in jo tako čim 

bolj učinkovito porabijo za rast in ustvarjanje novega. Njuno dopolnjevanje lahko 

nazorno ponazorimo tudi s primerom hoje, kjer lahko v premikanju napredujemo 

zgolj tako, da zaustavimo in zadrţimo padec. Brez obeh dopolnjujočih se teţenj in 

brez njune vzajemne pomoči, ne bi bilo ne ustvarjanja ne rasti ne spreminjanja. 

Obstoj ene pogojuje obstoj druge, tako da se medsebojno krepita, namesto, da bi se 

negirali in izničevali. »[…] rekli smo ţe, da je materija obteţena z geometrijo, 

materija – realnost, ki se spušča – traja samo v solidarnosti s tistim, ki se vzpenja. 

Ţivljenje in zavest pa sta prav vzpenjanje. Brţ ko ju zagrabimo v njunem bistvu in 

privzamemo njuno gibanje, razumemo, kako vsa ostala realnost izhaja iz njiju« 

(Ibid., 296–297). Ustvarjajoče prizadevanje ţivljenjske energije uporablja svojo 

komplementarno teţnjo, ki zavira, zgoščuje, kopiči in razgrajuje, za svoj ponovni 

zagon. »Na človeški liniji diferenciacije je élan vital zmoţen uporabiti materijo, da z 

njo ustvarja instrument svobode, 'da ustvarja stroj, ki bo triumfiral nad 

mehanizmom', 'da uporabi determinizem narave, da bi prešel skozi zanke v mreţi, ki 

jih je razprostrl prav ta determinizem'. Svoboda ima natanko ta fizični smoter, 

'razpočiti' eksploziv z namenom uporabiti ga za vedno močnejša gibanja« (Deleuze 

2004a, 112–113). 

Bergson teh različnih teţenj delovanja ne razume kot dialektiko nasprotij, ampak kot 

afirmacijo dopolnjujočih se razlik, ki pogojujejo vsak kreativen proces. Gre za 

različna gibanja ţivljenja, vsebovana v vsakem prehajanju in ponovnem postajanju. 

»Ţivljenje je v resnici gibanje, materialnost pa nasprotno gibanje; vsako izmed obeh 

gibanj je preprosto, saj je materija, ki oblikuje svet, nedeljiv tok, nedeljivo pa je tudi 

ţivljenje, ki teče skoznjo in iz nje kroji ţiva bitja« (Bergson 1983, 206). Tudi v 

primeru, ko govori o nasprotnemu gibanju, ne misli tega, kar je v opoziciji, kajti zanj 

razlika v osnovi ni podrejena prostorski reprezentaciji.
7
 Nasprotja zato ne razume kot 

o-pozicije ali zunanjosti, niti kot nečesa, kar bi se izključevalo ali onemogočalo. 

Utemeljujoča razlika ni niti kontradikcijska niti antagonostična, ampak dopolnjujoča, 

kajti to, kar se razlikuje, ni ločeno in se zato tudi ne more nadomestiti in posledično 

onemogočati ali izključevati. Kajti zgolj to, kar lahko biva kot ločeno in kot 

nadomestljivo, se je zmoţno izključevati in onemogočati. V sferi afirmativnih razlik 

pa je razlika zgolj prekinitev ali prelom, ki je vedno ţe vsebovan v toku gibanja in 

                                                 
7
 Prostorska razlika nastaja šele s sekundarno diferenciacijo.  
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samem njegovem procesu postajanja. Je trenutek, ko se tendenca spremeni do te 

mere, da ustvari razliko v sebi in spremeni svoj nagib ali smer. In to razliko nagiba 

Bergson poimenuje nasprotna tendenca ali nasprotni tok. Komplement neke teţnje ali 

prizadevanja tako ni njen negativ, ampak predstavlja prag njene zmoţnosti postajanja 

ali skrajno mejo njene spremenljivosti. Tako ustaljenost ekstenzivne materije s svojo 

teţnjo zareţe v aktivno intenzivnost ţivljenjske energije. Vse to prehajanje preko 

pragov, nenehno minevanje in porajanje opredeljuje ţivljenje. »Kar izgubijo na 

tenziji, pridobijo na ekstenziji. Tako, da v vsakem trenutku vse teţi k temu, da 

vznikne v trenutnem, neomejeno deljivem kontinuumu, ki se ne bo podaljšal v 

naslednji trenutek, ampak bo odmrl, samo zato, da se bo lahko ponovno rodil v 

naslednjem trenutku, v migetanju ali drgetanju, ki se nenehno ponovno začenja« 

(Deleuze 2004a, 89). V tem smislu sta oba tokova hkrati vsebovana v eni biti 

ţivljenja, ki preţema vse bivajoče. To, kar se poraja med njima, je modus vivendi, 

urejenost, ki nastane v odnosu sodelujoče ustvarjalnosti vzajemno dopolnjujočih se 

razlik.  

Komplementarni teţnji delovanja pa lahko izpostavimo tudi na nivoju procesov 

našega doţivljanja ali soočanja, kjer se vzajemno dopolnjujeta analitično delovanje 

inteligence in sintetično delovanje intuicije. Osnovni smoter obstoja inteligence je 

omogočanje preţivetja s sredstvi predvidevanja in nadzorovanja. V ta namen si 

razum predstavlja ločene izseke stanj, ki jih naniza enega poleg drugega, da si lahko 

predstavlja nek predvidljiv potek. Hkrati si zamišlja tudi njihovo identično 

ponovljivost, da lahko sklepa o vzročni pogojenosti. Poleg tega si mora medsebojne 

povezave in prepletajoče se sestave predstavljati kot zaprte sisteme, kajti zaprtost 

sistema je pogoj, da se lahko v njem predpostavi ponovljivost zakonov. Inteligenca je 

tako način doţivljanja in soočanja, ki iz stvarnosti ustvarja izločene stvari. 

Opazujočega postavi v pozicijo zunanjosti in s teţnjo raz-umevanja zareţe v 

prehajajoče tokove (analizira), ter tako kroji mejo stvari in mero njihove stvarnosti. S 

tem, ko raz-laga, hkrati raz-grajuje, zato je njena teţnja v osnovi razgrajujoča in šele 

sekundarno povezovalna. »[…] za inteligenco je značilna neomejena moč, da po 

katerem koli zakonu razčlenjuje in potem sestavlja v kateri koli sistem« (Bergson 

1983, 136). Inteligenca ima tako vse značilnosti intencionalne zavesti. 

Njen komplement je intuicija, ki jo Bergson opredeli kot nezainteresirano teţnjo, ki 

se zaveda same sebe (Ibid., 151). Intuicija je neintencionalna zavest, ki doţivlja 

implicitno urejenost, potencialno vsebovano v vsem, kar biva. Ta potencial 
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predstavlja imanentno zmoţnost spremenljivosti oziroma diferencialni pogoj vsega, 

kar se eksplicitno izraţa in s čimer se sooča inteligenca. Intuicija je tako sintetično 

doţivljanje, ki nastaja istočasno z analitičnim delovanjem razgrajevanja. Zato 

Bergson spodbuja, naj ne zaznavamo le z inteligenco, ki opazuje od zunaj in 

doumeva zgolj izdelane, izločene in identično ponovljive stvari ter njihovo 

eksplicitno urejenost, ampak, da zaznavamo tudi z intuicijo, ki je zmoţna doumeti 

bivajoče v svoji potencialni zmoţnosti neodvisno od njegove manifestacije ali 

pojavnosti. Kajti šele z njo lahko spoznamo ves preplet večno spreminjajočih se 

dejavnikov, ki so zaobseţeni v določenem načinu delovanja in njegovih zmoţnostih 

spreminjanja.  

Ustvarjalna evolucija ţivljenja se tako odvija na temelju medsebojnega 

dopolnjevanja ţivljenjske energije, ki omogoča rast, spreminjanje in ustvarjanje 

novega, ter vsega, kar miruje v svoji strjenosti in kar je v ravnovesju v svoji stalnosti. 

Tako kot vsak plesalec potrebuje močna trdna tla, da lahko od njih odskoči daleč 

stran. Zato ustvarjalne evolucije ţivljenja ne smemo omejiti zgolj na linearno 

napredovanje, ki predpostavlja dodajanje novih stvari obstoječi stvarnosti, kajti to 

upošteva zgolj enega od nagibov ţivljenja. Stvari so namreč učinki racionalnega 

posega v medsebojno preţemajoče se tokove ţivljenja. »[…] stvar je namreč rezultat 

strjevanja, ki ga opravlja naš razum, poleg tega pa zmerom obstajajo le stvari, ki jih 

je vzpostavil razum. Če potemtakem govorimo o stvareh, ki se ustvarjajo, menimo, 

da razum predpostavlja več, kot predpostavlja – kontradiktorna trditev, prazna in 

ničeva predstava« (Ibid., 206). Ustvarjalna evolucija ni moţna brez vzajemnega 

dopolnjevanja inteligence in intuicije. Kajti obstajajo reči, ki jih je zmoţna iskati le 

inteligenca, katerih pa brez tuje pomoči ne bo nikoli našla. Te lahko najde zgolj 

intuicija, ki pa jih nikoli ne bo iskala (Ibid., 131). Intuicija ne išče, ker njeno 

zaznavanje ni pogojeno z namero ali interesom intencionalne zavesti, ki je usmerjena 

na objekt. Polje njene zaznave je vsepreţemajoči potencial zmoţnosti in implicitno 

vsebovana urejenost bivajočega, ki jo lahko pojasnimo tudi kot sfero virtualnosti, ki 

jo bomo spoznali v nadaljevanju. 
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2.2 VIRTUALNO V PROCESU AKTUALIZACIJE 

Razlika med komplementarnimi teţnjami ţivljenja ni enaka razliki med virtualnim in 

aktualnim. Virtualna sfera predstavlja implicitno urejenost oziroma primarni pogoj 

diferenciacije, v katerem je vsebovan potencial vseh zmoţnosti ustvarjanja razlik. 

Aktualna sfera pa predstavlja eksplicitno urejenost v kateri primarni pogoj 

diferenciacije učinkuje. Ţivljenje je sam proces aktualizacije, obe vzajemno 

dopolnjujoči se teţnji pa predstavljata različne načine tega procesa oziroma različne 

nagibe ali smeri delovanja, po katerih ţivljenje postaja aktualno. Deleuze je razliko 

med obema dimenzijama ţivljenja najbolj natančno razloţil v spisu Aktualno in 

virtualno, v drugem poglavju Razlike in ponavljanje in v svojem delu o Bergsonu 

(Bergsonizem). Vsa tri navedena dela predstavljajo nadgradnjo Bergsonove obseţne 

študije o spominu, kateri se bomo podrobeje posvetili nekoliko kasneje, kajti na tem 

mestu se bomo najprej ustavili pri Deleuzejevi izpeljavi. V njej nam Deleuze 

pojasnjuje, kako je vsaka aktualnost obdana z oblakom virtualnih podob. Ta oblak je 

sestavljen iz različnih nivojev oziroma krogotokov, med katerimi vsak nivo 

predstavlja sfero njihove medsebojne urejenosti. »[…] aktualna percepcija se obdaja 

z meglenostjo virtualnih podob, ki se razporejajo na vse bolj oddaljenih, vse večjih 

gibajočih se krogotokih, ki se tvorijo in raztvarjajo« (Deleuze 2011a, 11–12). Ti 

nivoji virtualnega spomina se na različne načine udejanjajo v različnih aktualnostih 

in tako vplivajo na zmoţnost njihovega spreminjanja, hkrati pa aktualnosti v vsakem 

trenutku znova postajajo virtualni spomin. Takoj, ko potečejo, se spremenijo, hkrati 

pa spremenijo tudi vse sestave v spominu (implicitno urejenost), ki zato vsakič znova 

na drugačen način pogojuje kako se bo nekaj aktualiziralo in kako bo poteklo. V tem 

smislu »[…] aktualizacija pripada virtualnemu« (Ibid., 12) kot sferi implicitne 

urejenosti, ki pogojuje način njene diferenciacije v aktualnem. Pri tem hkrati 

potekata dva procesa: celoten spomin se v vsakem trenutku na določen način 

aktualizira; vendar ta določen način v skoraj povsem istem trenutku ţe premine, s 

svojo minljivostjo pa ţe na novo soustvarja celotni spomin, ki se ţe manifestira 

načinu aktualizacije naslednjega trenutka. Tako se hkrati so-ustvarjata to, kar 

pogojuje (implicitna urejenost virtualne sfere), in to, kar je pogojeno (eksplicitna 

manifestacija aktualnega), pri čemer to, kar je pogojeno, nenehno mineva, v svoji 
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minljivosti pa vpliva na to, kar ga bo pogojevalo in kar se dejansko ves čas ohranja v 

tem, kar mineva.  

Preteklost, ki se v celoti ohranja v tem, kar mineva, hkrati pa se z vsako minljivo 

sedanjostjo tudi v celoti spremeni, ne more biti nikoli sedanja. »V skladu s tem, kar 

nalaga drugi paradoks, lahko dejansko predpostavimo, da se preteklost ne ohrani v 

sedanjosti, glede na katero je pretekla, temveč se ohrani na sebi, tako, da je aktualna 

sedanjost zgolj maksimalna kontrakcija vse preteklosti, ki soobstaja z njo. Vsa ta 

preteklost bi morala najprej obstajati sama s seboj […] saj vse ravni oziroma stopnje 

so-obstajajo in se ponujajo naši izbiri na osnovi neke preteklosti, ki ni bila nikoli 

sedanja« (Deleuze 2011d, 151–153). To preteklost, ki ni sedanjost, ki preteče, ampak 

obstaja sama na sebi, je Bergson poimenoval čisti spomin. S konceptom čistega 

spomina je razloţil virtualno sfero, ki obstaja na sebi, hkrati pa se v vsakem trenutku 

aktualizira, pri čemer se z vsako svojo aktualizacijo ponovi kot različna oziroma 

ustvari razliko v sebi. Ker se vsa virtualna preteklost kot čisti, implicitni spomin 

spremeni v istem hipu, ko se ponovi oziroma aktualizira, vse to, kar se v njem 

ohranja, nenehno uhaja zavesti: »To so spomini različnih redov: rečemo jim virtualne 

podobe, kolikor jih njihova hitrost ali kratkost tu ohranja pod načelom nezavednosti« 

(Deleuze 2011a, 12). 

Zelo je pomembno, da virtualnega ne zamenjujemo z moţnim. Moţno je namreč 

povsem na drugačen način v odnosu do realnega, kot je virtualno do aktualnega. 

»[…] moţno nima realnosti (četudi je zmoţno imeti aktualnost); nasprotno pa 

virtualno ni aktualno, ampak kot tako vsebuje realnost« (Deleuze 2004a, 99). 

Virtualno je tako vedno realno, ne da bi zato moralo biti dejansko, moţno pa lahko 

postane realno zgolj, če se udejanji in prestane določene pogoje. V slednjem primeru 

teţnja tako ostaja razpeta in razcepljena v odnosu do lastne realizacije, kot (še) 

nerealizirana predstava. Ker je moţnost opredeljena s tem, kar ni, in ker v imanenci – 

ţivljenju ne obstaja nič, kar ne bi bivalo, tudi moţnost biva, vendar zgolj kot 

abstraktna ideja. Realnost se doda ideji o moţnosti kot ena izmed njenih analognih 

manifestacij, ki nastanejo, če ideja prestane preizkus določenih pogojev. 

Z Bergsonovega vidika pa vsak diskurz o moţnostih zgolj nakazuje, da smo napačno 

zastavili problem. Ta diskurz namreč implicira, da realno, ki se po analogiji navezuje 

na moţno, obstaja ţe samo pred sabo, kot model lastne realizacije. Vse je ţe 

popolnoma dano vnaprej v predstavi. Realno se tako misli kot moţno v vsakem 

trenutku, še preden se je zgodilo ali ko se je ţe zgodilo, kot nekaj, kar projicira svojo 
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predstavo v prihodnost ali preteklost. Vendar realno nikoli ni tisto, ki bi bilo podobno 

moţnemu, ampak je moţno podobno realnemu, saj je nastalo iz ţe udejanjenega 

realnega, kot njegov abstraktni dvojček. 

Virtualno pa se ne postavlja v odnos do svoje zmoţnosti realizacije, ampak do svoje 

zmoţnosti aktualizacije, pri čemer pogoj aktualizacije ni dodajanje po podobnosti in 

omejevanje, ampak razlika in kreacija. »Saj, v kolikor ţeli biti virtualno 

aktualizirano, ni potrebno, da se posluţuje odstranjevanja ali omejevanja, ampak 

mora ustvariti svoje lastne linije aktualizacije v pozitivnih dejanjih« (Ibid., 97). 

Realno je podobno še nerealiziranemu moţnemu, aktualno pa po drugi strani ni 

podobno še neudejanjeni virtualnosti. Kajti aktualno postane šele s tem, da se 

diferencira od lastne pogojenosti – se samo preseţe in s tem spremeni tudi to, kar ga 

pogojuje, kajti v naslednjem trenutku ţe postane pogoj nečesa drugega, ki se bo 

aktualiziralo. Ta pogojenost, ki se medtem, ko se spreminja, nenehno ohranja, je 

virtualna sfera čistega spomina, implicitna urejenost oziroma primarni pogoj 

diferenciacije vsega bivajočega. Ta implicitna urejenost ni nerealizirana moţnost, 

ampak neaktualizirana realnost. Je preteklost, ki ni bila nikoli sedanja, saj se z vsako 

svojo aktualizacijo ţe spremeni in ustvari razliko v sebi. Proces aktualizacije, ki se 

spreminjanja v teku minljivosti vsakega trenutka, opredeljuje ţivljenje kot imanenco 

vsega, kar biva. Način njegove aktualizacije je odvisen od ţivljenjske energije, ki 

prehaja od ničle zmoţnosti v pasivni, mirujoči materiji, k n-ti zmoţnosti njene 

aktualizacije. Poleg tega pa je odvisen tudi od same sestave potencialnega polja vseh 

zmoţnosti, od virtualnega spomina oziroma od implicitne urejenosti primarnega 

polja diferenciacije. Način njegove urejenosti bomo spoznali v nadaljevanju. 

2.3 MATRICE POSTAJANJA 

2.3.1 Diagram 

Implicitna urejenost vsepreţemajočega virtualnega spomina predstavlja primarni 

nivo diferenciacije, ki ga Deleuze in Guattari poimenujeta tudi kot telo brez organov 

ali nemobilni motor ţelečih strojev. Da bi razumeli njegovo delovanje, ga je 
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nemogoče modelirati z dinamičnimi modeli, ki implicirajo nespremenljivo formo 

spremenljivosti oziroma ustaljenost nekega poteka. V sferi primarne diferenciacije 

ţivljenja se namreč spreminjajo ţe sami pogoji diferenciacije, kot smo pravkar 

spoznali v prejšnjem poglavju. Zato jih je moţno ustrezno ponazoriti zgolj z 

diagrami, ki prikazujejo procese v njihovem postajanju, pri čemer se tudi sama 

diagramatska shema neprestano spreminja. Guattari tako ne govori o diagramih, 

ampak o digramatskih procesih in diagramatskih funkcijah, ki »[…] niso zgolj 

reprezentativne, ampak so operacijske […]« (Guattari 2007a, 256). 

Diagrami so sestavljeni iz linij gibanj ali delovanj med posameznimi delci, ki jih 

lahko razumemo kot neoznačevalne znake ali pa kot kvantne delce, kajti na nivoju 

implictne urejenosti primarne sfere diferenciacije je razlika med znakom in 

fizikalnimi delci povsem zabrisana. »Kar ima teţo v tem primeru, ni obstoj 

določenega diferencialnega indeksa kodiranja ali indeksa znaka-stroja, ampak 

'delovanje' serij kvantnih deteritorializacij« (Guattari 2007b, 70). Deteritorializacija 

in nelokalizabilnost daje znakom neko novo kvaliteto, tako, da ne moremo več 

govoriti o znaku v običajnem pomenu besede, kajti ta znak – kvantni delec – ničesar 

ne označuje, ampak kvečjemu izraţa nagib nekega delovanja. Prav tako ga ne 

moremo opredeliti kot moţno variacijo ali subverzijo obstoječih nadkodiranj. 

»Zapustili smo sfero predoznačevalnega, večglasnega izraţanja, ki vključuje gibanja, 

besede in ples; zapustili smo tudi tisto semiološko, ki je nadkodirana z označevalcem 

in celo postoznačevane sfere aksiomatiziranih črk in znakov znanosti in umetnosti; 

sedaj se soočamo z neposrednim izraţanjem abstraktnih strojev« (Guattari 1984, 

131).  

V primerni sferi diferenciacije tako niso pomembni zgolj predpostavljeni delci in 

njihove povezave, ampak sama materialnost ali vsebina tega, kar se diferencira. Tako 

se zabriše ločnica med materialnim in semiotočnim, kajti v diagramu so upoštevane 

tako energetske kot fizično-kemijske, biološke, psihološke, umetniške, znanstvene, 

politične, ekonomske ali komunikacijske sfere. »Ne obstaja več absolutna primarnost 

enega sistema nad drugim; materialne komponente niso nujno bolj teritorializirane 

kot semiotične komponente« (Guattari 2007b, 70). Poleg tega izgubi pomen tudi 

razlika med mikro in makro nivoji, kajti intenzivnost razlikujočih se delcev je prav 

tako pomembna kot nivoji njihove diferenciacije. Z vidika intenzivnosti oziroma 

potencialne zmoţnosti ustvarjanja razlik sta si lahko namreč dva delca, vsebovana na 

različnih nivojih ali v različnih sferah, veliko bolj podobna kot delca, vsebovana v 
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isti sferi ali na istem nivoju. Ne glede na to, kateri sferi ali kateremu nivoju pripada 

nek intenziven proces ali njihove sestave, je vsak izmed njih povezan z vsemi 

drugimi v odnosu vzajemne soodvisnosti in medsebojnega pogojevanja.  

Deleuze koncept diagrama najbolj podrobno razloţi v svoji knjigi o Foucaultu 

(Deleuze 2004b). Tam ga opredeli kot prikaz vseh relacij med zmoţnostmi ali 

intenzivnostmi, ki se spreminja skupaj z njimi, prehaja skozi vsako točko in je 

vsebovan v vsaki prehajajoči relaciji od ene točke do druge. »[…] diagram deluje kot 

nepoenoten imanentni vzrok, ki soobstaja s celotnim druţbenim poljem […] Kaj 

mislimo tu z imanentnim vzrokom? To je vzrok, ki je realiziran, integriran in 

razločen v svojem učinku. Ali raje, imanentni vzrok je realiziran, integriran in 

razločen preko svojega učinka. Na ta način obstaja povezava ali vzajemno 

pogojevanje med vzrokom in učinkom, med abstraktnim strojem in konkretnimi 

sestavami […]« (Deleuze 2004b, 44–45). Konkretne sestave so to, kar je Foucault 

poimenoval dispozitiv, in zadevajo druţbene formacije in mehanizme oziroma 

njihovo strukturno pogojenost, v kateri so določeni načini njihovega spreminjanja. 

Abstraktni stroj pa je neformiran in nestrukturiran diagram, ki pogojuje konkretne 

sestave in njihove simbolne dispozitive. Tako govorimo na primer o diagramu 

suverenosti, ki učinkuje v stroju-drţavi in njeni diferencialni pogojenosti – 

simbolnem dispozitivu ustave, ki pogojuje načine njenega spreminjanja. Ali pa o 

diagramu discipline, ki učinkuje v strojih-zaporih, strojih-poboljševalnicah, strojih-

šolah in v njihovi diferencialni pogojenosti vsebovani v diagramu suverenosti.  

Guattari je to diagramatsko implicitno urejenost, kjer je vse, ne glede na sfero ali 

nivo, povezano in vsebovano v vsem, poimenoval plan konsistence strojnih 

potencialov ali vektorsko polje destratifikacije, njene elemente je označil kot 

diagramatske procese ali diagramatske transformacije, matrico njihovih povezav pa 

je razloţil s konceptom rizoma.  

2.3.2 Rizom 

Rizom ustvarjajo medsebojno prepletajoče se linije gibanja, pri čemer vsaka izmed 

linij izraţa teţnjo, nagib ali smer (smisel) nekega delovanja. Glede na svoje večno 

spreminjajoče se nagibe, se med seboj povezujejo na različne načine. Nekatere linije 



 69 

strjujejo ali prekinjajo tokove delovanj, spet druge pa jih pospešujejo in spodbujajo. 

Prve so linije artikulacije, segmentacije in stratifikacije, druge pa delujejo med njimi 

oziroma v prehajanjih, ko iz enega ločenega člena, odseka ali sloja, postaja drugi. 

Ker se vedno gibajo nekje vmes in jih je nemogoče umestiti v katero koli izmed 

struktur oziroma razloţiti s strukturnimi pogoji, jih Deleuze in Guattari imenujeta 

uhajajoče linije oziroma beţiščnice (lignes de fuite). Pri tem je pomembno, da 

beţiščnic ne zamenjujemo z begom, saj kljub temu, da uhajajo prevladujočim 

programskim vzorcem razporejanja in delovanja, niso pogojene s poljem 

diferenciacije, ki predpostavlja binarna nasprotja. Beţiščnica ne pozna mesta, iz 

katerega bi izhajala, kateremu bi uhajala ali kamor bi pribeţala. Uhajajoče linije ne 

beţijo, ampak zgolj polzijo mimo, medtem ko porajajo nove vzorce odnosov in 

kreativnosti na vseh nivojih realnosti. »Pa vendarle, po drugi strani je ta linija ves čas 

tam, čeprav se ne meni za usodo: ni se ji potrebno izločiti od drugih, kajti ona je prva 

in druge šele izhajajo iz nje« (Deleuze, Parnet 1996, 152).  

Linije rizoma so imanentno vsebovane v vsem bivajočem. Bitja so prepleti 

neskončnosti njihovih gibanj, ki se tam niti ne začenjajo niti ne končujejo. Vsaka 

točka je povezana z vsako drugo, njihove poti pa se ne stikajo nujno s potmi, ki 

pripadajo isti sferi. S svojim gibanjem izrisujejo karto (carte), ki ne posnema 

(calque) ţe izrisanih sledi, ampak sledi gibanjem v postajanju, ki se nikoli ne izrišejo 

do konca. »Sledi so tiste, ki jih je potrebno postaviti na karto, in ne obratno« 

(Deleuze, Guattari 1980, 32). Rizomatične karte so kot zenovska knjiga, ki nikoli ne 

pove vsega, ampak vedno pusti nekaj neizpolnjenega, tako da lahko zadnji košček v 

sestavljanki pomena doda bralec. Avtor je tako zgolj začetnik nekega procesa. Bralec 

karte tako ne dodaja kot interpret, ampak so-ustvarja kartografovo delo, ne 

reproducira zarisanih sistemov, ampak na novo izrisuje razporeditve, ki so vedno 

odprte za vse moţne spremembe in nove povezave. Rizomatična matrica je tako 

preţeta z neskončnimi vhodi in izhodi ter vedno odprta vplivom, s pomočjo katerih 

nenehno prehaja skozi minevanja in ponovna rojstva. V knjigi o Kafki Deleuze in 

Guattari opišeta rizom kot zgradbo ali brlog s številnimi vhodi, katerih razporeditve 

in zakonitosti uporabe ne poznamo natančno. Ta brlog nima posebnega vhoda 

(izbrane optike) ali posebnega izhoda (končne namere). Vanj lahko vstopimo »[…] s 

katerega koli konca, nobeden ni boljši od drugega, noben vhod nima nikakršne 

prednosti, pa naj bo slepa ulica, tesen rov, sifon ali kaj drugega. Zanimalo nas bo 

samo to, s katerimi točkami se povezuje ta, skozi katerega smo vstopili, katera 
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razkriţja in hodnike moramo prečiti, da poveţemo dve točki, ugotavljali bomo, 

kakšen je zemljevid rizoma in kako bi se spremenil, če bi vstopili kje drugje« 

(Deluze, Guattari 1995, 7).  

Pogoj diferenciacije rizoma oziroma njegova forma spremenljivosti se tako 

neprestano spreminja, zato nima teţnje po zadrţevanju, saj ni ničesar, kar bi 

zadrţeval, v smislu boţjega, zgodovinskega, ekonomskega, političnega ali 

sintagmatskega pred-posnetka. Ker ni ničesar, kar bi lahko obdrţal v svojem procesu, 

tudi nima dolgoročnega spomina, glede na katerega bi se lahko orientiral, ampak je 

določen s procesom pozabljanja – s kratkoročnim spominom, ki se spreminja z 

vsakim trenutkom svoje aktualizacije. »Za razliko od drevesa, rizom ni objekt 

reprodukcije: niti zunanje reprodukcije kot podobe drevesa, niti notranje 

reprodukcije kot drevesne strukture. Rizom je antigenealogija. Je kratkoročni spomin 

ali antispomin« (Deleuze, Guattari 1980, 33). Ker je v rizomu vsaka točka povezana 

z vsako drugo, ne pozna centralizacije, niti hierarhije ali strukturnega nadkodiranja. 

V njem ni moč najti homogenih enot, niti razločiti stabilnih pozicij, ki nastajajo v 

odnosu do izvornega debla, takšnih, kakršne lahko najdemo v strukturi drevesa. Ne 

da se ga zvesti niti na poenoteno Eno niti na mnogo niti na njuno dialektično 

opozicijo. Kajti ni niti Eno, ki bi postalo mnogo (Eno, ki bi postalo dvoje, troje, n-to, 

1/n), niti mnogo, ki bi izhajalo iz Enega, niti mnogo, kateremu bi se Eno dodalo 

(n+1).  

Rizom tako ni niti poenoten niti sestavljen iz enot, ampak iz smeri gibanja, katere 

prečijo različne dimenzije, ki sta jih Deleuze in Guattari poimenovala platoji. Tako 

kot linije rizoma ne potekajo od ene točke do druge, ampak prehajajo med njimi, tudi 

njihovi platoji nimajo ne začetka ne konca. Vedno so v sredini (au milieu) v med-biti 

(inter-être) kjer se prehajajoči glagol biti razblini kot trenutna sled gibajočega, 

nastala na površini vodne gladine. Plato je »[…] kontinuirana, samovibrirajoča sfera 

intenzivnosti, katere razvoj se izogiba kakršni koli orientaciji v smeri kulminacijske 

točke ali zunanjega cilja« (Ibid., 32). Njegove gibajoče se teţnje ne prihajajo od 

nikoder in ne potekajo nikamor, saj vedno prehajajo skozi sredino, kjer nikamor ne 

vstopajo in iz ničesar ne izstopajo. Ker nimajo ne izhodišča ne finalnosti, ne 

temeljnega ne transcendentnega določila, se ne podrejajo nikakršnemu zunanjemu 

merilu ali ločeni, (pred)postavljeni enotnosti.  

Vsaka sestava, ki je tako kot rizom sestavljena iz neskončno spremenljivega števila 

dimenzij, hkrati pa ni določena z zunanjim merilom, se imenuje mnogoterost. 
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Koncept opisuje imanentno urejenost primarne diferencialne pogojenosti vsega 

bivajočega, ki ni določena z zunanjimi kriteriji, osnovana na substancionalni 

enotnosti ali podrejena strukturni totalnosti. Implicitna urejenost tako ni niti enotnost 

niti totalnost, ampak mnogoterost, ki ne implicira zgolj mnogoterih stanj, niti 

mnogoterosti stanja, ampak sklop linij gibanja in dimenzij, ki jih ne moremo zvesti 

eno na drugo. »Vsaka 'stvar' je narejena na ta način. Seveda mnogoterost vključuje 

središča poenotenja, centre totalizacije, točke subjektivizacije, vendar zgolj kot 

dejavnike, ki preprečujejo njeno rast in ustavljajo njene linije. Ti dejavniki so v 

mnogoterosti, kateri pripadajo, in ne obratno. To, kar ima teţo v mnogoterosti, niso 

termini ali elementi, ampak to, kar je 'vmes', vmesnost, sklop relacij, ki se 

medsebojno ne ločijo. Vsaka mnogoterost raste iz sredine, kot steblo trave ali rizom« 

(Deleuze 1987, VII–VIII). 

2.3.3 Mnogoterost 

Poleg diagrama in rizoma, je mnogoterost (multiplicité) tretji koncept, s katerim 

Deleuze in Guattari pojasnjujeta implicitno urejenost primarne diferencialne 

pogojenosti, ki je kot virtualni potencial vseh zmoţnosti spreminjanja vsebovana v 

imanenci ţivljenja. V Tisoč platojih pojasnjujeta, da sta koncept uvedla predvsem 

zato, da bi se izognila totalizirajoči teţnji diferenciacije, ki predpostavlja binarno 

nasprotje med Enim in mnoštvom (multiple), obe nasprotujoči si skrajnosti, ter se 

medsebojno izključuje po principu bodisi-bodisi: »[…] ustvarjen je bil predvsem z 

namenom izogniti se abstraktni opoziciji med mnoštvom [multiple] in enim, izogniti 

se dialektiki, doseči razumevanje mnoštva [multiple] v čistem stanju, da bi ga 

prenehali obravnavati kot numerični fragment izgubljenih Enotnosti ali Totalnosti 

oziroma kot organski element Enotnosti ali Totalnosti, ki ima šele za priti, ampak bi 

raje razlikovali tipe mnogoterosti« (Deleuze, Guattari 1980, 45–46). Koncept 

mnogoterosti namreč predpostavlja komplementarno hkratnost, kjer se Eno in mnogo 

vzajemno dopolnjujeta in medsebojno pogojujeta. Ontološko Eno kot imanenca 

ţivljenja ni predhodno (izključeno, izločeno) mnoštvu, ampak se v vsakem trenutku 

izraţa preko mnogega oziroma učinkuje v njem preko samega procesa aktualizacije. 

Kot virtualna preteklost čistega spomina, ki kot nikoli sedanja preteklost obstaja 
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sama na sebi, vendar pa ne ločeno, saj se v vsakem trenutku v celoti aktualizira, 

hkrati pa se z vsako takšno aktualno ponovitvijo virtualno povsem spremeni. Tako v 

primeru razlike med ontološkim Enim in mnoštvom, kot v primeru razlike med 

virtualnim in aktualnim, govorimo o razliki med dvema vrstama mnogoterosti. »Po 

eni strani so mnogoterosti, ki so ekstenzivne, ločljive in molarne; zmoţne biti 

poenotene, totalizirane in organizirane; zavestne in predzavestne – in po drugi strani 

libidinalne, nezavedne, molekularne, intenzivne mnogoterosti, sestavljene iz delcev, 

ki se ne oddelijo, ne da bi se s tem povsem spremenili, iz razdalj, ki se ne 

spreminjajo, ne da bi s tem postale ţe druga mnogoterost, in ki se nenehno 

sestavljajo in razstavljajo tekom svoje komunikacije, medtem ko prečkajo ena drugo 

ob, onstran ali pred določenim pragom« (Ibid., 46). 

Mnogoterost je to, kar vsaka razlika, omejenost, pozicija ali nasprotje predpostavlja v 

sebi oziroma je to, kar je hkratno vsaki elementarni razliki in vsakemu poenotenju, 

kot njen diferencialni pogoj: »Da bi se lahko izrisala nasprotja sil ali omejitve form, 

je najprej potreben nek globlji realen element, ki se definira in določa kot razobličena 

in potencialna mnogoterost« (Deleuze 2011d, 107).  

2.3.3.1 Matematična razlaga 

Koncept mnogoterosti izhaja iz matematike, natančneje iz diferencialne geometrije 

Friedricha Gaussa in Bernharda Riemanna, teorije grup in teorije dinamičnih 

sistemov. Njegove matematične osnove je najbolj enostavno razloţil Manuel 

Delanda v svoji knjigi Intenzivna znanost in virtualna filozofija, zato bom v 

nadaljevanju izpostavila poglavitne ugotovitve njegove razlage, povzete iz prvega 

poglavja omenjenega dela z naslovom Matematika virtualnega (Delanda 2011). V 

matematiki pojem mnogoterosti (manifold)
8
 označuje geometričen prostor z 

določenimi lastnostmi, ki ne opisujejo stanja, ampak transformacije. Te se 

ponazarjajo s pomočjo diferencialne enačbe, ki izraţa relacijo med spremembami 

dveh ali več kvantitet oziroma s stopnjo spremembe ene kvantitete glede na drugo. 

Ena izmed takšnih lastnosti je primer hitrost, ki jo diferencialna enačba prikazuje z 

razmerjem med spremembo prostorske in časovne kvantitete.  

                                                 
8
 V slovenskem prevodu tega poglavja se manifold prevaja kot mnoštvo.  
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Za mnogoterost je značilno, da ima spremenljivo število dimenzij, hkrati pa ni 

določena z višjo dimenzijo, ki bi ji od zunaj določala koordinate in notranjo enotnost, 

podrejeno zunanjemu merilu. Do začetka devetnajstega stoletja so namreč vse 

spremembe določali po kartezijanski metodi, kar pomeni s koordinatnim sistemom 

višje in zunanje dimenzije. Dvodimenzionalno površino so na primer vstavili v 

tridimenzionalen prostor z lastnimi koordinacijskimi osmi. Na podlagi teh zunanjih 

osi so določili koordinate vsaki točki dvodimenzionalne površine. To metodo so 

uporabljali dokler Gauss in kasneje tudi njegov učenec Riemann nista prispela do 

novih spoznanj, ki so sprevrnila celoten postopek opazovanja in določanja 

spremenljivosti. Gauss je namreč ugotovil, da je moţno površino preučevati brez, da 

bi se sklicevali na širši obdajajoči prostor z več dimenzijami. Koordinatne osi je 

predpostavil na sami površini in na ta način izrazil njeno diferencialno enačbo. Tako 

je nastal nov koncept površine, ki je se je ne razume kot umeščene v prostoru, ampak 

tako, da sama predstavlja prostor. Riemann pa je njegovo teorijo razvijal še naprej 

tako, da je kot površine s svojstvenim merilom predpostavil n-dimenzionalne 

prostore, imenovane mnogoterosti (manifold). Tako je nastal koncept prostora s 

spremenljivim številom dimenzij, ki jih lahko preučujemo, ne da bi se nam bilo 

potrebno nanašati na kriterije zunanjega prostora. 

Mnogoterosti pa ne sluţijo zgolj kot matematični modeli diferenciacije abstraktnih 

geometričnih prostorov, ampak lahko z njihovimi dimenzijami ponazorimo tudi 

dinamične procese, na primer na fizičnem nivoju. V tem primeru mnogoterost 

vsebuje vse spremembe, ki jih je zmoţen ustvariti nek proces, različne sestave teh 

procesov in atraktorje, ki predstavljajo njihove dolgoročne teţnje. Število vseh 

moţnih načinov spreminjanja neke sestave določa njeno stopnjo svobode, vsaka 

stopnja svobode pa predstavlja eno izmed dimenzij mnogoterosti. Nihalo ima na 

primer dve stopnji svobode, spreminja lahko pozicijo nihajoče krogle in hitrost od 

ene točke do druge. Poti spreminjanja, imenovane trajektoriji, se izrišejo iz zaporedij 

točk, pri čemer vsaka točka predstavlja trenutno stanje neke spreminjajoče se sestave 

oziroma suspenz njenega gibanja, strnjenega v eni točki. Tako nastala krivulja ne 

ponazarja statičnih lastnosti neke sestave, ampak način njenega spreminjanja. 

Predstava stanja sistema, ne glede na to, kako je kompleksen, postane enostavna 

točka, sam prostor, v katerem točka izriše krivuljo, pa vedno bolj zapleten, v smislu, 

da ima lahko neskončno moţnih dimenzij.  
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Na ta način so začeli znanstveniki iz različnih disciplin modelirati raznotere 

dinamične procese v vseh dimenzijah bivanja. Poleg trajektorijev, s katerimi so lahko 

ponazorili vso spremenljivost nekega procesa, so poskušali odkriti tudi, kaj je tisto, 

kar določa, da imajo različni procesi, kljub svoji spremenljivosti, podobne, 

ponavljajoče se teţnje. Odkrili so, da v vsakem sistemu obstaja nekaj, kar privlači 

njegove procese, tako, da uberejo prav določeno smer ali vzpostavijo prav določene 

relacije, četudi imajo različne izhodiščne pozicije ali so izpostavljeni različnim 

začetnim pogojem. To privlačno lastnost imajo atraktorji, ki se v teoriji mnogoterosti 

imenujejo singularnosti. Atraktoriji – singularnosti so mnogoterosti, ki dolgoročno 

vplivajo na vedenje nekega sistema. Kar pomeni, da lahko različna gibanja ali 

njihove sestave privlači enako stanje tega atraktorja, v kolikor se vsaka izmed njih 

nahaja nekje znotraj področja njegovega vpliva. »Glede na to, da lahko v tem smislu 

različne trajektorije privlači isto končno stanje, singularnosti predstavljajo inherentne 

ali notranje dolgoročne tendence sistema, stanja, ki jih bo sistem spontano prevzel na 

dolgi rok, kolikor ga ne bodo ovirale druge sile« (Ibid., 53–54).  

Pri tem je najbolj pomembno to, da singularnosti niso strukturno pogojene, ampak 

obstajajo neodvisno tako od strukturne sestave kot od mehanizmov, katerih delovanje 

usmerjajo. Struktura tako izgubi vlogo sredstva, s katerim bi lahko razlagali procese 

diferenciacije neke sestave, hkrati pa izgubi pomen tudi predpostavka o bistvih 

procesov, ki bi pogojevali njihovo spremenljivost: »Zaradi te neodvisnosti-

mehanizma so singularnosti (ali prej mnogoterosti, ki jih definirajo) popolni 

kandidati za zamenjavo bistev« (Ibid., 55). Bistva so namreč nespremenljive forme 

spremenljivosti, kajti izraţajo nekaj, kar v določeni sestavi, kljub njeni 

spremenljivosti, ostane nespremenljivo in je kot tako zanjo določujoče ţe vnaprej. Iz 

vidika mnogoterosti pa določujoče lastnosti sestave niso dane vse naenkrat, ampak se 

razvijajo skozi proces njene transformacije. Kljub temu pa še vedno obstaja skrajna 

meja njene spremenljivosti, ki predstavlja prag prehoda iz ene sestave v drugo 

oziroma prag njene diferencialne pogojenosti. Ta prag se imenuje kritični prehod. 

Koncept kritičnega prehoda oziroma aktivne transformacije pripada teoriji grup in 

predstavlja še eno spoznavno prelomnico devetnajstega stoletja. Grupa je opredeljena 

kot skupek entitet in njihovih kombinacij oziroma razporeditev. Določa jo njena 

zaprtost, kar pomeni, da pri kombiniranju ali premeščanju entitet v seriji, 

razporeditev še vedno pripada tej seriji. Entitete grup se razvrščajo glede na to, kako 

nanje vplivajo različne transformacije oziroma glede na to, kako se odzivajo na 
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dogodke, s katerimi se soočajo. Grupe se tako razlikujejo po svojih zmoţnostih, pri 

čemer tu ne gre za imanentne lastnosti, ampak za zmoţnosti, ki so povezane z 

določenimi transformacijami. Ko govorimo na primer o stopnji simetričnosti nekega 

geometrijskega telesa, ne mislimo njegove statične kompozicije, ampak lastnosti, ki 

ostanejo konstantne po določeni rotaciji tega telesa, med tem, ko ga opazujemo. 

Kritični prehod oziroma zlom simetrije predstavlja mejo zasuka telesa, pri čemer se 

njegova simetrija s strani opazovalca ne spreminja. Ta meja določa grupo oziroma 

sestavo, s svojstveno diferencialno pogojenostjo. Kocka na primer pripada grupi 

teles, ki se lahko rotirajo za devetdeset stopinj, ne da bi se simetrija s stališča 

opazovalca spremenila, pri obratu za petinštirideset stopinj pa se njihova simetrija 

zlomi. Po drugi strani pa krogla pripada drugi grupi, saj s stališča opazovalca ostane 

nespremenljiva ne glede na to, za koliko stopinj se obrača okrog svoje osi. Krogla 

ima tako večjo stopnjo simetrije glede na transformacijo vrtenja. Če telo, ki smo ga 

na podlagi teh lastnosti poimenovali krogla, izgubi nekaj svoje simetrične 

nespremenljivosti v procesu prehajanja, oziroma, če pri transformaciji pride do 

zloma simetrije, potem to telo ni več določeno kot krogla, ampak postane nekaj 

drugega. Kaj bo postalo, je odvisno od tega, kje se simetrija zlomi, oziroma od praga 

njene diferenciacije. Plin, na primer, ima visoko stopnjo simetrije, kajti svojih 

lastnosti ne spreminja ne glede na to, kako ga rotiramo ali iz katerega kota ga 

gledamo. Kar pa ne velja za trdne, formirane snovi. Plin bo postal trden takrat, ko bo 

zlomil določeno simetrijo in trdna snov bo postala plinasta, ko se bo njena stopnja 

simetrije povečala. Določujoče lastnosti neke sestave opredeljuje njena zmoţnost 

soočanja z različnimi spremenljivimi dejavniki in ne neko nadčasno transcendentno 

bistvo, topološko določena kategorija, pozicija znotraj strukture ali karakteristika, ki 

nastane na podlagi zunanjega merila. 

2.3.3.2 Transformacije in imanentne težnje 

Sedaj, ko smo spoznali pomen kritičnih prehodov in vlogo, ki jo pri tem igrajo 

singularnosti, lahko tudi razumemo definicijo mnogoterosti, kot nam jo podaja 

Delanda: »[…] mnogoterost je definirana z razporeditvami singularnosti, definira 

tendence v procesu; in s serijami kritičnih prehodov, ki lahko te razporeditve, ki so 
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vstavljene druga v drugo, razgibajo« (Ibid., 73). Procesi in njihove sestave se 

razlikujejo glede na to, pod vplivom katerega atraktorja oziroma singularnosti so, in 

glede na to, kako so ti atraktorji porazdeljeni. Distribucija atraktorjev je namreč 

stabilna do vsakega zloma simetrije. Majhni šoki
9
 lahko tendence samo kratkoročno 

odvrnejo od atraktorjev, če pa je transformacija, ki jo povzročijo, tako radikalna, da 

sestavo odvrnejo stran od območja njegovega vpliva, pride do kritičnega prehoda. 

Sistem se ne ponavlja več na enak način, kajti njegova notranja teţnja se je povsem 

spremenila, tako kot so se spremenili tudi atraktorji, ki določajo, kako se bo vedno 

znova vračal ali se ponovil. 

Pri vsem tem je zelo pomembno, da ločimo med trajektoriji oziroma krivuljami, ki 

opisujejo transformacije z nizom zaporednih eksplicitnih – aktualnih stanj, in med 

vektorskim poljem, ki predstavlja implicitno vsebovane – virtualne teţnje teh 

trajektorijev. Trajektoriji transformacij se namreč pribliţujejo atraktorjem 

asimptotično, kar pomeni, da lahko prihajajo neskončno blizu njega, a ga nikoli ne 

bodo dosegle. Kajti atraktor ni nikoli aktualiziran kot identičen, ampak se z vsako 

svojo aktualizacijo spremeni. Tako kot virtualna preteklost čistega spomina nikoli ni 

sedanja, tako se tudi virtualni atraktor spremeni v istem trenutku, ko se aktualizira in 

postane neko aktualno stanje, prikazano na krivulji zaporedja vseh transformacij. Na 

nivoju aktualizacije tako obstajajo identični ponovljivi modeli in njihove kopije, na 

nivoju virtualnih mnogoterosti pa so zgolj podobe – singularnosti – kot dolgoročne 

tendence, med katerimi ni podobnosti in identitete, ker se spreminjajo iz trenutka v 

trenutek.  

Atraktorji in njihove sestave tako predstavljajo notranje teţnje nekega sistema, ki se 

nenehno spreminjajo. Ne glede na to pa lahko še vedno govorimo o njihovi realnosti, 

kajti povsem pogojujejo aktualno gibanje procesov in zmoţnost njihovega 

spreminjanja. Kljub svoji virtualnosti so imanentne ţivljenju in vsem materialnim ter 

energetskim procesom. Prestavljajo imanentno urejenost, kjer se v procesu 

aktualizacije različne intenzivnosti spremenijo v izločene ekstenzivnosti. Vsaka 

ločitev ali izločitev je šele njihova sekundarna manifestacija. Zato tudi ne moremo 

govoriti, da je v razmerju do aktualnosti virtualnost ločena, kajti virtualno je nenehno 

v procesu svoje aktualizacije.  

                                                 
9
 Na političnem nivoju revolucije delujejo kot majhni šoki, ki imajo zgolj kratkoročen učinek 

odvrnitve iz začrtane smeri, ki jim jo določa atraktor drţavnosti.  
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Virtualnih zmoţnosti tudi ne smemo zamenjevati z moţnostjo, ki jo predpostavlja 

krivulja faznega prikaza zaporedja stanj. Moţnost namreč predpostavlja bodisi neko 

izhodiščno bodisi neko končno pozicijo. V prvem primeru, glede na pozicijo, 

moţnost projiciramo v prihodnost, in v drugem v preteklost. Vendar v vsakem 

primeru moţnost podredimo tej aktualni poziciji: nekaj bi se lahko ali pa se bo lahko 

zgodilo drugače (se bo spremenilo) glede na neko aktualno stanje oziroma glede na 

nek predpostavljen pogoj. Tako opredeljeno moţno se potem ne spreminja, ampak je 

njegova vloga samo še ta, da se identično realizira. In v tem smislu so prikazane 

moţnosti spreminjanja na krivulji transformacij. V implicitni urejenosti atraktorjev, 

ki predstavljajo imanentno teţnjo teh krivulj, pa ni končnega stanja in začetne 

pozicije, zato tudi ne moremo govoriti o identičnih in nadčasnih formacijah 

moţnega, ki bi se morale zgolj realizirati. Ker tu ni nič predvidljivega, ni tudi nič 

moţno, ne glede na to, da vse obstaja v svoji zmoţnosti. Te potencialne zmoţnosti 

aktualnosti dodajajo svojo razliko, s tem, ko se aktualizira vse, kar je zmoţno biti, ne 

da bi se ponovilo kot identično. »Takšna je pomanjkljivost moţnega, pomanjkljivost, 

ki ga razkrije kot naknadni produkt, narejen retroaktivno, sam po podobi tistega, kar 

mu je podobno. Aktualizacija virtualnega pa se, nasprotno, stori vselej prek razlike, 

divergence oziroma diferenciacije. Aktualizacija nič manj ne prelamlja s podobnostjo 

kot procesom kakor z identiteto kot načelom. Aktualni členi niso nikdar podobni 

virtualnosti, ki jo aktualizirajo; kvalitete in vrste niso podobne diferencialnim 

razmerjem, ki jih utelešajo; deli niso podobni singularnostim, ki jih utelešajo. 

Aktualizacija, diferenciacija, je v tem smislu resnično ustvarjanje« (Deleuze 2011d, 

332). 

2.3.3.3 Pogoji diferenciacije 

Mnogoterosti so primarni pogoj diferenciacije, ki ustvarja določujoče lastnosti vsega, 

kar se razlikuje. Za razliko od bistev, kjer so določujoči dejavniki razlik 

nespremenljive, transcendenčne ideje stvari, in za razliko od metrične razdelitve ali 

topološke kategorizacije, kjer so dejavniki razlik meje oziroma splošna merila, 

govorimo tu o imanentnih dejavnikih razlik, ki so vsebovani v samem procesu 
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transformacije. Tu so razlike določene s konstantami v sklopu transformacij oziroma 

glede na to, kar v sklopu transformacij ostane nespremenljivo.  

Da bi lahko razumeli diferenciacijo mnogoterosti, je zelo pomembno, da razlikujemo 

med mejo in razliko. Kajti razlike so implicitno vsebovane v primarnem pogoju 

diferenciacije, meje kot izločitve pa nastanejo šele sekundarno, kot to, v čemer 

implicitna urejenost razlik učinkuje. Kajti mnogoterost je ne-metričen prostor – 

prostor brez zunanjega ali poenotenega merila, kjer vsaka razporeditev singularnosti 

predstavlja svojstveno merilo. Vsakič, ko se spremeni njihova razporeditev, se 

spremeni stopnja simetrije, s tem pa tudi 'narava' oziroma določujoča lastnost neke 

sestave. Ne gre torej za nediferenciran prostor poenotujočega Enega, ampak za 

nemetrični topos razlik, ki jih določa to, kar v procesu transformacije ostaja 

konstantno – kar se ponovi. To, kar se ponovi, pa je razpon simetrije, skrajna meja 

diferenciacije, ki določa prag kritičnega prehoda (prag zloma simetrije). Ta prag je 

vsebovan v virtualnih porazdelitvah atraktorjev, ki določajo dolgoročno teţnjo neke 

sestave, ki se, kot smo rekli, nikoli povsem ne aktualizira, saj se z vsako svojo 

aktualizacijo ţe spremeni. Stopnja simetrije je tudi obratno sorazmerna s stopnjo 

diferenciacije. Manj je nekaj diferencirano, več sprememb lahko prestane, ne da bi 

zato izgubilo svojstveno razporeditev atraktorjev, in obratno, bolj je nekaj 

diferencirano, prej se simetrija lahko zlomi. Zato v primeru mnogoterosti govorimo o 

spremenljivem načinu ustvarjanja razlik oziroma o spremenljivi formi 

spremenljivosti. 

Deleuze in Guattari v Tisoč platojih izpostavita dve vrsti mnogoterosti, glede na to, 

ali so vsebovane v metričnem prostoru ali nemetričnem (nelokalizirajočem, 

neomejenem) toposu. Razlika med metričnim in nemetričnim prostorom je na nivoju 

geometrije enaka razliki med ekstenzivnostjo in intenzivnostjo na fizičnem nivoju ter 

razliki med implicitnim in eksplicitnim na nivoju urejenosti. Ker nemetrična, 

intenzivna in implicitno urejena mnogoterost predstavlja primaren pogoj 

diferenciacije, obe mnogoterosti nista med seboj ločeni v smislu nasprotujočih si 

polarnosti. Izključujoče meje, lokalizacije, pozicije in opozicije namreč pripadajo 

metričnim mnogoterostim. Zato si tudi ti mnogoterosti nista ne zaporedni v času ne 

sosednji v prostoru, ampak sta sočasni in medsebojno preţemajoči. Razliko med 

obema opišeta s konceptoma velikosti in razdalje: »Razdalje niso, striktno rečeno, 

neločljive: lahko se ločijo natanko v primerih, kjer situacija ene določitve povzroči, 

da postane del druge. Vendar pa se, za razliko od velikosti, ne morejo razdeliti, ne da 
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bi vsakič s tem spremenile tudi svojo naravo. Intenzivnost na primer ni sestavljena iz 

velikosti, ki jih lahko dodajamo ali pa premeščamo: temperatura ni vsota dveh 

manjših temperatur, hitrost ni vsota dveh manjših hitrosti. Glede na to, da je vsaka 

intenzivnost sama razlika, se deli na način, da se vsak segment delitve po naravi 

razlikuje od drugih. Razdalja je skop urejenih razlik, z drugimi besedami, razlik, ki 

se zavijajo ena v drugo na tak način, da je moţno presoditi, katera je večja ali 

manjša, ne glede na natančno velikost. Na primer, gibanje se lahko deli v galop, dir 

in hojo, vendar na tak način, da to, kar je razdeljeno, v vsakem trenutku spremeni 

svojo naravo, ne da bi zato kateri koli od teh trenutkov stopil v kompozicijo z 

ostalimi« (Deleuze, Guattari 1980, 603). 

Knjiga Tisoč platojev je v celoti posvečena različnim nivojem manifestacije obeh 

diferencialnih pogojev oziroma obeh vrst mnogoterosti: na nivoju bioloških zdruţb, 

lingvistike, etike, epistemologije, psihoanalize, politike, odnosov moči, oblasti, 

ekonomije, bojevanja, dela, normalizacije, tehnologije, ustvarjanja, postajanja, 

estetike, glasbe, umetnosti, prostora, časa, matematike, fizike in naposled tudi na 

nivoju matric diferenciacije. Tako ločita med drevesno in rizomatsko matrico 

diferenciacije. Prva teţi k predstavi, k ustvarjanju transcendenčnega posnetka, 

modela in forme gibanja, druga pa deluje kot imanentni proces prehajanja. Razlika 

med eno in drugo matrico ponazarja različne zmoţnosti ustvarjanja razlik in pa tudi 

različne načine, kako smo razliko zmoţni misliti, spoznavati ali zaznavati. Drevo je 

transcendentni model diferenciacije, ki ustvarja razliko glede na osrednje deblo. 

Predpostavlja strukturno poenotenje in hierarhijo razlik, ki so določene s pozicijami 

v strukturi. Rizom pa je imanentni proces, ki ustvarja razliko v procesu postajanja in 

(samo)preseganja. Razlika med njima pa ni razlika (o)pozicije, kajti če bi bilo tako, 

potem bi z vsako izmed njiju lahko pojasnili njeno nasprotje. Vendar z drevesnim 

modelom diferenciacije nikakor ne moremo razloţiti rizomatskega, kajti, v kolikor bi 

eno izmed njegovih linij ţeleli umestiti znotraj drevesne strukture, bi se ji ta 

izmaknila ali spolzela skozi. V njegovem spoznavnem modelu so namreč 

predstavljivi zgolj oprijemljivi objekti, posamezni subjekti, izolirani sistemi ali 

predvidljivi poteki. Tako vsakič, ko poskušamo z njegovimi mišljenjskimi vzorci 

zagrabiti proces postajanja, se tisto, kar nameravamo razloţiti, ţe spremeni. Po drugi 

strani pa lahko z rizomatičnim procesom povsem pojasnimo drevesne modele, kajti ti 

obstajajo kot eni izmed njegovih sočasnih načinov. Tako eden pogojuje in so-

ustvarja drugega: »[…] kajti tu ni dualizma, nikakršnega ontološkega dualizma med 
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tukaj in tam, nikakršnega aksiološkega dualizma med dobrim in slabim, nobenih 

mešanj ali ameriške sinteze. Obstajajo drevesasti vozli v rizomu in rizomatični 

poganjki v koreninah. Poleg tega obstajajo despotične formacije, imanence in 

kanalizacije, ki so specifične za rizom. Obstajajo anarhične deformacije v 

transcendentnem sistemu dreves, eteričnih koreninah in podzemskih steblih« (Ibid., 

30–31).  

Deleuze in Guattari sta z izpostavitvijo obeh matric ţelela opozoriti na problematiko 

drevesnega modela, ki temelji na spoznavnem temelju ontološke dvojnosti nasprotij 

in opozicij, hkrati pa izhaja iz predpostavke, da je lahko nekaj zunanje, izolirano in 

izključeno od nečesa drugega. Na ta način sta ţelela izpostaviti nesmiselnost 

modeliranja ali pojasnjevanja procesov z (dinamičnimi) modeli, ki implicirajo 

nespremenljivo strukturo spremenljivosti, njeno totalizacijo nad celotnim sistemom 

in izolacijo, ki učinkuje v ustaljenosti potekov oziroma v njihovi predvidljivosti. »Tu 

ne gre za vprašanje tega ali onega prostora na zemlji, niti določenega zgodovinskega 

trenutka, še manj te ali one mišljenjske kategorije. Tu gre za vprašanje modela, ki se 

nenehno ustvarja in razpada, in procesa, ki se nenehno podaljšuje, lomi in začenja 

znova« (Ibid., 31). 

Rizom se tako ne pusti nadkodirati, da bi lahko postal predvidljiv model. Njegove 

mnogoterosti so razprostrte po telesu brez organov, znotraj mreţe, imenovane plan 

konsistence, ki jo ustvarjajo nenehno spreminjajoče se beţiščnice. Ta diagramatski 

plan je diferencialni pogoj vsake zmoţnosti spreminjanja in vseh zmoţnih razlik, ki 

jih lahko ustvari neka sestava. Pri tem je pomembno ponovno poudariti, da 

zmoţnosti ne smemo zamenjevati z moţnostjo, kajti ideja moţnosti se kot abstrakcija 

konstituira na podlagi ţe udejanjene aktualnosti, zmoţnost pa ni ideja, ampak je 

virtualna zgolj kolikor se aktualizira – v procesu aktualizacije. Ali, povedano z 

drugimi besedami, zmoţnost diferenciacije (spreminjanja in ustvarjanja razlik) je 

vsebovana v procesu aktualizacije virtualnega, pri čemer je virtualnost v vsakem 

trenutku aktualizirana v celoti, hkrati pa se njena celovitost spreminja z vsakim 

trenutkom aktualizacije. Virtualnost tako kot čisti spomin pogojuje način oziroma 

zmoţnost, kako se bo nekaj aktualiziralo, vendar ne določa tega načina. Vsak način 

aktualizacije pa ponovno učinkuje v virtualnem, torej v tem, kaj ga bo pogojevalo.  

Zmoţni načini aktualizacije se udejanjijo kot različne sestave ali kompozicije, ki jih 

Deleuze in Guattari imenujeta l'assemblage. Te sestave so vsebovane v vseh 

dimenzijah in sferah bivanja. »Medtem ko so osebe, skupnosti, organizacije, mesta in 
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nacionalne drţave vse skupaj individualne singularnosti, bi bila vsaka izmed teh 

entitet povezana s prostorom zmoţnosti, določenim z njenimi dimenzijami, ki 

prestavljajo stopnjo svobode in s sklopom univerzalnih singularnosti. Z drugimi 

besedami, vsaka izmed teh druţbenih sestav bi vsebovala svoj lasten diagram« 

(Delanda 2009, 30).  

Te zmoţnosti aktualizacije šele sekundarno učinkujejo v strukturah in njihovi 

simbolni pogojenosti. S tega vidika strukturne formacije (kot so na primer organizmi, 

aparati, institucije, sloji in razredi), kot tudi njihovi simbolni pogoji (kot so na primer 

dialektična baza, zgodovinski determinizem, dispozitiv oblasti, simbolno govorice) 

popolnoma izgubijo svojo vlogo pojasnjevanja druţbenih procesov. Kajti prav oni so 

tisto, kar šele mora biti pojasnjeno. Sledeč temu pristopu je Delanda v svoji knjigi 

Tisoč let nelinearne zgodovine pojasnjeval strukturne formacije in njihove 

diferencialne pogoje v sferah ekonomije, biologije in lingvistike. »Na te mestu sem 

poskušal opisati zadnjih tisoč let zahodne zgodovine kot vrsto procesov, ki se 

pojavljajo na telesu brez organov: votlinjenja, kreolizacije in standardizacije v toku 

norm; izolacije, pogodbe in institucionalizacije v toku memes; udomačitve, divjaštva 

in hibridizacije v toku genov; in intezifikacije, pospeševanja in zaviranja v tokovih 

energije in materije« (Delanda 2000, 262).  

Z intezivnostmi, razporejenimi na telesu brez organov, lahko razloţimo njihove 

ekstenzivne manifestacije in udejanjenja v različnih sestavah. Intenzivnosti se 

razporejajo v atraktorje, ki pogojujejo dolgoročno teţnjo procesov in skrajno mejo 

zmoţnosti spreminjanja njihovih sestav. To imanentno zmoţnost aktualizacije, ki je 

vsebovana v vsakem procesu in njihovih sestavah, sta Deleuze in Guattari opisala s 

konceptom ţelje. Ţelja je vsebovana v procesu aktualizacije virtualnih zmoţnosti 

ustvarjanja razlik. Je hkrati imanentna teţnja v smislu ţivljenjske energije in diagram 

telesa brez organov v smislu materialnih matric. Je implicitno in eksplicitno 

vsebovana zmoţnost aktualizacije in proces postajanja, brez katerega se ne bi moglo 

nič ustvariti znova, nič spremeniti, nič preroditi. Je čista moč afirmacije in 

ustvarjalnosti ţivljenja. 

Da bi lahko povsem razumeli koncept ţelje, pa se moramo najprej poglobiti v teorije 

avtorjev, ki so imeli znaten vpliv predvsem na filozofijo Deleuza. Ti so Baruch de 

Spinoza, Friedrich Nietzsche in Henri Bergson. V nadaljevanju bomo pozornost 

namenili predvsem tistim njihovim tezam, s katerimi je moţno pojasniti ţeljo, kot jo 
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razumeta Deleuze in Guattari, njeno pogojenost, njeno teţnjo, predvsem pa njeno 

vlogo v procesu ustvarjanja različnih sestav.  
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3. SPOZNAVNE UTEMELJITVE ŽELJE 

3. 1 SPINOZA  

3.1.1 Substanca 

Spoznavna metoda Spinozine Etike je fraktalna, saj urejenost njegove misli v 

pomanjšanem merilu odslikava urejenost celotnega univezuma. Vsa njegova teorija 

namreč temelji na eni osnovni, tvorni predpostavki (obrazloţeni v aksiomih in 

definicijah), ki mu sluţi kot vseskozi prisotna tvarina, iz katere ustvarja vse nadaljnje 

izpeljave: vse, kar je, biva v eni in isti biti in ne obstaja nič, kar ne bi bivalo. Ker je ta 

bit absolutna, neskončna in večna, jo poimenuje boţanska bit, in ker preţema vse, 

kar biva, se imenuje substanca ali podstat. Vendar substanca ni nekaj, kar bi bilo 

spodaj v prostoru ali na začetku v času. Ni izvor, iz česar bi nekaj izhajalo, ali baza, 

na kateri bi nekaj gradili. Tu se ne gibamo v diskurzu prevladujoče zahodne religije, 

ki trdi, da je bog oče – izvor in smo vsi boţji otroci. Ne, zanj nismo otroci, smo pa 

kljub temu boţji. To pa zato, ker je boţja substanca nekaj, kar vedno ţe je, saj je vse, 

kar je, ne glede na to, kako je. Je tisto, kar ni določljivo od ničesar drugega, ni v 

odnosu z ničemer drugim in ne potrebuje zunanjega, s čimer bi moralo biti 

oblikovano. Ker nima zunanjosti ali drugega, ne obstaja tudi nič, kar bi izključevalo 

njeno bivanje in zato nujno biva. Medsebojno se lahko izključujejo le stvari, ki imajo 

nekaj skupnega oziroma so iste narave. Če bi torej kaj izključevalo bivanje 

substance, bi moralo imeti z njo nekaj skupnega, torej bi morala obstajati še neka 

druga substanca. Ta bi bila bodisi v njej bodisi zunaj nje. Če bi bila zunaj nje, bi bila 

različne narave, kajti v naravi substance je, da je vsepreţemajoča in nima zunanjosti. 

Če bi bila v njej, potem bi izključevala samo sebe, kar bi bilo protislovje. Torej ne 

obstaja nič, kar bi izključevalo bivanje substance. In ker substanca preţema vse, kar 

biva, torej ne obstaja nič, kar ne bi bivalo. 

Prav tako kot ne moremo substance, ki tvori vse, kar je, ločiti od tega, kar je, tako 

tudi ne moremo osnovne Spinozine predpostavke ločiti od vseh nadaljnjih izpeljav, 

saj je vsebovana v vsaki izmed njih. V tem se skriva fraktalnost njegove misli. Ta 
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spoznavni način lahko zasledimo tudi v drugih primerih, na primer v matematiki in 

na prvi pogled bi se nam zato lahko zdelo, da gre za isto spoznavno metodo in da je 

vloga njegove osnovne predpostavke o vseobsegajoči substanci analogna vlogi 

aksiomov v pozitivistični znanosti. Kot na primer v aritmetiki, kjer predpostavka o 

številu ena sluţi kot izhodišče vseh izpeljav in hkrati kot tvorni element, ki je 

vsebovan v vseh naslednjih številih in operacijah med njimi. Ker obe spoznavni 

metodi temeljita na aksiomu, ki ni radikalno ločen od tega, kar izhaja iz njega, bi 

lahko zato trdili, da se je obrnil na pot pozitivizma, medtem ko je poskušal preseči 

religiozno spoznavo, ki loči stvarnika od svoje stvaritve. Vendar bodimo pozorni, saj 

lahko na podlagi uporabe enakih pojmov (definicije, aksiomi) kaj prekmalu 

sklepamo na analogijo in posledično ustvarimo zaključek, da se gibljemo na istem 

epistemološkem nivoju. Prav nasprotno, iz epistemološkega vidika osnovnih 

predpostavk se pri Spinozi nahajamo v povsem drugi realnosti, ki se radikalno 

razlikuje tako od religiozne spoznave kot od znanstvenega pozitivizma. Matematični 

aksiomi, tako kot vsi znanstveni aksiomi, so še vedno racionalni konstrukti, ki z 

razumevanjem razmejujejo in tako ustvarjajo ločene zaprte sisteme, kjer je vse (po 

boţje) popolno – kar v znanstvenem diskurzu pomeni, da je vse izračunljivo, 

izmerljivo, predvidljivo (ni podvrţeno naključnim zunanjim vplivom), brez 

protislovij in brez zmot. V kolikor ţelimo predpostaviti substanco, ki ni določena od 

ničesar drugega ali zunanjega, potem je ne moremo predpostaviti kategorično, kot 

razumsko konstruiranega pojma. Ne moremo je raz-umeti, saj v kolikor raz-

umevamo ţe raz-mejujemo in ustvarjamo zunanjost in drugega. Če bi bil torej njegov 

diskurz znanstveno racionalističen, potem bi ţe v temelju impliciral protislovje. Z 

vidika osnovnih definicij oziroma aksimov se tu torej ne gibamo na nivoju realnosti 

racionalne gotovosti, ampak na nivoju zavesti. Substanco je nemogoče racionalno 

razloţiti, saj obstaja neodvisno od našega razumevanja ali kakršnega koli nanašanja 

nanjo. Lahko jo zgolj doţivljamo kot zavedajoči, v kolikor ţivimo, v kolikor smo 

zavest in v kolikor smo vsebovani v njej, kot v imanenci vsega bivajočega. Tako 

Spinoza s spoznavno snovnostjo imanentne in vsepreţemajoče substance, ki uhaja 

vsaki racionalni refleksiji ali objektnemu nanašanju, osnuje vse svoje nadaljnje 

racionalne izpeljave in spoznave. 

Boţanskosti substance tako ne utemeljuje s transcendenco, ampak z imanenco 

ţivljenja ali zavesti, vsebovani v vsem bivajočem. Ker je substanca imanentni in ne 

transcendentni vzrok vsega bivajočega, to pomeni, da je neposredni vzrok vsega, kar 
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je v njej sami. In vse, česar je neposreden vzrok, je večno in neskončno. Večno je 

vse, kar biva, in česar ni mogoče razumeti s trajanjem in časom. Neskončno pa je 

vse, kar ni ločeno od ničesar drugega, kar je iste narave. Ker je substanca neskončna, 

pomeni, da je nedeljiva, in to, kar človeški um razloči kot njene dele, so zgolj načini 

njenega bivanja oziroma njeni atributi. Kar um na njej razloči oziroma razume kot 

njen atribut ali kot njen način, so njena bistva oziroma njene stvarnosti. Njeno bistvo 

je način, kako substanca biva kot stvarna oziroma, povedano z drugimi besedami – 

njeno bistvo in njeno bivanje sta eno in isto. Iz substance sledi neskončno mnogo na 

neskončno mnogo načinov in vsak izmed teh načinov oziroma atributov je izraz 

večnega in neskončnega bistva oziroma bivanja.  

Bistvo substance je njena zmoţnost (potentia) in vsako njeno bistvo je nujno dejavno 

v svoji aktualizaciji, zato sploh ne moremo misliti, da substanca ne bi bivala ali 

delovala. Vse, kaj je v njeni zmoţnosti, nujno biva. Na nivoju bistev ali zmoţnosti še 

ni prostora oziroma notranjosti in zunanjosti, zato ne obstaja ločena moč, ampak 

zgolj različne stopnje intenzivnosti. Šele v kolikor te vstopijo v relacije, nastanejo 

ekstenzivne sestave moči (potestas).
10

 Vendar kaj je to, kar stopi v relacije, če sploh 

še ne moremo misliti ločenih delcev?  

Na to vprašanje lahko odgovorimo z matematično metodo oziroma z njenim 

diferencialnim računom. Ta obravnava odnose, ki so neodvisni od tega, kar je v 

odnosu. To pomeni, da v odnosu ni nečesa, neke vrednosti, ampak zgolj sprememba 

te vrednosti. In še ta sprememba je neskončno majhna, takšna, da prehaja k ničli in je 

glede na samo vrednost dejansko enaka ničli. Ko te neskončno majhne spremembe 

postavimo v medsebojno relacijo, dobimo končno vrednost, ki je popolnoma različna 

od vrednosti v odnosu (dx/dy=z). Deleuze, ki se je dejansko domislil, da lahko z 

diferencialnim računom odgovorimo na zastavljeno vprašanje in s čigar razlago si na 

tem mestu pomagam, je to relacijo (dx/dy=z) poimenoval čista relacija. To je relacija 

med neskončno majhnima kvantitetama, pri čemer relacija med njima ni nič. 

Vrednost z je prav njuna meja, h kateri prehajata. Na tak način, pravi Deleuze, so v 

sedemnajstem stoletju poskušali razloţiti, kako lahko v odnos postaviš neskončne 

kvantitete in dobiš nekaj končnega. »[…] končno sestoji iz neskončnosti v določeni 

relaciji« (Deleuze 1981b). Ta končnost določa singularnosti, ki znotraj svojih meja 

vključujejo neskončno zmoţnost spreminjanja.  

                                                 
10

 V francoščini bi moč ali potestas prevedli kot pouvoir, zmoţnost ali potentia pa kot puissance. 
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3.1.2 Singularnosti
11

  

Vsaka singularnost je modus, oziroma na določen način izraţen atribut substance. 

Singularnost ni vezana nujno na osebnost, ampak določeno bivanje in končnost, pri 

čemer določeno bivanje pomeni, da je vzrok določenega učinka. Če torej več 

singularnosti sodeluje pri tem, da so vse vzrok enega učinka, jih Spinoza smatra za 

eno singularnost.  

Bistvo singularnosti je to, s čimer nekaj nastane in s katerega odstranitvijo to tudi 

premine, zato ga ne smemo zamenjevati z bistvom substance. »Tisto, kar je vsemu 

skupno in kar je tako v delu kot v celoti, ne tvori bistva nobene posamezne stvari« 

(Spinoza 1963, 167). Vsako singularno bistvo je tako končen in minljiv izsek 

njenega neomejenega in večnega bistva oziroma modus njene zmoţnosti. V kolikor 

se bitja razlikujejo po svojem bistvu, se razlikujejo po svojih zmoţnostih. Vsako bitje 

deluje zgolj tako, kakor je v nekem trenutku zmoţno, in nemogoče je, da bi kadar 

koli ali kakor koli delovalo drugače. Bistvo singularnosti tako nikoli ne obstaja kot 

neka nerealizirana moţnost, ampak kot potencialna zmoţnost delovanja, ki se 

nenehno aktualizira. 

Vsa bitja so enaka po biti in različna po svojih zmoţnostih oziroma bistvih. Pri 

Spinozi ne obstaja nič, kar bi bilo višje po svoji biti, ampak ima vse, kar biva, enako 

vrednost. To je antihierarhični vidik ontološke imanence. »Vsako bitje udejanja prav 

toliko biti, kolikor je ima v sebi. In to je vse. To je antihierarhično mišljenje. V svoji 

skrajnosti je ţe neke vrste anarhija. Obstaja anarhija bitij v biti. To je temeljna 

intuicija ontologije: vse biti so enakovredne. Kamen, norec, racionalist, ţival, so z 

določenega vidika, z vidika biti, enakovredni. Vsak je to, kar je zmoţno biti v njem, 

in bit ima en in isti pomen, bit kamna, človeka, norca, modreca. To je zelo lepa ideja. 

Neke vrste divji svet« (Deleuze 1980). 

Vsaka posamezno bistvo se lahko udejanja na različne načine. Ti načini so atributi 

substance, ki jih je lahko neskončno veliko. Spinoza v svojem delu izpostavi dva, 

atribut mišljenja in razseţnosti, pri čemer se z mišljenjem nanaša na celoten zavesten 

aspekt duševnosti. Če torej delujočo zmoţnost človeškega bitja opazujemo z vidika 

                                                 
11

 S singularnostjo se nanašam na Spinozin izraz res singulares, ki se v slovenski izdaji Etike (1969) 

prevaja kot posamezna stvar. Na tem mestu uporabljam izraz singularnost, da s tem poudarim njegovo 

konceptualno naravo, ki smo jo opisali pri teoriji mnogoterosti in kaosa. Nanašam se torej na 

singularnost kot dogodek ali mnogoterost, ki deluje kot atraktor.  
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atributa mišljenja, govorimo o njegovi duševnosti, in če z vidika atributa razseţnosti, 

govorimo o njegovem telesu. Gre torej za eno in isto posameznost, izraţeno z 

različnimi atributi, ki se, gledano iz različnih vidikov, manifestira na različne 

pojavne načine. »Ideja telesa in telo, se pravi, duh in telo, sta čisto isti individuum, ki 

se pojmuje zdaj pod atributom mišljenja, zdaj pod atributom razseţnosti« (Spinoza 

1963, 159). Z epistemološkega vidika tako ne gre več za to, da bi posamezne 

lastnosti določale bistvo, saj lahko bistvu pripišemo več različnih atributov, kar 

pomeni, da se lahko pojavlja na več načinov, pa bo ne glede na to še vedno ostalo 

isto bistvo. Bistvo določa zgolj to, kar je nekdo zmoţen storiti. Kot pravi Deleuze na 

enem izmed predavanj o Spinozi: z vidika zmoţnosti, z vidika bistva, sta si vlečni 

konj in vol bolj podobna kot pa vlečni in dirkalni konj: »Tako človeški rod, vrste ali 

celo rasa nimajo nobenega pomena, če ne narediš seznama vseh afektov, ki jih je 

nekdo zmoţen, v strogem pomenu besede 'zmoţen' [capable], vključujoč bolezni. 

Očitno je, da sta dirkalni in vlečni konj ista vrsta, dve variaciji iste vrste, vendar so 

njuni afekti zelo različni, njune bolezni se popolnoma razlikujejo, in s tega vidika bi 

morali priznati, da je vlečni konj bliţje volu kot dirkalni konj. Etološka karta afektov 

se precej razlikuje od generične ali specifične determinacije ţivali« (Deleuze 1978). 

3.1.3 Telesa  

Telesa se tako kot vse druge singularnosti med seboj razlikujejo po svojem bistvu 

oziroma po svojih zmoţnostih. Bistvo telesa je njegova gibalna zmoţnost, tako da se 

s tega vidika dejansko razlikujejo glede na to, ali se gibajo in mirujejo, kar za 

Spinozo pomeni glede na to, ali aktivno delujejo ali pasivno sprejemajo. Vendar tu 

ne gre za enostavni dualizem, saj nobeno telo ne miruje povsem oziroma ni povsem 

pasivno, ne da bi bilo hkrati tudi aktivno do katerega koli drugega telesa. Tu ne gre 

za dve različni antagonistični gonilni sili, kot smo na primer vajeni pri nekaterih 

psihoanalitičnih reprezentacijah, ampak za eno in isto moč, za eno in isto teţnjo, ki 

prehaja iz aktivnega v pasivno in obratno, glede na relacije, ki jih vzpostavlja. Kar 

Spinozo zanima in kar je tudi predmet njegove etike, je, kot bomo videli malce 

kasneje, prav prehod, prav to postajanje in opazovanje dejavnikov, ki vplivajo na to 

prehajanje.  
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Vsako telo je za gibanje in mirovanje določeno od drugega telesa, to spet od drugega 

in tako v neskončnost. Vzrok za spremembo njegovega gibanja tako ni zgolj v njem 

samem, to pomeni, da se telo ne more začeti gibati zato, ker miruje, ali ustavljati 

zaradi svojega gibanja. 

Kadar se različna telesa fizično dotikajo eno drugega ali pa si gibanja medsebojno 

podajajo na prav določen način, pomeni, da so ta telesa zdruţena in da tvorijo eno 

singularnost ali eno telo. To so lahko tako druţba, drţava, druţina, kot fizično telo 

človeka; odvisno od merila ali od perspektive, s katero izreţemo ven to, kar ţelimo 

zaobjeti. Vsako na tak način določeno telo je sestavljeno iz zelo raznolikih 

posameznih teles, ki medsebojno vplivajo eno na drugega. Vsako izmed njih je spet 

sestavljeno in tako v neskončnost.  

Tu smo, z vidika razumevanja koncepta ţelje, prispeli do enega izmed 

najpomembnejših delov Spinozine teorije: bistvo oziroma narava vsakega telesa je 

odvisna od razporejanja teh singularnosti, od načina njihovega zdruţevanja oziroma 

od njihove vzročno-posledične povezave – torej od tega, na kakšen način si 

medsebojno podajajo gibanja. Spinoza govori o določenih zdruţbah teles, Deleuze pa 

o njihovih kompozicijah ali sestavah: »Za Spinozo je individualnost telesa 

opredeljena na sledeč način: to je takrat, ko je določena sestavljena relacija (pri tem 

vztrajam, predvsem je sestavljena in predvsem kompleksna) ali kompleks gibanj ali 

mirovanj ohranjen skozi vse spremembe, ki aficirajo dele telesa« (Deleuze 1978). Na 

tem mestu bi lahko namesto kompozicijske sestave govorili tudi o koreografiji, saj se 

ne nanašamo toliko na razmerja med pozicijami, kot pri sliki, kipu ali glasbi, ampak 

na razmerja, ki, tako kot pri plesu, nastanejo iz premikajočih se teles. 

Posameznosti se tako medsebojno razlikujejo glede na sestavo oziroma koreografijo 

razporejajočih se teles. Njihova narava oziroma bistvo se ohrani ne glede na to, ali 

njihovo mesto zasedejo druga telesa, ali če se ti deli večajo ali manjšajo, in ne glede 

na to, da spremenijo smer gibanja; poglavitno je le, da ohranijo isto razmerje med 

gibanjem in mirovanjem oziroma svoje gibanje oddajajo drugo drugemu na isti 

način. Singularnost obdrţi svojo naravo tudi v primeru, če kot celota spremeni hitrost 

ali smer gibanja. Če smo prej govorili o intenzivnostih, ki so se razlikovale po svoji 

kvantitativni stopnji, smo pri posameznih telesih ţe na nivoju ekstenzivnih kvalitet, 

ki nastanejo takoj, ko se dve moči postavita v medsebojno relacijo 

(gibanja/mirovanja, delovanja/sprejemanja). 
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Če si torej predstavljamo, da je telo sestavljeno iz več teles, in ta spet iz drugih teles, 

potem lahko opazimo, da bolj kot je posamezno telo sestavljeno, bolj lahko 

spreminja smeri, dele in hitrosti gibanja, ne da bi pri tem spremenilo svojo naravo 

oziroma svojo zmoţnost. »In če gremo tako v neskončnost, bomo zlahka dojeli, da je 

vsa narava en individuum, katerega deli, se pravi vsa telesa, se spreminjajo na 

neskončno mnogo načinov, ne da bi se spremenil individuum kot celota« (Spinoza 

1963, 152). Če se spomnimo na pred tem omenjeno teorijo kaosa, bi lahko rekli, da 

singularnost deluje kot atraktor, ki določa prag spremenljivosti oziroma skrajno mejo 

določene sestave, do katere se lahko, ne glede na transformacije, še vedno povrne v 

stanje ravnovesja, določenega s svojo naravo, bistvom ali konstitutivnimi relacijami. 

Konstitutivne relacije pa so opredeljene z relacijami med drugimi singularnostmi, ki 

so določene s svojimi konstitutivnimi relacijami in tako v neskončnost. 

Tudi sestavljena telesa med seboj ustvarjajo različne koreografije, srečanja, 

zdruţevanja in razdruţevanja. In vsako vpliva na drugo na zelo različne načine. 

Nekatera se medsebojno obnavljajo in krepijo, nekatera pa se uničujejo. Če srečanje 

razstavi določeno konstitutivno relacijo, pomeni, da to telo umre. Moţno je tudi, da 

razpusti zgolj eno izmed svojih podrejenih relacij, kar povzroči bolezen ali pa 

bolečino. Lahko pa se srečata telesi, ki se ne uničujeta, ampak se medsebojno krepita 

in večata zmoţnost delovanja.  

Tu pa smo se ţe začeli premikati po področju Spinozine etike ter njegove opredelitve 

dobrega in slabega: dobro je srečanje dveh ali več teles, ki se medsebojno krepijo 

oziroma večajo moč delovanja, in slabo je srečanje dveh ali več teles, ki se uničujejo 

oziroma manjšajo moč delovanja. Tovrstne relacije lahko obstajajo tudi znotraj 

posameznega fizičnega telesa ali pa v njegovi duševnosti. Pomembno je, da se pri 

vsem tem zavedamo določujoče vloge, ki jo v relaciji igrata moči obeh teles, saj v 

primeru, da se spremeni moč enega, drugi nikakor ne bo več deloval nanj na isti 

način, čeprav gre za povsem isto telo.  

Če se torej ţelimo izogniti destruktivnim srečanjem, pomeni, da moramo delati na 

tem, da se zmoţnost telesa čim bolj poveča – kar pomeni, da se bo nanj lahko 

vplivalo na zelo različne načine, ne da bi se posledično spremenila tudi njegova 

konstitutivna relacija oziroma konstitutivna razporeditev atraktorjev/singularnosti. 

Šibko telo bo ubila ţe najmanjša sprememba. Torej, sposobnejše kot je telo, pravi 

Sinoza, na več načinov se lahko nanj vpliva, oziroma več transformacij lahko 

prestane in še vedno ohrani svojo naravo. Posledično ima ta človek tudi več stvari 
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rad in se radosti več odnosov, saj je med njimi zelo malo takih, ki bi nanj delovali 

destruktivno. 

3.1.4 Ideje 

Ko Spinoza govori o podobah mišljenja (idejah) oziroma o podobah razseţnosti 

(telesih), govori o isti stvari, ki jo opazujemo glede na različne atribute. Misleča 

substanca in razseţnostna substanca sta ista substanca, tako kot sta tudi modus 

razseţnosti in ideja tega modusa čisto ista, na dva pojavna načina izraţena stvar.  

S tega vidika sta v naravi bivajoč krog in ideja tega kroga čisto ista stvar, ki se 

razlaga z različnimi atributi. Pod katerim koli atributom pojmujemo neko stvar, 

bomo vedno našli isti red ali isto zvezo vzrokov, oziroma iste stvari, ki sledijo ena iz 

druge po isti nujnosti. Ideja zanj ni neka popolnost, ki, daleč stran od materialne 

realnosti, v svojem abstraktnem svetu uveljavlja svojo avtonomijo. Tu ne gre za neko 

drugo realnost, ampak za eno in isto realno stvar, gledano z druge perspektive. Na ta 

način se Spinoza postavi onstran binarne opozicije med idejo in materijo, ter tako 

preseţe tako idealistični kot materialistični dualizem. Pri tem je pomembno, da ideje 

ne mešamo z nečim statičnim, ki nastane kot trenutni rez gibajočega se toka 

mišljenja. Prav nasprotno, po Spinozi so ideje v nenehno spreminjajočem se gibanju, 

saj mu pomenijo način mišljenja, način spoznavanja, ki ga ustvari aktivno delovanje 

duha. »Ideja posamezne dejansko bivajoče stvari je posamezen in od drugih različen 

modus mišljenja […]« (Ibid., 142). 

Spinoza izpostavi tri osnovne načine delovanja duševnosti, zaznavno-občutni, 

mišljenjsko-racionalni in intuitivno-zavestni, ki jih tvorijo trije konstitutivni 

elementi: ideje-afekcije, ideje-pojmi in ideje-bistva. Ti spoznavni načini nimajo 

lastne avtonomne moči, ampak so neločljivo povezani z našo močjo delovanja 

oziroma s kvaliteto relacij, ki smo jo zmoţni vzpostaviti znotraj in zunaj sebe. Tako 

zmoţnost mišljenja kot zmoţnost delovanja sta konsubstancialni (gr. homoousian), 

kar pomeni, da sta posledično tudi obe v enakem merilu podvrţeni isti nujnosti, naša 

duševnost ni nič manj kot naše fizično telo. Vsako materialno zaporedje v substanci 

sledi v njej po istem vrstnem redu in po isti nujnosti kot zaporedje idej. »Red in 

zveza idej sta ista kot red in zveza stvari« (Ibid., 140).  
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Ti trije spoznavni načini se med seboj ne razlikujejo po stopnji ujemanja svojih idej z 

neko predpostavljeno realnostjo, na katero bi se nanašale, medtem ko bi same 

obstajale na povsem drugem nivoju, vedno vsaj za kanček ločene od tega, kar 

reprezentirajo. V tem primeru je kriterij, ki omogoča primerjavo, stopnja aktivnosti 

duševnega procesa, ki je odvisna od tega, kateri neposredni vzroki ali dejavniki 

vplivajo nanj. Prvi spoznavni način oziroma zaznava je v največji meri pasivna, 

njeno delovanje pa mehanično in avtomatizirano. Njegovi konstitutivni elementi so 

neadekvatne oziroma zmedene ideje, določene in pogojene z zunanjimi vplivi na 

sprejemajoče telo. Pasivnost spremlja afekt trpljenja, ki manjša moč delovanja. Bolj 

kot je delovanje duševnosti aktivno, manj so njegova spoznanja podvrţena zunanjim 

vplivom in bolj so njegove ideje adekvatne in razločne. Aktivnost spremlja afekt 

radosti, ki veča moč delovanja. Tretji spoznavni način predstavlja stopnjo zavesti 

onstran relacij, kjer je zabrisana meja med notranjim in zunanjim, ter med jazom in 

drugim, med opazovalcem in opazovanim. V tej zmoţnosti preseţemo čas in prostor, 

ter se nekako zlijemo v večnosti s substanco. Vsakega izmed omenjenih spoznavnih 

načinov bomo podrobneje spoznali v naslednjih poglavjih.  

3.1.5 Prvi spoznavni način 

Afekcija je ideja, ki izraţa stanje načina medsebojnega delovanja dveh ali več teles, v 

katerega je vključena zmoţnost vsakega izmed njih. »Ideja vsakega načina, na 

katerega vnanja telesa aficirajo človeško telo, mora vsebovati naravo človeškega 

telesa in hkrati naravo zunanjega telesa« (Ibid., 154). To medsebojno učinkovanje 

lahko obstaja med dotikajočimi se telesi ali na daljavo, lahko pa obstaja tudi znotraj 

posameznika, ki je sestavljen iz več singularnosti. Moţno je tudi, da na nas vpliva 

nekaj, kar ne obstaja drugače, kot zgolj v naši predstavi. Pogoj je zgolj, da še vedno 

občutimo učinke tega telesa na našem telesu, četudi to ne obstaja več, torej, da je 

drugo telo v našem pustilo sledi, ki se jih zavedamo. »Lahko bi rekli, da so afekcije-

ideje reprezentacije učinkov brez njihovih vzrokov […]« (Deleuze 1978). So torej 

učinki, ki jih ima na nas neka ideja in povejo veliko več o tistem, ki jih doţivlja, kot 

o tistem, kar nekdo doţivlja. »Drugič sledi, da kaţejo ideje, ki jih imamo o zunanjih 

telesih, bolj stanje našega telesa kakor naravo zunanjih teles« (Spinoza 1963, 154).  
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Tu je zelo pomembno, da se zavedamo razlike med idejo, ki jo ima A o B-ju in idejo 

B-ja, ki tvori bistvo njegovega duha. Slednja izraţa bistvo B-ja in vsebuje bivanje 

dokler B biva. Prva pa izraţa bolj stanje A-jevega telesa, kot B-jevo naravo, in lahko 

obstaja v A-ju, četudi B ne biva več. Afekcija telesa, katerega ideje vzbujajo zunanja 

telesa, kot bi bila navzoča, se imenuje predstava stvari in, ko duh opazuje telesa na ta 

način, pravimo, da si predstavlja. Človeško telo je omejeno, zato je sposobno v sebi 

ustvariti le določeno število predstav. Če se to število prekorači, se te predstave 

začnejo med seboj mešati. Zmešanih predstav duh ne more ločiti med seboj in jih 

spoznava pod splošnim pojmom (bitje, stvar, človek, moški, ptič) oziroma jih na 

podlagi tega razvrsti v splošne kategorije. Splošni pojmi tako nastanejo kot učinek 

prenasičenosti z zunanjimi impulzi, ki preseţejo našo zmoţnost predstavljanja. In ker 

ne moremo sinhrono zaobjeti vse njihove raznolikosti, si predstavljamo zgolj splošne 

skladnosti. Hkrati je naša predstava odvisna tudi od tega, kako pogosto in s kom smo 

se srečevali, tako da je popolnoma pogojena s tem, kar smo ţe doţiveli oziroma z 

našim spominom, ki vpliva na našo percepcijo oziroma na način, kako zaznavamo 

same sebe in vse, kar nas obdaja. »[…] in tako si bo vsakdo ustvaril splošne podobe 

stvari, v skladu s stanjem svojega telesa« (Ibid., 171).  

Tovrstna spoznava je zaradi vseh naštetih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek idej, 

nekako zmedena oziroma neadekvatna, kot bi jo poimenoval Spinoza. Ideja ni 

adekvatna, ker bi se razlikovala od objekta, ki ga reprezentira, oziroma zato, ker bi 

bila laţna. Laţ predpostavlja resnico in četudi jo negiramo ali relativiziramo, smo še 

vedno na nivoju njene realnosti, še vedno smo ujeti v dialektiko resnice. »[…] tukaj 

pazite, prosim, na to, da predstave duha, gledane na sebi, ne vsebujejo nikakršne 

zmote, oziroma, da se duh ne moti zavoljo tega, ker si predstavlja, marveč samo, 

kolikor menimo, da nima ideje, ki bi izključevala bivanja tistih stvari, katerih si duh 

predstavlja kot navzoče« (Ibid., 156). Duh se ne moti, ker si predstavlja, ampak zato, 

ker ne ve, da si predstavlja, saj si lahko predstavljamo nekaj, hkrati pa vemo, da to ne 

obstaja. Problem ni v predstavi sami, v njeni neadekvatnosti, v njenem neujemanju z 

objektom, ampak v tem, da je ne zaznavamo kot predstavo, da ne vemo, da je 

predstava. Ko to vemo, si lahko to vrsto predstavljanja jemljemo za prednost, prej 

kot za slabost.  

Neadekvatna ideja je tista ideja, za katero ne moremo natančno vedeti, kaj jo je 

povzročilo. »Adekvaten vzrok imenujem vzrok, katerega učinek je mogoče zaznati 

jasno in razločno po tem istem vzroku, neadekvaten ali delen pa vzrok, katerega 
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učinek samo po tem vzroku samem ni umljiv« (Ibid., 190). Neadekvatna je zato, ker 

je ideja vsakega načina, na katerega zunanja telesa aficirajo človeško telo, in kot taka 

vsebuje naravo človeškega telesa in hkrati naravo zunanjih teles. Iz tega sledi, da 

zaznava človeški duh naravo zelo mnogih teles, hkrati z naravo svojega telesa, in ima 

zato zmedene in neadekvatne ideje. 

3.1.6 Drugi spoznavni način 

Sedaj pa se počasi premaknimo k drugi vrsti spoznave, ki nastaja iz adekvatnih idej. 

Te niso več ideje, ki izraţajo oziroma prezentirajo medsebojno delovanje dveh ali 

več teles, ampak reprezentiracije teh relacij oziroma ideje o njihovem medsebojnem 

delovanju. Deleuze zanje pravi, da implicirajo nominalno definicijo pojma,
12

 kar v 

tem primeru pomeni, da reprezentirajo skladnost ali neskladnost konstitutivnih relacij 

dveh teles. Medtem ko je prejšnja, neadekvatna ideja, predstavljala učinek brez da bi 

vedeli za vzroke, ali pa smo o njih imeli zelo zmedeno predstavo, se ta ideja ukvarja 

s samimi vzroki. Na primer, karakteristična relacija določene snovi bo neko telo, ki 

jo bo zauţilo, ubila, saj se njena določujoča relacija ne sklada z določujočo relacijo 

telesa. Zato ta snov zanj pomeni strup, saj povzroči, da njegovi deli vstopijo v 

drugačno relacijo od tiste, ki ga določuje kot ţivo telo. Gre torej za zmoţnost uvida 

vzrokov in predvidevanja učinkov. Če je bila prejšnja ideja-afekcija sad naključnih 

srečanj z drugimi telesi, je ta povsem odvisna od teţnje razuma po nadzoru in 

njegove zmoţnosti upravljanja in usmerjanja srečanj.  

Adekvatna ideja je ideja o skladnosti dveh ali več singularnosti in se tvori s skupnimi 

pojmi. Teh ne smemo zamenjevati s splošnimi pojmi ali kategoričnimi abstrakcijami. 

Tu smo, nasprotno, soočeni z idejo nečesa, kar je sicer skupno določeni količini teles 

ali kar je skupno teko delu kot celoti, vendar pa (zato) ne konstituira njihovega bistva 

ali narave. Vsaka singularnost ima nekaj skupnega s katerokoli drugo stvarjo, zato je 

skupni pojem bolj na ravni optike (katera telesa vzamemo pod svoj vidik, kaj 

zaobjamemo kot celoto, katere lastnosti opazujemo kot skupne) ali izjave, kot pa 

nečesa, kar bi bilo zanjo bistveno določujoče.  

                                                 
12

 »Rekel bi, da je nominalna definicija pojma ideja, ki, namesto tega, da reprezentira učinek telesa, na 

drugo telo oziroma mešanico dveh teles reprezentira notranje ujemanje ali neujemanje karakterističnih 

relacij dveh teles« (Deleuze 1978). 
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Ko tvorimo adekvatne ideje, opazujemo katere konstitutivne relacije znotraj 

posameznosti vplivajo na to, da je določeno srečanje med relacijami konstruktivno 

oziroma ustvarjalno ali destruktivno oziroma razgrajujoče. Bolj se ena konstitutivna 

relacija sklada z drugo, več imata telesi skupnega. Več imata skupnega, bolj večata 

eno drugemu moč delovanja, in bolj bo njuno delovanje dopolnjujoče, ustvarjalno, 

konstruktivno in nadgrajujoče. S tem, ko se povečuje moč delovanja, se veča tudi 

spoznavna moč. Večja je spoznavna moč, bolj bo spoznava adekvatna, saj lahko 

adekvatno spoznamo zgolj to, kar nam je skupno. »Tisto, kar je vsem skupno in kar 

je tako v delu kot v celoti, se more pojmovati le adekvatno. Recimo, da je A nekaj, 

kar je vsem telesom skupno in kar je tako v delu vsakega telesa kakor v celoti […] 

duh torej nujno zaznava A adekvatno, in sicer kolikor zaznava in sebe in svoje in 

katero koli zunanje telo in drugače, se A ne more pojmovati« (Spinoza 1963, 168). 

Vsaka ideja tega, kar je skupno človeškemu telesu in nekaterim zunanjim telesom in 

kar je tako v delu kot v celoti slehernega izmed teh teles, je adekvatna. Če torej eno 

telo aficira drugo s tem, kar imata skupnega, bo ideja te afekcije vsebovala lastnosti 

tega, kar imata skupnega, torej bo adekvatna. »Iz tega sledi, da je duh tem 

sposobnejši adekvatno zaznavati več stvari, čim več ima njegovo telo z drugimi telesi 

skupnega« (Ibid., 169).  

Merilo adekvatnosti ideje je njena stvarnost, kar je za Spinozo drugo ime za 

resničnost oziroma popolnost. Stvarnost ideje je njena spoznavna moč in njena 

spoznavna moč se kaţe v tem, da izraţa svoj lasten vzrok. Sama ideja izraţa modus, 

način mišljenja oziroma metodo, kot so jo poimenovali stari Grki (μεζοδος – pot 

iskanja in raziskovanja), po kateri um zaznava ideje po njihovih vzrokih. Adekvatna 

ideja je ideja vzrokov, ki se jo da pojmovati zgolj po teh vzrokih, to pomeni, da je 

ideja vzrokov, ki so vzroki nje same. »[…] kajti ideja vsega, kar je povzročeno, je 

odvisna od spoznave vzroka, katerega učinek je« (Ibid., 140).  

Deleuze pravi, da ima takšna ideja svojo formalno, notranjo realnost v primerjavi z 

objektivno realnostjo neadekvatnih idej, ki so fiksirane na svojo zunanjost. »[…] 

formalna realnost ideje, namreč stvar, ki je ideja ali stopnja realnosti ali popolnosti, 

ki jo vsebuje v sebi, to je njena notranja karakteristika. Objektivna realnost ideje, 

namreč relacija ideje z objektom, ki ga reprezentira, to je njena zunanja 

karakteristika; moţno je, da sta zunanja in notranja karakteristika ideje temeljno 

povezani, vendar ne gre za isto stvar« (Deleuze 1978). Formalna bit ideje je modus 

mišljenja, ki se ne nanaša na nič drugega kot na mišljenje samo (Deleuze 1968, 125). 
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To, da ima ideja formalno realnost, pomeni, da vedno obstaja moţnost, da 

reflektiramo samo idejo, da jo spoznavamo kot stvar. S tem, ko na ta način tvorimo 

idejo ideje, lahko v njej zaznamo neko formo. Forma je ideja o ideji oziroma, kot 

pravi Spinoza, ideja duha – samo nanašajoča se zmoţnost naše duše. »Zakaj v resnici 

ideja duha, se pravi ideja ideje, ni nič drugega kot oblika ideje, kolikor se le-to 

opazuje kot modus mišljenja, brez odnosa do predmeta. Kajti brţ ko kdo kaj ve, eo 

ipso ve, da to ve, in hkrati ve, da ve, da ve, in tako v neskončnost« (Spinoza 1963, 

159). Ta realnost ima neke povsem svoje, imanentne zakone, ki določajo tako formo 

kot vsebino ideje. Vsebina ideje je njen lasten vzrok, njen izraz pa njena spoznavna 

moč oziroma njena stvarnost. »Ideja nima za svoj vzrok objekt, ki ga reprezentira; 

prav nasprotno, reprezentira objekt, ker izraţa svoj lastni vzrok« (Deleuze 1968, 

125). Njen vzrok je prav skupni pojem, spoznanje tega, kar imata dve telesi 

skupnega, ali kar ustvarja konstruktivno srečanje.  

O razliki med dvema telesoma ne moremo imeti adekvatnega spoznanja, oziroma, če 

ţe imamo idejo tega, v čemer se dve telesi ne bi skladali, je ta ideja nujno 

neadekvatna in zmedena. Tudi, ko opazujemo skladnost dveh teles, to lahko storimo 

zgolj z vidika ţe vzpostavljenih relacij in ne s pozicije moţnih srečanj, torej spet s 

pozicije tega, kar ţe je, in ne s pozicij tega, kar naj bi bilo oziroma kar bi lahko bilo. 

Merilo adekvatnosti spoznave, ki izraţa spoznavno moč ideje, postane čista 

afirmacija. Vzrok, ki se izraţa skozi njo, pa to, kar je vedno ţe bivajoče in delujoče – 

ţivljenje samo. S tem vidikom Spinoza spreobrne »[…] celotno filozofsko tradicijo, 

ki je meditacija o smrti. Njegova formula je, da je filozofija meditacija o ţivljenju in 

ne o smrti« (Deleuze 1978). Vidimo, kako kljub temu, da zanikamo obstoj 

objektivnosti na sebi, iz tega zato še ne sledi, da resnica ne obstaja ali da bi jo morali 

zato relativizirati. Resnica ni ujemanje ideje z objektom, ki je v tem primeru odnos, 

ampak način, kako se ta odnos odraţa v tistem, ki zaznava. S tem svojim vidikom ne 

bi mogel nazorneje izpostaviti povezave med adekvatnostjo spoznanja in načinom 

zaznavanja. Bolj kot zaznavamo to, v čemer se ujemamo, in ne tega, v čemer smo si 

nasprotujoči ali v čemer se razlikujemo, tem bolj se pribliţujemo resnici. Pri tem to 

ne pomeni, da smo sposobni misliti zgolj stvari in kompozicije, ki nam večajo moč 

delovanja, ali da vidimo zgolj konstruktivne stvari. Tu nismo na nivoju diskurza 

zahodne romantizirane verzije vzhodnjaške filozofije in njenih imperativov po 

pozitivnemu mišljenju, kar koli ţe naj bi to pomenilo. Vsekakor je za razumevanje 

problemskega polja dobro, da poznamo tudi destruktivne kompozicije. Ne gre za to, 
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kaj spoznavamo (v smislu, da bi morala biti naša zaznava umerjena zgolj na lepo ali 

na to, kar nam sproţa prijetne občutke), ampak od koder zaznavamo. Tako kot 

Foucault poudarja pomen mesta izjavljanja, Spinoza poudarja pomen konstitutivne 

sestave spoznavajočega. Gre za samo zmoţnost spoznavajočega, za zmoţnost iz 

katere izhaja, ko vidi odnose kot konstruktivne ali destruktivne. Spinoza se sprašuje, 

kaj se dogaja s tabo, ko zaznavaš in spoznavaš. Ali spoznavamo kot delujoči ali kot 

trpeči? Ali spoznavamo kot radostni in zmoţni vzpostaviti konstruktivne odnose ali 

kot trpeči in zmoţni vzpostaviti zgolj destruktivna srečanja? S temi vprašanji 

popolnoma zamaje prevladujoče epistemološke temelje, kajti pozornost iz objekta 

spoznave in spoznavajočega subjekta preusmeri na njuno zmoţnost oziroma na 

relacije, ki sta jih zmoţna vzpostaviti. Če nam relacija s tem, kar spoznavamo, 

povzroča trpljenje, je ne moremo adekvatno spoznati in obratno lahko adekvatno 

spoznamo trpljenje, vendar zgolj, ko sami ne trpimo. To pa zato, ker se trpeči ljudje 

nikoli ne ujemajo med seboj in v kolikor se ne ujemajo, se tudi ne morejo adekvatno 

spoznati.  

Adekvatnost ideje je tako odvisna od samega srečanja, od srečanja kot dogodka, v 

katerega smo umeščeni, ko spoznavamo. Z njo prehajamo do spoznanja o odnosih, 

pri čemer je edina stvar, ki je pri tem pomembna, način ţivljenja spoznavajočega. Če 

smo utrujeni in brez moči ali pa ţalostni, potem se verjetnost, da se bomo s kom 

ujemali, pomanjša, verjetnost, da bomo imeli slaba, destruktivna srečanja, pa poveča. 

Hkrati se z ţalostjo zmanjša tudi moč, s katero si pomagamo, da bi lahko predvideli 

destruktivna srečanja. Zato je tudi smrt kot destruktivno srečanje v mladosti zgolj 

slučajna, bolj kot se staramo, bolj pa je posledica naše konstitutivne relacije, naše 

zmoţnosti biti aficiran. Tako moč delovanja učinkuje v moči spoznave in 

adekvatnosti njenih idej.  

Vendar kljub temu, da je adekvatnost spoznave odvisna od tega, v koliki meri se 

singularnosti medsebojno ujemajo, to še ne pomeni, da s tem zanikamo njihove 

razlike. Vendar, v kolikor ţelimo misliti razlike med njimi, jih moramo najprej 

opazovati z vidika tega, kar jim je skupno. Vse singularnosti se v nečem skladajo, 

namreč po svojem atributu in znotraj tega atributa jih šele lahko primerjamo. Tako 

kot lahko na primer primerjamo delovanje in utrpevanje različnih singularnosti 

izključno v okviru atributa duševnosti (mišljenja) ali v okviru atributa telesnosti 

(razseţnosti).  
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Sedaj pa počasi prehajamo k tretjemu spoznavnemu načinu, ki še vedno temelji na 

adekvatnih idejah, torej na spoznanju tega, kar je skupno različnim singularnostim, 

vendar zapušča nivo, kjer je ujemanje pogojeno s skupnim atributom, in prehajamo 

na nivo implicitno vsebovanih zmoţnosti oziroma na nivo bistev. Singularnosti se 

razlikujejo po svojem bistvu oziroma po svoji naravi, pri čemer vsaka singularnost 

predstavlja zgolj stopnjo intenzivnosti bistva substance. Ko spoznavamo vsako 

posamezno stvar zgolj kot zmoţnost bivanja substance, stopamo na tretji nivo 

spoznave.  

3.1.7 Tretji spoznavni način 

Če je prvi način spoznave temeljil na afekcijah in drugi na razumu, se tretji povzpne 

tako onstran čustev kot razuma v sfero vsepreţemajoče zavesti substance, kjer je 

moţno na intuitivni ravni adekvatno spoznati bistva stvari. Prva dva načina delujeta 

na nivoju ekstenzivnosti oziroma na nivoju relacij med intenzivnostmi. Kolikor 

govorimo o relacijah, govorimo o notranjosti in zunanjosti, saj vsak odnos implicira 

relacijo z nečim, s tem pa tudi mejo in drugega, pa čeprav je ta drugi lahko zgolj del 

samega sebe. Tretja vrsta spoznave pa deluje na nivoju intenzivnosti, zmoţnosti 

oziroma bistev, še preden se ustvarijo singularnosti oziroma še preden intenzivnosti 

stopajo v medsebojno relacijo. Vendar s tem singularnosti ne prenehajo obstajati, 

kajti te so nenehno prisotne, vključno z vsemi relacijami, ki konstituirajo njihovo 

naravo, le da njihovo stvarnost sedaj doţivljamo na drugem nivoju.  

Ta nivo zavesti doseţemo, ko smo zmoţni doţivljati neodvisno od opozicijske 

dvojnosti notranjosti in zunanjosti, torej onstran meje, ki jo ustvari mišljenjska 

refleksija in meje, ki jo določa razseţnost posameznikovega telesa. Nahajamo se v 

dimenziji večnosti, onstran prostora in časa. »Dasiravno se torej ne spominjamo 

svojega obstoja pred obstojem telesa, vendar čutimo, da je naš duh večen, kolikor 

vsebuje bistvo telesa pod vidikom večnosti, in da se tega bivanja duha ne da 

definirati s časom ali razloţiti s trajanjem« (Spinoza 1963, 346). Realnost tretje 

spoznave je mistična realnost. Bolj smo sposobni spoznavati na tovrsten način, bolj 

si ţelimo, da bi vse tako spoznavali, saj iz nje sledi največje moţno zadovoljstvo in 

največja blaţenost. Tu ni notranjosti in zunanjosti, jaza in identitete, lastnega in 
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drugega, opozicij, negacij ali meje, ki bi sluţila za merilo. V tej realnosti obstaja 

zgolj večna izpopolnjenost vsepreţemajoče zavesti. Ta izpopolnjenost ne izključuje 

bivanja telesa, saj jo lahko doseţemo tukaj in zdaj, ko preseţemo prag zavedanja, ki 

je vezan na telo, in preidemo na nivo univerzalne zavesti imanence ţivljenja. Tukaj 

se vse intenzivnosti popolnoma ujemajo, saj vse obstajajo kot način izraza ene biti in 

vsaka se izoblikuje zgolj za trenutek, kot val na morski gladini, ki ţe naslednjem 

trenutku ponikne v prostranost morja. 

Deleuze za ponazoritev vseh treh spoznavnih načinov ne uporabi analogije z morjem, 

ampak s soncem. V prvem primeru afekcij smo zmoţni zgolj pasivno zaznavati 

učinke, ki jih sonce pusti na nas. Torej gremo na plaţo in smo bodisi veseli, ker nas 

sonce boţa s svojimi ţarki, ali ţalostni, ker je sonce prekril oblak. Vendar bomo na 

koncu dneva, ko bomo odšli s plaţe, še vedno isti posamezniki, nič se ne bo zgodilo, 

v smislu, da bi se karkoli aktivno spremenilo v nas samih. V drugem, 

racionalističnem pristopu, spoznavamo vzroke, ki jih ima sonce na naše telo. Vedeli 

bomo, v kakšnih primerih in zaradi kakšnih vzrokov srečanje z njim povzroči 

določene posledice. Ker vemo, kakšna relacija bo krepila našo moč delovanja, lahko 

do določene mere usmerjamo srečanja z njim in vplivamo na način, kako bo na nas 

delovalo. Začnemo se radostiti sonca, saj ustvarjamo neke vrste aktivno povezavo z 

njim. V tretjem načinu pa se mistično zdruţimo s soncem, tako, da ne obstaja več 

meja med njim in med nami, saj na nek način postajamo sonce. Kar ne pomeni, da 

ustvarimo projektivno identifikacijo, saj identifikacija predpostavlja eksplicitno 

ločeni jaz in eksplicitno ločenega drugega, ampak se zavedamo iste biti, ki jo imamo 

z njim v vsepreţemajoči imanenci ţivljenja. Vsaka razlika med njim in med nami je 

zgolj implicitna, kot se razlikujejo večno spreminjajoča se gibanja intenzivnosti na 

površini univerzalnega sebstva. »Nekaj neoprijemljivo mističnega je v Spinozini 

tretji vrsti spoznave: bistva se hkrati razlikujejo, le da se eno od drugega razlikujejo 

od znotraj. Tako da so ţarki, ki me aficirajo, ţarki, s katerimi aficiram samega sebe 

in ţarki, s katerimi aficiram samega sebe, so ţarki sonca, ki aficira mene. To je 

sončna avtoafekcija« (Deleuze 1981c, 96). 
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3.1.8 Conatus 

Kljub temu, da vse, kar je, biva kot bit imanence ţivljenja ali substance, iz tega 

nikakor ne sledi, da je vse eno (in isto) in ne glede na to, da lahko na določeni stopnji 

zavesti postajamo sonce, še vedno ne zanikamo obstoja imanentne razlike med 

nekom, ki postaja, in tistim, kar postaja. Ta razlika sicer ni eksplicitna in ne ostaja 

med dvema ločenima stanjema, ki bi ju lahko mislili sama zase, ampak je implicitna, 

delujoča zgolj na nivoju intenzivnih zmoţnosti, ki določajo posamezna bistva 

substance.  

Implicitno vsebovana zmoţnost se v vsakem trenutku na določen način aktualizira 

oziroma postaja dejavna. Način njene aktualizacije se udejanja v moči delovanja, ki 

se bodisi krepi ali pa pojema. Teţnja, ki to delovanje ohranja v bivanju, se imenuje 

conatus. Conatus je to, kar je v sili bivanja (vis existendi), s katero si bivajoče 

prizadeva vztrajati v svoji biti, oziroma je to, kar je v zmoţnosti delovanja (potentia 

agendi), s katero delovanje vztraja v svoji dejavnosti. »Sleherna stvar si, kolikor je v 

sebi, prizadeva vztrajati v svoji biti« (Spinoza 1963, 197). To je prizadevanje 

oziroma teţnja, ki se nenehno nagiba k temu, da se sila bivanja in moč delovanja 

povečujeta.  

Pomembno je, da teţnje vztrajanja v bivanju ne zamenjujemo s teţnjo po ohranjanju 

istega stanja, saj se zmoţnost vztrajanja v bivanju nenehno spreminja. Bolj gre za 

neke vrste teţnjo po premagovanju, vendar ne v smislu uničevanja, ki izhaja iz 

reaktivne (ne)moči, ampak v smislu afirmativnega in ustvarjalnega spreminjanja. 

Conatus omogoča vztrajanje v ţivljenju in vsaka stvar vztraja v ţivljenju zgolj v 

kolikor se nenehno spreminja. Conatus je za Spinozo to, kar je Bergsona élan vital: 

ţivljenjski zagon, ki se nanaša na virtualnost v procesu njene aktualizacije.  

Iz vsakega bistva nujno nekaj sledi in stvari ne morejo biti nič drugega kot to, kar 

sledi iz nujnosti njihove narave. Zato je moč ali prizadevanje, s katerim določena 

stvar nekaj dela ali si prizadeva delati, ţe zmoţnost in prizadevanje, s katerim stvar 

vztraja v svoji biti. Bitje si prizadeva vztrajati v svoji biti ne glede na to, ali ima jasne 

ali zmedene ideje in ne glede na to, ali se njegova moč delovanja veča ali manjša. 

»Prizadevanje ali moč duha je bistvo samo duha samega, bistvo duha pa zatrjuje 

(kolikor je znano po sebi) le tisto, kar duh je in more, ne pa tistega, kar ni in česar ne 

zmore« (Ibid., 233).  
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Deleueze conatus opredeli kot »[…] afirmacijo bistva v bivanju […]« (Deleuze 

2003b, 140). Prizadevanje, s katero neka stvar biva, je časovno neomejeno, saj bo 

»[…] stvar, če je ne bo uničil kak zunanji vzrok, bivala zmeraj kar naprej z isto 

močjo, s katero ţe biva […]« (Spinoza 1963, 198). To ne pomeni, da je njena moč 

neomejena, saj so meje njenih zmoţnosti določene s konstitutivno sestavo moči, 

ampak nakazuje na to, da sama po sebi nedoločeno traja. In trajala bo tako dolgo in 

se celo krepila, dokler bo zmoţna vzpostaviti srečanja in relacije z drugimi telesi, ki 

so z njo skladna. Vsaka stvar namreč na določen način izraţa moč, po kateri 

substanca biva in deluje. Moč bivanja je opredeljena s tem, kar je, in ne s tem, kar ni 

(Ibid., 197–198), kajti vse, kar se razlikuje, je opredeljeno afirmativno – glede na to, 

kar je in ne glede na to, kar ni. Ali, kot reče Spinoza, definicija postavlja in ne 

odstranjuje bistva stvari. Ker torej nobena izmed stvari nima v sebi ničesar, kar bi jo 

lahko odstranilo ali uničilo, nobena stvar ne more biti uničena drugače kot od 

zunanjega vzroka.  

Moč delovanja in vztrajanja v bivanju se nenehno spreminja, saj je v vsakem 

trenutku povezana drugimi močmi. Doţivljanje tega spreminjanja spremlja ideja, ki 

je nenehno sočasna z močjo. Tako moč kot ideja njene transformacije imata isto bit, 

vendar kljub temu tvorita dva različna nivoja realnosti. Ena deluje na nivoju zavestne 

reprezentacije in druga na nivoju delovanja, ena je statična in zaporedna, druga pa 

dinamična in prehajajoča. Obstaja torej ideja nečesa, česar se bojimo, ali česar se 

veselimo, vendar sam strah ali samo veselje nista ideji. Ta ideja je lahko afekcija, 

neadekvatna predstava učinkovanja zunanjosti na nas same, lahko pa je adekvatna, 

sad razuma ali intuicije. V večno spreminjajočih se, neprekinjenih tokovih moči 

delovanja, obstajajo zamrznjeni trenutki, ki s svojo zarezo vsakič ustvarjajo nivo 

realnosti, v katerem prevladujejo podobe-ideje, ki si bolj ali manj avtomatsko sledijo 

v linearnem zaporedju. 

Z vsako idejo, ki se zaporedno niza v naši duševnosti, se naša moč delovanja ali sila 

bivanja poveča ali pomanjša. Ko na primer zagledamo neko osebo, nas lahko ideja te 

osebe privlači ali pa, nasprotno, odbija in posledično navdaja z veseljem ali ţalostjo. 

Tista, ki nam povzroča veselje, nam tudi veča moč delovanja in tista, ki nas ţalosti, 

jo zmanjša. Tako v vsakem trenutku spreminjamo svojo moč delovanja glede na 

ideje, ki se nizajo v nas, hkrati pa se ideje spreminjajo glede na našo moč delovanja. 

To prehajanje iz ene stopnje moči v drugo Spinoza imenuje afekt.  
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3.1.9 Afekti  

Vsako telo je sestavljeno iz neskončnih koreografij različnih singularnosti, zato je 

lahko od istega telesa aficirano na neskončno moţnih načinov in prav tako lahko tudi 

samo aficira isto telo na neskončno moţnih načinov. Vsak način, na katerega ena 

singularnost (lahko tudi znotraj telesa ali med telesi) deluje na drugo telo, bodisi veča 

bodisi manjša njegovo zmoţnost delovanja. V prvem primeru to spreminjanje moči 

imenujemo veselje in v drugem ţalost. Trpimo, v kolikor smo pasivno podvrţeni 

spremembam, ki večajo ali manjšajo našo zmoţnost delovanja, radostni pa smo 

takrat, ko smo pri spremembi aktivno udeleţeni.  

Aktivno delujemo takrat, ko iz naše narave sledi nekaj, čemur smo adekvaten vzrok 

in trpimo, ko iz naše narave sledi nekaj, čemur smo le delni vzrok. Adekvaten vzrok 

je tisti, katerega učinek je moč razumeti zgolj po tem vzroku, neadekvaten vzrok pa 

je tisti, katerega učinek ni umljiv zgolj po tem vzroku. Če smo adekvaten vzrok 

afektu, takrat delujemo, v nasprotnem primeru pa trpimo oziroma smo pasivni 

(utrpevamo). Če bi bila vzrok za spremembo zgolj naša moč, s katero vztrajamo v 

bivanju, bi večno bivali. Ker pa kot singularnosti ne bivamo večno, iz tega sledi, da 

je vsako naše spreminjanje vedno ţe v določeni meri podvrţeno dejavnikom, na 

katere nimamo vpliva. Moč in naraščanje vsakega trpljenja se ne definira z močjo, s 

katero si prizadevamo vztrajati v bivanju, ampak vedno z močjo zunanjega vzroka v 

primerjavi z našo močjo. 

Za Spinozo sta popolnost in stvarnost isto, vendar s stvarnostjo ne misli stvarstva 

oziroma stvaritve, kot nečesa, kar je ţe ustvarjeno, ampak zmoţnost postati stvaren, 

zmoţnost ustvariti. Stvarnost oziroma popolnost je vsebovana v moči udejanjanja ali 

aktualizacije. K večji popolnosti kot prehaja človek, tem bolj afirmira svoje bivanje 

in tem večja je njegova moč delovanja. Tako prehajamo k večji ali k manjši 

popolnosti, kadar afirmiramo o sebi (kot posameznosti oziroma kot posamezni 

kompoziciji) nekaj, kar vsebuje več ali manj stvarnosti kot prej, torej v kolikor bolj 

ali manj aktivno (u)stvarjamo.  

Veselje je trpljenje (pasivnost), kjer človek prehaja od manjše k večji popolnosti, 

ţalost pa trpljenje, ko človek prehaja od večje k manjši popolnosti. Oziroma 

povedano z drugimi besedami, veselje in ţalost sta trpljenji, ki večata in manjšata 

prizadevanje vsakogar, da bi afirmiral svoje bivanje in vztrajal v svoji biti kot 
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določena singularnost. Oba afekta lahko razumemo zgolj kot prehoda, ne pa kot 

stanja v odnosu do predpostavljenega ideala: »[…] tudi tega ne moremo reči, da 

temelji ţalost na pomanjkanju večje popolnosti, zakaj pomanjkanje je nič, afekt 

ţalosti pa je dejstvo, ki zato ne more biti neko drugo dejstvo, temveč je lahko samo 

dejstvo prehoda k manjši popolnosti, se pravi dejstvo, ki manjša oziroma slabi 

človekovo zmoţnost delovanja« (Ibid., 242).  

Veselja oziroma afekti, pri katerih se naša moč delovanja veča, so: ljubezen, 

naklonjenost, vdanost, upanje, brezskrbnost, veselost, blagohotnost, usmiljenje, 

samozadovoljstvo, slava, hvaleţnost in dobrohotnost. Ţalosti oziroma afekti, pri 

katerih se naša zmoţnost delovanja manjša, pa so: sovraštvo, odpor, strah (nestalna 

ţalost, ki izhaja iz ideje pretekle ali prihodnje stvari, o katere izidu dvomimo), obup 

(ko ne dvomimo več), krivda, soţalje, ogorčenje, zavist, poniţnost, kesanje, 

ošabnost, malodušje, sram in hrepenenje. Obstaja toliko vrst veselja, ţalosti, ljubezni, 

sovraštva, kolikor je različnih singularnosti, ki povzročajo te afekte. 

3.1.10 Želja 

Ne glede na to, ali s svojim zorom zaobjamemo realnost idej in mišljenja ali realnost 

fizičnega telesa in njegovega delovanja, v vseh primerih je dejavna ista moč 

vztrajanja v bivanju. To prizadevanje in to vztrajnost Spinoza poimenuje conatus in 

kolikor se tega prizadevanja zavedamo, ga poimenuje ţelja. »Ţeljnost je bistvo 

človeka samo, se pravi prizadevanje, s katerim si človek prizadeva vztrajati v svoji 

biti« (Ibid., 274). Ţelja je moč afirmacije, saj je njena teţnja postajati radosten in 

delujoč ter povečati zmoţnost delovanja in zmanjšati zmoţnost utrpevanja.  

Določujoč dejavnik ţelje je teţnja oziroma prizadevanje, ne pa dejanski rezultati 

delovanja oziroma njegovo trenutno stanje. Torej, četudi smo radostni ali trpimo, 

aktivni ali pasivni in ne oziraje se na to, kako šibki ali kako močni smo, ne glede na 

naše sposobnosti, vedno teţimo k temu, da povečamo svojo zmoţnost delovanja in 

afirmiramo svoje bivanje. V kolikor tega prizadevanja ni več, to pomeni, da ne 

bivamo več kot neka določena singularnost, da smo se razkrojili ali postali neka 

druga sestava.  
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S psihološkega vidika deluje ţelja tako na zavednem, kot na nezavednem nivoju 

duševnosti. Torej deluje ne glede na to, ali se je zavedamo ali ne.
13

 Zavestni vidik 

ţelje, ki deluje v sferi mišljenja in razuma, se imenuje volja. Ta zavestna volja, ki jo 

Spinoza opredeli kot teţnjo razuma, ima z vidika pobudnika delovanj zelo majhno 

vlogo, saj nastane šele kot učinek nezavedne ţelje. Primarno ţelja deluje na 

nezavednem nivoju in šele sekundarno postane zavestna volja. Da se racionalno ali 

po občutku odločimo za nekaj, na to vedno ţe učinkujejo nezavednih impulzi kot 

prvotni spodbujevalci delovanj.  

Z vidika nujnosti oziroma (nad/pod)določenosti ni tako nobene razlike med 

razumskim sklepanjem in doţivljanjem, torej nobene razlike med logičnimi pojmi in 

idejami, ki izraţajo učinke ali sledi delovanja zunanjih teles na nas. Oboji so sicer 

ključnega pomena pri spreminjanju naše moči delovanja, saj konstituirajo ţeljo, 

vendar zato niso nič manj podrejeni isti diferencialni pogojenosti. »Kdor torej misli, 

da govori ali molči ali dela kar koli po svobodnem sklepu duha, sanja z odprtimi 

očmi« (Ibid., 196). Spinoza meni, da je svobodna zavestna volja oziroma volja, kateri 

se pripisuje avtonomno moč za spodbujanje ali začenjanje delovanja, ena največjih 

iluzij, kar si jih je izmislilo človeštvo. Volja je vedno šele učinek nezavedne ţelje.  

Ker ţelja ni sekundarna glede na svobodno voljo, tudi ni sekundarna glede na katero 

koli idejo, niti na idejo dobrega. Spinoza pravi, da si ne ţelimo nečesa zato, ker bi 

imeli idejo dobrega (objekt ţelje), ampak ta pride šele naknadno, na podlagi same 

ţelje, teţnje in prizadevanja. »Iz tega je torej očitno, da si nič ne prizadevamo, 

hočemo, se ţenemo in ţelimo, ker sodimo, da je dobro, ampak narobe, zavoljo tega 

sodimo, da je kaj dobro, ker si za tem prizadevamo, hočemo, se ţenemo in ţelimo« 

(Ibid., 199). Tu se nam takoj pojavi nič koliko vprašanj ali pa vsaj občutek 

negotovosti, saj smo navajeni misliti, da ţeljo usmerja ideja nekega drugega – 

objekta, ki je zunanji v prostoru ali oddaljen v času. Zmeda pri interpretaciji 

slednjega stavka je povsem pričakovana, saj je naš spoznavni zor nezavedno fiksiran 

na a priori gotovost, ki smatra ţeljo kot moč, ki šele naknadno izhaja iz ideje. Zato 

pojdimo po tej še neizhojeni spoznavni poti raje počasi, kajti če ţelimo razumeti 

slednjo Spinozino trditev, si moramo najprej razjasniti, kako Spinoza razume zavest. 

                                                 
13

 Spinoza v 9. pravilu 3. dela ţeljo opredeli kot gon, ki se ga zavedamo (Spinoza 1963, 199), nekaj 

pravil naprej (Ibid., 241–242) pa razloţi, da ne priznava razločka med ţeljo in gonom, v smislu, da ne 

izključuje nezavednega vidika ţelje in da je s to definicijo zgolj poskušal ponazoriti, da je ţelja 

vsebovana v vsakršnem (telesnem in duševnem) prizadevanju, ki je lahko tudi zavestno.  
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Ţelja je vsebovana v zmoţnosti singularnosti oziroma v njenem bistvu. Ker je vsaka 

singularnost opredeljena s konstitutivno sestavo drugih singularnosti, lahko enako 

trdimo tudi za ţeljo. V kolikor neko sestavo opredelimo kot singularnost, bo ne glede 

na to, s katerega vidika jo bomo opazovali, šlo za enako ţeljo. Torej, ne glede na to, 

ali jo gledamo z vidika telesnosti/razseţnosti ali duševnosti/mišljenja, zavednega ali 

nezavednega, vedno opazujemo enako zmoţnost delovanja oziroma enako ţeljo neke 

singularnosti. Zavest je avtorefleksivna sposobnost duševnosti oziroma lastnost ideje, 

da se kot ogledalo ogledala podvaja v neskončnost. Je ideja ideje ali ideja duha, ki se 

nanaša sama nase in ne na zunanji objekt. Ideja ideje je oblika ideje oziroma njena 

formalna realnost. Tako kot sta telo in ideja telesa ista singularnost, opazovana pod 

različnimi atributi, sta ideja duševnosti in sama duševnost spet ista singularnost, 

vendar tokrat v obeh primerih opazovana pod istim atributom. Ker sta atribut 

mišljenja in atribut razseţnosti sočasna, ne moreta biti eden vzrok drugemu. Vzrok 

ideje je lahko zgolj substanca, kolikor jo opazujemo pod atributom mišljenja, torej 

neka druga ideja, ki ima za vzrok spet neko tretjo. Vendar se vsaka ideja pojavi zgolj 

medtem, ko ena dejansko bivajoča singularnost s svojo močjo vpliva na drugo. Zato 

sta red in zveza posameznih idej ista kot red in zveza posameznih stvari, vendar nista 

eden drugemu vzrok, nista si objektna (Ibid., 142–143).  

Deleuze v svoji interpretaciji Spinoze (Spinoza: philosophie pratique) izpostavi tri 

lastnosti zavesti. Prva je refleksivna lastnost, ki se ne naša na subjekt, kot nek njegov 

vrednostni predikat, ampak je lastnost same ideje – zmoţnost mišljenja. »[…] ni 

mišljenjska refleksija ideje, ampak refleksija ideje v mišljenju […]« (Deleuze 2003b, 

82). Druga lastnost je izpeljanost: to pomeni, da je zavest vedno sekundarna glede na 

idejo, ki se je zaveda. Prav zato ni nobene potrebe, da bi nekdo vedel, da ve, zato, da 

bi vedel, ampak lahko enostavno ne ve, da ve. Tretja lastnost je korelacija, kar 

pomeni, da je relacija ideje do ideje, ki se je zavedamo, ista kot relacija ideje do 

objekta. Ideja ideje nastane istočasno z močjo mišljenja in je njen izraz, medtem ko 

ideja objekta nastane istočasno z močjo bivanja. »Prav zato, ker je zavest refleksija 

ideje in nima enake vrednosti kot primarna ideja, nima zavestno udejanjanje 

nikakršne lastne moči« (Ibid., 84). Poleg tega gre v obeh primerih spet za isto 

zmoţnost vztrajanja v bivanju, gledano z vidikov različnih atributov. Zato je red 

delovanj in trpljenj telesa hkraten z redom delovanj in trpljenj duha (Spinoza 1963, 

192–196). »Vse to prav jasno kaţe, da so in sklep duha in gon in določba telesa po 

naravi hkratni ali bolje, natanko ista stvar […]« (Ibid., 195). Delujoča moč tako nima 
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za svoj vzrok ideje, niti ideja delovanja, ampak gre za isto, sočasno ţeljo, ki se 

podreja istim zakonom, gledano pod različnimi atributi.  

Podrejenost istim zakonom v tem primeru pomeni, da gre za večjo ali manjšo stopnjo 

nujnosti oziroma svobode. Razmerje med adekvatno in neadekvatno idejo je tako 

korelativno razmerju med aktivnim in pasivnim delovanjem. Bolj kot je delovanje 

aktivno, v večji meri je singularnost sama neposreden vzrok svojim spremembam 

oziroma v večji meri svojo moč črpa iz lastne ali sebi podobne sestave. Vsaka ţelja 

namreč sledi iz nujnosti narave singularnosti na tak način, da jo je bodisi mogoče 

razumeti po tej naravi sami, kot po najbliţjem vzroku, ali pa je ni mogoče razmeti, ne 

da bi hkrati v zor vzeli še moči drugih singularnosti, ki nanjo vplivajo. Svobodna je 

tista stvar, ki biva bolj zaradi nujnosti svoje narave, kot zaradi nujnosti določitve od 

drugega. Ker ideja zunanjega objekta nastane istočasno z močjo bivanja, pomeni, da 

v večji meri kot smo sami neposreden vzrok moči bivanja, bolj so naše ideje 

adekvatne. »Dalje, človek zaznava, medtem ko gleda samega sebe, jasno in razločno 

ali adekvatno le tisto, kar sledi iz njegove zmoţnosti delovanja […]« (Ibid., 300). 

Bolj so naše ideje adekvatne, večja je naša moč delovanja in bolj smo aktivni. 

Oziroma nujno trpimo, ko imamo neadekvatne ideje in nujno delujemo, ko imamo 

adekvatne ideje. Neadekvatna ideja opredeljuje zgolj sledi zunanjih vplivov v nas 

samih, zato je nujno zmedena, spremlja pa jo pasivni, trpeči afekt, saj smo v manjši 

meri neposredno vzrok svoje ţelje. »Ţeljnosti, ki slede iz naše narave na tak način, 

da jih je mogoče pojmovati le po tej naravi sami, so ţeljnosti, ki se nanašajo na duha, 

kolikor se pojmuje, da je sestavljen iz adekvatnih idej; vse druge ţeljnosti pa se 

nanašajo na duha samo, v kolikor duh neadekvatno pojmuje stvari in se njih sila in 

naraščanje lahko definira z močjo stvari, ki so zunaj nas, ne pa s človeško močjo. 

Zavoljo tega se prve imenujejo delovanja, slednje pa trpljenja, zakaj prve zmeraj 

kaţejo našo moč, slednje pa našo nemoč oziroma okrnjeno spoznavo« (Ibid., 317).  

Moč delovanja oziroma ţelja tako nenehno variira znotraj zgornje in spodnje meje 

razpona moči singularnosti, ki ga določa njena konstitutivna sestava. Da je relacija 

konstitutivna ne pomeni, da se kronično ponavlja, ampak, da obstaja kot diferencialni 

pogoj ali skrajna meja spremenljivosti neke singularnosti. Določa prag 

spremenljivosti, do koder še vedno obstaja njena ţelja vztrajati v bivanju oziroma 

razpon delovanja ţelje. Dejansko lahko zgolj z aktivnimi afekti v polnosti 

udejanjimo našo konstitutivno zmoţnost oziroma se pribliţamo zgornji meji tega, kar 

smo zmoţni storiti, saj bolj kot smo pasivni, tem več svoje energije porabimo za 
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projekcije na zunanjost, namesto za (u)stvarjanje. Vsi pasivni afekti nas torej bolj ali 

manj odtrgajo od tega, kar smo zmoţni storiti, saj je naša moč odvisna od moči 

(volje) drugega in takoj, ko smo z njo v stiku, se fiksiramo na zunanjost, bodisi, da bi 

jo ohranili bodisi odstranili. V kolikor preseţemo spodnji prag, se naša konstitutivna 

sestava razpusti do te mere, da kot določena singularnost umremo. 

S tega vidika obstajajo tri moţni načini delovanja. V prvem moč delovanja nenehno 

variira znotraj te limite, vendar je nikoli ne preseţe. Druga in tretja moţnost pa 

napeljujeta na dve vrsti smrti, na dva načina prehajanja preko meje tega, kar smo 

zmoţni storiti, kar implicira razpad konstitutivne sestave. Ena je konstruktivna smrt 

in pomeni (samo)preseganje, (pre)lom zgornje meje moči delovanja, druga pa je 

destruktivna, saj vodi v (samo)uničenje in (z)lom ali (po)lom. V prvi, konstruktivni 

smrti, se posameznik popolnoma spremeni, vendar še vedno ohrani ţeljo vztrajati v 

bivanju, saj se je spremenil zato, ker je svojim zmoţnostim dodal nove dimenzije 

oziroma je presegel in nadgradil zgornjo mejo tega, kar lahko stori. Deleuze temu 

pravi, da je posameznik ustvaril razliko v sebi (Deleuze 1981a) oziroma, da se je 

presegel. Tu gre za neke vrste ponovno rojstvo, pri čemer se je povečal prag 

zmoţnosti spreminjanja, hkrati pa je singularnost ostala ista – ohranila se je njena 

moč vztrajanja v bivanju. V primeru druge smrti pa posameznik pade pod spodnjo 

mejo zmoţnosti spreminjanja, njegova konstitutivna sestava se povsem razpusti, 

ţelja vztrajati v bivanju popolnoma usahne – posameznik umre kot singularnost. Pri 

čemer ni nujno, da umiramo zgolj kot fizične singularnosti. »[…] zakaj noben razlog 

me ne sili k domnevi, da umre telo samo tedaj, če se spremeni v mrtvo truplo; videti 

je celo, da uči izkušnja vse kaj drugega. Včasih namreč nanese, da pretrpi človek 

takšne spremembe, da zlepa ne bi dejal, da je še isti človek« (Spinoza 1963, 292).  

Konstitutivna sestava singularnosti določa njeno zmoţnost biti aficirana in zmoţnost 

aficirati druge singularnosti. Tekom svojega ţivljenja lahko z načinom kako ţivimo 

in kakšna srečanja vzpostavljamo, vplivamo na to zmoţnost, tako da bodisi večamo 

bodisi manjšamo razpon njenih mej. Večkrat kot preseţemo zgornjo mejo tega, kar 

smo zmoţni storiti, širši bo ta razpon. Posledično bomo lahko utrpeli več sprememb, 

na nas se bo lahko vplivalo na zelo različne načine, nenehno bomo lahko spreminjali 

svoje relacije in sestave, pa bomo kljub temu še vedno ohranili teţnjo vztrajati v 

bivanju oziroma svojo konstitutivno sestavo. Hkrati bomo zmoţni na veliko različnih 

načinov delovati tudi do drugih. Ker smo sestavljeni iz veliko različnih singularnosti, 

izmed katerih je spet vsaka sestavljena, potrebujemo tudi veliko raznovrstne fizične 
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in duhovne hrane, ki nas krepi in veča razpon naših zmoţnosti. V fizični realnosti 

lahko na telo vplivamo tako, da ga izpostavljamo zelo raznolikim izkušnjam, kar 

pomeni, da širimo njegov gibalni razpon, da ga večkrat izpostavljamo različnim 

čutnim situacijam in da ga vzdrţujemo na različne načine z raznolikimi hranilnimi 

snovmi. Temu Spinoza pravi, da je telo lahko aficirano na mnogo različnih načinov. 

Duhovno pa svoj prag širimo tako, da svojo izkustveno in spoznavno sposobnost 

bogatimo z različnimi stanji zavesti in različnimi perspektivami. To ne pomeni, da 

doţivljamo vedno več stvari, ali da v spominu kopičimo vedno večje količine 

podatkov, ampak da smo zmoţni vse bivajoče doţivljati, doumevati in opazovati na 

čim več različnih načinov. Tem bolj širimo svojo sfero duhovnosti, več nivojev in 

perspektiv smo zmoţni zaobjeti hkrati ali, kot pravi Spinoza, je »duh sposoben za 

doumevanje velikega števila stvari« (Ibid., 324). Zato je vse, kar pripravi duševnost 

do tega, da lahko opazuje z različnih vidikov ali doţivlja na več nivojih, dobro, in 

slabo tisto, kar duševnost vpne na eno samo optiko ali na en sam nivo zavesti tako, 

da ni zmoţna doţivljati še drugih. Z vidika teorije kaosa bi to pomenilo, da je dobro, 

da je spoznavni in zaznavni sistem pogojen s čim večjim številom atraktorjev.  

Pri tem spet ne smemo pozabiti, da gre tu za isto moč in isto ţeljo, opazovano z 

različnih vidikov: z vidika razseţnosti in mišljenja. Vse, kar veča ali manjša, krepi ali 

slabi zmoţnost našega telesa, krepi ali slabi zmoţnosti našega duha in obratno: vse, 

kar veča ali manjša, krepi ali slabi zmoţnost našega duha, krepi ali slabi zmoţnosti 

našega telesa. Z večanjem zgornje in spodnje meje zmoţnosti biti aficiran ne večamo 

zgolj spektra načinov, na katere se lahko deluje na naše telo ali duha, ne da bi s tem 

izgubili moč vztrajanja v bivanju, ampak s tem bogatimo tudi načine, na katere lahko 

sami delujemo na druge.  

3.1.11 Etika 

Sedaj smo počasi prispeli do najpomembnejšega dela Spinozine filozofije, kajti s 

pomočjo njegove etike lahko veliko laţje razumemo vzroke za določene nagibe ţelje. 

Vse, kar usposablja telo ali duševnost, da sta zmoţna biti aficirana na čim več 

načinov oziroma vse, kar usposablja telo ali duševnost, da sta zmoţna aficirati na čim 

več načinov, je nujno dobro, in slabo je tisto, kar ju za to onesposablja (Ibid., 291). 
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Hkrati je dobro tisto, kar je vzrok veselja, torej kar veča našo zmoţnost delovanja, in 

slabo tisto, kar je vzrok ţalosti ali kar manjša našo zmoţnost delovanja. Našo 

zmoţnost delovanja lahko krepi ali slabi zgolj tista stvar, ki ima z nami karkoli 

skupnega. Zmoţnosti delovanja imajo toliko več skupnega, kolikor bolj se ujemajo 

njihove konstitutivne sestave: »Sleherna posamezna stvar, katere narava je vseskozi 

različna od naše narave, ne more naše zmoţnosti delovanja ne krepiti ne slabiti, in 

sploh ne more biti za nas dobra ali slaba nobena stvar, če nima z nami česa 

skupnega« (Ibid., 281). Ker smo sestavljeni iz več singularnosti, ki so spet 

sestavljene, je lahko dobra ţe tista stvar, ki se konstitutivno ujema vsaj z eno izmed 

njih. Da je lahko za nas neka stvar slaba, mora imeti z nami skupne nekatere 

singularnosti, kar je pogoj, da lahko na nas sploh vpliva, hkrati pa mora imeti ostale 

singularnosti drugačne v tej meri, da na nas delujejo konstitutivno razdirajoče. »Tako 

Spinoza doda poseben pomen klasični tezi, v skladu s katero zlo ne obstaja. Po 

njegovem, v vsakem primeru vedno obstajajo sestave, ki so medsebojno usklajene 

(na primer usklajenost med strupom in novimi sestavami delcev v krvi). Vendar 

sestave, ki so usklajene, ne sovpadajo nujno z ohranjanjem določene sestave, ki se 

lahko razpusti, kar pomeni, da se preneha udejanjati. S tega vidika zlo (na sebi) ne 

obstaja, ampak obstaja to, kar je slabo (zame)« (Deleuze 2003b, 48). 

Kolikor se kakšna stvar sklada z našo naravo oziroma z določujočo sestavo, je za nas 

nujno dobra, torej nujno krepi našo moč delovanja. »[…] povečati zmoţnost 

[puissance] posameznika pomeni ustvariti takšne sestave, da stvar in jaz, ki 

ustvarjava sestavo, nisva nič drugega kot dve pod-posameznosti novega posameznika 

[…]« (Deleuze 1981a). In obratno, v kolikor neka stvar ni usklajena z našo 

konstitutivno sestavo, je za nas nujno slaba in manjša našo moč delovanja. 

Stvari, ki se skladajo po naravi, so si skladne po moči delovanja in ne po nemoči, 

zanikanju ali trpljenju (trpeča duševnost je tista, ki je po sebi in brez drugih delov ni 

mogoče zaznati jasno in razločno, saj je njena moč (šibkost) v večji meri opredeljena 

z močjo zunanjih vzrokov, v primerjavi z njeno močjo). Trpljenje opredeljuje ravno 

to, da je naša ţelja v večji meri določena od zunanjih vzrokov. Zato se trpeči ljudje 

nujno v ničemer ne ujemajo in si posledično tudi ne morejo medsebojno večati moči 

delovanja. »Ljudje se lahko med seboj razlikujejo po naravi, kolikor jih stiskajo 

afekti, ki so trpljenja; in tako je lahko celo isti človek spremenljiv in nestalen« 

(Spinoza 1983, 283). 
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Ker je človekova moč vztrajanja v bivanju izključno afirmativna, jo lahko 

onemogoča, šibi ali uniči zgolj zunanji vzrok. Posledično je avtodestruktivnost 

moţna zgolj pod pogojem, da človek postane sam sebi zunanji. Ker je vsak 

posameznik kot singularnost sestavljen iz mnogih singularnosti, pomeni, da lahko 

njegova moč vztrajanja v bivanju šibi tudi iz razloga, ker so si začele njegove 

singularnosti medsebojno nasprotovati oziroma so si začele medsebojno razgrajevati 

konstitutivne sestave. V kolikor se na ta način razgradi celotna konstitutivna sestava 

posameznika kot singularnosti, pomeni, da ta človek preseţe svojo diferencialno 

pogojenost in zato njegova moč vztrajanja v bivanju ponikne. Tako si lahko 

razloţimo, zakaj je človek zmoţen uničevalno delovati do samega sebe, kljub temu, 

da Spinoza opredeli zmoţnost vztrajanja v bivanju kot izključno afirmativno – kot 

moč, ki jo lahko onemogoča zgolj moč zunanjega vzroka.  

Kronični vzorec trpljenja je tako naslednji: tem bolj so si singularnosti znotraj nas 

samih tuje in zunanje, manj se medsebojno dopolnjujejo in manj si vzajemno večajo 

moč delovanja. Tako je naša moč aktivnega delovanja vedno bolj šibka, zato smo 

toliko manj usklajeni tudi z drugimi ljudmi oziroma z drugimi singularnostmi okrog 

sebe in manj si medsebojno večamo moč delovanja. Bolj smo šibki, tem bolj je naša 

moč delovanja odvisna od zunanjih dejavnikov, kot od naše moči, in toliko bolj 

trpimo/utrpevamo. Toliko bolj kot trpimo, toliko bolj se manjša naša zmoţnost, da 

prenehamo trpeti.  

Enako je veseljem in radostjo, ki omogoča eksponentno rast posameznikovih 

zmoţnosti in s tem vedno več srečanj s singularnostmi, ki so si medsebojno usklajene 

in si tako vzajemno krepijo moč delovanja. Pri tem je pomembno poudariti, da 

usklajenost ne pomeni poenotenja v smislu razpustitve ali disociacije konstitutivne 

sestave, ki določa neko singularnost. Ravno nasprotno; tem bolj ima vsaka izmed 

njih svojstveno moč vztrajanja v bivanju oziroma tem bolj je moč vsake izmed njih 

odvisna od njene konstitutivne sestave, toliko bolj se lahko medsebojno dopolnjujejo 

in vzajemno večajo moč delovanja. Tako kot mora vsak stati trdno na svojih nogah, 

če ţelimo, da se vzajemno podpiramo in krepimo. To večanje moči je nujno 

vzajemno, kajti v večji meri kot je moč katerega koli izmed njih odvisna od zunanjih 

vzrokov, v primerjavi z lastno močjo (močjo konstitutivne sestave), tem manjša je 

moč vseh drugih, od katerih je odvisen, in tem bolj vsi trpijo. Tako so vedno bolj 

šibki, vedno bolj odvisni od zunanjosti in toliko bolj medsebojno neusklajeni. Toliko 
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bolj kot posameznik potrebuje moč drugega, da krepi svojo moč, toliko bolj je šibek, 

pasiven, trpeč in toliko bolj bo neusklajen z vsemi, ki jih potrebuje.  

Kot bomo videli kasneje, tovrstni odnosi prevladujejo tako na psihološkem kot na 

druţbenem nivoju. Obstaja namreč splošno prepričanje, da ima človek, ki je na 

poziciji moči, dejansko moč, oziroma, da si človek z lastništvom kapitala
14

 dejansko 

lasti tudi moč, v smislu, da je sam neposreden vzrok svoji moči. Vendar je človek, ki 

je na poziciji moči, povsem odvisen od moči drugih, ki mu to pozicijo omogočajo. 

Tako si lahko tudi kapital, ki si ga nekdo lasti, veča svojo vrednost zgolj na podlagi 

tujega vloţenega dela, kajti vrednost kapitala se lahko veča v neskončnost, sila s 

katero lahko posameznik opravi neko delo, pa je omejena. Lastnik kapitala lahko 

namreč veča svoj kapital na podlagi lastnega vloţenega dela zgolj do določene mere, 

potem pa je, če ga ţeli še povečati, vedno bolj odvisen od tuje delovne sile. Tudi 

vladar lahko vlada zgolj na podlagi volje drugih (celo to, da se je rodil kot kralj ni 

bila njegova volja). Zato so tisti, katerim po splošnem prepričanju pripisujemo največ 

moči, najbolj šibki, saj je njihova moč popolnoma odvisna od moči drugih in od 

zunanjih vzrokov. Po drugi strani so ljudje, od katerih se črpa moč, tudi šibki, saj bi 

bili drugače zmoţni vzpostaviti relacije, v katerih bi se vsi medsebojno krepili. 

Odnosi parazitiranja in dominacije se tako vzdrţujejo s šibkimi in trpečimi ljudmi. 

V kolikor pa se poveţeta dve ali več singularnosti s širokim razponom zmoţnosti 

delovanja, se njihova moč ne sešteva, ampak eksponentno naraste. Pri čemer z močjo 

ne mislim fizične sile, ampak udejanjeno zmoţnost ustvarjanja takšnih srečanj med 

singularnostmi, da se vzajemno dopolnjujejo, četudi so si popolnoma različne. Tako 

delujejo kot ena velika singularnost, sestavljena iz koreografije medsebojno 

ujemajočih se manjših singularnosti, ki ena drugo krepijo in si povzročajo radost. In 

bolj so radostne, z več singularnostmi se bodo ujemale in medsebojno krepile in tako 

naprej z vedno večjo radostjo, ki afirmira ţivljenje.  

Vzajemno dopolnjujoče in vzajemno uničujoče se teţnje pa ne ustvarjajo dveh 

nasprotujočih si polov, kajti razlika v stopnji moči, ki sicer obstaja med njimi, hkrati 

implicira še neko drugo razliko, ki pa ni stopenjska – razliko v načinu ponavljanja. 

Tem bolj nekdo trpi, večja je njegova teţnja po identičnem ponavljanju. Kajti šibkost 

                                                 
14

 Kapital razumem kot vrednost, ki ustvarja novo vrednost oziroma samo-oplojujočo se vrednost, kot 

je kapital opredelil Karl Marx: »Dejansko pa vrednost tu postne subjekt procesa, v katerem sama […] 

spreminja svojo lastno velikost, se kot preseţna vrednost trga od same sebe kot prvotne vrednosti, se 

sama veča. Kajti gibanje, v katerem dodaja preseţno vrednost, je njeno lastno gibanje, njeno 

povečevanje je torej samopovečevanje. Dobila je okultno sposobnost, da ustvarja vrednost, ker je 

sama vrednost« (Marx 1961, 175–176).  
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predpostavlja zelo ozek spekter delovanja, zato je ţe pri najmanjši spremembi ali 

zunanjem vplivu zelo velika verjetnost, da pride do razpada konstitutivne sestave. 

Zato se sorazmerno s šibkostjo povečuje strah pred razpadom sestave in hkrati tudi 

teţnja po ponavljanju identičnih vzorcev ali pogojev spreminjanja. In obratno, tem 

širši je spekter zmoţnih načinov delovanja, tem manjša je verjetnost, da se med 

spreminjanjem, ki ga povzročijo različni vplivi, preseţe konstitutivni prag. Zato se 

sorazmerno s tem manjša tudi strah, hkrati pa izginja tudi teţnja po ponavljanju istih 

struktur ali pogojev spreminjanja. Razlika je tako v tem, da se v prvem primeru 

konstitutivna sestava ohranja s tem, da se identično ponavlja, v drugem primeru pa to 

ni več nujno. Širši je namreč konstitutivni prag, ki pogojuje zmoţnosti spreminjanja, 

tem bolj se lahko posameznost spreminja, ne da bi pri tem tvegala izgubo svoje 

konstitutivne urejenosti oziroma svoje moči vztrajanja v bivanju.  

3.1.12 Izpopolnjenost bivanja 

Sedaj, ko smo spoznali še zadnjega izmed Spinozinih pomembnejših vidikov, bom še 

enkrat na kratko povzela povedano, z namenom nazornejšega prikaza pomena 

njegove Etike pri razumevanju Deleuzejevega in Guattarijevega koncepta ţelje. 

Njegove spoznave so osnovane na tezi o vsepreţemajoči biti substance – imanence 

vseh načinov bivajočega. Vse kar biva, biva v biti substance, in v kolikor biva, 

nenehno prehaja. Substanca je namreč vsepreţemajoče gibanje, ki se v svojem 

prehajanju nenehno spreminja, kajti ne biva nič, kar se ne bi gibalo oziroma kar ne 

bilo v prehajanju. V njej ne bomo našli nobene statične referenčne točke, na katero bi 

se lahko nanašali, nobenega debla, iz katerega bi lahko izhajali, ali strukturnega 

ogrodja, kamor bi se lahko umestili. Substanca ni deljiva, kajti v njej ne obstaja 

statičen del, ki bi ga lahko izločili in obravnavali izolirano od vseh drugih. Kar pa ne 

pomeni, da jo zato lahko razlagamo kot nediferencirano enost ali kot homogeno 

poenotenje. Sestavljajo jo namreč različne intenzivnosti in stopnje moči, ki 

sestavljajo v kompozicije imenovane singularnosti ali dejavna bistva. Singularnosti 

predstavljajo virtualno, potencialno, neudejanjeno zmoţnost, ki z vsakim trenutkom 

prehaja v stvarnost in postaja bivajoča. Z vsako aktualizacijo ustvarijo razliko v sebi, 

zato jih lahko razlagamo tako kot atraktorje, ki se nikoli ne udejanjijo kot identični 
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ali kot preteklost čistega spomina, ki nikoli ni sedanja. Substanca je tako 

vsepreţemajoča sestava neskončnih razlik in večno prisotno imanentno gibanje 

aktualizacije, ki je v vsakem trenutku dejavno v vseh načinih bivanja. Zato je ne 

smemo zamenjevati z bazo, ki bi kot temelj obstajala ločeno od tega, kar utemeljuje 

(izvorno gibalo, causa prima), in niti ne kot končni smoter, kamor bi vse teţilo 

(namera, causa finalis). Ni ločena ne kot materialna baza ne kot transcendenčna 

ideja, kajti presega vse dualizme, saj je v vsakem trenutku vsebovana v vsem, tako v 

materiji kot v zavesti. 

Vsak način, po katerem substanca prehaja v bivanje, je vsebovan v njenem bistvu 

oziroma v njeni zmoţnosti postati stvaren – v zmoţnosti ustvarjanja. Karkoli, česar 

je zmoţna (zmoţnost kot potentia, ki implicira potence ali stopnje intenzivnosti), se 

udejanja v tem, kar je (moč kot potestas, ki implicira ekstenzivnosti, ki nastanejo, ko 

intenzivnosti vstopijo v medsebojne relacije), in nič ne obstaja, kar ne bi bilo realno 

oziroma kar bi bivalo kot nerealizirana moţnost. Tudi ko se konstitutivna sestava 

neke singularnosti razpusti do te mere, da se preneha realizirati, to ne pomeni, da se 

izniči, ampak se zgolj razkroji in poveţe v povsem druge sestave in singularnosti. 

Vsaka zmoţnost (potentia) se namreč aktualizira v celoti preko načina delovanja 

udejanjene moči (potestas). Imanentna zmoţnost vseskozi ţe deluje kot nenehno 

spreminjajoči se pogoj udejanjanja moči oziroma kot zmoţnost njene 

spremenljivosti. Udejanjena moč sestavlja odnose z drugimi močmi oziroma z 

drugimi stopnjami intenzivnosti. Na tak način se nenehno ustvarjajo – (postajajo 

stvarna) telesa in ideje. Šele na nivoju udejanjanja lahko govorimo o časovnih in 

prostorskih dimenzijah in o ekstenzivnih sestavah singularnosti.  

Medsebojno povezane singularnosti so sestavljene iz drugih singularnosti in te spet iz 

drugih in tako v neskončnost. Njihove imanentne zmoţnosti določajo skrajne 

pragove njihove spremenljivosti oziroma skrajno mejo njihove zmoţnosti ustvarjanja 

razlik. Ta prag spremenljivosti, ki je vsebovan v imanentnemu pogoju diferenciacije, 

določa konstitutivno sestavo vsake singularnosti. Predstavlja mejo, do koder se lahko 

njena konstitutivna sestava spreminja, ne da bi hkrati izgubila svojo zmoţnost 

vztrajanja v bivanju ali moč ponovnega udejanjanja. Lahko bi rekli, da njihove 

sestave ustvarjajo koreografije, prej kot pa kompozicije, saj so nenehno v gibanju. 

Kljub temu, da se nenehno improvizirano spreminjajo, pa zanje ne bi mogli reči, da 

so spontane, kajti vsaka je pogojena s svojo imanentno zmoţnostjo diferenciacije, ki 

ima svoje pragove in svojo moč vztrajanja v bivanju.  



 113 

Znotraj te zgornje in spodnje meje diferencialne pogojenosti se nenehno spreminja 

posameznikova moč delovanja ali sila bivanja. Zato je ţelja kot moč vztrajanja v 

bivanju vedno v prehajanju in postajanju, v postajanju stvaren, v ustvarjanju in 

obstaja zgolj, v kolikor prehaja. In to, kar prehaja, je moč afirmacije bivanja, moč, s 

katero bolj ali manj potrjujemo bivanje oziroma smo bolj ali manj stvarni. S to 

ustvarjalno močjo potrjujemo svojo stvarnost oziroma prehajamo k večji ali manjši 

popolnosti.  

S temi spoznanji je Spinoza ustvaril radikalen epistemološki preobrat na nivoju 

filozofije etike. Namreč vse, kar biva, kar je stvarno, je ţe v popolnosti in je ţe 

boţansko. Ker vse izhaja iz nujnosti svoje narave, ni ničesar, kar bi morali popraviti. 

Vse je vedno tako, kot mora biti, saj vse deluje tako, kakor je v nekem trenutku 

zmoţno in v kolikor je zmoţno. Popolnost tako ne obstaja kot nek višji, nedoseţen 

ideal, po katerem stremimo. Tu ni manka, neizrabljenega trenutka, napačne 

odločitve, krivde in izvirnega greha, saj ni statične referenčne točke ali strukture, na 

katero bi se lahko nanašali, ki bi delovala kot merilo, glede na katero bi ocenjevali ali 

vrednotili. Tu ni ničesar, kar bi lahko bilo, ampak zgolj to, kar je, zgolj afirmacija 

bivanja. »Popolnost potemtakem ne odstranjuje bivanja stvari, ampak ga postavlja« 

(Spinoza 1963, 103). 

Če ne obstaja ideja dobrega in slabega, iz katere bi izhajali ali h kateri bi stremeli, in 

če ne obstaja nič, na kar bi se fiksirala ţelja in moč delovanja, iz tega še ne sledi, da 

je vse enako/vredno, da nič ni vredno ali pa da je vse vredno zgolj glede na nekaj 

drugega – da je vse relativno. Ljudje smo navajeni zaznavati binarno ali tako kot v 

pravljicah s črno-belo percepcijo in zato takoj, ko nekdo reče, da ne obstaja splošno 

dobro ali slabo, takoj pomislimo na to, da potem ne sploh ne obstaja dobro, ali pa če 

predpostavimo, da ţelja ne izhaja in ne stremi k ideji dobrega, potem takoj 

pomislimo, da je popolnoma vseeno, kam je ta ţelja usmerjena. Če smo razvrednotili 

vrednote, to še ne pomeni, da zato anything goes, kot bi rekel Feyerabend v svojem 

delu Proti metodi. Ne smemo pozabiti, da je Spinozino glavno delo še vedno 

filozofija etike in nobena etika ne more obstajati, brez da bi utemeljevala razliko med 

dopustnim in nedopustnim. V čem je potem razlika? Razlika med Spinozino etiko in 

ostalimi filozofijami je v tem, da Spinozina filozofija ni sodba, ki bi ocenjevala in 

presojala z lestvico, po kateri so hierarhično razporejene vrednote, ali glede na 

stopnjo ujemanja s predpostavljenim idealom. Spinoza ne ocenjuje, vendar zato še ne 

pomeni, da vse dopušča. Kot dopustne razume vse dejavnike, ki omogočajo radost 
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oziroma vse, kar širi razpon zmoţnosti, v okviru katerih določena singularnost 

vztraja v bivanju. In kot nedopustne razume vse dejavnike, ki oţijo in zmanjšujejo 

raznoliki spekter zmoţnosti delovanja, torej vse, kar povzroča trpljenje. Kajti 

trpljenje je utrpevanje, to pa predpostavlja pasivnost oziroma močno okrnjeno 

zmoţnost delovanja. Dobro je sekundarno, izhajajoče iz zmoţnosti bivanja in 

zmoţnosti ţeleti. Kajti ne ţelimo si nečesa, ker bi bilo dobro, ampak je dobro zato, 

ker si ga ţelimo.  

S tem, ko govorimo, da nekdo prehaja od manjše popolnosti k večji, to ne pomeni, da 

se spreminja iz enega bistva ali posameznosti v drugo (na primer opica se spremeni v 

človeka) ali da napreduje po neki lestvici, ampak da se njegova zmoţnost delovanja 

veča ali manjša znotraj okvirjev, ki jih določa njegova singularna narava ali 

konstitutivna sestava. Naša moč oziroma ţelja, s katero afirmiramo bivanje in s 

katero prehajamo iz večje ali manjše popolnosti, izhaja iz pogojenosti, ki jo določajo 

konstitutivne sestave v povezavi z močmi oziroma ţeljami drugih singularnosti. Te 

relacije bodisi večajo bodisi manjšajo našo moč delovanja. Če jo večajo, smo veseli, 

in če jo manjšajo, smo ţalostni. V večji meri je sprememba naše moči odvisna od 

zunanjih vzrokov, v primerjavi z našo močjo; bolj kot smo pasivni, manjša je naša 

moč vztrajanja v bivanju in bolj trpimo. In obratno, v večji meri kot smo sami 

neposreden vzrok svoji moči, bolj je naše delovanje aktivno, večja je naša moč 

delovanja in bolj se radostimo. Od te naše zmoţnosti so odvisna naša občutja, kako 

bodo na nas vplivali drugi in kako bomo mi vplivali na druge. Širši je okvir, znotraj 

katerega variira moč vztrajanja v bivanju, več imamo skupnega z drugimi 

posamezniki. In več imamo skupnega, bolj si medsebojno večamo moč delovanja in 

bolj je naše delovanje kreativno, ustvarjalno, stvarno in popolno. Medsebojno se 

ujemamo zgolj, ko smo radostni, saj trpeči ljudje nimajo med seboj nič skupnega. 

Tem bolj smo torej sami neposreden vzrok svoji moči, bolj so naši odnosi 

konstruktivni in toliko bolj se medsebojno krepimo.  

Singularnosti ne morejo obstati, delovati, se spreminjati ali se urejati na noben 

drugačen način, kot je pogojeno v imanenci substance. V njih tako sploh ni ničesar, 

zaradi česar bi se imenovale slučajne. Da nekaj razumemo kot slučajno, pomeni zgolj 

to, imamo pomanjkljivo spoznavo o vseh delujočih vzrokih. Kljub temu, da vsak 

vedno deluje glede na svojo konstitutivno sestavo in kakor je v nekem trenutku 

zmoţen, in ne glede na to, da je naša moč delovanja vedno ţe v določeni meri 

odvisna od zunanjih vzrokov, to še ne pomeni, da nismo odgovorni za svojo moč 
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oziroma ţeljo. Tudi, če vse deluje po neki pogojni nujnosti, iz tega še ne sledi, da je 

vse determinirano. Tekom ţivljenja lahko svoj prag zmoţnosti širimo, tako, da 

nenehno prehajamo preko zgornje meje tega, kar smo zmoţni storiti oziroma se 

(samo)presegamo. Širši je ta prag, na več načinov se bo lahko na nas vplivalo, na več 

načinov bomo lahko vplivali na druge in toliko bolj se bomo lahko spreminjali, ne da 

bi zato razdrli konstitutivne relacije ali prenehali vztrajati v bivanju. Tako lahko 

opazujemo več vzrokov hkrati, zaznavamo več dejavnikov naenkrat in naš spoznavni 

zor se širi. Tako ne glede na to, da je razumska volja (moral bi) zgolj nebogljena 

posledica ţelečih procesov znotraj singularnosti in med njimi, lahko še vedno v 

veliki meri vplivamo na to, kako bomo delovali – na način, da vplivamo na to, kaj 

nas pogojuje.  

Spinoza ne obtoţuje, ampak se sprašuje zakaj, kateri dejavniki pripeljejo do tega, da 

eden drugemu povzročamo trpljenje ali radost. Zanj ne obstaja zlo ali ljudje, ki so 

zares zli, ampak zgolj trpljenje, ki izhaja iz šibkosti. Nenehno nas sprašuje: kakšna je 

vaša zmoţnost, kaj vas pogojuje? Pravi nam, da bomo glede na našo zmoţnost dobili 

to, kar si zasluţimo. Ţrtve ne obstajajo, kajti vse je ţelja, kot moč afirmacije v 

bivanju. Tudi šibkost je ţelja, ki nam govori o tem, da je naš spekter zmoţnih 

načinov delovanja in povezovanja zelo ozek. Šibkost implicira pasivnost in 

utrpevanje ter popolno podrejenost zunanjim vzrokom, ki nam bodisi večajo moč in 

nas radostijo bodisi nam manjšajo moč in nam povzročajo ţalost. Odvisnost od 

zunanjih vzrokov povzroča strahove, saj nas postavi v povsem nebogljeno pozicijo. 

Tako nas je strah, da bodisi izgubimo to, kar nam povzroča veselje, ali pa nas je 

strah, da se bomo neodvisno od naše ţelje soočali z dejavniki, ki nam povzročajo 

ţalost in trpljenje. In toliko bolj kot trpimo, manj se medsebojno ujemamo in 

dopolnjujemo z drugimi. Zaradi svoje nebogljenosti in odvisnosti tudi razloge za 

svoje trpljenje projiciramo izključno na zunanjost in tako se razcep med nami in 

drugimi še bolj povečuje. Tako v neprestani borbi s svojimi strahovi pozabljamo, da 

je naše trpljenje odvisno od naših zmoţnosti, ki pogojujejo načine, s katerimi lahko 

medsebojno delujemo.  

V kolikor svojo moč uporabimo za kreativno delovanje, namesto za borbo s strahovi, 

se naš spekter načinov delovanja širi. Tako sami vplivamo na to, kaj nas bo 

pogojevalo. In v večji meri smo sami vzrok lastni moči v primerjavi z zunanjo 

močjo, tem bolj smo svobodni. Svobodno je vse, kar je določeno s svojo 

konstitutivno pogojenostjo in determinirano vse, kar je od drugega določeno, da biva 
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na nek določen način. Vsa Spinozina Etika je torej razmišljanje o tem, kako vplivati 

na svojo zmoţnost delovanja, da bo iz naše konstitutivne pogojenosti lahko sledilo 

čim več. Kako razširiti spekter načinov delovanja, ki smo jih zmoţni medsebojno 

vzpostaviti. Kako se spreminjati in presegati samega sebe, ne da bi s tem izgubili 

moč vztrajanja v bivanju. Kamen, na primer, lahko glede na svojo konstitutivno 

zmoţnost zgolj miruje ali pa se premika izključno na podlagi moči zunanjih vzrokov, 

medtem ko ptič deluje glede na svojo konstitutivno zmoţnost na mnogo več načinov 

in se premika, ne da bil odvisen samo od vetra. V tem smislu lahko tudi sami 

delujemo kot kamen ali pa se razvijamo in si večamo spekter moţnega delovanja. In 

prav tako so lahko naše sestave (skupnosti/singularnosti) kamnite ali mehke, z 

neusahljivo zmoţnostjo spreminjanja načinov afirmacije bivanja.  

Spinoza nam je pokazal, kako svoje ţivljenjske moči ni treba črpati iz ukoreninjenih 

spoznavnih gotovosti, ki vse bivajoče razlagajo z namenom. Ti namreč namen 

enačijo z vzrokom delovanja ali s pogojem njegove moči. »Ni mi treba izgubljati 

veliko besed, če hočem pokazati, da narava ni postavila nobenega namena in da so 

vsi namerni vzroki samo izmišljotine […] Vendar bi dodal še to, da obrača ta nauk o 

namenu naravo naravnost na glavo; zakaj za učinek mu velja to, kar je v resnici 

vzrok, in narobe; po tem nauku je poznejše, kar je po naravi prej; in slednjič, ta nauk 

sprevrača najvišje in najpopolnejše v nepopolno« (Ibid.,128). Človeška moč vztrajati 

v bivanju, pravi Spinoza, ne deluje zaradi nikakršnega namena, ampak po isti 

nujnosti po kateri biva, saj deluje zaradi iste nujnosti, zaradi katere biva. Prav tako 

ţelja kot moč delovanja ne deluje zaradi cilja ali namena in je tudi ne moremo 

razlagati z njima. Kajti deluje na podlagi zmoţnosti, vsebovane v nenehno 

spreminjajoči se konstitutivni pogojenosti in glede na odnose, ki jih je na podlagi 

tega zmoţna vzpostaviti. Zgolj tako lahko razlagamo ţeljo in ne s cilji in nameni, ki 

se pojavljajo šele kot sekundarni učinki. Tudi odnosi med singularnostmi in vse 

njihove zmoţne koreografije niso podrejene nekemu transcendentnemu namenu, še 

manj namenu, ki bi sluţil človeku ali njegovi svobodni razumski odločitvi, ampak so 

učinek naših imanentnih zmoţnosti. Tako kot sta tudi namen ali cilj šele učinka naše 

moči delovanja ali pa našega trpljenja. In takšne relacije, ki smo jih v nekem trenutku 

zmoţni ustvariti, so v vsakem trenutku popolne. Tako tudi vse razlage in vrednostne 

sodbe, s katerimi sodimo in ocenjujemo določene odnose ali določene urejenosti, 

kaţejo bolj našo zmoţnost delovanja, kot pa na naravo kakšne stvari ali njihovih 

odnosov. Kaţejo na to, ali delujemo ali utrpevamo, ali smo veseli ali ţalostni, kakšen 
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je razpon naše zmoţnosti delovanja in nenazadnje tudi, kako smo zmoţni ţeleti – z 

radostjo ali kot trpeči. In tako kot vse drugo, je tudi ta naša moč doţivljanja, ne glede 

na svojo zmoţnost, povsem popolna. 

3.2 NIETZSCHE 

3.2.1 Volja do moči 

Tudi Nietzsche ne razume ţelje kot nekaj, kar bi bilo v kakršnem koli smislu 

podrejeno zavestni odločitvi oziroma nameri. Opredeli jo kot voljo do moči, ki ni 

pogojena niti s tistim, ki si ţeli, niti s tem, kar si nekdo ţeli. Da bi razumeli koncept 

volje do moči, pa se moramo najprej poglobiti v njegovo kritiko vzročne povezave 

med subjektivno namero oziroma hotenjem in močjo delovanja. Pri čemer ne gre za 

to, da bi zanikal medsebojno pogojenost vzroka in posledice ali celo obstoj 

kakršnekoli vzročne zveze, do česar bi nas lahko privedlo površno branje njegovih 

tekstov. Prav nasprotno, poskuša nam pokazati, kako je vse medsebojno prepleteno 

in povezano do te mere, da niti vzroka niti posledice ne moremo misliti kot dve 

ločeni, na sebi obstoječi entiteti, ki bi se bili zmoţni identično ponoviti. Ker se 

subjekt nenehno (de/re)konstituira preko odnosa z drugimi, ga ne moremo smatrati 

kot avtonomen vzrok zmoţnosti delovanja oziroma kot povzročitelja volje do moči. 

Posledično te vloge tudi ne moremo pripisati njegovi nameri. Nietzsche pa nas 

opozarja, da namere kot reprezentacije nagiba nikakor ne smemo enačiti z močjo, ki 

povzroča delovanje ali podeljuje smisel. Moč delovanja namreč šele sekundarno 

učinkuje v nameri, smisel pa je ţe vsebovan v tej moči, kot dogodek njenega 

udejanjanja. 

Ljudje velikokrat oblikujemo svoja prepričanja na podlagi splošno sprejetih 

prepričanj ali gotovosti, ki veljajo kot neovrgljive resnice ali nevprašljiva dejstva. 

Ena izmed takšnih nevprašljivih gotovosti je tudi ta, da obstaja temeljna ločitev med 

delovanjem in delujočim: v kolikor obstaja delovanje, obstaja tudi delujoči oziroma 

subjekt delovanja. Ta vedno biva kot domnevno avtonomen subjekt, ki lahko deluje 

na podlagi tega, da nekaj ima (lastnost, moč, ţeljo) na sebi in ne na podlagi tega, ker 
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biva v odnosu z drugimi oziroma ker v tem bivanju postaja. Nietzsche pa se ne 

zanaša na splošne gotovosti, ampak raje raziskuje, kako so nastale kot gotovosti, 

oziroma v čem se utemeljujejo. V skladu s to perspektivo ugotavlja, da so lastnosti 

vsake stvari zgolj zaznani učinki ene stvari na drugo, in če bi vse te druge stvari 

odstranili, ne bi mogli tej stvari pripisati nobenih lastnosti – zato ni nobene stvari 

brez drugih stvari in ni stvari na sebi. Če bi odmislili vse odnose in vse načine, kako 

ta stvar deluje na druge stvari in kako druge stvari delujejo nanjo, potem te stvari ne 

bi bilo več. Iz tega vidika lahko tudi podobo avtonomnega jaza razumemo kot 

»najstarejši verski artikel« (Nietzsche 2004, 357), nastal iz potrebe pojasnjevanja 

nagibov delovanj. Takšna opredelitev subjekta je namreč sluţila kot enota, s katero 

in na katero je bilo moţno računati – kot sredstvo, s katerim je moţno meriti, soditi 

in opredeljevati. Predpostavka o ločenosti subjekta pa implicira tudi ločenost stvari, 

ki se jih meri, sodi in opredeljuje. Nietzsche zato namesto subjekta – enote predlaga 

teorijo mnogoterosti subjektov, katerih medsebojno delovanje utemeljuje vse, kar se 

zaznava in doţivlja kot posamezno. 

Nietzsche ne problematizira toliko vsebine nekega prepričanja, kolikor se mu zdi 

problematična njegova gotovost. Kajti, v kolikor se o zaznavah in spoznanjih nikoli 

ne vprašamo na podlagi česa (kakšnih relacij in kakšnih moči) so nastale kot gotove, 

postanejo a priori resnice in verovanja. Tako nas v vseh svojih spisih opozarja na 

nevarnosti, ki nastanejo, če se ne sprašujemo, kaj zagotavlja neko gotovost. Iz 

izpostavljanja te problematike se je porodila tudi njegova slavna opazka o smrti 

boga, ki ne govori o tem, da ne bi bili več verni, ampak, da smo zamenjali objekt 

svoje vere. Novi verski objekt je postal človek, ki s svojo domnevno avtonomno 

voljo povzroča delovanja, s svojim mišljenjem pa jim podeljuje smisel. To 

boţanstvo-subjekt tako nosi vso odgovornost in posledično tudi krivdo za učinke 

svojih delovanj, hkrati pa nenehno dvomi o njihovem smislu. Kajti edina gotovost, ki 

jo premore, je ta, da dvomi. In vsa ta imaginacija subjekta obstaja v naših predstavah 

kot nevprašljivo dejstvo, v katerega sploh ni moţno podvomiti. »[…] tu je najprej 

imaginiran neki akt, ki se sploh ne pojavlja, 'mišljenje', in drugič, imaginiran je 

subjekt substrat, iz katerega izhaja vsak akt tega mišljenja in sicer nič drugega: se 

pravi fingirana sta tako storitev kot storilec« (Ibid., 278). Ta kartezijanski, logično – 

metafizični postulat, kot ga poimenuje Nietzsche, sloni na veri v a priori storilca, ki 

je predhoden storitvi. Namesto tega raje predlaga drugo optiko, namreč, da je ves 

intencionalen del naše zavesti zgolj spremljevalen pojav oziroma učinek 
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spreminjanja volje do moči, ne pa, kot ţelimo verjeti, tisto, kar sproţa in povzroča 

določeno delovanje. Zavestno delovanje je pogojeno z zmoţnostmi, na katere 

nimamo neposrednega vpliva, saj so večinoma nezavedne oziroma pripadajo zavesti 

volje do moči, ki ni intencionalna ali usmerjena na objekt. »[…] ravno tako glede 

našega učinkovanja navzven. Zavest ni vodstvo, ampak organ vodstva« (Ibid., 300).  

V procesu zaznavanja vsak doţiveti draţljaj prevedemo v nekaj, kar je ţe bilo 

doţiveto, in ga s tem zakodiramo v našo obstoječo notranjo govorico. Vsako 

spoznanje tako v sebi implicira prepoznanje ali rekognicijo, ki predstavlja pogoj 

razumevanja. Razumeti, pravi Nietzsche, implicira zmoţnost izraziti nekaj novega v 

stari govorici. Pomeni urediti nov material v stare sheme, ki ga poenotijo v določeno 

spoznavno strukturo. Razumevanje, ki zaznano umešča v obstoječe sheme, izhaja iz 

afekta strahu pred neopredeljivostjo in posledične teţnje po polastitvi, obvladovanju 

in nadzorovanju vsega, na česar nimamo neposrednega vpliva. Vsakič, ko se nam v 

novem pokaţe kaj starega ali pa vsakič, ko dobimo občutek, da lahko to novo 

umestimo v obstoječo strukturo, smo pomirjeni, tako kot so pomirjeni nevroni, ko 

najdejo stanje ravnovesja v mentalnem vzorcu – atraktorju. Intencionalni zavesti tako 

ne moremo pripisati izključno lastne moči, kajti deluje zgolj kot izvršni organ 

nezavednega vodstva, ki ga je razvilo v relaciji z zunanjim svetom. In zato poskuša 

izločevati, umeščati in opredeljevati. Ker je zgolj pripomoček v sluţbi obširnejših 

povezav telesa in duha, je toliko bolj vprašljivo, da ji podeljujemo vlogo najvišjega 

spoznavnega merila in podeljevalca smisla.  

Pojmi, ideje in predstave so trenutni rezi, ki jih zavest zareţe v neprekinjen obtok 

misli po merilu svojega strukturnega modela. Zato je vsaka spoznava ţe sodba (to je 

tako in tako) in vsaka sodba verovanje (da je nekaj tako in tako). »Vsaka vera je 

imeti za res« (Ibid., 17). Vendar spoznavna sodba temelji na procesu sinteze, 

opravljenem ţe pred sodbo. V temu procesu sinteze, ki deluje še preden pride do uma 

(še preden ga doumemo), je vsebovana volja do moči. Kar, povedano z drugimi 

besedami, pomeni, da so kakršne koli spoznavne finalnosti (do-umevanja, raz-

umevanja, resnice) zgolj učinki utemeljujoče ţivljenjske moči vztrajanja v bivanju. 

Tako lahko poglavitne kategorije uma, kot so subjekt, objekt, predikat, substanca, 

stvar in stvar na sebi razumemo kot izraze teţnje po varnosti in strahu pred 

minljivostjo. Svet smo naredili logičen in s tem dozdevno popolnoma varen, 

nadzorovan in predvidljiv – vsaj na nivoju intencionalne, refleksivne zavesti, ki je 

usmerjena na objekt. 
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Nietzsche pa nas opozarja, da določeni koncepti ne ustrezajo niti logičnim zahtevam. 

Eden izmed njih je koncept stvari na sebi, ki, kot nekaj brezpogojnega, sploh ne more 

obstajati, ker ga drugače ne bi mogli spoznati. Spoznavati pomeni postaviti pogoj, da 

se stvari lahko dotaknemo z našo perspektivo in tako popačimo to, kar bi ţeleli uzreti 

povsem neoskrunjeno. Spoznavajoči, ki predpostavlja stvar na sebi, tako neizmerno 

trpi, saj je sam s sabo nenehno v nerazrešljivem konfliktu: ţeli se dotakniti 

nedotakljivega oziroma hoče, da bi bila stvar spoznave neomadeţevana od njegovega 

pogleda. Izmišlja si nekakšno sublimno boţansko bitje, ki se mu vedno znova 

izmika. Vendar tega, kar se nikogar ali ničesar ne bi (do)tikalo, sploh ni, kajti ne 

obstaja zaprta, izolirana, odtujena sestava, brez da bi bila njena izločitev ţe učinek 

neke primarne sinteze razlik. In namesto, da bi se začeli spraševati: »Na podlagi 

katerih temeljev mislim, da je nekaj tako in tako?«, »Katere nezavedne tendence so 

me pripeljale do te spoznave?«, »Katere teţnje v meni me spodbujajo, da zaznavam 

prav na ta način?«, »Kateri afekti so me pripeljali do te sodbe ali do te vere?«, 

»Katera potreba me je napeljala do teh a priori predpostavk?«, namesto tega, da bi se 

vprašali »Kaj je to zame?« (Ibid., 317), raje ostajamo pri vprašanju »Kaj je?«. Kajti 

določitve in opredelitve nudijo varno zavetje znane spoznavne strukture, v katero 

lahko pribeţimo iz strahu pred neznanim prepletom vzrokov, ki jih pogojuje. 

Na tak način se soočamo s strahovi, ki nastajajo ob tem, ko smo izpostavljeni 

nerazločljivemu prepletu dejavnikov, za katere se nam zdi, da nanje ne moremo 

vplivati, dokler jih ne bomo analitično izločili, omejili in se jih tako polastili s svojim 

raz-umevanjem. Razumska analiza je tako učinek strahov in iz straha izhajajoče 

teţnje po polaščanju in nadzorovanju. Nadzorovano spoznavanje in zmoţnost 

resničnega uvida namreč omogočata predvidljivost, predvidljivost pa odpravlja 

strahove in iz njih izhajajoča trpljenja. Trpljenje enačimo z zmoto, tej zmoti naprtimo 

občutek krivde, odgovornost za oboje pa pripišemo svobodni volji. Srečo spokojnega 

naj bi dosegli z voljo po resnici, ki odtujena čaka v globinah ali nedosegljivih 

višavah. Voljo do resnice lahko razumemo kot simptom strahu pred minljivostjo, 

spremenljivostjo in brezmejno prostranostjo. Ali pa kot teţnjo po nadzoru, ki nastane 

iz nezaupanja v postajanje in prehajanje. Volja verjeti v svet obstojnosti se poraja iz 

nemoči ali iz strahu pred ustvarjanjem novega. Gre za temeljno razliko v zmoţnostih 

delovanja: med »spoznati, da kaj tako in tako je« in »delati, da kaj tako in tako 

postane«: »'Volja do resnice' – kot nemoč volje do ustvarjanja« (Ibid., 336).  



 121 

To moč volje do ustvarjanja Nietzsche poimenuje volja do moči. Manjša je naša 

ustvarjalna moč, bolj bomo analitično razgrajevali in iskali prikrito ali nedosegljivo 

resnico. Vendar je vse, kar bomo našli za podobo, zgolj druga podoba in pod masko 

ne bomo odkrili nič drugega kot še eno masko. »Kajti celotna Nietzschejeva 

psihologija, ne samo njegova, ampak ta, ki jo je ustvaril, je psihologija mask, 

tipologija mask; in za vsako masko je še druga maska« (Deleuze 2002, 164). Vendar, 

če podoba ničesar ne upodablja in če se pod maskami skrivajo druge maske, iz tega 

nikakor ne sledi, da je vse nespoznatno. Prav preko volje do moči lahko spoznamo, 

kaj pogojuje neko gotovost. To spoznavo načinov spoznavanja, ki jo je Spinoza 

poimenoval adekvatno spoznavo, bi lahko bi opredelili tudi kot spoznavo pričujoče 

zavesti. Biti zavest je nekaj povsem drugega kot zavedati se nečesa, kajti slednja 

spoznava predpostavlja bodisi spoznavno avtonomijo subjekta in izključujočo 

merodajnost njegove perspektive, bodisi predobstoječo stvar na sebi. Če ne moremo 

trditi, da je resnica stvar na sebi, ki bi jo morali zgolj najti, to še ne implicira tega, da 

nič ni resnično. Resnica ni sama po sebi bivajoča, niti ni nebivajoča, ampak je večno 

porajajoči se proces ustvarjalne volje do moči: »[…] vloţiti resnico kot processus in 

infinitum, dejavno določanje – ne ozaveščanje česa, kar je samo po sebi trdno in 

določeno. To je beseda za 'voljo do moči'« (Ibid., 314–315).  

V kolikor je delovanje izgubilo svojo utemeljenost tako v subjektu, kot v objektivni 

resnici, pa to še ne pomeni, da je zato povsem izgubilo tla pod nogami. 

Nietzschejanska neutemeljenost ni nihilistična, kajti nihilizem, tako kot vsaka 

negacija, zgolj reafirmira obstoj tega, kar negira. V kolikor problematiziramo 

utemeljujočo vlogo resnice, to še ne implicira tega, da je vse zlagano. Laţnost 

namreč izhaja iz gotovosti o resnici, iz predpostavke o tem, da obstaja nekaj, kar je 

trdno, trajno in spoznatno, kar je treba zgolj najti in odkriti. Prav iz volje po resnici, 

prav iz neke prikrite, potlačene potrebe po tem, da pa bi vseeno morala obstajati neka 

neoskrunjena ali absolutna resnica (pa četudi zgolj v ideji), lahko trdimo, da je vse 

zlagano. Prav tako je z vrednotami. Če problematiziramo tezo, da obstaja nekaj, kar 

delovanju od zunaj podeljuje smisel in mu s tem določa vrednost, to ne pomeni, da 

zato nič nima smisla ali da nič ni vredno. Kajti tudi nihilistično razvrednotenje 

vrednot izhaja iz vere v to, da obstaja neka višja vrednota in ga zato lahko razumemo 

kot simptom razočaranja nad njeno vlogo. Nietzsche ne problematizira s pozicije 

negacije, reakcije in resentimenta, in njegova filozofija ni jadikovanje nad praznino 

popolnega razvrednotenja. Kajti zgolj, če verjamemo v to, da bi nekaj moralo biti na 
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določenem mestu, bomo tam čutili bolečino praznine, in zgolj, če verjamemo v 

hierarhijo vrednot, bomo izgubili tla pod nogami, v kolikor se bo njena struktura 

razdrla. Ateist se še vedno ni odpovedal ţelji po sublimnem, četudi je ubil boga, 

moralist ne volji po dobrem, četudi trdi, da je vsa morala relativna, in filozof ne volji 

po resnici, četudi trdi, da je vse zlagano. 

Nietzsche pa vsekakor ni filozof resentimenta, negacije, mrţnje in nihilizma, saj se 

ne pusti ujeti v spoznavne zanke nasprotij in negacije. Je filozof radosti in afirmacije 

ţivljenja, ki se poraja v delujoči in ustvarjajoči volji do moči. Deleuze jo poimenuje 

dionizična volja, ki ni Dionizova volja, niti to, kar si Dioniz ţeli, ampak to postaja v 

vsaki moči ustvarjajočega. »Moč ni to, kar volja ţeli, ampak to, kar v volji ţeli, kar 

pomeni Dioniz« (Deleuze 2002, 167). To je igriva, lahkotna, poplesujoča, radostna 

volja, ki afirmira razliko s tem, ko jo naredi za temelj ustvarjalnosti. Je teţnja po 

okrepitvi, (samo)preseganju, povezovanju, dopolnjevanju in izpolnjevanju. Je to, kar 

se ţeli vedno znova preseči in kar se ohranja zgolj s tem, ko se spreminja.  

Volja do moči ne stremi po moči, kajti moč je pogoj volje in ne njen cilj. Prav tako 

ne pomeni ţeleti si moč, kajti ni določena s tem, česar naj ne bi imela. Njenih 

nagibov tudi ne usmerja namera in zunanji cilji ji ne sluţijo kot merilo, s katerim bi 

lahko sodili ali vrednotili njeno delovanje. Ne temelji na ţe vzpostavljenih 

vrednotah, ampak ustvarja vrednote, kajti v vsakem trenutku je vredna zgolj toliko, 

kot je zmoţna glede na moč (samo)preseganja, moč ustvarjanja in moč darovanja. 

»Tako je volja do moči bistveno ustvarjajoča in darujoča: volja do moči si ne 

prizadeva za močjo, niti je ne išče ali si je ţeli – še posebej ţeli si je ne. Ona daje: 

moč je v volji nekaj neizrazljivega (gibljivega, variabilnega in plastičnega); moč je v 

volji kakor 'darujoča čednost'; volja na način moči sama daje smisel in vrednost« 

(Deleuze 2011c, 113). 

Večja je naša volja do moči, v večji meri smo zmoţni afirmirati vsakršno razliko. In 

obratno, šibkejša je naša volja do moči, bolj nam bo vsaka razlika predstavljala 

povod za negacijo, nasprotje, resentiment in medsebojno destruktivnost. »Da« in 

»ne« sta s pozicije šibke volje do moči popolnoma drugačna kot s pozicije močne 

volje: »Podajmo primer. Ni dvoma, da je osel v Zaratustri ţival, ki govori Da, I-A, I-

A. Vendar ta Da ni Zaratustrin Da. In obstaja tudi oslov Ne, ki tudi ni enak 

Zaratustrinemu. To je zato ker, ko osel pravi Da, ko afirmira ali ko verjame da 

afirmira, ne dela nič drugega kot nosi breme; vrednost svoje afirmacije meri z 

bremenom, ki ga nosi« (Deleuze 2002, 120). Šibka volja do moči reče »da« bremenu, 
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ki ga nosi. Vedno nosi breme, če ţe ne breme drugega, pa vsaj breme samega sebe. 

Nietzsche pa nas s svojo filozofijo opominja, da afirmirati ne pomeni uklanjati se 

pod teţo, ki jo nosimo, ampak premagovati teţo, razbremeniti, skočiti, preskočiti, 

plesati, ustvarjati in se radostiti. Afirmacija kot volja do moči utemeljuje ţivljenje, 

negacija in resentiment sta zgolj njeni moţni posledici. »Samo tam, kjer je ţivljenje, 

je tudi volja: vendar ne volja do ţivljenja, temveč – tako te učim – volja do moči« 

(Nietzsche 1974, 121).  

Teţnja ţivljenja ni zmoţna ohranjati stvari v istem stanju, ampak se ţeli nenehoma 

spreminjati, minevati in postajati znova. »In to skrivnost mi je prišepnilo samo 

ţivljenje. 'Glej', je reklo, 'jaz sem tisto, kar se mora zmeraj samo preseči'« (Ibid., 

121). Volja do moči kot afirmacija ţivljenja je volja po (samo)preseganju. 

Vsebovana je drugih močeh, tako kot so druge moči so vsebovane v njej sami. Kajti 

ne obstaja sprememba, ki ne bi izhajala iz medsebojnega razmerja moči. Način 

njihovega so-delovanja bomo spoznali v nadaljevanju.  

3.2.2 Urejenost medsebojnega delovanja sil 

Nietzsche razume ţivljenje kot imanentno prostranost medsebojno učinkujočih sil. 

Nobena sila ne obstaja sama na sebi, ampak je vedno v odnosu z drugo silo, tako, da 

ena vpliva na moč druge. Vsaka sila je tako ţe v svojem bistvu povezana z drugo 

silo, kar pomeni, da ji lahko pripišemo intenzivnost, ki je določena s tem, kako 

vpliva na druge sile in kako druge sile vplivajo nanjo. V načinih njihovega 

medsebojnega delovanja lahko opazimo določeno urejenost. Navajeni smo, da 

urejenost razumemo kot nekaj, kar obstaja samo na sebi, ločeno od pojavov v smislu 

neke neodvisne strukture. Ta predpostavka implicira, da bi se pojavi popolnoma 

drugače vedli, če ne bi bili podrejeni zakonom neke urejenosti. Nietzsche pa nam 

predstavi povsem drugo perspektivo. Urejenosti ne moremo razumeti izolirano od 

pojavov, saj, v kolikor se njihova urejenost spremeni, ne govorimo več o enakih 

pojavih. Urejenost in to, kar je urejeno, nista dve ločeni entiteti, v smislu, da bi lahko 

delovanje tega, kar je urejeno, razumeli neodvisno od urejenosti same. Vsaka sestava 

je ţe urejena na način, kot ga je zmoţna ustvariti v nekem trenutku. In način njene 

urejenosti ni določen z urejenostjo in njenimi zakoni, ampak kar glede na njeno 
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zmoţnost: »Da se kaj zmeraj tako in tako dogaja, se tu interpretira, kakor da kakšno 

bistvo zaradi poslušnosti kakšnemu zakonu ali zakonodajalcu zmeraj deluje tako in 

tako: medtem, ko bi nevezano na 'zakon' imelo svobodo, da bi delovalo drugače. 

Vendar bi ravno tisto tako in nič drugače utegnilo izvirati iz bistva samega, ki ni tako 

ali tako šele glede na kakšen zakon, temveč je take in take kakovosti. To se pravi 

samo: nekaj ne more biti nekaj drugega, ne more delati zdaj to, zdaj ono, ni ne 

svobodno ne nesvobodno, temveč kratko in malo, tako in tako« (Niezsche 2004, 

356). Nikoli ne moremo delovati drugače kot tako, kakor smo zmoţni, in nič ne more 

biti urejeno na drug način, kot je zmoţno biti v nekem trenutku. Delujoči se tako 

razbremeni bremena odgovornosti, ki mu jo naprti domneva o svobodni volji in 

krivde, izraţene v pogojniku: Kaj pa če bi deloval drugače? Nietzsche tako preseţe 

dualistično nasprotje med zakonito nujnostjo in spontanostjo svobode. Delovanja ne 

delujejo po pravilu, ne vedejo se pravilno oziroma pod prisilo zakonite nujnosti, kajti 

njihova zmoţnost ni posledica nekega od zunaj implementiranega ali vsiljenega 

zakona. »Ni zakonov: vsaka moč vsak trenutek potegne svojo zadnjo konsekvenco« 

(Ibid., 357).  

V kolikor se na nivoju medsebojnega delovanja sil postavimo onstran zakonov 

vzročne pogojenosti, pomeni, da vzroka in učinka ne moremo misliti kot dve ločeni, 

zaporedni entiteti, ki bi po razmerju ostali isti. Namreč, vsakič, ko neka sila deluje na 

drugo silo, se ţe spreminja. »Ne gre za zaporedje drugo za drugim, temveč za 

vsebovanost drugo v drugem, za proces, pri katerem si posamezni sledeči elementi 

ne pogojujejo kot vzroki in učinki« (Ibid., 355). Sile niso ločene ena od druge z neko 

mejo, ki jo bi ustvarila naša prostorska reprezentacija, ampak se stapljajo in 

medsebojno preţemajo v nenehnem postajanju in spreminjanju. 

To nenehno spreminjajoče se sestavljanje različnih sil se nam kaţe kot gibanje. In če 

smo ravnokar zabrisali mejo med silami, jo posledično teţko zarišemo tudi med 

gibajočim in gibanjem oziroma med delovanjem in delujočim. Delovanja so učinki 

medsebojnih relacij med delujočimi, ki s tem, ko delujejo, ţe vplivajo na načine 

spreminjanja delujočih. Tako je vsaka njihova sprememba pogojena z vsemi 

povezavami, hkrati pa so vse povezave pogojene s spremembo katerega koli izmed 

delovanj. Gre za popolno medsebojno pogojenost in dopolnjevanje. Ta pogojenost 

implicira neke vrste nujnost, ki pa je ne smemo enačiti z determinizmom. Gre za 

nujnost v smislu, da nič ni možno, kar ni vsebovano v svoji zmoţnosti. Določena sila 

nima moţnosti biti nič drugega kot to, kar je zmoţna kot ta določena sila, in nič se ne 
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more dogajati drugače, kot je v nekem trenutku zmoţno: »[…] dogajanje in nujno 

dogajanje je tavtologija« (Ibid., 360). Vendar je razpon zmoţnosti, s katerim je 

pogojena neka sila, lahko zelo širok in je zato po svoji nujnosti zmoţna delovati na 

zelo različne načine. Hkrati pa se iz trenutka v trenutek ta zmoţnost tudi neprestano 

spreminja. To, kar pogojuje različne načine medsebojnega učinkovanja sil in kar je 

vsebovano tako v njihovih zmoţnostih kot v njihovih sestavah, se imenuje volja do 

moči. »Volja do moči se izraţa v tolmačenju, v načinu porabe sile – sprememba 

energije v ţivljenje in 'ţivljenje na najvišjo potenco' [...]« (Ibid., 360). Deleuze se je 

natančni raziskavi tega koncepta posvetil v drugem poglavju svoje knjige o 

Nietzscheju (Deleuze 2011c), zato bom v nadaljevanju sledila predvsem njegovi 

razlagi. 

3.2.3 Aktivne in reaktivne sile 

Sile se med seboj razlikujejo kvantitativno in kvalitativno. Vsaka razlika v stopnji 

oziroma v kvantiteti pomeni kvaliteto, ki je lahko bodisi aktivna bodisi reaktivna. 

»Kajti sile, ki vstopajo v odnos, bi ne imele neke določene kvantitete, če bi vsaka 

izmed njih ne imela hkrati tudi kvalitete, ki ustreza njihovi kvantitativni razliki kot 

taki« (Deleuze 2011c, 60). Bolj je sila kvantitativno šibka, tem oţji je njen spekter 

zmoţnosti delovanja in toliko bolj je reaktivna. Ker nima svoje moči, deluje glede na 

vpetost v lastno zunanjost, na katero reagira na avtomatiziran in mehaničen način. In 

obratno, močnejša je sila s kvantitativnega vidika, tem bolj deluje iz sebe in glede na 

sebe. Spekter njenih zmoţnosti delovanja je zelo širok, zato se lahko z drugimi 

povezuje na zelo različne načine. Kar pomeni, da je zmoţna nenehno vzpostavljati 

odnose, kjer se sile medsebojno dopolnjujejo in preko vzajemnega sodelovanja tudi 

medsebojno krepijo. Njena aktivnost se izraţa v njeni moči (samo)preseganja in 

transformacije, s čimer si širi pragove svojih zmoţnosti, s katerimi je pogojena. 

»Moč transformacije, ta dionizična zmoţnost, je prva definicija aktivnosti« (Ibid., 

63).  

Volja do moči tako deluje kot pogoj diferenciacije, vsebovan v kvantitativnih 

razmerjih med silami, in hkrati kot generični dejavnik kvalitete, ki nastane z njihovo 

sintezo. Ali, povedano z drugimi besedami, je absolutna geneza kvalitete, nastala iz 
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relativne geneze kvantitativnih razlik. Lahko jo razloţimo tudi kot neke vrste 

»plastičen princip, ki ni nič večji od tega, kar pogojuje, ki prestaja preobrazbe skupaj 

s pogojenim in je vselej določen skupaj s tistim, kar določuje on sam« (Ibid., 72). 

Volja do moči ni nikoli zunanja sili, ki jo pogojuje in od katere je pogojena, ampak 

obstaja kot »[…] notranji princip determinacije njene kvalitete v odnosu (x+dx) in 

kot interni princip kvantitativne determinacije tega razmerja samega (dy/dx)« (Ibid., 

73). Zaradi volje do moči ena sila prevladuje nad drugimi in tudi zaradi volje do 

moči se ji druge sile podrejajo. Kot imanentni pogoj sinteze sil in njihove 

diferenciacije jo lahko opredelimo kot edino obstoječe nasebje, kot nasebje razlike, 

ki je »[…] izvorna, čista, sintetična, na sebi (temu je Nietzsche rekel volja do moči)« 

(Deleuze 2011d, 210). 

Nietzschejev koncept volje do moči lahko primerjamo s spinozističnim konceptom 

zmoţnosti biti aficiran. Ta zmoţnost ni nerealizirana moţnost, kajti v vsakem 

trenutku se aktualizira v načinu delovanja in v vseh njenih povezavah, ki jih je sila 

zmoţna ustvariti. Večja je njena zmoţnost, na več načinov lahko aficira druge sile in 

na več načinov je lahko aficirana od drugih sil. Gre za implicitno vsebovano 

senzibilnost sile, ki postaja eksplicitna ali aktualizirana tekom njene sinteze z 

drugimi silami. 

3.2.4 Afirmacija in negacija 

Tega procesa postajanja sil ne smemo zamenjevati z njihovo (aktivno ali reaktivno) 

kvaliteto, saj gre za postajanje kvalitete oziroma samo to postajanje je ţe kvaliteta 

volje do moči (Deleuze 2011c, 88). To postajanje kvalitete sile je lahko bodisi 

afirmativno, ko naša moč delovanja postaja aktivna, bodisi negativno, ko naša moč 

delovanja postaja reaktivna. Se pravi, aktivnost in reaktivnost sta kvaliteti sile, 

medtem ko sta afirmacija in negacija kvaliteti volje do moči. »[…] afirmacija ni 

akcija, temveč moč aktivnega postajanja, aktivno postajanje samo; negacija ni gola 

reakcija, temveč reaktivno postajanje« (Ibid., 76). 

Na začetku aktivna in reaktivna sila soobstajata. Aktivna sila afirmira samo sebe in 

razliko med njima, tako, da iz razlike naredi objekt radosti in afirmacije. Nasprotno 

reaktivna sila omeji aktivno silo, razlika med njima pa postane objekt negacije. 
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»Reaktivne sile tako ţe od samega izvora zanikajo razliko, ki jih je bila v izvoru 

ustvarila, obračajo diferencialni element, iz katerega so izpeljane, in ga prikazujejo v 

popačeni podobi« (Ibid., 79). Vsak »da« se, z vidika aktivnih sil, spremeni v »ne« z 

vidika reaktivnih sil in afirmacija postane negacija.  

V tem kontekstu je pomembno izpostaviti razliko med kvantitativno in kvalitativno 

diferenciacijo, kajti slednja je določena s tem, da je ne moremo poenotiti. »Kvaliteta 

se razlikuje od kvantitete, a le zato, ker ni kvaliteta nič drugega kot tisto v kvantiteti, 

česar ne moremo izenačiti, tisto v kvantitativni razliki, česar ne moremo izničiti« 

(Ibid., 64). Kaj to pomeni v kontekstu Nietzschejeve teorije volje do moči? To 

pomeni, da na nivoju kvalitativnih razlik ne operiramo z isto enoto, kot sta na primer 

ena v aritmetiki ali točka v geometriji, ki omogočata primerljivost oziroma 

merljivost. Hkrati pa se razlika tudi ne utemeljuje na identičnem, v smislu, da bi 

morali najprej predpostaviti skupno, da bi lahko mislili posamezno. Na nivoju 

kvalitativne razlike, ki deluje onstran poenotenja, posledično številčno več tudi ne 

implicira nujno večje zmoţnosti, oziroma sile, ki (številčno) prevladujejo, niso nujno 

močnejše sile. Volja do moči se namreč ne veča z dodajanjem ali seštevanjem sil, niti 

se ne krepi na način, da njena kvaliteta prevladuje. Reaktivne sile so lahko številčno 

močnejše ali prevladujoče v razmerju z aktivnimi silami, vendar njihova zmoţnost 

nikakor ni večja in kvaliteta njihove moči ne bo zato postala nič bolj aktivna. Poleg 

tega, da reaktivne sile niso zmoţne postati kvalitativno močnejše, četudi zdruţijo vse 

svoje sile, je njihova določujoča lastnost tudi to, da vedno bolj teţijo k številčni 

(pre)moči in prevladovanju. Vsako aktivno silo poskušajo pretvoriti v reaktivno, kajti 

niso zmoţne afimirati razlike, ampak jim vsaka razlika predstavlja objekt negacije. 

Totalizirajoča teţnja reaktivnih sil tako deluje po principu onemogočanja vsega, kar 

se razlikuje, tako, da aktivne sile ločijo od tega, kar so zmoţne storiti. Onemogočanje 

ne pomeni nujno preprečevanja, bolj to, da njihove zmoţnosti uporabijo, izkoristijo 

in vpreţejo na tak način, da te dolgoročno postanejo reaktivne in se jim pridruţijo. 

Ta prevladujoča volja negacije, ko aktivne sile postajajo reaktivne, se izraţa v 

introjiciranem ali projiciranem resentimentu – v mrţnji do sebe ali do drugih, v 

neizogibnosti trpljenja in krivde, ter v nenehnem strahu pred vsem, kar se razlikuje 

(česar ni zmoţno poenotiti), ali pred vsem, kar ni predvidljivo. Ker reaktivne sile 

delujejo po principu vzajemnega onemogočanja, lahko še preko Nietzscheja 

potrdimo omenjeno Spinozino tezo, da se trpeči ljudje v ničemer ne ujemajo oziroma 

nimajo medsebojno nič skupnega. 
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Reaktivne sile so suţenjske sile, kajti spekter njihovega moţnega delovanja je zelo 

okrnjen, kar implicira popolno podrejenost temu, na kar reagirajo. Pri tem se kot 

reaktivno delovanje upošteva tako »da« vsemu, kar morajo prenašati, kot »ne« 

vsemu, česar ne morejo več prenašati. Tako lahko šibkejše reaktivne sile 

prevladujejo nad močnejšimi aktivnimi silami, brez da bi prenehale biti suţenjske. 

»Zmagoviti suţenj, pravi, ne preneha biti suţenj« (Ibid., 82). Samo dejstvo, da neke 

sile prevladujejo nad drugimi tako ne pove nič o njihovih zmoţnostih. Vendar kriterij 

razlike med aktivnimi in reaktivnimi silami ni v njihovi številčnosti oziroma, 

povedano z drugimi besedami, številčnost ni nujen kriterij prevladovanja. Kajti tudi 

aktivne sile lahko postanejo številčnejše. Temeljna razlika med njimi je namreč v 

tem, da je v primeru aktivnih sil številčnost zgolj ena izmed njihovih potencialnih 

zmoţnosti znotraj širokega spektra vsega, kar so zmoţne storiti, v primeru reaktivnih 

sil pa je številčno prevladovanje nujnost, kajti to je edini način, kako so zmoţne 

delovati, v kolikor ţelijo ohraniti svojo (ne)moč vztrajanja v bivanju. Reaktivna sila 

nujno teţi k številčnem prevladovanju, kajti zato, ker nima svoje moči, lahko preţivi 

samo na podlagi tega, da je številčnejša. Hkrati tudi nujno totalizira, kajti njena moč 

povsem odvisna od moči drugih sil, zato si jih mora podjarmiti v čim večjem številu. 

Kar pomeni, da mora ves spekter njihovega zmoţnega delovanja vpreči v svoje 

vajeti, da bi tako laţje upravljala z njimi in jih nadzorovala. Reaktivno, šibko silo 

tako vodi lasten notranji imperativ po prevladovanju. Ker je povsem podrejena tej 

notranji teţnji, je ne glede na vse kar stori, še vedno suţenjska.   

Rekli smo, da se volja do moči izraţa v postajanju reaktivna ali aktivna kvaliteta sile, 

pri čemer na kvaliteto sil ne vpliva niti veličina niti njihova številčnost. Pogoj, ki 

vpliva na kvaliteto postajanja oziroma na kvaliteto volje do moči, je vsebovan v 

zmoţnosti delovanja sile. Širši kot je spekter zmoţnih načinov delovanja, bolj bo 

delovanje postajalo afirmativno, in oţji kot je ta spekter, bolj bo delovanje postajalo 

negativno. Razlika je v tem, da se je aktivna sila zmoţna nenehno (samo)presegati in 

ustvarjati razliko v sebi. Tako vsakič doda nekaj novega spektru svojih zmoţnosti. 

Reaktivna sila pa je zmoţna delovati vedno na enak način, pa čeprav je ta način 

izredno kompleksen. Tako kot avtomat, ki reagira vedno na enak način po neki 

(svoji) mehanični nujnosti, ali kot mehanizem stroja, kjer določen vzvod/vzrok 

sproţi nujno določeno posledico. Kriterij zmoţnosti afirmacije tako ni kompleksnost 

načinov delovanja, ampak bolj zmoţnost njihovega spreminjanja. Volja do moči tako 

nenehno presega pragove svojih zmoţnosti in afirmira razliko v sebi. »Kajti 'iti do 
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konca', 'doseči svoje skrajne konsekvence', ima dva moţna smisla, odvisno od tega, 

ali se afirmira ali zanika, odvisno od tega, ali afirmiramo svojo lastno razliko, ali pa 

zanikamo to, kar razlikuje. Ko se reaktivna sila razvije do svojih skrajnih 

konsekvenc, to stori v razmerju do negacije, v razmerju do volje do niča, ko jo 

poganja naprej. Postajanje-aktivno pa po drugi strani predpostavlja afiniteto akcije in 

afirmacije; da bi lahko sila postala aktivna, ni dovolj, da gre do konca tega, kar more, 

temveč mora iz tega, kar more, narediti tudi predmet afirmacije. Postajanje aktivno je 

pritrjujoče in pritrjevalno, kakor je postajanje-reaktivno zanikujoče in nihilistično« 

(Ibid., 92).  

Volja do moči tako iz vsake razlike in vsakega preseganja tega, kar je zmoţna storiti, 

naredi predmet afirmacije. Kot pogoj diferenciacije je imanentno vsebovana v vsem, 

kar postaja, kar se sestavlja in kar se spreminja. Ta Nietzschejev koncept je sluţil kot 

spoznavni temelj pri Deleuzejevemu konceptu ţelje. Preden pa se podrobneje 

posvetimo temu konceptu, pa bomo spoznali še tretjega teoretika, ki je prav tako kot 

prva dva znatno vplival na njegovo zasnovo.   

3.3. BERGSON  

V pričujočem poglavju bomo ţeljo razloţili kot proces aktualizacije virtualne sfere 

čistega spomina. Vsaka aktualnost je namreč obdana s svojo virtualno dimenzijo, ki 

sicer igra vlogo pogoja njene aktualizacije, vendar pa hkrati ne nečesa, kar bi jo 

determiniralo. Ţelja vznikne prav tam, kjer virtualno postaja aktualno oziroma na 

stičišču obeh realnosti, pri čemer način njuno preţemanje izraţa v tendenci oziroma 

kvaliteti ţelje. Z enakim pogledom, vendar ne z istim konceptualnim ogrodjem, 

Bergson zaobjame celotno človeško duševnost v svoji prepletenosti s telesno 

materialnostjo in zunanjim svetom, ki ga obdaja. Virtualno dimenzijo opredeli kot 

sfero čistega spomina, ki se v vsakem trenutku znova aktualizira v našem delovanju 

na način, da se spoji z dimenzijo čiste zaznave. Kot bomo spoznali tekom tega 

poglavja, sta ti dve dimenziji ločeni zgolj abstraktno, z namenom laţjega 

razumevanja različnih kvalitet postajanja ţelje. Bergson ju je razdruţil v teoriji, da bi 

s tem poudaril dejansko nerazdruţljivost dveh dimenzij, ki ju lahko mislimo zgolj kot 

sočasni in vzajemno dopolnjujoči se realnosti. To pomeni, da ju ne moremo postaviti 
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eno poleg ali nasproti druge, kot v prostoru, kjer se mora ena končati, da se lahko 

začne druga ali kjer se mora ena omejiti na račun prisotnosti druge. Na nivoju, kjer 

vznikne ţelja kot imanentna ţivljenjska, kreativna energija, sta namreč obe realnosti 

komplementarni, sočasni in nerazdruţljivi. Ločenost se pojavi zgolj naknadno, kot 

ena izmed moţnih spoznavnih diferenciacij. 

Tako v tem primeru kot tudi skozi ves njegov teoretski opus lahko opazimo, kako 

avtor posebno pozornost posveča preizpraševanju spoznavnih vzorcev, ki temeljijo 

na opozicijski logiki in binarnih nasprotjih. Posebej problematična se mu zdi njihova 

epistemološka samoumevnost, ki ni preţemala zgolj zahodne filozofije, ampak tudi 

našo vsakodnevno zaznavo, kot je na primer črno-bela perspektiva, izraţena skozi 

pravljice in mite, ki okupirajo našo pozornost ţe v zgodnjem otroštvu. Ta binarna 

nasprotja opozicijskega mišljenja poskuša teoretsko preseči na način, da jih prikaţe 

kot vzajemno dopolnjujoča. S tem pa ţeli zgolj pokazati, kako nobena izmed teh 

skrajnosti nima realnega obstoja v smislu lastne avtonomne moči in nobene izmed 

njiju ne moremo misliti kot obstoječe same po sebi.  

Drugi način, s katerim preseţe nasprotujoče si dvojnosti, je vsebovan v njegovem 

razumevanju razlike. Pokaţe nam, da razlika med dvema nasprotjema ne obstaja na 

podlagi tega, kakšni sta, ne na podlagi tega, kar bi jima manjkalo v razmerju do tega, 

kar imata skupnega, ampak se skriva v samem načinu ustvarjanja razlik. Obstaja 

razlika v naravi (une différence de nature), pri čemer je tisto, kar se medsebojno 

razlikuje, na ta način popolnoma neprimerljivo. To pomeni, da si ne more niti 

nasprotovati. Eden izmed moţnih manifestacij tega, kar se razlikuje po naravi, je tudi 

mišljenjski tok, ki ustvarja razlike v stopnji (une différence de degré), kjer so stvari 

med seboj kvantitativno primerljive. Tu lahko govorimo o opozicijskih nasprotjih 

(črno je več ali manj od bele) ali o relacijah vsebovanosti in vsebovanega (to, kar je 

manj je vsebovano v tem, česar je več). Spoznava, ki je zmoţna misliti zgolj razlike 

v stopnji, se po naravi razlikuje od drugih načinov ustvarjanja razlik. Povedano z 

drugimi besedami: razlika v naravi je kvalitativna razlika, medtem ko je razlika v 

stopnji kvantitativna. Vse, kar biva, se medsebojno razlikuje po naravi, torej 

kvalitativno. Ena izmed moţnih manifestacij kvalitativne razlike je tudi zmoţnost 

ustvariti kvantitativno razliko.  

Opozicija tako nikoli ni imanentna, ampak obstaja kot ena izmed moţnih 

manifestacij ali učinkov določene diferencialne pogojenosti. Imanenca namreč deluje 

v dimenziji trajanja, kjer se vse nenehno spreminja in kjer se heterogeni trenutki 
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medsebojno preţemajo, tako, da ne moremo ločiti, kje se začne eden in kje konča 

drugi. Trajanje je nivo realnosti imanentnih razlik in heterogenih intenzivnih kvalitet. 

Čeznje lahko poveznemo matrico homogenega prostora, kjer je vse, kar se nenehno 

spreminja, poenoteno v edinstvenem trenutku. Šele z vidika homogene enotnosti 

prostora lahko mislimo opozicije, saj so lahko šele na osnovi prostorske 

diferenciacije deli ločeni eden od drugega. Tu se lahko razlikujejo na podlagi in 

izhajajoč iz tega, kar imajo skupnega, tako, da jih lahko hkrati primerjamo in med 

njimi ustvarimo razlike v stopnji, kot sta na primer črno in belo. Opozicija je tako 

učinek našega uvida, posledica tega, da si vse razlagamo prostorsko. Ta 

reprezentacija obstaja kot nek mentalni diagram, kot sistem medsebojno povezanih 

ločenih elementov, ki jo z namenom laţjega upravljanja z materijo poveznemo čez 

njeno razseţnost. Razseţnosti materije tako ne smemo zamenjevati s prostorom, saj 

je slednji zgolj shema oziroma princip razlikovanja, s katerim si razlagamo bodisi 

razseţnost bodisi trajanje. Ni prostor tisti, ki vsebuje materijo, ampak materija 

vsebuje v sebi aspekt prostora.  

Ker je prostorska reprezentacija eden izmed aspektov naše zavesti, bi bilo zmotno, če 

bi ţeljo razlagali samo s tega vidika, namreč kot nekaj, kar je usmerjeno k 

oddaljenemu, zunanjemu cilju, kot napor, ki nas pripelje od ene prostorske točke do 

druge ali od enega ločenega stanja do drugega. Ta definicija ţelje implicira 

predpostavko o nepremostljivem prepadu med vnaprej izoblikovanim objektom ţelje, 

ki obstaja kot cilj na zemljevidu, in ţelečim subjektom, ki še ni tam, ter zato 

potrebuje ţeljo, kot napor, ki bo to razpoko premostil. Tu pa smo ţe na nivoju vidika 

prostora. V kolikor preseţemo prostorsko reprezentacijo, pa lahko opazimo, da se 

ţelja nikoli ne usmerja po vnaprej zarisani poti, niti ne izbira med vnaprej 

zastavljenimi cilji ali njihovimi reprezentacijami, saj njeni nagibi niso predobstoječi 

kot točke na zemljevidu, ampak se spreminjajo z ţeljo samo. Ţelja si namreč sama s 

svojim delovanjem konstruira smeri, v katerih se je zmoţna udejanjati.
15

 Vsebovana 

je vmes, kjer se zdruţita duševnost in telesnost, kjer se preţemata virtualnost 

spomina in aktualnost zaznave. Ker se ne konstruira v odnosu do svoje abstraktne 

moţnosti oziroma v odnosu do nečesa, kar je sicer predobstoječe vendar hkrati 

                                                 
15

 To lahko najlaţje razloţimo z naslednjim izmišljenim primerom: recimo, da smo v sobi, iz katere 

vodi več različnih vrat. Ko izberemo ena izmed njih, se znajdemo v sobi, kjer je spet več različnih vrat 

in tako v neskončnost. Vendar ta vrata, med katerimi izbiramo, niso predobstoječa, ampak se 

spreminjajo s teţnjo same ţelje. Ne ţelimo oditi skozi neka vrata, ker so ţe pred tem bila tam, ampak 

so zato tam, ker si jih (med drugimi) ţelimo.  
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nerealizirano, ji ne manjka nič. Izpopolnjena je v svojem procesu aktualizacije, v 

svojem udejanjanju v telesih, zavesti, zaznavi, pozornosti, občutjih, drţi, (na)gibih in 

v delovanjih. Sekundarno se lahko konstruira tudi v odnosu do objekta. Vendar to je 

zgolj ena izmed njenih moţnih manifestacij, ena izmed njenih moţnih teţenj, 

vsebovanih znotraj prostorske diferenciacije. In ker je trajanje nekaj, kar se ne 

razloči, ne da bi hkrati ustvarilo razliko v naravi, je tudi ta prostorska determiniranost 

ţelje teţnja, ki se od ostalih teţenj radikalno razlikuje po naravi. Kot pravi Deleuze: 

»Samo za to, kar se razlikuje po naravi, lahko rečemo, da je čisto, vendar zgolj težnje 

se razlikujejo po naravi« (Deleuze 2004a, 12).  

Stvar postane še bolj problematična, v kolikor s prostorsko reprezentacijo ne 

razlagamo zgolj razseţnosti, ampak tudi trajanje. Ker je prostor princip 

diferenciacije, kjer je vsaka razlika zgolj stopenjska, si tako začnemo predstavljati 

tudi razliko med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Trenutki naj bi bili kot 

stvari ali predmeti postavljeni eden poleg drugega, tako, da se eden začne šele tam, 

kjer in v kolikor se konča drugi. Prostorski vidik na trajanje lahko razumemo kot še 

en primer splošno razširjenih, nevprašljivih gotovosti, ki med drugim implicira tudi 

to, da je preteklost pretekla šele tedaj, ko jo nadomesti sedanjost. Vendar, opozarja 

Bergson, preteklost ne nastane po tem, ko poteče, ampak vedno ţe je v sedanjosti in 

v kolikor je sedanja. Nikoli ne bi obstajala kot preteklost, če se ne bi raztezala v 

obstoječem trenutku. Če bi morala preteklost usahniti, da bi se namesto nje postavila 

sedanjost, ne bi nikoli bila ta preteklost, preteklost te sedanjosti. To, kar je, kar biva, 

je preteklost, medtem ko sedanjost nenehno mineva in prehaja. Skozi preteklost, ki 

ne preneha biti, prehaja vsa sedanjost. Vse, kar je, je ţe bilo.
16

 Podobno lahko trdimo 

za prihodnost, se ne more zgoditi nič, kar ne bi bilo pogojeno z vsem, kar se je ţe 

zgodilo. Hkrati smo v vsakem trenutku sedanjosti s svojo pozornostjo ali nagibom
17

 

                                                 
16

 Teorijo o preteklosti in prihodnosti, ki sta v celoti vsebovani v sedanjem trenutku, lahko zasledimo 

tudi v Nietzschejevi knjigi o Zaratustri, podrobneje v poglavju O podobi in uganki. V njem opisuje, 

kako se Zaratustra in njegov duh teţe znajdeta pred vhodom v votlino trenutka, kjer se stekata dve 

nelinearni poti, ena usmerjena v preteklost in druga v prihodnost. »Kaj se ni vse, kar se more zgoditi 

vsem stvarem, enkrat ţe moralo zgoditi, narediti, enkrat ţe moralo preteči tod mimo? In če je bilo vse 

enkrat ţe tukaj: Kaj misliš pritlikavec, o tem trenutku? Kaj ni moral tudi ta vhod enkrat ţe – biti tukaj? 

In ali niso vse stvari tako trdno prepletene med seboj, da ta trenutek vleče za seboj vse prihodnje 

stvari? Torej – tudi še samega sebe? Zakaj vse stvari, ki morejo teči: tudi po dolgi ulici na oni strani – 

morajo še enkrat steči« (Nietzsche 1973, 165). Vse, kar se zmore zgoditi in vse kar se bo zmoglo 

zgoditi, je vsebovano v tem trenutku. In vse, kar se zmore zgoditi in vse kar se bo zmoglo zgoditi, bo 

vsebovano tudi v prihodnjem trenutku in je ţe bilo vsebovano tudi v preteklem. To je uganka misli 

tega trenutka. 
17

 Pozornost pogojuje teţnjo, nagib oziroma kvaliteto ţelje. 
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ţe delno v prihodnosti in v odnosu do tega, kar se bo zgodilo v naslednjem trenutku. 

Vse, kar je, tudi bo.  

Vsa naša trenutna zavest je tako preţeta s celotno preteklostjo in prihodnostjo, saj 

takoj, ko se zave same sebe, postane preteklost, hkrati pa se vedno ţe nadaljuje v 

prihodnjem trenutku. Brez spomina sploh ne bi mogli govoriti o zavesti, ampak zgolj 

samo o nezavednem, saj bi v trenutku zavedanja ţe pozabili, česa smo se zavedli. 

Brez njega bi zavest vsakič usahnila in se rodila znova. Zavest je tako spomin, 

vendar spomin, ki se vedno ţe udejanja v vsem svojem obsegu. »Vsa zavest je tako 

spomin – konzervacija in akumulacija preteklosti v sedanjosti« (Bergson 1975, 8). 

Spomin nastane takrat, ko se ţivljenje začne zavedati samega sebe. 

Bergson predpostavlja, da obstajata dve radikalno različni vrsti spomina, kar pomeni, 

da se razlikujeta po naravi oziroma kvalitativno: refleksivni in motorični spomin. 

Prvi nastane na podlagi intelektualnega napora ali namerne pozornosti in sestoji iz 

pomenov, ki jih dajemo zaznanemu, ter iz idej, ki jih shematsko razvrščamo v 

sistemska razmerja. Njegov nivo realnosti je virtualen. Drugi spomin nastane z 

avtomatskim odzivom na zaznano oziroma z nenamerno pozornostjo in sestoji iz 

materialnih podob in občutkov. Njegov nivo realnosti je aktualna sfera delovanja. 

Razliko med virtualnim in aktualnim spominom si najlaţje predstavljamo na primeru 

jezika. Ko nam zaznane besede postanejo smiselne, kar pomeni, da jih razločimo od 

vsega ostalega šuma, skočimo na nivo virtualnega spomina. Šele kasneje, ko se ta 

aktualizira, besede postanejo podobe ter dobijo psihološki pomen in vsebino. V 

trenutku, ko virtualna ideja postane podoba, preteklost zapusti stanje čistega spomina 

in začne sovpadati z nekim delom naše sedanjosti, ki je aktualizirana v zaznavi. Tako 

pridobi svojo moč, saj je kot čisti spomin popolnoma brez moči.  

Način ali moč aktualizacije, s katero se spomin umesti v našo zaznavo, vpliva na 

našo naravnanost in pozornost. Tako nemudoma pogojuje ţe prihodnje delovanje. 

Pozornost ni nikoli usmerjena zgolj na to, kar je, ampak tudi na to, kar se ima za 

zgoditi v naslednjem trenutku. Ta tako iz trenutka v trenutek usmerja naše delovanje 

in določa kvaliteto naše ţelje, njen nagib ali teţnjo. Ţelja tako izraţa način, kako se 

preteklost ponovi v prihodnosti.  

Zavest, ki je v svojem bistvu trajanje oziroma bivanje, je tako sestavljena iz dveh 

delov, iz takojšnje preteklosti in prihodnosti, oziroma je to, kar zdruţuje preteklost in 

prihodnost v kompleksnih senzorno-motoričnih povezavah. Bergson predpostavlja, 

da ostaja v vsem, kar biva oziroma v vsem, kar traja, vsaj prikrita, latentna, 
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implicitno vsebovana zavest. »Rekli smo, da lahko to naravo razumemo kot 

nevtralizirano in posledično latentno zavest. […]« (Bergson 1911, 331). Vse, kar 

biva, je imanentno vsebovano v materiji in se manifestira v njej, materija pa je 

podrejena zakonom nujnosti oziroma zakonom komplementarnosti, kjer se vse, kar je 

različno, medsebojno dopolnjuje. Psihološka zavest se od te nevtralne, nepristranske 

zavesti univerzuma razlikuje po svoji zmoţnosti manipuliranja z zakoni nujnosti, 

tako, da iz celotne aktualne realnosti izloči njen virtualen del. »Prvi ţarki, s katerimi 

jo oplazi individualna zavest, je ne razsvetljujejo z nenajavljeno svetlobo: ta zavest 

zgolj odstrani oviro; iz realne celote izţame virtualni del, izbere in končno izloči to, 

kar jo zanima […]« (Ibid., 331). Ta virtualni del oziroma spomin nam omogoča, da 

si ustvarjamo realnost, za katero se lahko odločamo, saj lahko na podlagi njega 

predvidevamo, kaj bo sledilo določenemu delovanju, hkrati pa nam omogoča, da v 

»edinstveni intuiciji zaobjamemo mnoštvo trenutkov trajanja in nas osvobodi od toka 

gibanja stvari, kar pomeni od ritma nujnosti […]« (Ibid., 303). Spomin ţivega bitja je 

merilo njegove moči, ki ga ima nad materijo. »Če zavest pomeni spomin in 

predvidevanje, je to zato, ker je zavest sinonim z odločitvijo« (Bergson 1975, 15). 

Vendar je tu potrebno dodati, da zmoţnost predvidevanja, ki jo omogoča spomin, ni 

nujno konstruktivna, ampak lahko deluje tudi destruktivno ali zavirajoče. Dostikrat 

namreč ne naredimo nečesa prav zaradi zmoţnosti predvidevanja, ker se bojimo, da 

bi podobna situacija sproţila enake učinke, čeprav, kot bomo videli kasneje, ko bomo 

govorili o vidiku trajanja, nobena situacija ni enako ponovljiva. Spomin je lahko 

torej nekaj, kar nas lahko osvobaja iz primeţa nujnosti ali pa, prav nasprotno, igra 

vlogo najbolj neizprosnega veziva, ki nas drţi vpete v določene vzorce. V slednjem 

primeru se zgodi, da kljub temu, da razpolagamo z drugačnim materialom (z 

drugačnimi podobami), te podobe postavljamo v enake sistemske relacije oziroma jih 

opredeljujemo glede na funkcijo, ki jo imajo v teh sistemih, čeprav so se ti vzorci 

konstruirali skozi razmerja z drugimi, ţe minulimi podobami. To, kakšno vlogo bo 

imel spomin v našem delovanju, je tako odvisno od načina njegove zdruţitve z 

zaznavo oziroma od naše ţelje.  

Na tem mestu Bergson vpelje pojem dejanske oziroma aktualne zaznave, ki 

predstavlja zlitje čistega spomina in čiste zaznave, sintezo telesnosti in duševnosti. 

Če je duša kot čisti spomin vsebovana v virtualni realnosti, potem je telesnost kot 

čista zaznava in njen komplement popolnoma potopljena v fizični materiji. Čista 

zaznava in čisti spomin sta prikaza dveh vzajemno dopolnjujočih se teţenj, ki ne 
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moreta obstajati same zase. Čisti spomin sploh nima moči, medtem, ko ima čista 

zaznava moč, v kolikor je del inertne materije, vendar pa je ta moč popolnoma 

pasivna, brez zmoţnosti last ne iniciacije zagona. To moč začenjanja dobi šele s 

spominom, ki ji omogoča, da lahko aktivno poseţe v materijo. S tem vidikom pa 

Bergson ni presegel zgolj mišljenja, ki predpostavlja izključujočo se dvojnost med 

duševnostjo in telesnostjo, ampak tudi med trajanjem in prostorom, ter med nujnostjo 

in svobodo. Vsaki izmed teh dinstinkcij se bom podrobneje posvetila v nadaljevanju, 

z namenom, da pokaţem na njihovo vzajemno dopolnjevanje v konceptu ţelje.  

3.3.1 Čista zaznava 

Najpomembnejši Bergsonov doprinos k teoriji ţelje je njegova opredelitev čiste 

zaznave, ki je ne razume kot nekaj, kar bi se nanašalo na vednost oziroma spoznanje, 

ampak je povezano zgolj z delovanjem.
18

 S te perspektive je funkcija ţivčnega 

sistema sprejeti stimulacijo iz obdajajoče zunanjosti in ta draţljaj preusmeriti v 

motorične gibe. Bolj je razvit ţivčni sistem, večja je njegova zmoţnost namernega 

usmerjanja draţljajev znotraj kompleksnega gibalnega mehanizma in širše je polje 

zmoţnosti našega delovanja. Osnovna funkcija čiste zaznave je tako filtrirajoča in 

usmerjevalna, nikakor pa ne upodabljajoča, kot se jo običajno razume.  

Kot smo omenili ţe v enem izmed prejšnjih poglavij, je Bergson to tezo izpeljal 

nanašajoč se na spoznavno izhodišče, ki materijo razume kot univerzum medsebojno 

prepletenih podob. Ena izmed podob je tudi naše telo, vključno s svojim celotnim 

ţivčnim sistemom. Tudi ta je potopljen v materijo in je kot vsaka izmed podob 

povezan z drugimi podobami, ki se nadaljujejo v teh, ki jim sledijo, in so podaljšane 

v teh, ki so jim predhodne. »[…] ne obstaja materialna podoba, ki ne bi dolgovala 

svojih kvalitet, svoje determiniranosti, skratka svojega obstoja, prostoru, ki ga 

zavzema znotraj totalnosti celotnega univerzuma« (Ibid., 304). 

Če ţelimo to gibajočo in medsebojno preţemajočo se prezenco podob spremeniti v 

reprezentacijo, je dovolj zgolj to, da jo zamejimo od tega, kar ji sledi, in od tega, kar 

ji je predhodno. Tako hkrati s tem, ko jo izločimo, iz nje izdolbemo vse, kar jo 
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 Kasneje bomo spoznali, da so ugotovitve, ki jih lahko izpeljemo iz Bergsonove teorije, kot so na 

primer »vsaka zaznava je ţe delovanje«, »vsaka optika je ţe delovanje« ali pa »v pozornosti je 

vsebovana ţelja«, ţe na nivoju filozofije etike.  
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zapolnjuje, in jo izropamo vse njene vsebine. Kar ostane od nje je zgolj samo še 

okostje ideje. Če si dovolimo naprej razvijati Bergsonovo misel, potem bi lahko 

trdili, da vsebina kot kvaliteta neke podobe, ki je v tem primeru zaznava, ne more 

obstajati sama po sebi (kot določujoča lastnost), saj se vzpostavi prav s svojo 

vpletenostjo v to, kar jo obdaja, tako v časovnem kot v prostorskem smislu. Takoj, 

ko podobo ločimo z njeno reprezentacijo, izgubi to vsebino in ostane prazna, mrtva, 

abstraktna lupina. V tem smislu nobena kvaliteta ni ponovljiva.  

Prezenčnost zaznave se razlikuje od njene reprezentacije v svoji povezanosti z 

drugimi podobami. Svojo vsebino oziroma kvaliteto dobi šele v relacijami z njimi, v 

kolikor sprejema ali oddaja gibanje. Je pot, skozi katero prehaja spreminjanje 

celotnega univerzuma, odsek univerzalnega postajanja. Ker v materiji vse prehaja iz 

ene aktualizacije v drugo, je reprezentacija, ki zajezi ta tok, ţe sama po sebi 

virtualna. Ta se je sicer vsakič zmoţna aktualizirati, vendar zgolj pod pogojem, da se 

nadaljuje in izgubi v nečem drugem. Bergson se tako s svojo teorijo podob
19

 delno 

pridruţi idealizmu s tem, ko trdi, da je vsaka materialna realnost vedno ţe v določeni 

relaciji z zavestjo. Vendar pa se od njega povsem razlikuje v tem, ko trdi, da je med 

zaznavo in realnostjo zgolj relacija dela do celote. Idealizem, kot pravi, spregleda 

poglavitno vlogo zaznave, ki je prvotno usmerjena k delovanju in ne k 

predstavljanju. Zaznava je povsem podrejena trenutni ali dolgoročni usmerjenosti 

našega delovanja in bo delovala glede na njegove teţnje, za katere sploh ni nujno, 

kot bomo videli kasneje, da se jih zavedamo (zavestna pozornost je velikokrat 

popolnoma podrejena nezavednim dejavnikom). Njena praktična vloga se izraţa v 

tem, da znotraj materije izpostavi tisto, kar je v skladu s teţnjo našega moţnega 

delovanja nanjo. Zaznava materije tako ni niti subjektivna niti relativna: »Ni 

subjektivna, ker je v stvareh prej kot pa v meni. Ni relativna, ker relacija med 

'fenomenom' in 'stvarjo' ni relacija videza do realnosti, ampak zgolj relacija dela do 

celote« (Ibid., 306).  

Če si podrobneje pogledamo delovanje našega ţivčnega sistema, lahko opazimo, da 

deluje v dveh smereh – v smeri avtomatizma in v smeri namernega delovanja. V 

prvem primeru signal potuje neposredno do hrbtenjače, ki ga avtomatsko preusmeri v 

gib, v drugem primeru pa potuje do moţganov, ki odločijo, kam ga bodo usmerili 

oziroma izberejo ţelen učinek, ki se izrazi v gibu. V našem ţivčnem sistemu 
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 Če se spomnimo, smo podobo opredelili kot tisto, kar je vmes med reprezentacijo ali idejo in 

objektom ali stvarjo. Podoba je prezenčna brez, da bi jo reprezentirali. 
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obstajajo ţe vzpostavljeni vzorci, med katerimi vsak vsebuje zapis zapletenega 

delovanja, ki ga bo izvedlo telo. Vsak izmed teh mehanizmov se sproţi neposredno 

kot odziv na zunanji impulz. Včasih pa impulzi ne povzročijo takojšnje reakcije, kar 

pomeni, da niso speljani direktno na hrbtenjačo, ampak v moţgane. V tem primeru 

motorično delovanje ni takojšnje in avtomatsko, ampak postane suspendirano in stvar 

bolj ali manj zavestne izbire.  

Moţgani so tako organ izbire, saj niti ne dodajajo niti ne odvzemajo materiji, ampak 

zgolj analizirajo, usmerjajo in filtrirajo njene tokove. Ker so usmerjeni k delovanju, 

iz celote obdajajočih podob razločijo to, kar se lahko aktualizira v gibu. Zaznava je 

tako gibanje kontrakcije oziroma pozornosti. To gibanje se v primeru čiste zaznave 

izvede zgolj na trajanje, saj materialne dogodke skrčimo v svojstven, edinstven čas 

tistega, ki zaznava. V enem samem trenutku pozornosti smo zmoţni zaobjeti tisoče 

in tisoče dogodkov, ki nas obdajajo. To je najbolj nazorno razvidno na primeru rdeče 

barve z najdaljšo valovno dolţino, 400 bilijonov zaporednih vibracij na sekundo. 

Najmanjši vmesni interval, ki ga lahko zaznano je 1/500 sekunde. Če bi ţeleli 

dejansko podoţiveti in zaznati rdečo barvo in če bi poskušali vsako izmed teh 

vibracij ločiti s tem intervalom, bi potrebovali 25.000 let (Ibid., 272–273). To, za kar 

bi materija potrebovala tisočletja, če bi ţelela po odsekih doţivljati samo sebe, skrči 

naša zaznava v en sam trenutek. Ta trenutek je občutek, ki se podaljša v gibanje. 

»Postavljeni na stičišče zavesti in materije, se občutki skrčijo v trajanje, ki nam 

pripada in opredeljuje našo zavest, brezmejne časovne odseke tega, kar bi lahko po 

analogiji poimenovali trajanje stvari« (Bergson 1975, 21). Vsaka posamezna zaznava 

ima svojstveno trajanje, s katerim selektivno zaobjame vse, s čimer se sooča in 

svojstveno razseţnost, v kolikor prejete vibracije sproţijo občutke, ki se podaljšujejo 

naprej v gibanje.  

Nekaj povsem drugega pa so razlike na podlagi prostorske reprezentacije, ki je od 

delovanja oddaljena s tako obseţnim intervalom in povzroča tak suspenz giba, da se 

v tem primeru nahajamo ţe v virtualni realnosti. Ta virtualna sfera prostorske 

reprezentacije nima nič skupnega z ekstenzivnostjo materije, iz katere izhaja, in 

lahko ji pripišemo povsem neodvisen obstoj. Prav zaradi te oddaljenosti od nje pa 

poskušamo ohraniti vsaj imaginarno predstavo o materiji, s tem pa ji »odvzamemo 

vse kvalitete, ki ji dajejo ţivljenje« (Bergson 1911, 33). Šele tukaj lahko trdimo, da z 

zaznavo dejansko nekaj dodamo materiji, pri čemer z vsakim dodajanjem večamo 

interval med spominom in materijo, med virtualnim in aktualnim, ter med 
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reprezentacijo in delovanjem. In obratno, manjši je interval, bolj se pribliţujemo 

občutkom in gibanju, torej senzorno-motoričnemu mehanizmu. Ko je interval enak 

ničli in je vse skrčeno v eno točko, takrat čutimo zgolj svoje telo in ne zunanjih 

draţljajev. Takrat smo potopljeni zgolj v aktualnost sedanjosti, ki je čista 

materialnost. »Če je materija, ki se razširja v prostoru, določena kot sedanjost (vsaj 

kot verjamemo), ki se vsakič začenja znova, potem je obratno naša sedanjost 

materialnost našega obstoja, to pomeni sistem občutkov in gibanj in nič drugega« 

(Ibid., 178). V tem primeru bi res lahko govorili o čisti zaznavi, vendar ta obstaja 

zgolj v teoriji, saj je vedno ţe preţeta s spominskimi podobami in s preteklostjo, ki se 

skoznjo nadaljuje v prihodnost.  

3.3.2 Čisti spomin  

Med zaznavo materije, ki izloči iz nje, kar jo zanima, in materijo, obstaja zgolj 

razlika v stopnji. Materija tako nima nobene svojstvene ali nespoznavne moči, saj v 

svoji biti sovpada z našo zaznavo. Spomin, ki je neločljivo povezan z njo, celoto naše 

preteklosti skrči v svojstven trenutek trajanja in nam tako omogoča, da zaznavamo 

materijo znotraj nas samih, medtem ko hkrati zaznavamo materijo znotraj materije, 

saj smo njen del. Ves proces je tako hkrati oseben in neoseben. Glavni pomen 

spomina je v subjektivizaciji zaznave, ki je objektivno del materije.  

V človeški duševnosti delujejo tri procesi: čisti spomin, spominske podobe in 

zaznava. Nobeden izmed njih ne more delovati neodvisno od drugih dveh. Zaznava 

je po eni strani kontakt mišljenja z nekim objektom, po drugi strani pa je preţeta s 

spominskimi podobami, ki jo dopolnijo, v kolikor ta objekt razločimo iz ozadja s 

pozornostjo in v kolikor ga prepoznamo. Spominske podobe so delno sestavljene iz 

čistega spomina, ki se na ta način materializira, in iz zaznave, v kateri se utelesi. Čisti 

spomin se manifestira zgolj skozi spominsko podobo. Vsi trije so preţeti eden z 

drugim in nemogoče je reči, kje se eden začne in kje se drugi konča. 

Bergson tu opisuje različne platoje zavesti, ki jih upodobi s sprevrţenim stoţcem. 

Vsak presek stoţca predstavlja nivo spomina. Na njegovi konici, ki je potopljena v 

razseţnost materije, se ta spomin aktualizira v porajajočih se občutkih in začetnih 

gibih. Stoţec predstavlja vertikalni nivo zavesti, ki je s svojo konico potopljen v 
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horizontalni nivo materije, kjer so nanizane podobe ena poleg druge po mehanični 

nujnosti, pri čemer vsaka avtomatsko priključi zraven tisto, ki ji sledi. Najbolj 

nazoren primer tega je recitiranje, kjer si v primeru, ko se spomnimo ene besede, 

avtomatsko spomnimo še ostalih, ki ji sledijo. Na vertikalnem planu pa so podobe 

prevedene v različne ideje, ki so kot matrica poveznjene čez gibanje materije. In šele 

na tem nivoju realnosti lahko govorimo o čistem spominu. V prvem primeru so 

podobe homogene, objekti, ki jih reprezentiramo s podobo, pa so različni. V drugem 

primeru pa gre za en in isti objekt na vseh platojih, ki je reprezentiran na različne 

načine. Tu je potreben mentalni napor in ko pride priklic, se spustimo z vrha 

piramide proti bazi. »Do sedaj lahko zaključimo, da je napor priklica vsebovan v 

spreminjanju shematične ideje, katere elementi se medsebojno preţemajo, v podobo 

ideje, katere deli so postavljeni eden poleg drugega« (Bergson 1975, 203). Iz 

najvišjega plana, kjer je vse zbrano v eni sami, najbolj splošni ideji, potujemo na 

niţje in niţje nivoje, kjer je enostavna ideja razpršena na podobe in kjer se podobe 

razdelijo na besede in stavke. Ideje ne vsebujejo toliko podob, kolikor imajo 

kazalcev za rekonstrukcijo teh podob. Gre za dinamične sheme, kjer je shema celota 

in podobe njeni posamezni deli. Ideja vsebuje pomen ene ali več podob. Igralci šaha 

si na primer ne zapomnijo zunanje podobe figur, ampak njihovo moč, ki je 

vsebovana tako v njihovih imanentnih karakteristikah kot v poziciji, ki jo zavzema v 

relaciji do ostalih figur. Ista podoba figure lahko prikliče v spominu različne ideje. Z 

vsemi temi idejami različnih figur si lahko igralec prikliče v spomin celotno 

šahovnico in relacije moči med figurami. Spomin tako potuje od najbolj neosebne, 

skupne in splošne sheme ali strukturne matrice, do vedno bolj individualiziranih 

podob heterogenih elementov. Ko iz čistega spomina potujemo proti čisti zaznavi, 

smo kot kamera, ki ostri svoj fokus in tako na površje priplavajo vedno bolj drobcene 

potankosti.  

Vse to so reprezentacije, v kolikor z zaznavo vedno nekaj izločimo iz okolja, ki nas 

obdaja. Vendar se te reprezentacije razlikujejo med seboj po naravi in ne po stopnji. 

Razlikujejo se glede na to, kot nazorno razloţi Deleuze v svoji razlagi Bergsonove 

filozofije (Deleuze 2004a, 12), ali so pogojene s prezenco trajanja ali s prezenco 

razseţnosti. V prvem primeru govorimo o idejah in v drugem o spominskih podobah 

ali občutkih.  

Problem je v tem, pravi Bergson, ker večina teoretikov, ki prihajajo predvsem iz 

psiholoških disciplin, vidi razliko med spominom in zaznavo zgolj kot razliko v 
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stopnji. Po prevladujoči psihološki interpretaciji naj bi bil spomin zgolj bolj šibka 

zaznava oziroma nekaj, kar šele zaporedno sledi zaznavi kot njegova medla kopija. 

Če bi bilo to res, bi zaznavo šibkega zvoka zamenjali za spomin hrupa. Vendar, 

razlika v stopnji obstaja zgolj med zaznavo in spominsko podobo, saj obe obstajata v 

sferi aktualne prezence materije, medtem ko se čisti spomin od spominske podobe 

razlikuje po naravi. Tu gre za razliko med virtualnim in aktualnim nivojem realnosti. 

Prav zato spomin ne sledi zaznavi, ampak je vedno soobstoječ z njo, saj delujeta 

hkrati, čeprav vsak pripada povsem drugi realnosti. »[…] spomin podobe ni podoba« 

(Bergson 1975, 165). Ker čisti spomin obstaja v virtualni realnosti, ga lahko opišemo 

zgolj metaforično. V odnosu do zaznave je kot refleksija v ogledalu v razmerju do 

objekta, ki ga reflektira. Objekta se lahko dotaknemo, lahko delujemo nanj ali on 

deluje na nas in kar brsti od vseh zmoţnih delovanj, saj je aktualen. Spomin pa je 

neotipljiva abstrakcija in četudi je podoben objektu, ne more delovati tako kot objekt. 

Naš aktualni obstoj spremlja iz trenutka v trenutek njegova virtualna, zrcalna podoba, 

kot njegova senca. Vsak naš trenutek obstaja v dveh sočasnih realnostih, v aktualni in 

virtualni, kot čista zaznava in čisti spomin.  

Iz povedanega lahko tako enostavno razberemo, da se razlika med njima izraţa v 

njuni moči delovanja. Sedanjost je to, kar me zadeva, kar ţivi zame in kar me poziva 

k delovanju. Medtem ko je preteklost bistveno brez moči. Sedanjost je delujoča, kjer 

se, potopljeni v materijo, onstran mej osebnega dotikamo obdajajočih podob in se v 

medsebojnem delovanju stapljamo z njimi, medtem ko čisti spomin konstruira 

subjektivnost, mejo med notranjostjo in zunanjostjo in s svojo prisotnostjo povzroča 

razliko med subjektivnim pogledom in objektivno stvarnostjo.  

Spomin tako ni nekaj, kar je minilo, kar je bilo, ampak je nekaj, kar je vedno prisotno 

z nami. Zaznavo sicer spremlja kot nekaj preteklega, vendar je lahko kot preteklo 

zgolj, če je potopljeno v sedanjost. »Je preteklost v njeni formi in sedanjost v njeni 

materiji. Je spomin sedanjosti« (Ibid., 167). Je nekaj, kar je implicitno vsebovano v 

nas in se lahko kadarkoli aktualizira, če nastopijo za to potrebni pogoji. V vsakem 

trenutku, ko zaznavamo, hkrati doţivimo déjà vu, občutek ţe videnega ali 

prepoznanega. Kot beseda, ki jo imamo na jeziku, še preden jo izgovorimo. In četudi 

gremo v neznano, to počnemo z zavestjo, da bomo tam naleteli na nekaj vsaj 

pribliţno podobnega temu, kar smo ţe doţiveli. »In to prihajajoče spominjanje, ki ga 

občutim kot neizogibnega glede na neučakanost moje sposobnosti prepoznavanja, 
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vnaprej izvaja retroaktivni učinek na mojo sedanjost in me postavi v čudno pozicijo 

osebe, ki čuti, da ve, za kar ve, da ne ve« (Ibid., 168).  

Komplementarnost vzajemno dopolnjujočih se teţenj delovanja znotraj človeške 

duševnosti Bergson še bolj nazorno razloţi s primerom igralca. Ta avtomatsko igra 

svojo vlogo, vendar v trenutku, ko se zave svoje igre, postane gledalec. Bolj analizira 

to izkušnjo, bolj se njegova osebnost razdvaja. Ena izmed njiju se giba po odru, 

druga sedi in jo gleda. Prva predstavlja prezenco in druga spomin. Prva je prepričana 

v svojo spontano svobodo, druga pa jo opazuje kako zgolj ponavlja to, kar je bilo ţe 

od vekomaj izrečeno in napisano, ter zgolj mehanično recitira svojo vlogo. 

»Delujemo in 'smo delovani'. Občutek imamo, da izbiramo in ţelimo, vendar 

izbiramo zgolj med tem, kar nam je naprteno in ţelimo, kar je neizogibno« (Ibid., 

170).    

Problem je v tem, komentira Deleuze, ker verjamemo, da je preteklost prenehala 

obstajati. Bit smo zamešali z biti sedaj. »Vendar, sedanjosti ni, ampak je čisto 

postajanje, vedno zunaj sebe. Ni je, ampak deluje. Njen svojstveni element ni bit, 

ampak aktivnost in uporabnost. Obratno pa bi lahko za preteklost rekli, da je 

prenehala delovati ali biti uporabna. Vendar pa ni prenehala biti. Neuporabna in 

neaktivna, brezbriţna ona JE v polnem pomenu besede: identična je s samo bitjo« 

(Deleuze 2004a, 49–50). Preteklost je način, kako se bit ohrani v sami sebi, medtem 

je sedanjost način, kako ta prehaja izven sebe in se izpolni zunaj sebe. Slednja je 

portal večnosti, zato lahko za vsak trenutek rečemo, da je bila. Medtem ko preteklost 

vedno je. To je razlika med preteklostjo in sedanjostjo.   

Za sedanjost bi lahko trdili, da je psihološka, medtem ko je preteklost popolnoma 

ontološka (bit na sebi), virtualna in neaktivna. Spremlja nas kot neka večna, splošna, 

ontološka preteklost, ki se ne navezuje na nič določenega. Je popolnoma brez lastne 

moči, vendar vseeno deluje kot »[…] pogoj 'prehoda' vsake določene sedanjosti« 

(Ibid., 52).  

Z ontološkim spominom je pogojena naša aktualnost, vendar pa ni determinirana. S 

tem, ko zaobjema vse naše izkušnje, ki smo jih doţiveli tekom ţivljenja, predstavlja 

vso vsebino, ki je zmoţna biti materializirana, oziroma skrajno mejo obsega naših 

trenutnih zmoţnosti. Vendar se ta meja nenehoma spreminja, saj se iz trenutka v 

trenutek z vsako našo novo pozornostjo in z vsako novo izkušnjo, v celoti spremeni 

tudi naš spomin in s tem tudi vse, kar nas pogojuje. Prav zato ontološki spomin, ki 

nas spremlja kot naša virtualna bit, ne more določevati našega bistva. Tako na primer 
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ne moremo trditi, da je človek po svojem bistvu razumno bitje, če v njem obstaja 

potencial biti razumen, v kolikor se ta potencial nanaša na nerealizirane moţnosti, ki 

jih glede na sedanjost projiciramo v preteklost ali prihodnost. Virtualna pogojenost 

se namreč ne nanaša na naše nerealizirane moţnosti, ampak na naše trenutne 

zmoţnosti, na razpon vsega, kar smo zmoţni storiti v nekem trenutku. V našem 

primeru bi morali (vsaj enkrat v ţivljenju) dejansko ravnati razumno,
20

 da lahko ta 

zmoţnost obstaja kot naša virtualna, neudejanjena realnost. Poleg tega, hkrati s tem, 

ko delujemo, vedno dodajamo nekaj novega ţe obstoječim zmoţnostim in si s tem 

širimo našo virtualno realnost, ki nas pogojuje.  

Vendar nas tu ne sme zavesti teţnja, da bi obravnavali zgolj ločenega posameznika 

in njegovo osebno preteklost, saj je vse, kar je posamezno, pogojeno tudi z 

virtualnim spominom celotnega univerzuma. Tako je na primer posamezen človek 

pogojen z vsem, kar je človeštvo kot vrsta doţivelo tekom celotne evolucije. Tudi ta 

spomin vrste lahko razumemo zgolj kot pogoj aktualizacije in ne kot določujoče 

bistvo človeštva. Naj podam še en primer za laţje razumevanje. To, kako smo se 

razvili kot vrsta obstaja kot trenutni pogoj našega delovanja, kar pomeni, da ne bomo 

poleteli kot ptič, če se bomo pognali čez prepad, ker naše človeško telo ni zmoţno 

leteti, torej letenje ne obstaja kot spomin človeške vrste. Vendar pa na primer obstaja 

zmoţnost plavanja, četudi bomo potonili, ko se bomo vrgli v reko, torej še preden bi 

to zmoţnost z učenjem in ponavljanjem postopoma izpopolnili, da bi postala del 

našega motoričnega spomina. Zmoţnost plavanja obstaja prisotna v nas kot spomin 

vrste, kar pomeni, da obstaja kot ena izmed naših zmoţnosti, ki je vsebovana v 

pogojih diferenciacije vsakega človeka. Iz tega lahko izpeljemo zelo pomembne 

zaključke. Prvič, prag diferencialne pogojenosti se nenehno spreminja, v kolikor smo 

ustvarjalna oziroma ţiva bitja. Drugič, praga pogojenosti ne moremo spremeniti 

radikalno (ker bi drugače umrli), ampak ga lahko zelo postopno in počasi 

modificiramo in s tem vplivamo na obseg in vsebino lastne nujnosti. Tretjič, to, kar 

obstaja v svoji zmoţnosti biti aktualizirano, je vedno ţe prisotno v vsakem trenutku 
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 Za laţje razumevanje razlike med virtualnim in moţnim si predstavljamo dva človeka, ki v nekem 

trenutku ravnata nerazumno (karkoli ţe to pomeni). Eden izmed njiju nikoli ni ravnal razumno, drugi 

pa v večini situacij. Razlika med njima je radikalna, saj v prvem razumno ravnanje obstaja zgolj kot 

spekulativna, abstraktna moţnost (kot moţnost, ki mu pripada, v kolikor je pripadnik človeške vrste), 

medtem ko pri drugemu razumno dejanje obstaja kot njegova (trenutno neizraţena) zmoţnost. 

Podobno na primer obstaja radikalna razlika med enostavnim gibanjem človeka in izurjenim 

plesalcem. Prvi lahko pleše zgolj v svoji abstraktni moţnosti, drugi pa je dejansko zmoţen plesati, 

torej ta veščina obstaja kot njegova virtualna realnost. Oba bosta enak gib izvedla s popolnoma drugo 

kvaliteto. 
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našega ţivljenja, kot nekaj, kar nas nenehno spremlja, kar je vedno tu, vendar brez 

lastne moči udejanjanja. In četrtič, kako se bo to, kar vedno ţe biva z nami, 

aktualiziralo, je odvisno od različnih dejavnikov, med katerimi igra pomembno vlogo 

naša namerna pozornost. Tako lahko plavamo šele, ko se namerno odločimo, da se 

bomo tega naučili in bomo zavestno toliko časa ponavljali določene gibe, da bodo 

postali del našega avtomatizma ali mehaničnega spomina. In če sedaj na vse s skupaj 

za trenutek pogledamo še z etičnega vidika, lahko razumemo, da je enako na primer 

tudi s človeško zmoţnostjo medsebojnega onemogočanja. Ta zmoţnost, kot je na 

primer agresija, obstaja v nas primarno kot virtualni spomin vrste. Da bi se 

aktualizirala, se je moramo »naučiti«, torej morajo obstajati pogoji, da se bo sploh 

lahko materializirala in postala tudi virtualni spomin posameznika. Za to pa je 

potrebno nenehno ponavljanje, tako kot pri plavanju, da lahko rečemo, da človek 

avtomatsko reagira agresivno.
21

 Človek, ki v ţivljenju ni reagiral agresivno, tega tudi 

ni zmoţen, vendar pa to še ne pomeni, da agresivnost v njem ne obstaja kot virtualni 

spomin vrste. Če ga bodo v ţivljenju situacije večkrat pripeljale do tega, da bo 

agresiven, potem se bo tega naučil in takrat bo agresivnost prisotna kot njegov osebni 

virtualni spomin, ki bo pogojeval način njegovega delovanja. Z vidika osebnega 

virtualnega spomina ali z vidika zmoţnosti bi lahko trdili, da obstaja večja podobnost 

med pripadniki različnih vrst, kot med pripadniki iste vrste.  

Vendar zaenkrat dovolj o tem, da ne zaidemo preveč stran od naše osrednje niti in se 

raje skupaj z Bergsonom posvetimo vprašanju dejavnikov, ki vplivajo na način 

aktualizacije čistega spomina oziroma na kvaliteto, teţnjo in nagibe ţelje. Zanima 

nas torej, kako se stapljata čisti spomin in čista zaznava.   

3.3.3 Pozornost kot kvaliteta oziroma težnja želje 

Na točki, kjer se zlijeta čisti spomin in čista zaznava, vznikne naša ţelja. Poraja s v 

procesu, ko se čisti spomin aktualizira v čisti zaznavi in hkrati v vsej obdajajoči 

materialnosti, s katero se sooča. Način te aktualizacije je odvisen od naravnanosti 

oziroma teţnje delovanja, ki se izraţa skozi pozornost. Pozornost je imanentni 

dejavnik v duševnosti, ki uravnava intenzivnost zaznave. Zavest je namreč sposobna 
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 Tako se konstruirajo tudi naši nezavedni vedenjski vzorci, ki predstavljajo še eno plat našega 

virtualnega spomina.  
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ločiti med intenzivnostjo, ki se spreminja zaradi zunanjega dejavnika, in 

intenzivnostjo, ki izraţa naravnanost, nagibe in teţnje znotraj duševnosti. Notranja 

intenzifikacija zaznave je lahko namerna oziroma mišljenjska ali pa nenamerna 

oziroma motorična. Kot bomo videli v nadaljevanju, ko se bomo podrobneje 

posvetili vsaki izmed njiju, obe vrsti pozornosti implicirata obstoj diagrama oziroma 

matrice, kar nas bo kasneje pri vprašanju vzpostavljanja sestav še posebej zanimalo.  

3.3.3.1 Nenamerna pozornost 

Motorična naravnanost sestoji iz avtomatskih gibov, ki sledijo določeni zaznavi. V 

nasprotju z namerno pozornostjo, ki je usmerjena v preteklost, se ta nanaša na 

takojšnjo prihodnost. Vsebovana je v neizogibnosti dejanja, ki se bo ravnokar 

zgodilo, kot nekaj, kar ţe »visi v zraku« in samo še čaka, da se izrazi. Občutku takoj 

sledi gib kot njegova interpretacija. Vendar pa ta interpretacija ni spontana, ampak 

posluša nek mehanizem oziroma vzorce reakcije, ki se kristalizirajo s ponavljanjem.  

Pa se povrnimo malce nazaj in se spomnimo, kaj smo trdili o čisti zaznavi in 

materialnosti, v katero smo potopljeni z našim telesom. Za razumevanje nenamerne 

pozornosti je pomembno, da imamo neprestano v mislih zaznavo kot enakovreden 

del objektivne stvarnosti in ne kot ločen, izoliran sistem, ki bi predeloval zaznane 

podobe in iz njih ustvarjal gibanja. Zaznava je ţe gibanje, saj naše telo prenaša 

gibanja od objektov, ki nanj vplivajo, do tistih, na katere vpliva samo. Tako je 

sprejemnik in oddajnik, prenašalec, usmerjevalec, pospeševalec ali zaviralec gibanj. 

Zaradi te neločljive povezanosti z obdajajočo materijo bi lahko trdili, da se kvalitete 

ne porajajo nič bolj v zaznavajočem, kot so prisotne v zaznanem. S tem vidikom se 

Bergson postavi onstran splošne gotovosti, ki kvalitete navezuje na subjektivno 

zaznavo, objektivni stvarnosti pa pripiše zgolj to, kar je moţno kvantitativno 

izmeriti.  

Zaznavajoče telo je tako kot podoba umeščeno med ostale materialne podobe, ki se z 

gibanji odzivajo ena na drugo. Vsaka zaznava tako v sebi nosi kal pravkar 

porajajočega se delovanja, ki je vnaprej vsebovano v sami relaciji z ostalimi 

podobami. Tu nas Bergson opozarja na še eno zelo pomembno spoznanje, namreč, da 

optike ne moremo ločiti od delovanja. Naše mesto oziroma pozicija med podobami 
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ţe implicira perspektivo, z vidikom pa na nek način ţe delujemo. »Aktualnost 

zaznave je vsebovana v njeni aktivnosti, v gibanjih, ki jo podaljšujejo in ne v njeni 

večji intenzivnosti […]« (Bergson 1911, 74). S točko pogleda, s tem, na kaj ali koga 

se nanašamo, z vsakim dejstvom, ki ga izpostavimo, oziroma z vsako pozornostjo, z 

vsem tem ţe delujemo. Ne obstaja nevtralna pozicija oziroma »objektivna 

perspektiva«. 

S tega vidika motorične aktivnosti ne moremo več misliti kot nekaj, kar bi obstajalo 

samo po sebi, neodvisno v razmerju do senzorne stimulacije. Gibi ne obstajajo kot 

vnaprej pripravljene forme, s katerimi se odzovemo na določen impulz ali s katerimi 

doseţemo nek cilj. To ni orodje, ki nas bi čakalo v nenehni pripravljenosti, da z njim 

nekaj doseţemo. Vsak gib ima namreč svojo kvaliteto in četudi ga tehnično 

izvedemo na isti način, gre za popolnoma drug gib. To pa zato, ker ga ne moremo 

ločiti od impulza, ki ga povzroči, ta pa se prelevi v občutke ali celo v čustva, ki se 

podaljšajo v gibanje. Tako se na primer gibamo popolnoma drugače, če smo pozorni 

na vid, otip ali zvok. V temi, na primer, bo naše telo popolnoma spremenilo svojo 

motorično naravnanost, predvsem na podlagi strahu, ki nastane z izgubo vidne 

oprijemljive točke. Zaradi izgube vizualne koordinacije se nam pri zaprtih očeh 

znatno zmanjša tudi občutek za ravnoteţje. Kvaliteta giba je tako vraščena z zaznavo 

in z njo povezanimi čustvi in občutki. »Resnica je, da zaznava ni nič bolj v senzornih 

centrih, kot je v motoričnih centrih« (Ibid., 43). Ta senzorno-motorična zaznava 

izraţa nagib, teţnjo oziroma gibalno naravnanost.  

Takoj po rojstvu še ne moremo lokalizirati impresij, saj se moramo čutenja najprej 

izučiti. To lahko storimo s primerjavo zaznanih občutkov ter tako postopoma z 

metodo indukcije koordiniramo eno impresijo z drugo v nek splošnejši sistem. 

Učenje čutenja tako ne pomeni, da občutke prilagodimo stvarem, ampak, da jih 

prilagodimo enega drugemu v skupno harmonijo. S tem vzpostavimo nazaj začetno 

kontinuiranost materije, ki smo jo prekinili in razstavili s teţnjami svojega telesa. Te 

kombinacije impresij se ohranijo v različnih matricah in sestavljajo različne vzorce, 

ki gibajočemu se telesu sluţijo kot mehanizem, ki koordinira izvedbo njegovih 

gibov. Telo kot usmerjevalec tako s pomočjo motoričnih mehanizmov prekine 

sprejeto gibanje in ga usmeri v novo koreografijo. 

To sistematično shranjevanje izkušenj v obliki motoričnih mehanizmov nam 

omogoča, da vedno prav na isti način reagiramo na zunanji draţljaj. Gre za 

ponavljajoče se delovanje, ki je kot hoja, govor ali pisanje, potopljeno v sedanjost in 
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naravnano v takojšnjo prihodnost. Od preteklosti se ohrani zgolj koordinacija gibov, 

ki jih ne razvije v spominski podobi, ampak v ureditvi in sistematizaciji. Njihova 

naloga ni predstavljati, ampak izvesti, zato zahtevajo svoj čas in nenehno 

ponavljanje, če jih ţelimo osvojiti oziroma se jih naučiti. 

Vendar, četudi naloga motoričnih mehanizmov ni upodabljanje, ampak izvajanje, jih 

še zdaleč ne moremo misliti ločeno od spominskih podob, saj prav gibalna ureditev 

in sistematizacija omogočata njihovo selektivno materializacijo. Spominske podobe 

se namreč ne ponavljajo naključno v zavesti, ampak se utelesijo zgolj tiste, ki so 

povezane s sedanjim delovanjem oziroma s trenutno motorično naravnanostjo. »Po 

drugi strani pa prav zato, ker je izginotje prejšnjih podob povzročeno z oviranji 

sedanje drţe, tiste, katerih oblika ustreza tej drţi, naletijo na manj odpora, kot pa 

druge« (Ibid., 114). Podobe, ki so najbolj podobne sedanji zaznavi, si priborijo pot 

čez ovire. Motorični spomin tako spominske podobe drţi nenehno v tenziji, da se ne 

bi preveč sprostile, tako kot v sanjah. Hkrati pa s tem, ko določene spusti skozi, 

modificira materialno vsebino sedanje zaznave, saj iz nje izloči delce, ki imajo 

pomen.  

To je spet najlaţje razumeti na podlagi primera. Recimo, da poslušamo govor. Če 

ţelimo iz poplave zvokov in šumov izločiti besedo, ki ima za nas določen pomen, 

moramo iz spomina priklicati njihove podobe. Spomin lahko oţivimo s zvokom 

besede, ki ga zazna naše uho. Da pa bi lahko izločeno besedo sploh prepoznali, mora 

pred tem obstajati nek mehanizem, ki jo izpostavi kot tako, in to še ni spomin, saj bo 

slednjega priklical šele zvok izločene besede. Če besede ne bi bile ločene in izločene 

z našo nenamerno pozornostjo ţe pred tem, sploh ne bi mogle vzpodbuditi 

spominske podobe. 

Zunanja zaznava v nas povzroči avtomatska notranja gibanja, s katerimi ponovimo 

oziroma posnamemo, kar smo zaznali, in na ta način prekinemo kontinuiteto gibanja 

materije. Gibanja razstavimo, da bi jih lahko ponovno izsledili in sestavili v podoben 

sistem. Z vsako ponovitvijo postopoma ustvarimo motorični diagram. Vendar ta 

motorični diagram izpostavi samo najbolj izrazite poteze, potreben je še spomin, da 

lahko stvar prepoznamo. Če torej ţelimo na zaznavo projicirati podobo, potem jo 

moramo biti zmoţni analizirati in jo rekonstruirati z naporom sinteze. Šele pod tem 

pogojem se lahko simultano aktualizirajo tudi spominske podobe. Tu je nekaj več kot 

zgolj mehanično delovanje in nekaj manj kot zgolj namerni spomin.  
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Tu se, kot je sedaj moče ţe vidno, ţe gibamo na vmesnem področju med motorično 

naravnanostjo in namerno, mišljenjsko pozornostjo. Motorična pozornost je vedno 

usmerjena navzven, k objektom, z namenom, da bi izrisala najbolj izrazite poteze 

zaznanih gibov in vedno je z eno nogo ţe v prihodnosti. Bolj kot pa se pomikamo k 

mišljenjski pozornosti, bolj se odmikamo v same sebe, v sfero čistega spomina, idej 

in virtualne realnosti. 

3.3.3.2 Namerna pozornost  

Pri namerni pozornosti ali intelektualnem naporu, kot ga tudi poimenuje Bergson, se 

namerno umestimo na določen predel spomina. Spomin je vedno prisoten z nami v 

celoti, torej zaobjema vse zavedne ali nezavedne izkušnje, ki smo jih doţiveli tekom 

ţivljenja. Ko se zavestno spominjamo ali ko mislimo, se umestimo na določen predel 

preteklosti oziroma iz vsega doţivetega izberemo določene poudarke. Ti poudarki, ki 

bi jih lahko poimenovali usmerjene optike, so ideje, nastale tekom našega mišljenja. 

Vsaka ideja predstavlja psihološko intenzifikacijo zaznane podobe in hkrati njeno 

anticipacijo. Zaznava je tako vedno obogatena s spominom in s tem dobi svoj pomen 

in vrednost, prav tako pa spomin, ki ga prikličemo, in ideja, ki v vsakem trenutku 

vznikne v zavesti, vplivata na to, kaj in kako bomo zaznali.  

V tem kontekstu nas Bergson opozarja na dve splošni gotovosti, ki se mu zdita 

problematični v spoznavnem kontekstu: linearnost in smer. V prvem primeru je 

kritičen do predpostavke, da je spomin zgolj zbledela zaznava. Mišljenje naj bi se 

tako linearno oddaljevalo od svojega objekta, s tem, ko niza spominske podobe eno 

poleg druge. Tako nanizane podobe ostajajo iste, ne da bi se spremenile, le da so pri 

vsaki ponovni refleksiji vedno bolj oddaljene in zbledele. Sam, nasprotno, spomina 

ne predstavlja linearno, ampak kot krogotoke, ki se širijo v neskončnost. Pri tem ne 

gre za to, da bi se z zaznavo in spominom oddaljevali od objekta, ampak, da 

ustvarjamo različne sisteme. Vsakič, ko pomislimo na nek objekt, ga poveţemo z 

različnimi idejami in ga s tem umestimo v določene sistemske relacije. Tako 

ustvarimo krogotok, kjer se elementi drţijo skupaj v medsebojni tenziji. Pri 

mehanični pozornosti se vsaka nova spominska podoba enostavno doda prejšnji, ne 

da bi s tem povzročila transformacije celotnega sistema. V primeru namerne 
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pozornosti pa gre za takšno solidarnost med mišljenjem in objektom, za tako zaprt 

krog in tako močno tenzijo, da takoj, ko se malo bolj ali manj osredotočimo na neko 

potankost, ali vsakič, ko povečamo ali zmanjšamo pozornost, ustvarimo nov krog in 

popolnoma nov sistem relacij, ki s prvim nima nič skupnega razen zaznanega 

objekta. Proces pozornosti, kjer se spomin umesti v sedanjost, ne ustvari zgolj na 

novo objekta, ampak tudi povsem nove sisteme, s katerimi je povezan. Prav zaradi te 

medsebojne izolacije pomenskih sistemov govorimo o njihovi virtualnosti. 

Druga splošna gotovost, na katero nas opozarja Bergson, pa predpostavlja, da pri 

intelektualnem naporu potujemo od zaznane podobe k spominu, ki naj bi nam 

pomagal, da jo prepoznamo. Ta predpostavka je nesmiselna iz dveh razlogov. Prvič, 

ker nam ne pove, po katerem merilu najdemo povezavo med zaznano podobo in 

idejo, in drugič, ker nam ne razloţi, kako zaznano podobo sploh izločiti izmed 

ostalih podob, če jo šele naknadno razloţimo in razsvetlimo z idejo. Kako bi na 

primer prepoznali besedo, ki jo izgovorimo z različnimi barvami glasu ali pa z 

različno jakostjo. Večina teh variacij bi šla enostavno mimo kot zaznana, vendar ne 

spoznana. Zaznana podoba nima nikoli jasno definirane forme. Ista beseda, ki jo 

izgovorimo z različnimi barvami glasu, nam poda različne zvočne podobe. Ker 

spomin posname zgolj materialnost zvokov, bi moralo tako za eno besedo obstajati 

na tisoče različnih podob. Po tej predpostavki bi moral spomin ustvariti nekakšen 

genus besede oziroma sistemsko ogrodje, s katerim bi bil zmoţen iz mnoţice 

različnih zvočnih podob izločiti to, kar imajo skupnega in kar jih konstruira v 

posamezno besedo. To bi lahko storil le aktivni spomin.  

Ker pa je spomin pasiven, potrebuje za svojo aktualizacijo motoričnega zaveznika, 

diagram, ki kaţe našemu mišljenju pot k podobi, ki jo bo podvojil z idejo. Tako ne 

potujemo od zaznave k ideji, ampak ravno obratno, od ideje k zaznavi. »Dejstvo je, 

da je spomin tisti, ki nam omogoča, da vidimo in slišimo, saj je zaznava sama 

nezmoţna priklicati spomin, ki ji je podoben, kajti, da bi to storila, bi morala ţe 

zaobjeti formo in biti ţe izpopolnjena; vendar postane popolna in zavzame 

razlikovalno obliko šele skozi sam spomin, ki spolzi vanjo in jo oskrbi z večino svoje 

vsebine. Če je to tako, potem je prvotno pomen tisti, ki nas vodi do rekonstrukcije 

form in zvokov« (Bergson 1975, 207). Če na primer interpretiramo, je naša 

pozornost na dejstva, ki jih izpostavimo, popolnoma odvisna od pomena, ki se pred 

njimi konstruira kot ideja v našem mišljenju.   



 149 

Tako smo z vidika spoznave soočeni z dvema različnima teorijama. Ena trdi, da 

pasivno sprejemamo vtise in jih povezujemo s spominskimi podobami oziroma z 

idejami. Druga pa nam zagotavlja, da z gibanjem toka mišljenja nekako sledimo toku 

zaznave. Do teh različnih zaključkov dospeta na podlagi različnih predpostavk, saj 

prva misli kot ločene stvari to, kar druga misli zgolj kot različne faze nekega procesa. 

Bergson, ki se seveda nagiba k drugi teoriji, je mnenja, da zaznave, spominske 

podobe in ideje ne obstajajo same zase, saj nikoli ne moremo jasno razločiti, kje se 

začne ena in kje konča druga. V kolikor jih mislimo kot zaključene, samozadostne 

celote, pomeni, da človeško duševnost reprezentiramo kot prostor in vidimo 

arhitekturo stvari namesto gibanj. Ideje se kot virtualne sheme iz globin spomina 

razvijejo v spominske podobe, ki so se vedno bolj sposobne umestiti v motorični 

diagram. Bolj ko se te spominske podobe formirajo v vedno bolj konkretne (stvarne), 

dovršene in zavestne reprezentacije, tem bolj se zlijejo z zaznavo, ki jih privlači, ali 

od katere prevzamejo obris. Zato veliko laţje razumemo govor drugega, če je naše 

»gibanje mišljenja« podobno njegovemu. Tako mu najprej sledimo s tem gibanjem, 

iz katerega se počasi izkristalizirajo verbalne podobe. Nikoli pa ga ne bomo 

razumeli, če bomo začeli z verbalnimi podobami samimi in jih poskušali konstruirati 

v lasten tok misli, zato, ker je med njimi prepad, ki je ne more zaobjeti nobena 

reprezentacija. »Saj podobe ne morejo biti nič drugega kot stvari, mišljenje pa je 

gibanje« (Bergson 1911, 159).  

V moţganih tako ne bomo našli shranjenih izoblikovanih in zaključenih spominskih 

podob, niti zbledelih sledi zaznave (ki bi jih je najedel zob časa), saj moţgani niso 

skladišče, ampak ţivi in gibajoči se organi zaznave. So koordinatorji in navigatorji 

pozornosti, ki se vzpodbudi preko dveh zaznavnih centrov iz zunanje in notranje 

smeri. Od zunaj preko zunanjih objektov in senzorno-motoričnih mehanizmov ter od 

znotraj preko porazdeljevanja virtualnih idej. Center zunanje zaznave je kot ogromna 

klaviatura, ki omogoča, da zunanjost na njeno omejeno število tipk naenkrat zaigra 

svojo harmonijo tisočerih not. Enako funkcijo ima center podob, le da na njegovo 

klaviaturo igrajo ideje. Pri pozornosti sta tako udeleţena dva simetrična centra, 

notranji in zunanji. 

Spomin ne nastane z regresijo iz sedanjosti v preteklost, ampak iz preteklosti v 

sedanjost. »Resnica je, da naše sedanjosti ne smemo definirati kot nečesa, kar je bolj 

intenzivno: je to, kar deluje na nas, in kar nas naredi za delujoče, je senzorna in 

motorična – naša sedanjost je predvsem stanje našega telesa. Naša preteklost je, 
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nasprotno, to, kar ne deluje več, ampak kar bi lahko delovalo in bo delovalo, ko se bo 

vstavilo v sedanje občutke, od katerih si bo izposodilo vitalnost« (Ibid., 320). 

Šele skupaj, v momentu zlitja čistega spomina in čiste zaznave, lahko govorimo o 

pozornosti oziroma o zaznavi, ki je zmoţna razlikovati, prepoznavati in vrednotiti. 

Sama po sebi bi bila čista zaznava samo pasivno zaporedje občutkov, ki jih spremlja 

mehanična reakcija, spominska podoba pa bi obstajala v svojem virtualnem svetu, 

popolnoma brez moči učinkovanja. »Ta virtualni spomin je lahko aktualen samo s 

pomočjo zaznave, ki ga privlači. Ker je sam brez moči, svoje ţivljenje in moč črpa v 

sedanjih občutkih, v katerih je materializiran« (Ibid., 163).  

Pomembno je, da se zavedamo, da se vsaka ideja aktualizira v z vsem svojim 

planom, saj bi drugače izgubila vso svojo individualnost. Vsak plan namreč 

predstavlja enega izmed spominskih krogotokov, ki ga konstruirajo določene, 

neponovljive
22

 sistemske relacije med idejami in objektom, pri čemer se sama ideja 

modificira glede na specifično relacijo oziroma se konstruira iz relacije same. Ta 

celoten plan nenehno pritiska na senzorno-motorični mehanizem takojšnje zaznave s 

svojo neizmerno teţnjo po aktualizaciji. Napor spreminjanja celotnega plana oziroma 

mentalnega diagrama v spominsko podobo, ki se potem podaljša v gibanje in 

delovanje, imenujemo intelektualni ali ustvarjalni proces.  

Večinoma začnemo z najbolj nerazločno shemo celote, ki jo počasi prelevimo v 

posamezne, razločujoče elemente. Kot pisatelji, skladatelji, glasbeniki, pesniki ali 

plesalci imamo najprej v glavi nekaj enostavnega, abstraktnega, neotipljivega in 

netelesnega, kar potem postopoma materializiramo tekom ustvarjalnega ali 

intelektualnega procesa. Shema ni nikoli ista, saj se z vsakim korakom znova 

modificira in prilagaja podobi,
23

 za katero si prizadeva, da jo izpopolni. Včasih v 

končni podobi ne ostane prav nič začetne sheme. Podobe, ki jo velikokrat izraţajo na 

svojstven način, reagirajo na idejo, ki naj bi jo morale izraziti. Celoten ustvarjalni 

                                                 
22

 Bergson namreč predpostavlja, da lahko identično ponavljamo zgolj kot delujoči v aktualni 

realnosti, s tem, ko konstruiramo motorične mehanizme. V virtualnem spominu pa ni nič identično 

ponovljivega. Vsakič, ko se ponovno spomnimo na nekaj, ustvarimo novo spominsko podobo, ki 

obstaja kot edinstveni dogodek s svojo individualnostjo, z lastnim časom in okoliščinami, v katere je 

umeščena. Tudi takrat, ko se »na pamet« učimo neko besedilo, ne gre za ponavljanje spominskih 

podob, ampak za ponovljivo dejanje vedno večje pozornosti na nečem, kar je z vsakim ponovnim 

priklicem iz uporabnih razlogov vedno manj osebno in vedno bolj podobno abstraktni vednosti. Ob 

vsem povedanem se nam mogoče ne bo zdel tako paradoksalen stavek, da je preteklost neponovljiva, 

sedanjost pa je ponovljiva. 
23

 Podoba je kot del materialnega sveta lahko zgolj občutek in kot taka lahko predstavlja končni 

produkt oziroma končno materializacijo ustvarjalnega procesa, kar lahko zapazimo predvsem pri 

nekaterih umetniških praksah. Podobno je podoba lahko dogodek, predvsem pri umetniških 

performansih. 
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proces je tako nepredvidljiv, in ta nepredvidljivost je vsebovana prav v »[…] 

gibanju, s katerim se podoba obrne proti shemi, da jo modificira in transformira« 

(Bergson 1975, 213).  

Pri vsem tem pa sploh ni nujno, da shema določuje podobo. Po Bergsonu obstajata 

namreč dve vrsti ustvarjalnega procesa – refleksivna in intuicijska. Prva gre iz 

splošnega k posameznemu, druga pa iz posameznih fragmentov ustvari sistem in 

celoto. Tudi v slednjem primeru izhajamo iz sheme, le da je ta povsem nerazločna, 

kot tančica, ki jo vsakič znova preoblikujejo podobe, katerih se dotika. Za primer 

lahko vzamemo umetniški proces, kjer se ustvarjalci odločijo, da ne bodo imeli 

vnaprej zastavljenega koncepta ali ideje za predstavo. To pomeni, da se bo oblikoval 

sproti, med potekom samega kreativnega procesa. Vendar kljub temu izhajajo iz neke 

sheme, vsaj iz te, da se dobijo na določenem prostoru in ob določenem času prav 

izbrani ljudje, ki skupaj delujejo z namenom, da bodo rezultate skupnega delovanja v 

nekem trenutku predstavili javnosti. Torej tudi tu obstaja neke vrste shema, vendar 

popolnoma odprta in nerazločna. Razlika je torej v tem, ali poskušamo podobe 

vstaviti v ţe natančno izdelano shemo ali pa ţelimo upogljivo shemo postopoma 

prilagoditi podobam. 

Ves ta proces recipročnega prilagajanja materije in forme in vso to ustvarjalno igro 

podobe in sheme spremlja določen napor. Bolj okorela je ena ali druga stran, tem 

večji je upor in večji je občutek napora ali dela, ki ga opravimo. Vsak napor namreč 

sestoji iz premagovanja uporov. Vsakič, ko shema ustvari nove relacije med 

elementi, se stare prerazporeditve upirajo novim, zlasti tiste, ki so na nivoju 

motoričnih mehanizmov, ki so bolj ali manj identično ponovljivi. Dokler s 

ponavljanjem in učenjem ne ustvarimo tudi novih mehanskih diagramov oziroma 

dokler postopoma ne spremenimo vsakdanjih avtomatizmov, bomo soočeni s 

teţavnimi psihičnimi ali fizičnimi upori, če bomo ţeleli vstaviti novo mentalno 

strukturo v ţe obstoječe navade. Kot v primeru, ko se učimo plesati in pri tem na 

začetku doţivljamo, kako se stare motorične navade na vso silo upirajo novim 

plesnim korakom. Tako je tudi popolnoma brez pomena, če ţelimo nekaj radikalno 

spremeniti v osebnem ţivljenju in v ta namen zamenjamo prostor ali pa ljudi, s 

katerimi se srečujemo, hkrati pa ne spremenimo najbolj osnovnih vedenjskih 

vzorcev, s katerimi avtomatsko in na isti način reagiramo na nove situacije. Enako je 

tudi na kolektivnem nivoju, predvsem takrat, ko govorimo o revolucijah. Dokler ne 

bomo znali idej postopoma implementirati v nove načine bivanja, tako, da počasi 
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spreminjamo aktualne avtomatizme in medsebojne (sistematizirane, strukturirane ali 

segregirane) relacije, ki smo jih navajeni ponavljati, bomo nenehno spreminjali zgolj 

igralce, igra pa bo ostala ista.   

Shema je tako dinamičen proces, ki lahko tekom svoje materializacije povzroča 

popolne upore zastarelih struktur in mehanizmov, ter tako onemogoča spremembo, 

hkrati pa je proces, brez katerega se sprememba sploh ne bi mogla zgoditi. 

Predstavlja način postajanja, v kolikor dinamizira to, kar nam podoba podaja 

statično, kot ţe narejeno. Je kot plesna koreografija, ki spravi v gibanje ţe 

izoblikovane dele telesa. Podoba s svojim stabilnim obrisom predstavlja nekaj, kar je 

bilo, kar je ţe zaključeno. Če bi se ukvarjali zgolj s podobami, potem bi jih po 

podobnosti ali po nekem drugem vraščenem mehanizmu nizali eno poleg druge. 

Shema pa upogne preteklost preko sedanjosti, tako, da jo uporabi in spremeni. Poraja 

se v samem procesu priklica podobe in izgine takoj, ko se ta utelesi. 

Tako je shema dejansko prisotna v vsakem trenutku našega delovanja in ne samo 

takrat, ko smo sredi umetniškega ali intelektualnega procesa. Lahko je na primer 

vsebovana ţe v sami ideji kako prečkati prostor, vključno z vsemi koordinatami in 

upoštevajoč vse prepreke, ki se pojavljajo na poti. Med gibanjem jo postopoma 

materializiramo, tako, da jo sproti prilagajamo vmesnim porajajočim se podobam (na 

poti na primer srečamo stol, ki ga moramo zaobiti, torej se bo shema počasi 

spreminjala). Včasih se več podob ţeli naenkrat umestiti v shemo (prostor prečka 

druga oseba, ki nas ogovori, zasliši se nepričakovan hrup) ali pa se podobe upirajo 

shemi (v prostoru je ogromno preprek), zato je zelo pomembno, da je shema 

prilagodljiva in elastična, če ne ţelimo, da pride do nasilja iz ene ali druge smeri.  

Poleg tega je shema lahko tudi dogodek (peformans na ulici), predmet (miza, kruh, 

avto) ali storitev. Lahko je individualna ali kolektivna, v obliki kode medsebojnega 

sporazumevanja, kot so telesne ali besedne govorice. Lahko je trenutna, kot je 

večerna zabava med prijatelji, ali trajna, zaledenela v institucijah, zakonih in stabilno 

formiranih odnosi med ljudmi, kot je na primer drţava.
24

  

Pomembno se je zavedati, da shema ni nekaj, kar bi obstajalo zunaj nas in kar bi 

morali šele doseči, ampak je vedno ţe vsebovana v samem procesu, v kolikor jo 

                                                 
24

 Drţava mora vedno znova uporabljati represijo, saj je njena shema popolnoma okorela in 

neprilagodljiva, ter zato sproţa nenehne upore. Zanjo je značilno, da ţe implicitno teţi k ohranjanju 

lastne strukture in ne k njeni dinamični implementaciji. To pomeni, da vztraja v svoji formi ne 

ozirajoč se na dinamično spreminjanje procesov, s katerimi se sooča. Z diferencialno pogojenostjo, ki 

omogoča takšno teţnjo, se bomo podrobneje ukvarjali v enem izmed kasnejših poglavij. 
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implicira samo delovanje. Po njej se vedno vprašamo »Kaj delaš?« in ne »Kaj želiš 

doseči?«, saj je to, kar ţelimo doseči, vedno ţe prisotno v vsaki točki nekega procesa 

in se z njim tudi spreminja. Prisotno je preko pozornosti, izraţeni v shemi, ki določa 

tendenco in kvaliteto ţelje. 

Včasih nekaj delamo zgolj zato, da bomo nekaj dokončali, torej imamo pred seboj 

končni produkt, stabilno stanje oziroma vsaj trenutni cilj. Vendar nikoli ne bi mogli 

potovati proti cilju, če ta ne bi vsebovan ţe v samem delovanju. In to, kar imenujemo 

končni cilj ali produkt, je dejansko zgolj trenutni rez nekega procesa. Vrata na primer 

odpiramo, da bi bila odprta, z namenom doseganja končnega stanja. Vendar je to 

končno stanje skozi pozornost prisotno v vsakem koraku od samega začetka in od 

prvega trenutka vpliva na tendenco giba oziroma na kvaliteto ţelje. Tendenca naše 

ţelje se tako izraţa v pozornosti, v tem, čemur v vsakem trenutku dajemo prioriteto, 

pomen in vrednost. Shema ali matrica ni cilj, ampak to, kar usmerja našo pozornost
25

 

in kar daje teţnjo naši ţelji. Je nekaj, s čimer začnemo in kar nas spremlja vse do 

materializacije, potem pa izgine. Nikoli je ne doseţemo, je pa zato vedno prisotna v 

samem procesu.  

Ta vidik ima tudi etični pomen. Ker cilja ne moremo ločiti od delovanja, tako ne 

moremo trditi, da je za »dober« cilj upravičeno uporabiti katera koli sredstva, niti ne 

moremo trditi nasprotno, da, v kolikor je smoter vsebovan v sami poti, sploh ni 

pomembno, kam greš (v smislu »anything goes«), ker bi v tem primeru zanikali 

obstoj sheme, tendence in pozornosti. To bi lahko govorili zgolj v primeru popolnega 

avtomatizma. Ne obstaja samo delovanje po eni strani in neka stvar A, ki jo ţelim 

doseči, niti ne obstaja popolnoma nepristransko delovanje, ampak obstaja delovanje s 

tendenco oziroma shemo A, pri čemer se A iz trenutka v trenutek spreminja, prav 

zato, ker je vsebovan v delovanju kot njegova kvaliteta.  

Z etičnega vidika se smoter iz namena ali cilja preusmeri na sam način delovanja, kar 

pomeni, da shema izgubi svoj pomen z vidika, kakršna je sama na sebi, in ga hkrati 

pridobi z vidika načina njenega udejanjanja. Tako ni pomembno, ali je shema miza, 

roman ali ureditev medsebojnih odnosov v skupnosti, ampak kako jo bomo 

                                                 
25

 Bergson pozornost imenuje »monoideizem« (Ibid., 224), kar pomeni, da se različni elementi 

medsebojno organizirajo v edinstveno shemo. Vendar pa ta enotnost monoideizma, h kateremu teţi 

mišljenje, ni abstraktna enotnost v smislu poenotenja, ampak enotnost v smislu usmerjavalne ideje. 

Gre za skupno, dolgoročno teţnjo urejene sestave delcev, kot jo ponazarjajo atraktorji v teoriji kaosa. 

Zdruţevanje na podlagi skupne teţnje, ki se spreminja skladno z nenehno spreminjajočimi se 

zmoţnostmi (torej zdruţevanje na osnovi tega, kar ţe je), je nekaj povsem drugega kot zdruţevanje na 

podlagi skupnih interesov ali skupnih ciljev (torej zdruţevanje na osnovi tega, kar naj bi bilo oziroma 

na osnovi neke forme).  
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aktualizirali, kakšen gibljiv proces smo zmoţni ustvariti med idejo in njenim 

udejanjanjem. Ves čas se lahko sprašujemo, kako mehka, elastična in gibljiva je naša 

shema in kako smo jo pripravljeni prilagajati podobam.
26

  

Vsekakor smo lahko gotovi, da je razlog za nasilje, tlačenje in upore vsebovan v 

pretirani polarizaciji sheme in podobe, oziroma v pretiranem ločevanju ideje in 

njenega udejanjanja. Nobena shema ne obstaja sama zase kot neodvisna entiteta, ki 

bi samozadostno plavala v neki virtualni dimenziji človeške duševnosti in se 

povezovala z zaznano podobo po nekakšnem misterioznem ključu spontane 

privlačnosti. Bergson očita, da se idejam pripisuje preveč spekulativno, abstraktno 

teoretično vlogo ter problematizira vidik, ki jih misli kot ţe izdelane stvari. Vsaka 

ideja, shema in vsak mentalni diagram je namreč neločljivo povezan z aktivnostjo 

naše ţelje in v kolikor ga mislimo kot ločeno, je to ţe učinek te aktivnosti. Shema je 

namreč to, kar »[…] se najbolj blizu pribliţa čistemu in enostavnemu opisu dejstva 

in je najmanj podobno teoriji« (Ibid., 223). 

Namerna pozornost intelektualnega napora tako iz razlogov praktične naravnanosti 

delovanja nenehno prekinja in razločuje kontinuiteto realnega. Mentalni diagram se 

začne porajati prvotno v procesu izločevanja tega, kar je v osnovi različno, vendar 

neločljivo povezano in zlito z vsem, kar biva. Ker smo razgradili osnovno sintezo, se 

čutimo zavezani, da med izločenimi deli vzpostavimo novo vez. »Ţivo enotnost, ki je 

bila eno z notranjo kontinuiteto, nadomestimo z umetno enotnostjo praznega 

diagrama, ki je tako brez ţivljenja kot njegovi deli, ki jih drţi skupaj« (Bergson 

1911, 239). Ta sekundarni nivo diferenciacije, kjer se arhitekturno povezujejo 

izločeni, samo na sebi obstoječi gradniki, ustvarja dimenzijo prostora. 

Prostor opredeljuje njegova zmoţnost diferenciacije, ki izločuje delce iz 

neprekinjenih procesov postajanja in jih identično ponavlja. Nadvse je pomembno, 

da ga ne zamenjujemo z ekstenzivnostjo ali razseţnostjo materije. Razseţnost 

materije je dejanska, prostor pa je virtualna shema oziroma mentalni diagram, ki ga 

poveznemo čez raztezajočo se materijo z namenom, da jo laţje nadzorujemo in 

obvladujemo. Razliko med njima zelo nazorno razloţi Deleuze z naslednjim 

stavkom: »V tem smislu ni materija ali razseţnost tista, ki je v prostoru, ampak ravno 

                                                 
26

 V naslednjih poglavjih bomo spoznali, kako se anarhistična teţnja problema dotika prav na tej 

točki, v smislu da ne preizprašuje same sheme, ampak način njene implementacije. Gre spet za to, ali 

se nenehno spreminjajoče se človeške fragmente poskuša na silo umestiti v nespremenljivo, okorno, 

rigidno matrico, ali se diagram in matrico sproti prilagaja posameznim fragmentom, iz katerih vsakič 

znova vznika stabilna urejenost, ki jih povezuje v sestavo.  
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obratno« (Deleuze 2004a, 89). Materija, kot pojasnjuje naprej, se nikoli ne razteza v 

tej meri, da bi postala čisti prostor. Vedno v njej obstaja minimum kontrakcije, ki je 

udeleţena in s pomočjo katere je udeleţena v trajanju. Pri tej kontrakciji sodeluje 

tudi naša pozornost, ki jo opredeli kot proces tenzije, ko iz eks-tenzije napravimo in-

tenzivnost in s tem trajanje. »Prav zato je ekstenzivnost vedno v našem trajanju in 

trajanje vedno v materiji« (Ibid., 90). 

Sedaj lahko veliko laţje razumemo začetne teze tega poglavja, kjer smo pozornost 

opredelili kot intenzifikacijo ali kvalifikacijo zaznave, pri čemer kvaliteta ne pripada 

nič manj zaznanemu kot zaznavajočemu. Naša zaznava je po eni strani preţeta z 

materijo, po drugi strani pa lahko obstaja kot »naša« oziroma kot subjektivna zgolj 

tako, da jo s svojo pozornostjo skrči v lastne trenutke trajanja in jo tako usmerja po 

lastnih teţnjah delovanja. »Pri inteligenci moramo ločiti med formo in pomenom: 

svojo formo ima v materiji, svojo formo najde z materijo, to pomeni, v najbolj 

razteznem, vendar ima in najde svoj smisel v najbolj skrčenem, s čimer obvladuje in 

uporablja materijo […] inteligenca je skrčena v materiji istočasno, ko se materija 

razteza v trajanju« (Ibid., 91).  

Inteligenca z namenom obvladovanja in nadzorovanja, pa tudi iz teţnje po 

ustvarjanju in spreminjanju, čez materijo povezne shemo, katere elementi so ločeni 

in postavljeni eden poleg drugega. Tako iz razseţnosti ustvari prostor in iz trajanja 

linearni čas. Bergson ta mentalni diagram prostorske reprezentacije razume kot 

problemsko polje, ki ga je treba pojasniti in ne kot nekaj, kar bi samo pojasnjevalo.  

Zato se z njim posredno ali neposredno ukvarja v večini svojih filozofskih spisov. Pri 

tem ne problematizira same prostorske reprezentacije, saj jo nujno potrebujemo, če 

ţelimo (pre)ţiveti oziroma, če ţelimo ustvarjati, ampak njeno totalizacijo. Kajti njena 

totalizacija onemogoča, da bi se karkoli diferenciralo neodvisno od nje. Razlog za to 

lahko najdemo v naši prekomerni identifikaciji s tem, kar naj nam bi sluţilo zgolj kot 

orodje. Posledično je orodje prostorske reprezentacije začelo utemeljevati oziroma 

pogojevati našo zaznavo, rekognicijo, spoznavo, občutke, čustva, ţelje in delovanja. 

Na ta način prostorska matrica ne sluţi zgolj kot merilo, s katerim razločujemo, 

ampak je postala pogoj vsake zmoţnosti ustvarjanja razlik. Da bi laţje razumeli 

vzroke in dejavnike, ki so povzročili tovrstno totalizacijo, se ji bomo podrobneje 

posvetili v naslednjem poglavju. 
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3.3.4 Prostorska matrica 

Bergsonova filozofija temelji na izkušnji trajanja. To trajanje lahko naša zavest 

doţivlja ali spoznava na dva različna načina, s pomočjo inteligence ali z intuicijo. 

Sprva sta se obe komplementarnosti vzajemno dopolnjevali, skozi evolucijo pa sta se 

vedno bolj oddaljevali, vsaka v svojo smer. Inteligenco namreč nenehno vleče nazaj, 

v kolikor ţeli naprej, saj mora zamrzniti trenutke v gibljivem toku trajanja in te 

izluščene forme uporabiti kot orodja, ki ji omogočajo napredovanje. Intuicija pa se 

popolnoma ujema s trajanjem, vendar se mora v ta namen odtrgati od tistega, kar je 

ţe narejeno, in se povezati s tistim, kar je vedno v procesu svojega postajanja. Njena 

zmoţnost spoznanja se zlije v eno z delovanjem. 

Intuicija tako zaobjema imanenco podob, inteligenca pa razmerja med njimi. Prva 

gre v globino, vendar je zato omejena na posamezno izkušnjo, druga pa omogoča 

širši uvid, vendar pa je omejena na prazno formo oziroma na skelet. Materijo mora 

najprej razčleniti na neodvisne dele, ki jih potem poveţe v sistem in jih ponovno 

projicira vanjo. Tako ustvari »[…] mreţo, katere zanke se lahko preoblikujejo v 

katero koli obliko in postanejo tako majhne, kot ţelimo: ta zamišljena osnova, ta v 

celoti idealen diagram arbitrarne in neskončne deljivosti, je homogen prostor« 

(Bergson 1911, 278). Njegove forme nam sluţijo kot umetna orodja, s katerimi lahko 

obvladujemo materijo. Bistvena funkcija inteligence je namreč ta, da se znajde v 

nepredvidljivih okoliščinah, kar pomeni, da je zmoţna kakor koli spremeniti stvar, ki 

ji sluţi kot instrument za delovanje. 

Povezavo med trajanjem in njegovo prostorsko reprezentacijo je moţno misliti zgolj 

abstraktno, pri čemer tako razumljen čas predstavlja zgolj dodatno dimenzijo 

prostora. Z vidika doţivljanja pa med njima sploh ni povezave, ker gre za dve 

popolnoma različni realnosti. Prostorska matrica implicira nekaj, česar nikoli ne 

bomo našli v trajanju – stabilno referenčno točko ali referenčni sistem. Prostor 

implicira vpetost. V Newtonovi fiziki na primer obstaja absolutno privilegiran 

referenčni sistem, absolutno mirovanje in absolutno gibanje. V teoriji relativnosti pa 

sicer lahko uporabimo kateri koli sistem ali optiko, saj nobeden izmed njih ni 

privilegiran, vendar pa smo kljub temu nismo ušli matematični reprezentaciji in 

posledični absolutizaciji odnosov (enota ali koordinatni sistem).  
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Medij prostora je namreč medij števila. Število je zbirka enot ali mnoţica delcev, ki 

jih lahko mislimo ločeno. Če ţelimo ustvariti enoto, moramo najprej vse, kar se 

kvalitativno razlikuje, poenotiti vsaj z enega vidika, da lahko naredimo stvar 

primerljivo. Bergson ta postopek razloţi na primeru ovc (Bergson 2001, 76–77). Če 

jih ţelimo prešteti, moramo najprej ustvariti enoto ovce. Vendar je enota moţna le v 

primeru, da predpostavimo nekaj, kar imajo skupnega. Da bi ustvarili enoto ovce, 

moramo zapostaviti vse njihove individualne razlike in upoštevati zgolj to, kar imajo 

skupnega. Vendar, če upoštevamo zgolj njihovo ovčjost, potem nimamo opravka z 

več kot eno ovco. Torej moramo upoštevati tudi to, po čemer se razlikujejo. Ovce 

morejo biti enake in hkrati različne, saj bi se drugače zlile v eno. Nujno jih moramo 

postaviti v prostor – omejiti in postaviti eno poleg druge. Tako nastanejo posamezne 

ovce kot abstraktne enote. Te lahko tvorijo vsoto zgolj pod pogojem, da vsako izmed 

njih fiksiramo kot točko v prostoru, saj je drugače ne bi mogli dodati tisti, ki ji je 

predhodna. Štetje je dodajanje, prav zato pa moramo nujno zamrzniti to, kar je 

prejšnje in čemur dodajamo. Ko štejemo, ponavljamo enoto, in zato se zdi, kot da bi 

ustvarili število iz trajanja. Vendar je to samo dozdevno, saj ko sedanjemu trenutku 

dodamo predhodnega, nimamo opravka s tem trenutkom, saj je izginil za večno, 

ampak s trajnimi sledovi, ki jih je pustil v prostoru, medtem ko ga je prečkal mimo.  

Za štetje tako potrebujemo medij prostora, saj lahko štejemo zgolj enote, ki ne 

minevajo v času, ampak so predhodne kot kocke, nanizane ena poleg druge. Števil 

kot enot tako ne nizamo eno za drugim, kot smo navajeni, ko preštevamo naglas, 

ampak jih zaobjamemo vse naenkrat in tako poenotene postavimo v sosledje. S tem 

ustvarimo homogeno merilo, merski sistem, ki nam omogoča, da različne kvalitete, 

ki trajajo in minevajo, medsebojno kvantitativno primerjamo. Pod pogojem, da vse 

zvedemo na isto in vse zaobjamemo naenkrat, lahko začnemo misliti razliko, 

primerjati in govoriti o večji ali manjši intenzivnosti. Tako z optiko kvantitativne 

homogenosti mislimo to, kar je kvalitativno heterogeno. Prostor je princip 

ustvarjanja razlike, ki obstaja neodvisno od kvalitete tega, kar razločuje.  

Z vidika ustvarjanja razlik tako obstajata dva različna nivoja realnosti: heterogena 

aktualna realnost trajanja, ki obstaja neodvisno od naše zaznave in jo lahko 

spoznamo zgolj z intuicijo, in homogena virtualna realnost prostora, ki jo ustvarja 

naša inteligenca. Gre za razliko v naravi med tem, ali materijo spoznavamo sočasno 

in smo posledično zmoţni misliti zgolj razlike v stopnji oziroma kvantiteti, ali pa jo 

spoznavamo zaporedno in doţivljamo spreminjajoče se, minljive in medsebojno 
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preţemajoče se kvalitete. Obstaja realen prostor brez trajanja, v katerem se pojavi 

pojavljajo in izginjajo simultano. In obstaja realno trajanje heterogenih trenutkov, ki 

prodirajo eden v drugega.  

Pomembno je tudi, da trajanja ne zamenjujemo za merljiv čas, saj slednji predstavlja 

prostorsko reprezentacijo trajanja oziroma zgolj dodatno dimenzijo prostora. To 

pomeni, da minljive trenutke zaobjamemo sočasno z edinstveno predstavo 

homogenega medija, kot sicer ločene, ampak soobstoječe trenutke. Tako si na primer 

predstavljamo eno uro kot šestdeset sočasnih točk na liniji in ne kot šestdeset 

trenutkov, ki si sledijo tako, da se eden pojavi šele, v kolikor drugi izgine. Po drugi 

strani si moramo, če si ţelimo trenutke predstavljati enega poleg drugega, vsakega 

izmed njih misliti kot izključenega od drugih, saj prostor ne pušča njihovih sledi in 

tako spet ostanemo v večni sedanjosti. Če pa, nasprotno, ohranimo sledi prejšnjih 

trenutkov v podobi sedanjega, če jih ne zaznavamo enega poleg drugega, ampak 

enega v drugem, takrat ne zaznavamo nečesa, kar je večno v sedanjosti, ampak nekaj, 

kar je minilo, kar je bilo. V tem primeru doţivljamo trajanje in spoznavamo trajanje. 

To je po Bergsonu definicija ţivljenja. 

Pri trajanju torej pa ne gre za simultanost, ampak za zaporedje kvalitativnih 

sprememb, ki se stapljajo ena v drugo. Vsakič namreč, ko se zavemo, je to, česar se 

zavemo, ţe nekaj, kar je bilo in kar se je ravnokar izteklo. In z vsakim ponovnim 

trenutkom zavedanju dodamo novo perspektivo na minljivo. Gre za nekaj, kar more 

nujno miniti ali postati, kar mora nujno ustvariti razliko v sebi in se zliti z nečim 

drugim, da lahko traja. O trajanju tako govorimo takrat, ko opustimo ločevanje 

različnih izkustev in stanj zavesti kot svari na sebi, saj se ta stapljajo skupaj in 

vzajemno preţemajo na način, da je v vsakem izmed njih izraţena celota njihovih 

prepletov. Kot v glasbeni simfoniji, kjer ima vsak zvok sam zase popolnoma drugo 

kvaliteto kot v relaciji z ostalim in v odnosu s celotno melodijo. Podobno je tudi pri 

plesu, kjer je v vsakem posameznem gibu izraţena kvaliteta celotne koreografije, 

prepletena z občutki, ki jih doţivljamo v tistem trenutku. Prostor s svojo 

sposobnostjo neskončne deljivosti in razločevanja ustvari razliko med enim in 

drugim, vendar zgolj zato, da lahko potem v večji ali manjši meri ponavlja isto.
27

 

Trajanje pa je nenehno spreminjanje, v katerem eno postaja drugo samo sebi, brez, 

da bi se ločilo od samega sebe.  

                                                 
27

 To, kar je izločeno in potem spet sestavljeno skupaj v naših predstavah, se lahko ponovi kot forma, 

shema, vzorec, struktura ali kot pogoj diferenciacije. 
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S tega vidika obstajata tudi dva različna načina razumevanja gibanja. Prvi se nanaša 

na prostor, ki ga prečkamo in na sinteze pozicij, ki jih zavzame gibajoče se telo, 

drugi pa na samo gibanje, s katerim prečkamo prostor. Ko torej govorimo o gibanju, 

imamo lahko v mislih bodisi posamezne pozicije, nanizane ena poleg druge, bodisi 

samo dejanje giba. Zavedati se moramo, da sta to spet dve povsem različni realnosti, 

ki sploh ne sovpadata. Gibanja namreč ne moremo razdeliti na posamezne pozicije 

oziroma postanke, saj prostor ali objekt lahko delimo, samega dejanja pa ne. To, kar 

je deljivo, je zgolj naša prostorska reprezentacija gibanja. Za primer lahko navedemo 

premik roke od točke A do točke B. Če gib doţivljamo od znotraj, je to preprosto 

nedeljivo dejanje, če ga opisujemo od zunaj, pa gib opisuje pot krivulje od A do B. 

»Če bi videli le poloţaje, bi bil to mehanicizem. Finalizem bi se ukvarjal z njihovo 

razvrstitvijo. Toda oba, mehanicizem in finalizem, bi zgrešila samo gibanje, gibanje 

pa je stvarnost. V nekem smislu je gibanje več kot poloţaji in njihova razvrstitev 

[…]« (Bergson 1983, 85).  

Ni torej problem v enem ali drugem vidiku, ampak v tem, da podatke, s katerimi si 

predstavljamo gibanje, zamenjujemo z gibanjem samim. Lahko reprezentiramo 

določene trenutke trajanja, pozicijo telesa v prostoru ali razdalje med njimi, ne 

moremo pa trajanja in gibanja samega. »Po eni strani pripišemo gibanju deljivost 

prostora, ki ga prečka, in s tem pozabimo, da je moţno razdeliti objekt, ne pa 

delovanja: in po drugi strani smo navajeni, da to samo delovanje projiciramo v 

prostor in ga pripišemo celotni liniji, ki jo prečka gibajoče se telo, in ga tako, z 

drugimi besedami, učvrstimo […]« (Bergson 2001, 112). Kot da bi z lokalizacijo 

procesa ţeleli iz preteklosti narediti mrtvo sled, ki ne sovpada s sedanjostjo. Če bi 

bilo gibanje sestavljeno iz intervalov oziroma iz posameznih delov, ne bi intervala 

nikoli prečkali, saj je deljiv v neskončnost. Hkrati se po tej predstavi v univerzumu 

nič ne bi moglo spremeniti. Tekač, na primer, ki se giblje glede na drugega tekača z 

isto hitrostjo, s tega vidika miruje, torej se sploh ne more utruditi. Po drugi strani bi 

se moral nekdo, ki nepremično sedi na stolu in se premika glede na pozicijo sonca, 

kot gibajoče se telo prej utruditi, kot tekač, ki miruje glede na drugega tekača.  

Onstran matematične realnosti, s katero si predstavljamo gibanje, obstaja trajajoče 

gibanje, ki ne predstavlja spremembe v kvantiteti, ampak kvalitativne razlike. Ne več 

splošnega merila ali skupnega imenovalca, ki dopušča primerjavo različnih gibanj, 

ampak gibanje, ki je opazovano samo zase in v času neločljivo povezano z drugimi 

gibanji. Gre torej za kvalitativno realnost, ki obstaja neodvisno od naše zaznave. »Da 
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verjamemo v realnost, ki se razlikuje od naše zaznave, nakazuje predvsem spoznanje, 

da je urejenost naše zaznave odvisna od nje in ne od nas. V zaznavi nekega trenutka 

mora biti torej ţe vsebovan razlog za to, kar se bo zgodilo v naslednjem trenutku« 

(Bergson 1911, 271).  

Ta vidik smatra Bergson za bistvenega, saj tu ne govorimo o času na splošno, ampak 

o trajanju zavesti. Zavest delno imobilizira gibanje in skrči v edinstven trenutek 

svojega trajanja to, kar se samo po sebi širi v neopisljivi količini trenutkov. Prav to 

edinstveno trajanje, ki nastaja iz njene relacije z ostalimi zavestmi, ji omogoča njeno 

individualizacijo. Ko se ne zavedamo več in ukinemo ta določen ritem trajanja, se te 

stvari pogreznejo v svoje trajanje. »Materija se tako razpusti v nešteto vibracij, vseh 

medsebojno povezanih v neprekinjeni kontinuiteti, vseh povezanih ena z drugo in 

potujočih v vse smeri, kot drobci ogromnega telesa« (Ibid., 276). To je vizija 

materije, osvobojena vseh interpretacij, ki jih dodamo z zunanjo zaznavo. Razlike 

med telesom kot materialno realnostjo in duševnostjo kot virtualno realnostjo, tako 

ne moremo misliti z vidika prostorske reprezentacije, ampak z vidika trajanja. Z 

vidika prostora nujno med njima vzpostavimo dualizem in nezmoţnost povezave.  

Rekli smo, da izhaja razločevanje, ki ga ustvari inteligenca iz praktične teţnje po 

nadzorovanju in obvladovanju ţivljenja. Iz te teţnje smo razvili orodje razuma, 

katerega osnovni smoter obstoja je predvidevanje. Če ţelimo na osnovi preteklosti 

sklepati na prihodnost, moramo biti najprej zmoţni misliti zaprte sisteme kot 

samozadostne posameznosti, na katere vsaj teoretsko ne vpliva nič zunanjega. Drugi 

pogoj pa je, da morajo biti te posameznosti ponovljive kot iste. Zato razum nagonsko 

izloča to, kar je podobno ţe znanemu. Išče isto, da lahko s tem potrdi to, kar 

potrebuje videti: načelo, da isti vzrok poraja iste poledice. S tem, ko se krčevito 

oprijema ponavljanja, mu uhaja vse, kar je ireduktibilno in irevezibilno. Inteligenca 

tako teţi k temu, da bi spojila isto z istim in se odvrača od zaznavanja trajanja, ki je v 

svojem bistvu spreminjanje. »Zavrača vse, kar teče, in strjuje vse, česar se dotakne« 

(Bergson 1983, 51). 

Ker se ukvarja z mrtvimi modeli in okostenelimi strukturami, jo zanimajo zgolj 

pozicija telesa, njegov cilj in posamezni koraki, ki so potrebni, da bo ta cilj dosegla. 

Zato njena pozornost nikoli ni usmerjena navznoter in na trenutnost, ampak vedno 

svoje interese projicira navzven, na to, kar še ni tu, kar je izven našega dosega. V 

kolikor imamo pred sabo jasno izraţen cilj, do katerega pridemo po nedvoumno 

začrtani, nespremenljivi poti, je njen namen obstoja doseţen – predvidevati z 
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namenom obvladovati in nadzorovati, kar izhaja iz strahu pred nepredvidljivim 

oziroma iz temeljne teţnje po zagotavljanju varnosti. 

Poleg tega, da ima razum močno teţnjo po nadzorovanju in obvladovanju, pa je po 

Bergsonovih besedah tudi zelo domišljav. Ta domišljavost se skriva v njegovi 

skromnosti, v tem, ko zatrjuje, da mu je dostopno le relativno, medtem ko absoluta 

ne bo mogel nikoli spoznati. »[…] ta uvodna izjava mu omogoča, da brez zadrţkov 

uporablja svojo vsakdanjo metodo mišljenja in z izgovorom, da se ne ukvarja z 

absolutom, absolutno sodi o vseh stvareh« (Ibid., 53). Večkrat pozabljamo, da 

absolutno vrednotimo ţe s tem, kar izločimo in izpostavimo kot dejstvo.  

Bergson si skozi vso svojo filozofijo prizadeva, da izpostavi še drugo, zahodni 

zavesti dokaj zanemarjeno realnost, skrito onstran spoznavnih matric, ki so povsem 

relativne glede na naše interese. Vsaj pri filozofski spoznavi je pomembno, da se 

odpovemo reprezentacijam, ki so nastale iz potreb. »Nikoli ne smemo s sredstvi 

delov, karkoli ţe ti predstavljajo, razlagati enostavnih lastnosti materije […]« 

(Bergson 1911, 262–263). Homogeni prostor in homogeni čas nista lastnosti stvari, 

ampak sta diagramatska modela našega moţnega delovanja na materijo, ki nam 

omogočata, da v njeno nepredvidljivo premikajočo se kontinuiteto vnašamo 

nadzorovane spremembe. Učvrstitev in ločevanje nam sluţita kot oporišči našega 

delovanja ali kot začetni in končni točki nekega procesa. Torej, ne glede na to, ali ta 

diagramatski model vidimo kot realno, o katerem kontempliramo, ali kot način 

kontemplacije, v vsakem primeru se gibamo na nivoju spekulativnega in ne 

ţivljenjskega vidika. »Stvarnega časa ne mislimo. Pač pa ga ţivimo, ţivljenje namreč 

presega inteligenco« (Bergson 1983, 51). 

Po Bergsonovem mnenju lahko pomen materije in ţivljenja spoznamo zgolj preko 

intuicije in ne z razumom. To opredeli kot nezainteresirano teţnjo, ki se zaveda same 

sebe (Ibid., 151). Ni trajnega sistema, ki ga ne bi oţivljala oziroma spreminjala 

intuicija. S spoznavnega vidika se intuicija najbolj pribliţa trajanju in ţivljenju zato, 

ker se giba z njim v neločljivi kontinuiteti. Prav zato pa je tudi minljiva, kar pomeni, 

da ne more trajati dlje kot nekaj trenutkov. Vsakič, ko bi jo ţeleli zadrţati z neko 

trajno formo ali predvidljivo strukturo, bi se izmaknila njenemu oprijemu.  

Inteligenca in intuicija sta v osnovi dva komplementarna tokova zavesti. Idealno bi 

bilo, če bi se obe obliki dopolnjujoče razvijali, vendar je pri človeku intuicija skoraj 

popolnoma podrejena inteligenci. V kolikor bi med njima dosegli ravnovesje, tako, 

da bi moč ene omogočala moč druge, bi delovali iz celovitosti duševnega in 
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telesnega ţivljenja. Prva bi omogočala spoznati, kaj je nezadostnega v drugi, in bi 

obstajala kot sredstvo njene dopolnitve. Prav intuicija je tisto, kar kaţe na 

problematiko prostorske reprezentacije. Hkrati pa je nujno, da se jo konceptualizira 

ali vsaj do določene mere prilagodi skupni kodifikaciji, saj lahko zgolj na ta način 

svoja spoznanja delimo z drugimi. Namreč, če bi filozofi v večji meri zdruţevali oba 

načina spoznave, med njimi sploh ne bi prihajalo do nasprotovanj. Vsa nasprotja 

namreč izhajajo iz različnih a priori predpostavk, vpetost v nespremenljiv referenčni 

okvir pa je, kot smo ţe omenili na začetku tega poglavja, bistvena značilnost 

prostorske reprezentacije. »Filozofija bi dosegla svoj cilj, če bi intuicijo lahko 

dokazovali, posploševali in če bi si lahko zagotovila zunanje orientacijske točke, da 

ne bi mogla zaiti. Za to pa je potrebno nenehno prehajanje med naravo in duhom« 

(Ibid., 198). 

Lahko bi trdili, da je zdruţitev obeh spoznanj pogoj naše svobode. Za Bergsona 

svoboda namreč ni nekaj, kar bi prihajalo od zunaj, ampak izhaja iz naše notranjosti 

oziroma iz naše zavesti. Tudi svobodo namreč naša zavest doţivlja ali spoznava na 

dva različna načina. S prostorskega vidika jo lahko opredelimo spet nanašajoč se na 

neko zunanjo
28

 referenčno strukturo. Tako smo bodisi svobodni od nečesa, na kar se 

nanašamo, bodisi svobodni do tega. V vsakem primeru pa tovrstna konceptualizacija 

predpostavlja vpetost do nečesa zunanjega. Torej ne glede na to, ali nam to, kar nam 

je zunanje, ne onemogoča ali pa omogoča delovanje, bi zanj teţko trdili, da je 

svobodno, v kolikor se opira nanj in konstituira glede na njega. Z drugega vidika pa 

lahko o svobodi govorimo zgolj izhajajoč iz samih sebe, ko naša delovanja vzniknejo 

iz izpopolnjenosti in vzajemnega dopolnjevanja duševnosti in telesnosti. Lahko jo 

razumemo zgolj kot nekaj, kar je lastno naši trajajoči zavesti. 

3.3.5 Svoboda  

S svojo specifično optiko Bergson preseţe še eno binarno opozicijo, tokrat nasprotje 

med determinizmom in svobodo. Svobode namreč ne razume kot negacije nujnosti, 

niti kot spontanost. Naše delovanje namreč ni spontano, ker je pogojeno z našo 

                                                 
28

 Ta zunanjost lahko obstaja tudi znotraj naše duševnosti, v kolikor se mislimo kot drugega in v 

vsakem trenutku, ko se vprašamo, kdo je ta, ki misli, čuti, zaznava. Tako na primer trdimo, da je en 

del svoboden glede na nareke drugega. 
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virtualno realnostjo. Po drugi strani pa tudi ni determinirano, ker se preteklost iz 

trenutka v trenutek spreminja. Ţivo bitje namreč obstaja znotraj nujnosti in 

ponovljivosti materije kot cona nedoločenosti,
29

 saj s tem, ko izbira, ustvarja na 

novo, s tem pa spreminja okvire lastne pogojenosti. 

Njegova koncepcija svobode je tako preţeta in pogojena s preteklostjo, vendar pa ni 

determinirana z njo. Lahko bi jo opredelili kot neke vrste nujnost, v kolikor nujnost 

razumemo kot nekaj, kar je sicer pogojeno, ne pa tudi determinirano s svojimi 

predhodnimi vzroki. Tako determinizem kot njegova negacija (z vidika moţnega in 

moţnosti) namreč predpostavljata, da bi pod določenimi pogoji bodisi lahko bodisi 

ne bi mogli ravnati drugače. Da pa sploh lahko izrečemo ti dve trditvi, moramo 

najprej predpostavljati ponovljivost vzrokov (v smislu projekcije v prihodnost – v 

prihodnosti imam ali pa nimam moţnosti ravnati drugače) ali njihovo 

nespremenljivost (v smislu projekcije v preteklost – v preteklosti bi pod istimi pogoji 

lahko ali pa ne bi mogel ravnati drugače). Obe opoziciji sta tako še vedno ujeti v isto 

dialektično logiko. To je logika z vidika prostorske reprezentacije. Da bi razumeli, 

kako Bergson preseţe to dialektiko, ne da bi hkrati zapadel v njeno igro nasprotji, se 

moramo podrobneje poglobiti tako v determinizem, kot v njegovo negacijo – 

svobodo, razumljeno z vidika moţnosti.  

3.3.5.1 Determinizem  

Determinizem je eden izmed moţnih vidikov na nujnost oziroma na pogojenost s 

predhodnim vzrokom. Od drugih pogledov na nujnost se razlikuje po tem, da je ta 

pogojenost določujoča, kar pomeni, da predpostavlja ponovljivost vzrokov. Isti, 

ponovljivi vzroki, tako sproţajo iste učinke in če se bo nekaj zgodilo pod istimi 

pogoji, se ne more zgoditi drugače, kot se bo zgodilo. O ponovljivosti vzrokov in o 

posledični predvidljivosti lahko govorimo zgolj v zaprtih sistemih. Zaprti sistemi so 

                                                 
29

 Pomen te cone je prikazal reţiser Andrei Tarkovski v svojem filmu Stalker. V coni se vse spreminja 

glede na to, kako delujemo v njej in kakšen odnos vzpostavimo do nje. Če ne bomo našli primernega 

delovanja se lahko neprestano vračamo na isto mesto, kljub temu, da imamo občutek, da se nenehno 

pomikamo naprej. V trenutku, ko nekaj spremenimo v sebi, se celotna cona spremeni in znajdemo se 

na kraju, ki smo ga lahko iskali celo ţivljenje. V coni se izpolnjujejo ţelje, vendar šele takrat, ko 

spoznamo, da je naša ţelja naše delovanje, ki izhaja iz nas samih. Ţelja, ki se ne konstruira glede na 

nekaj zunanjega ali glede na to, kar ţelimo doseči, ampak izhaja iz nas samih, iz naše teţnje in 

predvsem iz naše pozornosti, ima neizmerno moč spreminjanja vsega, kar nas obdaja. To je cona 

nedoločenosti, o kateri nam govori Bergson.  
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eni izmed virtualnih shem oziroma mentalnih diagramov, o katerih smo govorili v 

prejšnjem poglavju, in jih je znanstveni um s svojo namerno pozornostjo oziroma 

(raz)umevanjem izločil iz materije. Ti matematični sistemi obstajajo zgolj abstraktno, 

saj se zanje predpostavlja, da niso izpostavljeni zunanjim vplivom, kar pa je v 

realnosti nemogoče, saj ne obstaja točka v materiji, ki ne bi bila povezana s katero 

koli drugo točko. Z vidika teh shem lahko mislimo tudi posamezne ločene enote, ki 

jih prav zato, ker so ločene in izolirane, lahko ponovimo, ne da bi se pri tem 

spremenile.  

Zaprte sisteme lahko mislimo samo takrat, ko govorimo o prostoru, ločenem od 

trajanja, torej na nivoju prostorske reprezentacije. Nekaj povsem drugega pa je, ko se 

nanašamo na zavest oziroma na trajanje, predvsem takrat, ko se gibamo na nivoju 

stanj duševnosti. Njihova medsebojna razmerja ne moremo primerjati z orbitami 

planetov, katerih gibanje je pribliţno izračunljivo glede na njihovo trenutno pozicijo. 

V primeru planetov bi lahko, z namenom laţje predstavljivosti, čas n-krat pospešili 

ali zmanjšali časovni interval, razmerje med njimi pa bi ostalo povsem isto. Pri 

zavestnih procesih pa je povsem drugače, saj občutek, ki traja polovico časa, ni več 

isti občutek.  

Nobeno izmed psihičnih stanj ni ponovljivo, saj vsako predstavlja različen trenutek 

ţivljenjske zgodbe. Psihični elementi so v »[…] nenehnem stanju postajanja in isti 

občutek je ţe s samim dejstvom njegove ponovljivosti nov občutek« (Bergson 2001, 

200). Pod istimi pogoji se danes ne moremo obnašati enako, kot smo se včeraj, saj 

trajamo in se spreminjamo.  

Vsaka ponovljivost tako predpostavlja, da s trenutno zaznavo nekaj izvzamemo iz 

preteklosti in projiciramo v prihodnost. Če opazujemo pretekla psihična stanja, jih 

razumemo kot zaključene stvari oziroma kot stanja, ki so prispela do konca svojega 

procesa. In vsakič, ko jih mislimo kot taka, ustvarimo med njimi nove sisteme in 

nova razmerja, tudi v odnosu do trenutne zaznave in jih kot taka popolnoma 

spremenimo. Njihova vsebina postane modificirana glede na našo trenutno zaznavo 

ali glede na neko drugo spominsko podobo, ki ji v tistem trenutku namenimo 

pozornost in tako dobi privilegiran poloţaj v relaciji do katere se razvrstijo vse 

ostale.  

S tem, ko stanja duševnosti ločimo enega od drugega, spremenimo njihovo kvaliteto. 

Izraţena z besedami, dobijo stabilno obliko in postanejo nekako javna lastnina. Te 
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splošne reprezentacije, ki smo jih oropali vsake posameznosti in neponovljivosti,
30

 

potem ponovno individualiziramo, tako, da jih projiciramo v osebno ţivljenje. To, 

kar naj bi nam sluţilo kot orodje, je postalo naš (spoznavni) gospodar, saj s tem, ko 

determinira meje predstavljivega, totalizira vse nivoje našega spoznanja in 

pozornosti. Kajti »[…] takojšnja intuicija in diskurzivno mišljenje sta eno v 

konkretni realnosti in isti mehanizem, s katerim smo na začetku zgolj poskušali 

razloţiti naše vedenje bo končalo tako, da ga tudi nadzoruje« (Ibid., 237). 

Zamrznjeni modeli psihičnih stanj ali procesov
31

 so ponovljivi in tako si med njimi 

lahko zamislimo stabilne vzročno-posledične relacije in nespremenljive funkcije, ki 

jih zavzamejo v razmerju eden do drugega. Tako celotna duševnost postane 

mehanično predstavljiva in jo lahko upravičeno označimo kot psihični aparat. 

Postopoma začne naša zavest »imitirati proces, s katerim ţivčna materija preskrbi 

refleksno delovanje in nad svobodo začne prevladovati avtomatizem« (Ibid., 237).   

V vsem tem procesu imitacije je najbolj problematično to, da se začnemo 

identificirati s posameznim členom v tem mehanizmu oziroma z vsakim posameznim 

izločenim delom, ki predstavlja reprezentativni model nekega psihičnega stanja ali 

procesa. Posledično ta dobi avtonomno moč nad vso ostalo duševnostjo. Tako 

delujemo iz razdeljene duševnosti, kjer vsak del obstaja neodvisno od drugega. To je 

najbolj razvidno na primeru stavka, ki smo ga ţe verjetno zelo pogosto slišali ali 

izrekli v ţivljenju: »Zelo mi je žal, vendar nisem zmogel ravnati drugače«, kar 

pomeni, da smo delovali kot avtomati. To je moţno takrat, ko je en del duševnosti 

izločil in začel prevladovati nad ostalimi deli duševnosti. Bolj je naša duševnost 

razdeljena, več takšnih avtonomnih, na sebi obstoječih osebnosti imamo, pri čemer 

ena ne ve, kaj dela druga, in vsaka se prav zaradi svoje izločenosti, ker ne more 

delovati drugače (glede na drugo), popolnoma avtomatizira. Če bi to zmoţnost 

uporabljali kot orodje, potem bi to pomenilo, da posamezno vlogo osebnosti 

podredimo lastni teţnji delovanja, v tem primeru pa je teţnja podrejena sami vlogi in 

zunanji situaciji, ki jo zahteva. Da je problem še večji, se potem z vsako izmed teh 

vlog še identificiramo, tako, da vsaka predstavlja svojo osebnost. Tako nismo vse 

osebnosti sočasno, ampak smo lahko bodisi izključno ena bodisi izključno druga, ne 

                                                 
30

 Oropamo jih njihove edinstvenosti kot dogodka. 
31

 Ko govorimo o predvidljivosti z vidika ponovljivosti enakih vzorcev, ni nujno, da je element 

ponavljanja statičen, ampak se tu nanašamo tudi na dinamične procese. To pomeni, da se lahko ponovi 

tudi to, kar je gibljivo in spremenljivo. Proces je predvidljiv, ker se ponavlja njegova forma 

spremenljivosti ali njegova diferencialna pogojenost. 
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oziraje se na to, kar smo bili prej in ne glede na to, da obstajajo še drugi deli 

duševnosti. Identifikacija je namreč tako močna, da se preostale delujoče duševnosti 

sploh ne zavedamo.  

Videli smo, kako tako predvidljivost kot ponovljivost predpostavljata prostorsko 

reprezentacijo, hkrati pa tudi posledice, ki jo tovrstna ţelja po nadzoru pusti na 

človeški duševnosti. Na enaki spoznavni osnovi temelji tudi teorija o moţnostih kot 

implicitnih dejavnikih svobode. Tudi ta teorija namreč predpostavlja, da lahko to, kar 

traja, mineva in se spreminja, zaobjamemo z edinstveno percepcijo prostora in 

zamrznemo v času, kot okorele predmete. Tako imamo velikokrat občutek, kot da 

izbiramo med realno obstoječimi, nespremenljivimi moţnostmi, dejansko pa gre za 

ideje, ki se spreminjajo vsakič, ko pomislimo nanje medtem, ko se odločamo. Poleg 

tega, da izbiramo med tem ali znotraj tega, kar je zgolj naša predstava, si hkrati še 

predstavljamo, da smo zato svobodni. Po drugi strani pa predstava o moţnostih ne 

implicira zgolj predstave o svobodi, ampak posledično tudi občutke krivde.
32

 Kajti 

vsako predstavo o svobodi nujno spremlja občutek krivde, ki se poraja ob misli, da 

smo imeli moţnost ravnati drugače. V nadaljevanju se bomo na kratko pomudili tudi 

pri razlagi teh predstav, da bi tako laţje razumeli kaj je tisto, kar ţe stoletja iz 

generacije v generacijo s svojim bremenom krivi človeka. 

3.3.5.2 Možnosti 

Moţnost lahko razumemo kot še nerealizirano idejo ali kot pogojenost. Vsakič, ko je 

realnost ustvarjena na novo, se njena podoba projicira nazaj, v smislu, kot da bi ţe od 

nekaj bila moţna, tu pa dostikrat pozabljamo, da jo lahko mislimo kot moţno prav 

zaradi tega, kar se je zgodilo v tem konkretnem trenutku in da brez tega, kar se je 

ravnokar zgodilo, nikoli ne bi obstajala. Zagovorniki te teorije namreč pozabljajo, da 

je moţnost (v smislu ravnati drugače) vedno ţe izpeljana iz trenutne situacije in ji je 

                                                 
32

 Po biblijskem izročilu naj bi imanentni občutek krivde nastal z izvirnim grehom, ki sta ga 

povzročila prva človeka, ko sta jedla prepovedana jabolka z drevesa spoznanja. Vendar krivda ni 

nastala zaradi izvirnega greha, ampak zaradi moči spoznanja, ki ga je ta greh povzročil. Spoznanje je 

poleg vsega drugega vsebovalo tudi idejo, da bi lahko ravnala drugače. Boţji srd je bil torej usmerjen 

v to, da sta jedla jabolka spoznanja, ko pa bi vendar lahko ravnala drugače. In prav ta ideja o moţnosti 

ravnati drugače povzroča krivdo. Vendar se nikoli se ne vprašamo, ali sta bila sploh zmoţna ravnati 

drugače in ali ni ideja o tem, da bi lahko ravnala drugače, zgolj fantazmatski učinek neke rekognicije, 

ki jo je povzročilo jabolko. 
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popolnoma podrejena. V drugačni situaciji ne bi mogli govoriti o enakih moţnostih. 

Vsakič, ko razmišljamo, da smo imeli v neki situaciji moţnost storiti tudi drugače, 

razmišljamo o preteklosti, torej o dejanju, ki je ţe bilo storjeno na podlagi tega 

dejanja. Ko je dejanje ţe storjeno, smo postavljeni v drugo situacijo, in kot umeščeni 

v to drugo situacijo smo se spremenili tudi mi, ki razmišljamo o moţnostih. Torej bi 

lahko v preteklosti storili drugače z vidika, ki ga ustvarimo sedaj, in ne z vidika, ko 

smo bili umeščeni v prejšnjo situacijo. Ţe izvršenim dejanjem lahko tako vedno 

pripišemo neko vrednost v razmerju do končnega dejanja ali v razmerju med samimi 

sabo. Nikoli pa ne moremo vrednotiti prejšnjih dejanj, ne da bi poznali končno 

dejanje oziroma dejanje, v katerem se nahajamo v tem trenutku. »[…] vendar pa je 

prav v tem natančnem trenutku začela biti od nekdaj moţna in prav zato sem trdil, da 

bo njena moţnost, ki ni predhodna realnosti, ji postala predhodna, enkrat, ko se bo 

realnost pojavila. Moţnost je tako iluzija sedanjosti v preteklosti […]« (Bergson 

2007, 82). Ta fantazmatski učinek se nenehno reproducira, v kolikor smatramo, da je 

podoba prihodnosti ţe vsebovana kot moţnost v aktualni sedanjosti, ki bo postala 

njena preteklost, četudi nam ne bo uspelo, da jo realiziramo. In prav to, pravi 

Bergson, je iluzija. Kot da bi realno nekaj dodalo moţnemu v smislu njegovega 

udejanjanja, moţno pa bi obstajalo tam kot fantom, ki čaka, da pride njegov čas. 

Dejansko je prav nasprotno: moţno ni manj kot realno, v smislu nerealiziranega 

realnega, ampak je več kot realno. Je namreč učinek udejanjenega realnega, pod 

pogojem, da se projicira v preteklost. »Kajti moţno je zgolj realno z dodatkom 

delovanja mišljenja, ki projicira njegovo podobo nazaj v preteklost, enkrat, ko je ţe 

bilo udejanjeno« (Ibid., 81). Ker se preteklost nenehno spreminja na podlagi 

sedanjosti, je teza, da je moţnost predhodna realnemu, ena največjih iluzij, ki jih 

ustvarja naša zmoţnost predstavljanja.  

Drug način, s katerim lahko razumemo moţno, je z vidika pogojenosti. Pogoj je 

vzrok, ki bodisi ne preprečuje, da bi se nekaj zgodilo, bodisi omogoča, da se nekaj 

lahko zgodi. V prvem primeru imenujemo moţno to, kar ni nemogoče, in to, da ni 

nemogoče predstavlja pogoj realizacije. Vendar, če za nekaj trdimo, da ni nemogoče, 

iz tega ne sledi, da v sebi implicira tudi zmoţnost udejanjanja. Če namreč ne 

zapremo vrat, kar pomeni, da ni nemogoče, da bo šel nekdo skozi, iz tega ne sledi, da 

je kdor koli zmoţen iti skozi ali da sploh obstaja kdo, ki bi bil zmoţen skozi. To je 

torej primer negativne pogojenosti, ki ne pove nič drugega kot to, kar ta pogoj ni, ne 
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pa tudi tega, kar omogoča.
33

 V drugem primeru pa govorimo o pozitivni pogojenosti 

oziroma o pogoju kot zmoţnosti, ki nekaj omogoča. Slednji pogojenosti se bomo 

posvetili v nadaljevanju.  

3.3.5.3 Svoboda kot celovitost 

V primeru pozitivne pogojenosti ne govorimo več o moţnem, ampak o virtualnem, 

saj gre za realne, sedanje zmoţnosti, ki pa niso nujno v nekem trenutku tudi 

aktualizirane. Tako mišljena svoboda postane nekaj povsem drugega kot izbira med 

moţnim. »Ko govorijo o nedoločenosti, o svobodi, mislijo z nedoločenostjo 

tekmovanje med moţnostmi, s svobodo pa izbiro med moţnostmi – kot da moţnosti 

ne bi ustvarila svoboda sama! […] realno je tisto, kar se naredi za moţno in ne 

moţno, ki postane realno« (Ibid., 85). Posameznikova zmoţnost je tista, ki si ustvarja 

pogoje lastne realizacije.   

Če Bergson svobode ne enači z izbiro med različnimi moţnostmi, iz tega še ne sledi, 

da je zato ne povezuje z zmoţnostjo izbire same. Prav nasprotno, zanj je svoboda 

implicitno pogojena z izbiro, vendar ne z izbiro med nerealiziranimi moţnostmi, 

ampak znotraj širokega spektra naših realnih zmoţnosti. To pomeni, da nekaj 

dejansko je v naši moči, vendar ta moč v nekem trenutku ni aktualizirana in zato biva 

z nami kot naša virtualna realnost. Večja je naša svoboda, na več načinov smo se 

zmoţni odzvati na nek dogodek ali situacijo. Svoboda se tako razpenja od čistega 

avtomatizma oziroma spečega stanja, kjer smo na določen impulz zmoţni reagirati 

zgolj na en, določen način, kot mehanični stroji,
34

 pa vse do visoko prepletenega 

stanja naše zavesti, ki veča našo moč afirmacije in kreativnosti. 

Bergson tako s svobodo misli celovitost. To pomeni, da noben nivo naše duševnosti 

ne prevladuje nad drugimi, ampak se vsi medsebojno dopolnjujejo. Zgolj iz 

celovitosti duha lahko vznikne svobodno dejanje.
35

 »Svobodno delovanje pomeni 

ponovno polastiti se samega sebe in preiti nazaj v čisto trajanje« (Bergson 2001, 

                                                 
33

 Očiten primer negativne pogojenosti so na primer zakonodajno določene pravice, ki govorijo o tem, 

kaj ni prepovedano oziroma kaj je dopuščeno, ne pa tudi tega, česa je kdo zmoţen. 
34

 Ta poudarek o edinstvenem odzivu je bistven za razumevanje Bergsonove filozofije svobode. 

Računalnik na primer se lahko odzove na več moţnih načinov, pa zato ni nič bolj svoboden, saj se 

odziva avtomatsko, torej zgolj na en način oziroma glede na to, kako je programiran.  
35

 Za podrobnejšo razlago povezave celovitosti in svobode glej (Ibid., 167 in 172). 
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231–232). To doseţemo v stanju zavesti, ko doţivljamo vzajemno preţemajoče se 

procese duševnosti kot ţive stvari, kar pomeni v procesu nenehnega postajanja. 

»Vendar so trenutki, ko tako zaobjamemo sebe, redki, in prav zato smo tako redko 

svobodni. Večino časa ţivimo zunaj sebe in skoraj ne zaznavamo nič drugega kot 

lastne duhove, brezbarvne sence, ki jih čisto trajanje projicira v homogen prostor« 

(Ibid., 231). 

Svobodo nam tako omogoča zgolj celovita zavest. Rekli smo, da zavest spoznava na 

dva različna načina, s pomočjo inteligence ali z intuicijo. Inteligenco lahko mislimo 

kot orodje, ki je popolnoma podrejeno teţnjam delovanja in idejam zunanjih ciljev, 

ki jih ţelimo doseči. Ta teţnja ni nujno usmerjena k nadzorovanju, obvladovanju in 

predvidljivosti, ampak tudi k ustvarjanju novega in spreminjanju. Ne glede na to 

kakšna je ta teţnja, pa je ne moremo misliti drugače kot nekaj, kar sluţi oziroma je v 

sluţbi nečesa drugega. Spoznali smo tudi problematiko identifikacije z lastnim 

orodjem, problematiko delitve duševnosti na več avtonomnih delov in problematiko 

prevladovanja enega dela duševnosti nad drugimi, ki postane edinstveni referenčni 

ovir. Tu se soočamo z prostorsko reprezentacijo, izločenimi deli, s konstrukti, 

o(g)rodji in mišljenjskimi shemami, tu nastajajo binarna nasprotja, polarnosti, manko 

in negacija. V tem svetu ni nič popolnega in zato tu ne moremo nikoli doţiveti 

svobode, ki jo doţivi celostno zavedajoči se jaz.  

V drugem načinu spoznanja pa se zavedamo sebe kot celote, tako svoje duševnosti, 

kot telesnosti. To vključuje, da smo se zmoţni zavedati tako fizičnih kot psihičnih 

procesov, tako namernih kot avtomatskih delovanj in tako tistih odnosov, ki 

nastanejo v razmerju do sebe, kot tistih, ki se porajajo v razmerju do drugih. Vendar 

ne kot opazujoči in ne kot drugi, saj bi to spret vključevalo vpetost v refleksivno 

dialektiko razuma oziroma v edinstveno referenčno ogrodje, ampak tako, da 

postanemo eno z njimi
36

 in kot pričujoči doţivljamo njihovo trajanje. Šele takrat, v 

procesu celovitega doţivljanja neintencionalne zavesti, lahko trdimo, da smo 

svobodni.   

                                                 
36

 Da postanemo eno z njimi, ne pomeni, da se ravno identificiramo z njimi. Če smo na primer jezni, 

se tako ne identificiramo s to jezo, ampak se je zavemo kot procesa, ki ga doţivljamo v nas. 



 170 

3.3.6 (Po)polnost prezence 

Sedaj, ko smo ţe proti koncu tega poglavja in ko smo skupaj prepotovali skozi 

nekatere poudarke Bergsonove filozofije, lahko laţje razumemo, kako mu je uspelo 

preseči vsakršna bi-polarna in opozicijska epistemološka izhodišča, ne da bi se pri 

tem sam ujel njihovo v dialektično logiko. Pokazal nam je, kako binarna nasprotja 

niso nekaj, na čemer bi lahko osnovali svoje spoznavne temelje, saj se porajajo zgolj 

kot neizogibna manifestacija enega izmed spoznavnih načinov, ki poskuša s 

prostorsko reprezentacijo razumeti temeljno izkustvo trajanja. S tem, ko jo je zaobjel 

v celoto svoje filozofije kot enega izmed nujnih, ne pa tudi edinih ali samozadostnih 

spoznavnih procesov, nas je opozoril na njeno problematiko, brez da bi s svojo 

kritiko prevzel enako racionalizacijo tega, česar kritizira, in še sam zašel v dialektiko 

nasprotij. 

Tako nam je na primeru lastne filozofije pokazal, da se problem ne nahaja v sami 

spoznavi, ki nam jo omogoča inteligenca s svojo prostorsko reprezentacijo, saj nam 

je ta nujno potrebna, ampak v tem, ker nam ta predstavlja edini referenčni okvir 

oziroma privilegirani spoznavni sistem. Kot temeljni koordinatni sistem koordinira 

našo namerno in nenamerno pozornost, s tem pa tudi naše izkustvo. Kot posledica 

prekomerne vpetosti v eno spoznavno skrajnost se ta kompenzira v svoj nasprotni 

pol. Ni torej nujno, da razum predpostavlja opozicije v svoji spoznavni strukturi, 

ampak jih ustvarja, saj prostorska reprezentacija implicira vpetost v edinstveno 

referenčno strukturo, tako kot koordinatni sistem implicira v sebi točko in dve osi, 

glede na kateri se nanašajo vse ostale pozicije. 

Referenčni okvir naše pozornosti ni nujno struktura, ampak je lahko zgolj enostavna 

ideja nečesa, kar pričakujemo.
37

 Ta ideja se od ostalih dinamičnih shem razlikuje po 

tem, da je statična in jo lahko mislimo kot izdelano stvar, ki se ne spreminja v 

trajanju. Kot posledica fiksacije na to idejo, vse kar ni v skladu z njo, nujno postane 

njena negacija. Za primer si lahko predstavljamo, da smo v knjiţnici in iščemo 

kakršno koli poezijo. Naključno poseţemo po knjigah na polici in v naših rokah se 

znajde proza. Takoj jo odloţimo nazaj, češ, to ni poezija. S samoumevnim 

                                                 
37

 To pričakovanje vznikne spet kot posledica naše teţnje po predvidevanju in nadzorovanju. Namreč 

iz strahu, da se bo zgodilo nekaj izven referenčnih okvirov naše pozornosti oziroma izven 

predvidljivega, se fiksiramo na neko pričakovanje. Iz tega nastane tudi splošna gotovost, da vse, kar je 

nepričakovano, uhaja nadzoru. 
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avtomatizmom smo jo kvalificirali glede na to, kar ni, ne oziraje se na to, da to, česar 

ni, sploh ne more obstajati kot kvaliteta (Bergson 1983, 185). V materiji obstajajo 

kvalitete neodvisno od naše zaznave. Tako tudi v tej knjigi ne obstaja odsotnost 

verzov, ampak zgolj proza. Ker pa je naša pozornost fiksirana na nekaj drugega, 

izraţamo to, kar smo našli v funkciji tega, kar pričakujemo. In namesto da rečemo 

»To je proza«, rečemo »To ni poezija«.  

Z enako nevprašljivo samoumevnostjo postopamo tudi na nivoju razumevanja 

urejenosti. Ta spoznavni postopek izhaja iz splošnega prepričanja oziroma iz ideje o 

obstoju nečesa, kar ni urejeno. V skladu s tem načelom se vse, kar ni usklajeno z 

določeno urejenostjo ali s pričakovanjem določene urejenosti, označi za nered. 

Bergson zato opozarja, da je treba ideji nereda posvetiti posebno pozornost in v ta 

namen raziskati vlogo, ki jo igra tako v spoznavnih teorijah kot v vsakdanji praksi. 

»Predpostavimo, da se ideja nereda pojavi v našem duhu vselej, kadar iščemo eno 

izmed obeh vrst reda, naletimo pa na drugo. Ideja nereda naj bi potemtakem imela 

jasen pomen v vsakdanji praksi ţivljenja; bila bi priročen način, kako z besedami 

objektivizirati razočaranje duha, ki se znajde pred redom, različnim od reda, ki ga 

potrebuje, redom, s katerim ta trenutek nima kaj početi in ki zanj v tem smislu sploh 

ne obstaja« (Ibid., 196). 

Ti samoumevni spoznavni avtomatizmi ne okvirjajo naše pozornosti zgolj na 

osebnem nivoju, ampak tudi na širšem nivoju kolektiva. Tako se na primer fiksiramo 

na določen, pričakovan sistem politične urejenosti, ki iz razloga, ker predstavlja edini 

referenčni sistem, predstavlja idejo reda, vse druge ureditve, ki uhajajo temu vzorcu 

urejenosti, pa se povezuje z neredom. Z vidika daljnoseţnosti učinkov (tako 

geografsko kot generacijsko) igra ta problem zelo pomembno vlogo tako na 

spoznavnem kot na političnem nivoju. Dejansko ne obstaja nered, ampak zgolj 

različni načini urejenosti. »Nered je zgolj red, ki ga ne pričakujemo. Ne moreš 

potlačiti enega reda, niti v mišljenju, brez da bi povzročil nastanka drugega« 

(Bergson 2007, 80). 

V kolikor ideja nečesa, kar pričakujemo, ne postane del dinamičnega procesa, v 

kolikor se sproti ne spreminja in prilagaja zaznanim podobam, ampak ostaja ista, kot 

zaključena stvar, se v razmerju do nje, poleg negacije vzpostavi tudi ideja odsotnosti, 

praznine, manka ali niča. Problem je v tem, ker mislimo manj tam, kjer je več, kjer s 

svojim mišljenjem dodajamo še eno idejo v virtualno sfero realnosti. V ideji 

odsotnosti ni manj kot v prisotnosti, ampak več, saj prisotnosti, ki je realna, dodamo 
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idejo praznine, ki se porodi iz razmerja do nespremenljive ideje nečesa, kar 

pričakujemo. Tu torej ne gre za idejo stabilne stvari, ampak za stabilno idejo, ki si jo 

predstavljamo kot stvar oziroma kot institucijo znotraj mišljenja. In prav zato, ker je 

statična, lahko dobi tudi kvaliteto ideala. Zgolj kar je zamrznjeno, stabilno, 

ustavljeno in končano je lahko idealno. Vendar se moramo zavedati, da so to zgolj 

prostorske reprezentacije našega razuma, saj je mišljenje v svojem gibanju dinamičen 

proces, pri katerem se ideje kot sheme nenehno spreminjajo iz trenutka v trenutek. 

Spremenljiv proces pa ne more biti nikoli idealen, lahko je zgolj popoln.  

Z idejami, pričakovanji, shemami in mentalnimi diagrami ni nič narobe, dokler jih 

smatramo kot naša orodja, kot nekaj, po čemer lahko poseţemo in kar lahko tudi 

izpustimo iz rok, glede na teţnjo delovanja. Tako je Bergson uporabil vse ideje 

komplementarnosti (virtualno/aktualno, čisti spomin/čista zaznava, intuicija/razum, 

duša/telo), v kolikor so mu sluţile kot mentalna orodja, s katerimi nam je poskušal 

posredovati svoja spoznanja, uvide in izkustva. Problem nastane, ko teh orodij ne 

znamo več spustiti, ko postanejo edina realnost v naši zavesti in edini okvir
38

 naše 

pozornosti. V kolikor nismo zmoţni več izbirati med orodji, med referenčnimi 

sistemi in mentalnimi diagrami kot pogoji naše pozornosti, potem namesto, da bi 

mehanizmi sluţili nam, sami postanemo mehanizmi, naše delovanje pa povsem 

avtomatizirano. Verjetno na tem mestu ni potrebe po izpostavljanju in usmerjanju 

pozornosti na strašljive posledice tega, ko začnemo ljudje delovati kot avtomati, saj 

smo še preveč dobro seznanjeni z njimi v vsakodnevnem ţivljenju. Bergson pravi, da 

takrat spimo, četudi verjamemo, da smo budni, saj se tako kot v sanjskem svetu ne 

zavedamo, da sanjamo, in zato tudi ne moremo usmerjati naše pozornosti glede na 

teţnje delovanja.  

Energija delovanja, ki je usmerjena k ponavljanju, predvidevanju, pričakovanju in 

nadzorovanju, pa tudi k ustvarjanju in spreminjanju, je ţivljenjska energija ţelje. 

Pozornost, ki nekako usmerja to delovanje (vendar ne v smislu prostorske smeri, 

ampak bolj v smislu trenutnega nagiba) pa predstavlja njeno kvaliteto ali teţnjo. 

Ţelja je tako več kot (po)gonska energija, saj je pogojena s pozornostjo in z vsemi 

pozornostmi, ki smo jih izkusili tekom našega ţivljenja, katere še vedno ţivijo z 

nami kot naš čisti spomin. Ta pozornost je tako lahko bodisi namerno usmerjena v 

virtualno sfero našega delovanja bodisi nenamerno potopljena v aktualno sfero naše 

                                                 
38

 Ta okvir predstavlja nespremenljivo formo spremenljivosti, saj s svojimi statičnimi mentalnimi 

diagrami in shemami uokviri tudi dinamične procese.  
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zavesti. V kolikor smo svobodna bitja in smo zato zmoţni biti pričujoči vsem 

procesom namerne in namerne pozornosti, lahko zavestno vplivamo na svoje 

virtualne zmoţnosti, v katerih so vsebovani nagibi naše ţelje in tako nenehno 

spreminjamo to, s čimer smo pogojeni. S tem pa spreminjamo tudi avtomatske 

mehanizme takojšnje zavesti, preko katerih se udejanja virtualna sfera čistega 

spomina. Tako ne konstituiramo zgolj svoje sedanjosti, ampak tudi svojo preteklost 

in prihodnost.  

Ţelja se tako ne konstituira v razmerju do svojega drugega oziroma do svoje 

zunanjosti, niti ne izhaja iz nekega totalizirajočega referenčnega sistema, s katerim bi 

se identificirali v tej meri, da bi nas ţe začel totalno določati, ampak izvira iz 

celovitosti naše zavesti. Poraja se iz preţemanja naše virtualne in aktualne sfere, 

duševnosti in telesnosti, spomina in materije, v katero smo potopljeni. V tej realnosti 

prezence jo lahko doţivljamo v vsej njeni (po)polnosti.  

Sedaj, ko smo podrobneje spoznali spoznavne temelje, na katerih je osnovan koncept 

ţelje, bomo laţje razumeli njegovo izpeljavo, kot sta jo zasnovala Deleuze in 

Guattari. 

Predvsem si bomo znali veliko laţje pojasniti, zakaj ţelje ne enačita z namero, 

interesom ali intenco, usmerjeno na moţen cilj ali na objekt. Kajti ţelje ne moremo 

zoţiti na intencionalno zavest oziroma na zavest o nečem. Vsebovana je namreč v 

vseh nivojih zavesti, ki smo jih spoznali v prejšnjih poglavjih, od vsepreţemajoče 

univerzalne transcendentalne zavesti, vsebovane v polju imanence, preko 

nezavednega, samozavedanja, intencionalne zavesti, pa vse do neintencionalne 

zavesti informacijskih in (sub)kvantnih fizikalnih procesov. Ţelja je proces delovanja 

in gibanja ter hkrati nagib delovanja in teţnja gibanja. Je smisel, ki poteka v povsem 

nepredvidljivi smeri, kot Alici pojasni Deleuze: »V kateri smeri, kam, sprašuje Alica. 

Vprašanje nima odgovora, kajti bistvo smeri/smisla je, da ni usmerjen, da nima 

'zdrave pameti', ampak gre v obeh smereh hkrati, v nekem preteklo-prihodnjem času, 

ki je neskončno deljen in raztegnjen« (Deleuze 1998, 81). Ţelja je teţnja procesa, ki 

se udejanja v vsakem trenutku njegove aktualizacije. Ta virtualna teţja se nikoli ne 

aktualizira kot sebi identična, ne kot sebi podobna, niti kot sebi nasprotna, ampak kot 

sebi različna. V teku aktualizacije se namreč vsakič znova ponovi, pri čemer z vsako 

svojo ponovitvijo ustvari razliko v sebi. Je virtualna zmoţnost spremenljivosti in 

ustvarjanja razlik, implicitna urejenost, pogoj diferenciacije, ki se spremeni z vsako 

svojo aktualizacijo. Vsebovana je tako v procesih postajanja, prehajanja in 
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(samo)preseganja, kot v njihovih medsebojnih povezavah in sestavah. Zato je tudi ne 

moremo misliti ločeno in izključeno od ostalih procesov in ostalih ţelj, kajti ustvarja 

se v odnosih z njimi na način, da se medsebojno omogočajo in dopolnjujejo. Ţeljo 

kot zmoţnost afirmacije in vzajemnega dopolnjevanja, ter ţeljo kot ustvarjalni 

proces, bomo preko Deleuzejeve in Guattarijeve teorije spoznali v naslednjem 

poglavju.  
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4. ŽELEČE USTVARJANJE 

Ena izmed najpomembnejših značilnosti Deleuzejevega in Guattarijevega vidika na 

ţeljo je v tem, da je ne omejujeta na posamezen subjekt oziroma na njegova 

pričakovanja, zahteve ali potrebe, ampak jo odpirata v celotno polje bivanja. Vse, kar 

biva, razumeta kot proces ţeleče produkcije, kreacije in ustvarjanja novega. Pri tem 

je ţelja vsebovana v sami ustvarjalni energiji ali produkcijski moči ustvarjajočega, v 

njegovih elementih oziroma posameznih delovnih delih in tudi v njihovi sestavi 

oziroma v načinu, kako so medsebojno povezani v tem, kakšne medsebojne relacije 

ustvarjajo in kako se razporejajo. Prav zato ne ustvarjata razlike med ţelečo 

produkcijo, ki naj bi predstavljala surovo (po)gonsko energijo in druţbeno 

produkcijo, ki učinkuje v določenem načinu urejenosti. Vse, kar je, je ţeleča 

produkcija, pri čemer so naravno in druţbeno, vitalistično in mehanicistično, osebno 

in kolektivno, kot tudi vse ostale (bipolarne) distinkcije zgolj izrazi različnih reţimov 

oziroma načinov urejenosti samega produkcijskega procesa.  

Določeno sestavo elementov produkcije, vključno z njihovo produkcijsko močjo, ki 

jo implicira ta sestava, poimenujeta stroj. Ker je ţelja vsebovana v vseh 

konstitutivnih dejavnikih stroja (v elementih, v njihovi sestavi in v moči), ga 

poimenujeta ţeleči stroj. Ţelja v tem primeru ni predikat stroja, ampak njegov 

atribut, saj ne izraţa njegovega stanja, ne kvalitete ali kvantitete, ampak to, kar se z 

njim dogaja. Ţelja je smisel stroja, ki se izraţa skozi dogodek njegovega postajanja. 

Tako kot smisel drevesa na primer ni v njegovem predikatu, da je zeleno, ampak v 

njegovem atributu postajanja zeleneče drevo.
39

 Drevo kot stroj izraţa ţeljo v samem 

procesu postajanja, v tem, ko postaja zeleno in ustvarja nek dogodek. To je drugi 

vidik na ţeljo, v kolikor je namreč ţelja proces, je ta proces zgolj postajanje, ki 

dogodku strojne produkcije podeljuje smisel. Ta proces postajanja pa ni arbitraren 

oziroma naključno spontan, ampak je odvisen od določenih imanentnih dejavnikov, 

ki so vsebovani tako v sami sestavi stroja, kot sestavi njihovih medsebojnih povezav. 

Tako lahko govorimo o neki imanentni strojni konsistenci. Ta konsistenca določa 

pogoje postajanja oziroma imanentni plan diferenciacije oziroma spreminjanja 
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 To podrobneje razloţi Deleuze v svojem delu Logika smisla, pri katerem se bomo ustavili še 

kasneje, ko bomo govorili o postajanju.  
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celotnega polja ţeleče produkcije. Je to, preko česar se izraţa imanentna urejenost 

spremenljivih procesov, ki ni pogojena z organizacijsko strukturo ali mehanizmom.  

Plan imanence ţelje je primarno vsebovan na nezavednem nivoju. Pri tem je zelo 

pomembno, da Deleuzejevega in Guattarijevega koncepta nezavednega ne 

zamenjujemo s Freudovim, ki zaobjema potlačene vsebine zavesti, kamor spadajo 

tako vsebine, ki niso zmoţne ozavedanja, kot tudi določene mehanizmi jaza, s 

katerimi tlači. Kriterij nezavednosti ţeleče produkcije ni potlačitev, ampak njena 

neintencionalnost in neosebnost. Nezavedna je namreč zato, ker je ne moremo enačiti 

z intenco ali zavestjo, ki je usmerjana na objekt, in hkrati tudi zato, ker se je ne da 

zvesti zgolj na osebno doţivljanje oziroma na subjektivni nivo, kajti preţema 

nezavedno celotnega druţbenega polja. V kolikor ţeleča produkcija ni omejena niti 

na subjekt niti na objekt, lahko zanjo rečemo, da ne pripada sferi intencionalne ali 

refleksivne zavesti oziroma, da je nezavedna, ne moremo pa zato tudi trditi, da ni 

zavestna. Ţeleča produkcija je namreč vsebovana tako v univerzalni zavesti, za 

katero je potreben človeški duh, kot v materialni prazavesti, ki zaobjema materialne 

procese na subkvantni ravni. Njen nezavedni plan imanence tako vsebuje vse 

vsebine, ki jih doţivljamo in se jih ne zavedamo, kot so na primer sanje in ostale 

doţivete nezavedne vsebine, kot tudi vse doţivete vsebine, ki se jih zavedamo, 

vendar ne na način refleksije, ki implicira izključitev opazujočega, ampak na način 

pričujočnosti. Pričujoča zavest ni proces zavedanja (zavedati se), ampak proces, v 

katerem smo zavest (biti zavest oziroma biti pričujoč v zavesti), kjer se zabriše meja 

med notranjostjo in zunanjostjo ter med zavedajočim in zavednim. Kot bomo 

spoznali nekoliko kasneje, se iz te primarne pasivne diferencialne pogojenosti šele 

sekundarno konstituira aktiven subjekt in ločen zavedni del jaza, imenovan ego, ki 

povzroči, da določene vsebine (p)ostanejo nezavedne oziroma potlačene.  

Da bi lahko razumeli kompleksnost ţeleče produkcije in njeno povezavo z 

vsepreţemajočo zavestjo, bomo razlagi tega procesa posvetili posebno pozornost, 

čemur so namenjena tri sledeča poglavja. V prvem bomo obravnavali ţeljo z njenega 

strojno-produkcijskega vidika, v drugem jo bomo opisali kot proces postajanja, v 

tretjem pa se bomo poglobili v plan imanence, kjer bomo izpostavili dejavnike, ki 

procesu postajanja ţeleče produkcije omogočajo konsistenco onstran krčevitega 

oprijemanja okorelih struktur.    
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4.1 STROJNOST ŽELJE 

Vsaka produkcija je ţeleča in vsaka ţeleča produkcija je strojna. Stroj namreč deluje 

kot subjekt, v kolikor povzroči neko delovanje ali nekaj ustvari, vendar pa v 

primerjavi z njim ni oseben ali individualen, saj je vsebovan v celotnem polju ţeleče 

produkcije. Hkrati v svojo strojno sestavo zaobjema tudi vse objekte, s katerimi je 

povezan, oziroma natančneje, vse njihove dele, na katere se nanaša njegova 

povezava. Ţeleči stroj je tako sestava tokov ţelje in delnih objektov. Vsak delni 

objekt oddaja tok in ta tok je povezan z drugim delnim objektom. S tem, ko se 

poveţeta, pa vsak izmed njiju prekine, prelomi (coupure), zareţe in preusmeri tok, ki 

ga drugi proizvede. Zato so ti tokovi večglavi, shizoidni
40

 in prelomljeni na več 

delih. Vsak prelomljeni tok predpostavlja fragmentacijo delnih objektov, s katerimi 

je pasivno povezan drug, enako fragmentiran delni objekt. Sestavljajo in povezujejo 

se pod pogojem, da so vedno ţe deloma del nečesa drugega, ki je deloma del nečesa 

tretjega in tako v neskončnost. Deleuze jih poimenuje »stroji-organi« (Deleuze 

2003a, 17), ki se, povezani na svoj izvor moči ali tokove drugih strojev-organov, 

sestavljajo v večje, kompleksnejše strojne sestave. Nobena ţelja namreč ne obstaja 

sama zase, vedno je ţe se sestava. Posamezen dogodek stapljanja, spajanja in 

sestavljanja delnih objektov in njihovih tokov ustvarja določen nagib ali teţnjo ţelje. 

»Retrospektivno vsaka sestava izraţa in ustvarja ţeljo, s tem, ko konstruira plan, ki 

jo omogoča in jo povzroči prav s tem, ker jo omogoča« (Deleuze, Parnet 1996, 115–

116). 

4.1.1 Delni objekti  

Delni objekti so delovni deli ţelečih strojev oziroma molekularni elementi 

nezavednega, delujoči v predindividualnih in predosebnostnih procesih. Po nekaterih 

psiholoških teorijah naj bi bilo nezavedno prvotno popolnoma nediferencirano kot 

Eno (l'Unité). V tem stanju, ki nastane v najzgodnejšem otroštvu, otrok še ni zmoţen 

ustvariti razlike med sabo in drugim. Šele z nastankom zavestnega Jaza se med njim 

in zunanjim svetom ustvari prva razlika, s tem pa tudi prvi manko v relaciji do 
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objekta, ki ni več Eno z njim, ampak postane Drugi. Ker je drugi, ga ni moţno 

popolnoma zaobjeti v njegovi realnosti, ampak si ga na nek način lahko zgolj 

predstavljamo, pri čemer je ta predstava popolnoma odvisna od tega, kakšen odnos 

se z njim vzpostavi. Objekt se tako razcepi glede na svojo funkcijo, ki jo ima v 

relaciji do subjekta oziroma glede na svoj del, ki ima za subjekt poseben pomen. Ker 

je odvisen od pozornosti, ki jo ima subjekt do posameznega dela, se imenuje delni 

objekt, in ker je vsaka pozornost podrejena posameznikovi ţelji, ki se jo enači s 

pričakovanjem in potrebo, je ţelja lahko zgolj fantazija, saj nikoli ne zaobjame 

objekta v celoti.  

Deleuze in Guattari pa predpostavljata, da je nezavedno diferencirano z vidika 

heterogenih elementov, ki delujejo kot enote povezovanja. Vendar pa razlika med 

njimi ni razlika v odnosu do neke celote ali neke zunanjosti, kajti tako Eno kot Drugo 

se konstituirata šele sekundarno, kot učinka urejenosti določenih sestav v polju 

nezavednega ţelje. Heterogene enote nezavednega se medsebojno razlikujejo kot 

mnogoterosti, singularnosti oziroma dogodki, ki jih poimenujeta haecceitas
41

. 

Haecceitas pomeni način individuacije
42

 oziroma diferencialno in razlikovalno 

zmoţnost, ki se razlikuje od osebnosti, posameznika, subjekta, stvari ali (dela) neke 

celote. Pojem, ki ga je ustvaril filozof Duns Scotus, opredeljuje princip, ki nekaj 

naredi za posamezno, oziroma minimalni pogoj, ki mora biti zadovoljen, da lahko o 

nečem govorimo kot o tej, določeni ali posamezni stvari. V splošnem se namreč 

predpostavlja, pravi Duns Scotus v svoji knjigi Ordinatio, neko celoto, razdeljeno v 

več delov, katere deli so (vsaj delno) ta celota (kot so na primer biološke vrste delno 

rodovi). Vendar pa med bitji obstaja nekaj, kar je popolnoma neskladno tako s celoto 

kot z njenimi deli, ki so (na tak ali drugačen način) ta celota. Ta neskladni dejavnik 

individuacije oziroma tojstvo stvari, ki naredi neko stvar za posameznost oziroma za 

to stvar, je poimenoval haecceitas. »Ne zanima me to, kar je formalno neskladno (saj 
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 Haecceitas se v slovenščino prevaja tudi kot »totost«. 
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 V pričujoči disertaciji dajem poseben pomen razliki med indivuduacijo in individualizacijo. Z 

individuacijo se namreč nanašam na proces postajanja posamezen, z individualizacijo pa na proces 

postajanja posameznik. Posameznosti ali individuacije so sestave, ki jih obravnavam kot singularne 

dogodke, torej kot nenehno spreminjajoče se sestave, medtem ko posameznike ali individuume 

obravnavam kot izoblikovane osebe, ki nastanejo šele sekundarno na podlagi sestavljanja 

posameznosti. Individuacija je tako predindividualna. Deleuze v nekaterih primerih uporablja pojem 

individuuma (l'indivu), čeprav se nanaša na neosebne posameznosti: »Individuacija kot taka, ki je na 

delu v vseh moţnih formah, ni ločljiva od nekega čistega temeljnega, ki ga prinese na plan in vleče s 

seboj. […] To temeljno stopi na površje skupaj z individuumom, a kljub temu ne privzame forme ali 

figure. Je tu, strmi v nas, a vendar brez oči. Individuum se od temeljnega loči, a se temeljno ne loči od 

njega in se še naprej pridruţuje tistemu, kar se je ločilo od njega« (Deleuze 2011d, 247–248). 
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je formalno neskladno prav zaradi svoje neskladnosti), ampak bolj to, zaradi česar je 

neskladnost prisotna kot neposredni notranji temelj« (Duns Scotus 1987, II, d. 3, p. 1, 

q. 2, 48–3). Duns Scotusa je torej zanimalo, kaj je tisto v neki stvari, kar jo naredi za 

različno od drugih, pri čemer to, po čemer se razlikuje (dejavnik razlike), nima 

povsem nič skupnega s tem, kar ima skupnega vse, kar se razlikuje (tako kot imajo 

na primer različne vrste skupen svoj rod). To pa ne pomeni, da neka stvar nima 

ničesar skupnega z drugo stvarjo, ampak zgolj to, da to, zaradi česar se razlikujeta, v 

nobenem pogledu ni skladno s tem, kar imata skupnega (pri čemer se skupno razume 

tako v smislu tega, kar je enako, kot tega, kar je različno). Razlog neskladja pa ni v 

tem, da bi neki stvari nekaj primanjkovalo, ampak v tem, kar je v njej pozitivnega. 

Kajti negacija ne obstaja (ni ne mogoča ne nemogoča) in nekaj je lahko (ne)skladno 

zgolj zaradi tega, kar je, in ne zaradi tega, kar ni. Negacija namreč ne upošteva 

neposrednega potenciala, vsebovanega v zmoţnosti delovanja in utrpevanja neke 

stvari, na podlagi česar lahko za nek dogodek trdimo, da je moţen ali nemogoč. 

Podobno kot v primeru, razlaga Duns Scotus, »[…] če v nekem trenutku ne vidimo in 

s tem izključimo potencial gledanja, vendar pa to ne ustvari neskladja z vidom, kajti 

vid lahko obstaja še naprej s svojo pozitivno naravo (v kateri je bila vsebovana ta 

negacija) in nasprotje te negacije je lahko prisotno v njem povsem neodvisno od 

kakršnega koli neskladja z njegovo naravo« (Ibid., II, d. 3, p. 1, q. 2, 50).   

Vsaka individuacija oziroma haecceitas deluje kot povezovalni element sestav 

imanentnega polja ţelje oziroma kot delni objekt. Med njimi se vzpostavljajo 

neposredne povezave oziroma pasivne sinteze ţelje.
43

 Kljub temu, da so medsebojno 

povezani, pa kot haecceitas obstajajo neodvisno in vsak zase, popolnoma izvzeti iz 

vsakega konteksta. To pomeni, da se njihova posameznost ne konstituira v razmerju 

do tega, kar je med njimi skupnega ali istega, oziroma, da se njihova razlika ne 

vzpostavi v razmerju do celote, niti do potencialnega organizma kot stabilno 

urejenega sistema ali nasprotujoče si determinacije iste, enopomenske entitete. Nič, 

kar je v enem, se ne konstituira glede na nekaj, kar je v drugem, ali glede na nekaj, 

kar je med enim in drugim, čeprav je povezano z njim oziroma s tokovi, ki jih 

proizvaja. To pomeni, da se jih kot posameznosti ta odnos ne tiče oziroma obstajajo 

še naprej s svojo pozitivno naravo. Njihove relacije je tako nemogoče sistemsko 
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 Predikat pasivnosti nakazuje na to, da je povezava nenamerna oziroma ni povzročena s strani 

zavestne volje. Iz česar pa nikakor ne sledi, da je spontana. Vendar o tem podrobneje kasneje, v 

poglavju o postajanju. 
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lokalizirati, saj ne obstaja nek stabilen referenčni sistem, iz katerega bi izhajale, ali 

centralna pozicija, na katero bi se nanašale: »Psihoanalitik Serge Leclaire pravi, da 

ne bomo nikoli dosegli ultimativnih elementov nezavednega, dokler se ne bomo 

soočili s čistimi singularnostmi, spojenimi in zlepljenimi skupaj 'prav na osnovi 

odsotnosti vezi', z neskladnimi in ne-zvedljivimi relacijami, povezanimi zgolj z ne-

lokalizirajočimi povezavami, tako kot 'sama sila ţelje'« (Deleuze 2003a, 18).  

Ti elementi so povezani v dimenziji, ki predpostavlja hkratnost stičnosti in 

oddaljenosti, oziroma v dimenziji, v kateri povezava ni odvisna od bliţine. To 

pomeni, da je nekaj lahko stično oziroma povezano v sestavo kljub temu, da je 

oddaljeno. Ta dimenzija je popolnoma neskladna z dimenzijo, ki predpostavlja 

izključujoče binarno nasprotje bliţine in odmaknjenosti. V slednjem primeru 

govorimo o lokaliziranih oziroma teritorializiranih relacijah, kjer blizu ne more biti 

hkrati odmaknjeno in to, kar je odmaknjeno, ni v bliţini.  

V dimenziji nelokalizirajočih relacij med elementi nezavednega pa so sestave 

neločljivo povezane s trenutkom, ko se zgodijo, in z vsemi spremljevalnimi 

okoliščinami (upoštevajoč uro, atmosfero, letni čas, prostor, zvoke, vonjave …). 

»Relacije, prostorsko-časovne določitve, niso predikati stvari, ampak dimenzije 

mnogoterosti« (Deleuze, Gauttari 1980, 321). Vsaka individuirana sestava tako 

predstavlja singularen dogodek ali haecceitas, njihove medsebojne povezave pa 

ustvarjajo drug dogodek ali drug haecceitas. Nobena individuacija ni določena s 

subjektom ali celo s stvarjo. »Ura, dan, letni čas, podnebje, eno ali več let – stopnja 

vročine, intenzivnost, zelo različne intenzivnosti, ki se zdruţujejo – imajo popolno 

individualnost, ki je ne smemo zamenjevati s formirano stvarjo ali subjektom. […] 

Haecceitas lahko traja toliko časa ali celo več kot je potrebno za razvoj forme ali 

evolucijo subjekta« (Deleuze, Parnet 1996, 111). Tako celo telesa prenehajo biti 

subjekti in postanejo posameznosti – dogodki. Telo ni opredeljeno s formo, ki ga 

determinira, z določujočo substanco, z organi, ki jih poseduje, ali funkcijami, ki jih 

izvaja. Opredeljujejo ga posameznosti sestav ţelečih strojev in njihovih delnih 

objektov, ki se med seboj razlikujejo glede na hitrost in intenzivnost. To niso atomi 

oziroma končni elementi s svojo obliko, niti niso neskončno deljivi. »To so 

neskončno majhni skrajni deli aktualne neskončnosti, porazdeljeni na istem planu 

konsistence ali kompozicije. Ne da se jih opredeliti s številom, saj vedno prehajajo k 

neskončnostim. Vendar, glede na njihovo stopnjo hitrosti in relacije gibanja in 

mirovanja, v katero vstopajo, pripadajo tej ali oni Individualnosti, ki je lahko del 
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druge Individualnosti, ki jo sestavlja druga, še kompleksnejša relacija, in tako v 

neskončnost. Tako obstajajo večje in manjše neskončnosti, ne glede na njihovo 

število, ampak glede na kompozicijo relacij, v katere vstopajo njihovi deli. Tako je 

vsaka individualnost neskončna mnogoterost in vsa narava je mnogoterost popolno 

individuiranih mnogoterosti« (Deleuze, Guattari 1980, 310–311). 

Haecceitas kot individuacija, singularnost, dogodek ali mnogoterost ima tako dvojni 

pomen: po eni strani pomeni zmoţnost diferenciacije in po drugi strani zmoţnost 

medsebojnega povezovanja in sestavljanja kompozicij. Slednjo zmoţnost smo v 

enem izmed prejšnjih poglavij, kjer smo govorili o Spinozi, opredelili kot zmoţnost 

biti aficiran. Tudi Deleuze in Guattari se v tem pogledu ne oddaljita od njega, saj 

prav tako predpostavljata, da se telesa medsebojno povezujejo na način, ki je odvisen 

od tega, kako so sestavljena sama. V vsaki sestavi je vsebovana zmoţnost biti 

aficiran in zmoţnost aficirati, zmoţnosti aktivno delovati in pasivno utrpevati/trpeti. 

Zato je lahko telo od istega telesa aficirano na neskončno moţnih načinov in prav 

tako lahko tudi samo aficira isto telo na neskončno moţnih načinov. Vsak način, na 

katerega ena sestava (lahko tudi znotraj telesa ali med telesi) deluje na drugo telo, 

bodisi veča bodisi manjša njegovo zmoţnost delovanja.  

Individuacije se tako razlikujejo po svoji zmoţnosti povezovanja, sestavljanja in 

spreminjanja sestav. Vsakič, ko njihovi elementi spremenijo svojo hitrost in 

intenzivnost, se med njimi vzpostavijo nove relacije, nove razporeditve in nove 

sestave. Tako se tudi te nenehno spreminjajo in prehajajo od enega načina urejenosti 

k drugemu. »Stopnja, intenzivnost, je individualno, haecceitas, ki vstopi v 

kompozicijo z drugimi stopnjami in drugimi intenzivnostmi, da ustvari drugo 

individualno« (Ibid., 310). Imanentna sestava ţelečih strojev tako ne vsebuje nič 

drugega kot posameznosti – dogodke, ki jih sestavljajo intenzivnosti, ter različne 

hitrosti med delci, pri čemer vsaka nova sestava med njimi ustvari nov dogodek 

oziroma novo individualnost. Njihovo spreminjanje pa se ne začne ne pri enem ne pri 

drugem, ampak vedno v sredini, med samimi posameznostmi in med njihovimi 

sestavami. »Govorimo o preprosti stvari: ţelja se nanaša na različne hitrosti med 

delci (longituda), na afekte, intenzivnosti in haecceitas z različnimi stopnjami 

zmoţnosti [pouissance] (latituda). […] Spanje je ţelja. Sprehajanje je ţelja. 

Poslušanje glasbe ali igranje glasbe ali pisanje so ţelja. Pomlad in zima sta ţelji. 

Starost je tudi ţelja. Celo smrt« (Deleuze, Parnet 1996, 114–115). Ker sestava določa 

zmoţnost nekega telesa, ţelja pa je ţe vsebovana v sami sestavi, lahko ţeljo 
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opredelimo kot zmoţnost. Kar ne pomeni ţeljo po moči, ampak ţeljo, ki je zmoţna 

imeti moč. To je še ena izmed pomembnih razločujočih lastnosti Deleuzejevega in 

Guattarijevega koncepta ţelje. Vsaka zmoţnost delovanja, vsak način kako smo 

zmoţni aficirati druge in kako so drugi zmoţni aficirati nas, vsaka aktivnost in vsaka 

pasivnost, vsako veselje in vsaka ţalost, vsako podpiranje in vsako zatiranje, vsako 

omogočanje in vsako onemogočanje, vse to je ţelja. Zato je ţelja vedno (po)polna: 

»Ne ţelja kot manko, ampak ţelja kot polnost, kot izpolnitev in izvrševanje [… ]« 

(Deleuze, Guattari 1995, 75).  

4.1.2 Tri strojne sinteze 

Tokovi gibanja ţelje ustvarjajo povezave z drugimi tokovi in delnimi objekti. 

Delovanje ţelje je tako v osnovi sintetično. Ta sinteza je konstitutivna in hkrati 

pasivna. Pasivno sintezo ţelje Deleuze nazorno razloţi v drugem poglavju Razlike in 

ponavljanja, kjer izpostavi tri vrste sintez, ki delujejo na nezavednem nivoju: pasivno 

sintezo navade, pomnjenja in večnega vračanja. Prva deluje v ţivi sedanjosti, ki 

ponavlja in jo lahko primerjamo z Bergsonovim motoričnim diagramom čiste 

zaznave. Deluje na nivoju aktualnosti ali prezence, ki celotni virtualni spomin skrči v 

zaporedje trenutkov. Ponavljajoče sinteze ustvarjajo navade, ki niso toliko povezane 

z delovanjem kot s kontemplacijo, ki ustvarja kontrakcije. To kontemplacijo lahko 

najbolje razloţimo z neintencionalno zavestjo, torej zavestjo, ki ni usmerjena na 

objekt, niti ne izhaja iz identitete subjekta, ampak utemeljuje bit kot zavedanje 

oziroma biti zavedanje. Teh pasivnih sintez ne ustvarja kontemplirajoči ali 

zavedajoči se subjekt, ampak nastanejo v samem procesu zavedanja. Ta utemeljujoča 

zavest ali kontemplacija, kot jo poimenuje Deleuze, je prisotna v vsem bivajočem. 

»Srcu, mišicam, ţivcem in celicam je treba pripisati dušo, vendar kontemplirajočo 

dušo, katere celotna vloga je, da privzame navado. V tem ni nobene barbarske ali 

mistične hipoteze: nasprotno, navada se tu pokaţe v vsej svoji splošnosti, ki zadeva 

ne samo senzomotoričnih navad, ki jih (psihološko) imamo, temveč najprej tiste 

primarne navade, ki smo, se pravi tisoče pasivnih sintez, ki nas organsko sestavljajo« 

(Deleuze 2011d, 139). Neosebna kontemplacija ali univerzalna zavest utemeljuje 

delovanje oziroma predstavlja diferencialni pogoj spreminjanja in transformacij 
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vsega delujočega, ne glede na to, da sama aktivno ne deluje, ampak se deluje v njej 

oziroma preko nje. 

V kolikor prva sinteza utemeljuje delovanje, predstavlja druga sinteza temelj,
44

 in v 

kolikor prva ponavlja, predstavlja druga ponavljanje oziroma čisti virtualni spomin. 

Spomnimo se, da je Bergson čisti spomin ponazoril s stoţcem, kjer vsak nivo stoţca 

pomeni drugo sintezo spominskih podob, ki nastajajo v sferi aktualnosti. Sedanjost 

skrči nek nivo preteklosti v trenutek aktualnosti, s tem pa ponovno ustvari novo 

virtualno sintezo, ki spremeni to, kar ga bo utemeljevalo na nivoju spomina. Pri tem 

je zelo pomembno poudariti, da se v vsakem trenutku ponovi oziroma aktualizira ves 

spomin, ki ni samo oseben, kajti vsebovan je v celoti na vsakem nivoju stoţca čistega 

spomina, pri čemer vsak nivo predstavlja drugačno sintezo te celote. »Med obema 

ponavljanjema, materialnim in duhovnim, je velika razlika. Prvo je ponavljanje 

trenutkov oziroma neodvisnih zaporednih elementov, drugo pa ponavljanje Vsega na 

različnih, soobstoječih ravneh« (Ibid., 153). Sedaj lahko razumemo zakaj ta virtualna 

preteklost, ki jo ustvarja druga sinteza, ni bila nikoli sedanja, kajti v celoti se 

spremeni v vsakem trenutku, ko se aktualizira. Vsaka sinteza je tako neko svoje 

ţivljenje, ki se vedno ponovi v celoti, vendar vsakič na drugačen način.  

Prva pasivna sinteza ponavlja sedanjost, druga je ponavljanje preteklosti, tretja pa 

konstituira to, kar bo ponovljeno v prihodnosti, pri čemer s svojo ponovitvijo ustvari 

selekcijo in nikoli identično ne ponovi niti utemeljitve niti temelja. To, kar bo 

ponovljeno oziroma spremenjeno v ponovitvi, je subjekt, ki z vsako svojo 

(po)vrnitvijo preseţe samega sebe. (Samo)preseţen subjekt je preseţek večnega 

vračanja. Nietzschejev koncept večnega vračanja oziroma ponavljanja tako implicira 

vračanje v prihodnosti oziroma spremembo, ki jo omogoča ponovitev tistega, ki se 

vrača. »Je ponavljanje skozi preseţek, ki ničemer pomanjkljivem ali postajanju-

enakega ne dopušča, da bi še naprej obstajalo. On sam je tisto novo, vsa novost. Je 

sam sebi tretji čas serije, prihodnost kot taka. Kot pravi Klossowski, je tista skrita 

koherenca, ki se vzpostavi zgolj z izključitvijo moje lastne koherence, moje lastne 

identitete, identitete jaza, sveta in Boga. Dopušča zgolj vrnitev plebejca, človeka 

brez imena« (Ibid., 163). 

Vse tri pasivne sinteze, sinteza zaporedne navade udejanjanja, celovite virtualnosti 

pomnjenja in večnega vračanja (samo)presegajočega se subjekta, so sočasne in 
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 Deleuze namreč razlikuje med utemeljevanjem in temeljem, pri čemer se utemeljevanje nanaša na 

materialno imanenco, temelj pa na duhovno transcendenco.  
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vzajemno dopolnjujoče se realnosti ţelečega ustvarjanja. Tu ne gre za tri različne 

ţelje, ampak za tri različne nivoje ali tri dimenzije istega ţelečega procesa, ki se 

medsebojno pogojujejo. V knjigi Anti-Ojdip jih je Deleuze skupaj z Guattarijem 

razloţil še na drugačen način, kot povezovalne sinteze (synthèses connectives) delnih 

objektov in tokov, kot disjunktivne sinteze (synthèses disjonctives) verig ter 

konjuktivne sinteze (synthèses conjonctives) intenzivnosti in postajanja. Te tri 

pasivne sinteze ustvarjajo tri hkratne procese ţeleče produkcije – produkcijo 

produkcije, produkcijo beleţenja in produkcijo porabe – s svojimi operacijami 

odvzema od toka, ločitve iz verige in ostanka ob stroju. Tudi v tem primeru vsaka 

izmed njih predstavlja svojo dimenzijo oziroma posamezen nivo realnosti, pri čemer 

se v procesu ţeleče produkcije vedno vršijo vse hkrati. Podrobneje jih bomo spoznali 

v poglavju o shizoanalizi, sedaj smo jih omenili zgolj toliko, da si laţje 

predstavljamo kako se povezujejo delni objekti, ki sestavljajo matrico diferenciacije 

ţelečih strojev, imenovano telo brez organov. 

4.1.3 Telo brez organov kot matrica želečih strojev 

V trenutku, ko se ustvari prva pasivna sinteza med enotami nezavednega oziroma 

delnimi objekti, nastane telo brez organov.
45

 Telo brez organov je vsepreţemajoča 

enovitost ţelečih strojev, vendar ne takšna, ki bi poenotila ali totalizirala. Kajti to, 

kar je skupno delnim objektom ali njihovim pasivnim sintezam, se skozi sam proces 

povezovanja dodaja kot nov del.
46

 Njegove enote so namreč posameznosti, 

individuacije oziroma haecceitas, ki nimajo nič skupnega s tem, kar ima skupnega 

vse, kar se razlikuje. To ne pomeni, če se spomnimo, kar smo omenili v prejšnjem 

poglavju, da nimajo nič skupnega med seboj (haecceitas niso atomizirani delci 

oziroma individuumi), ampak, da to skupno ne določa njihove razlike oziroma 

posameznosti. To skupno, ki se jih dejansko ne tiče kot posameznih delcev, čeprav je 

vsebovano v njih in so one hkrati vsebovane v njemu, to skupno je telo brez organov. 

Zato se zanj reče, da se kot vsepreţemajoča enovitost zgolj dodaja posameznim 

enotam in njihovim sestavam.  
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 Deleuze je inspiracijo za koncept telesa brez organov našel v delu Antonina Artauda Gledališče in 

njegov dvojnik (Artaud 1994). 
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 1+2 ni 3, ampak 3+n, pri čemer n pomeni dodatno vrednost, ki jo ustvari vsota števil 1 in 2.  
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Ontološka substancionalnost telesa brez organov ni nekaj, kar bi kot baza 

utemeljevalo od spodaj, niti nekaj, kar bi podeljevalo transcendenčni smisel od 

zgoraj, ampak predstavlja prag diferenciacije mnogoterosti oziroma skrajno mejo 

vseh zmoţnih razlik, ki jih lahko ustvarjajo pasivne sinteze ţelje. Delni objekti 

ţelečih strojev in telo brez organov so tako v temelju ena in ista stvar. Telo brez 

organov je matrica intenzivnosti, medtem ko delni objekti predstavljajo posamezne 

stopnje intenzivnosti. Lahko si jih zamislimo tudi kot intenzivne delce ali kvante 

energije, ki se spreminjajo v telesu brez organov, v primerjavi z ekstenzivnimi 

organi, ki obstajajo kot deli organizma. »Če si predstavljamo telo brez organov kot 

polno jajce, iz tega sledi, da se izpod organizacije, ki jo bo prevzelo in ki jo bo 

razvilo, jajce ne pojavlja kot nediferencirano okolje: prečkajo ga osi in nakloni, poli 

in potenciali, pragovi in cone, katerim je usojeno, da bodo pozneje ustvarili ta ali oni 

organski del, vendar katerih sestava je trenutno intenzivna. Kot da bi tok 

spremenljivih intenzivnosti preţemal jajce. V tem smislu telo brez organov prezre in 

zavrača organizem, z drugimi besedami, organizacijo ekstenzivnih organov, in 

namesto tega ustvarja matrico intenzivnosti, ki si prilašča vse intenzivne organe« 

(Deleuze 2003a, 21). Njegova neproduktivna in nemobilna matrica predstavlja stanje 

pomiritve in popolne usklajenosti, zato je tam intenzivnost enaka nič. Intenzivnosti 

namreč sestavljajo imanenco ţivljenja, zato je v njihovi naravi, tako kot v naravi 

ţivljenja, da nenehno minevajo in se porajajo znova. Intenzivnosti tako v neskončnih 

stopnjah naraščajo od točke nič, kjer so ustvarjene, potem pa spet v določenem 

trenutku začnejo pojemati, dokler se dokončno ne izčrpajo. »Vsaka intenzivnost 

upravlja znotraj svojega lastnega ţivljenja z izkušnjo smrti in jo obdaja« (Deleuze, 

Guattari 1973, 395). Izkušnja smrti je najbolj običajen pojav v nezavednem, saj 

nastaja v ţivljenju, v vsaki intenzivnosti prehoda in postajanja. V kolikor ţivimo, 

tako vedno umiramo in dejansko umremo, ko prenehamo umirati, ko iz izkušnje 

smrti nastane model smrti.  

Med produkcijskim procesom ţelečega stroja in neproduktivnim, katatoničnim 

stanjem telesa brez organov pa se lahko vzpostavijo različni odnosi, ki so lahko 

privlačni ali odbojni. V slednjem primeru gre za enak proces kot pri prvotni 
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potlačitvi, le da tu ne govorimo o nasprotni investiciji – (contre investissement),
47

 

ampak o odboju produkcije ţelečih strojev s strani telesa brez organov. Dejavnik 

odbojnosti pa niso delni objekti ţelečih strojev, ki se na njegovi površini izoblikujejo 

v organe, ampak njihova organizacija in mehanizacija. Kar z drugimi besedami 

pomeni, da se telo brez organov upira določenim modelom urejenosti, ki tvorijo 

aparate in organizme.  

4.1.4 Prvotna potlačitev 

Da bi laţje razumeli konflikt, ki nastane, je potrebno razumeti, v čem se razlikujejo 

ţeleči stroji, mehanični aparati in organizmi. Prvi dejavnik diferenciacije predstavlja 

sama sestava ţelečih strojev, ki se nikoli ne formira v zaključeno celoto v smislu 

formiranega aparata ali celostnega organizma. Ţelečih strojev se namreč ne da 

zreducirati na katero koli vrsto enotnosti ali totalnosti. Celota kot organizem ali 

mehanizem je zgolj njihov produkt, ki je ustvarjen poleg delov in istočasno z njimi 

tudi povezan. S tovrstno perspektivo ţelečih strojev se postavita onstran tako 

mehanicizma kot vitalizma, ki predpostavljata bodisi totalnost, sestavljeno iz svojih 

delov, bodisi originalno totalnost, iz katere deli izhajajo. Kar z drugimi besedami 

pomeni, da deli ţelečega stroja niso formirani v relaciji do neke predpostavljene 

celote v smislu, da bi obstajali kot njeni deli. Posledično tudi ne moremo govoriti o 

njihovi homogenosti.  

Heterogeni deli stroja pa tudi niso v kakršni koli medsebojni odvisnosti, kot se zgodi 

v primeru, če so podrejeni strukturi ali mehanizmu, kjer obstajajo zgolj preko 

razmerij, ki jih imajo med seboj. V primeru organizmov in aparatov je subjekt 

konstitutivni dejavnik strukture in je zato popolnoma podrejen njenim razmerjem, v 

primeru ţelečih strojev pa subjekt nastane šele kot stranski produkt določene sestave. 
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 Investissement v francoščini pomeni obkolitev, obleganje (vojaški vidik) in investiranje (ekonomski 

vidik). V angleščini se izraz prevaja kot cathexis, ki izhaja iz grške besede cathexis (zadrţevanje, 

ohranitev) in se nanaša na nemški Besetzung (zasedba), ki v psihoanalizi pomeni investicijo 

libidinalne energije v nek objekt. V psihoanalizi prvotna potlačitev, s katero je zastopstvu nagonov 

zavrnjen dostop do zavesti, sluţi kot model vsem naknadnim potlačitvam (Nachdrängen). Mehanizem 

prvotne potlačitve deluje po principu nasprotne investicije, s katero se sistem predzavestnega brani 

pred prodorom nezavedne predstave. Za podrobnejšo razlago prvotne potlačitve in nasprotne 

investicije glej (Freud 1987, 109 in 142). 
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»Po drugi strani pa ostaja stroj bistveno ločen od agenta delovanja. Subjekt je vedno 

nekje drugje« (Guattari 1984, 112).  

Delov stroja se tudi ne da lokalizirati, saj se v stroju nenehno premeščajo, z vsako 

novo razporeditvijo pa spremenijo tako medsebojne povezave kot same sebe. Kljub 

temu pa njihove spremembe niso spontane, saj so pogojene s planom konsistence 

oziroma z abstraktnim strojem, katerega linije ponazarjajo zmoţnost spreminjanja 

ţelečega procesa. Abstraktne linije abstraktnih strojev so linije, ki jih zariše 

gravitacijski center gibajočega se telesa, ki deluje kot atraktor vseh njegovih moţnih 

gibov. »Določujoč dejavnik strojne sestave je spreminjanje njenega gravitacijskega 

centra, ki sledi abstraktni liniji« (Deleuze, Parnet 1996, 125–126). Deleuze delovanje 

ţelečih strojev namreč primerja z gibanjem marionet, katerih delovanje opisuje 

Heinrich von Kleist v svojem delu O Marionetnem gledališču. Marionete imajo v 

sebi svoj lasten center gravitacije, zato je dovolj, če nadzorujemo zgolj tega, v 

kolikor ţelimo, da se premikajo ali plešejo. »Vsak gib, je rekel, ima teţišče; dovolj 

je, da upravljaš ta teţišča, ki so v notranjosti lutke; okončine, ki niso drugega kot 

nihala, mehansko sledijo ne da bi karkoli storil. Dejal je, da je to gibanje zelo 

preprosto; da vsakokrat, ko se teţišče giblje v ravni črti, okončine ţe opisujejo 

krivulje; in da se, če figuro stresemo na povsem naključen način, vse skupaj pogosto 

začne gibati v ritmu, ki je podoben plesu« (Kleist 1999, 50). Linija, ki jo zariše 

center gravitacije, je lahko povsem ravna, lahko ustvarja krivulje ali pa se giba po 

povsem nepredvidljivi poti: »Po drugi strani pa je ta črta nekaj zelo skrivnostnega. Je 

nič manj kot pot duše plesalca; in da dvomi, da bo jo strojnik našel drugače, kot tako, 

da se prestavi v teţišče marionete, se pravi, drugače rečeno, da pleše« (Ibid., 50).  

Naslednji pomemben razlikovalni dejavnik ţelečih strojev je zmoţnost lastne 

reprodukcije. Zaradi te svoje zmoţnosti pa niso stroji nič bolj podobni organizmom 

kot mehanizmom, saj ne predpostavljajo opozicije med strukturalno enotnostjo 

mehanizma (mehanicistična pozicija) in individualno ali specifično enotnostjo 

ţivljenja (vitalistična pozicija). Stroji in ţelja niso v medsebojno zunanji poziciji, niti 

v smislu, da bi bila ţelja učinek, determiniran s sistemom mehanskih vzrokov, niti 

tako, da bi bil stroj sredstvo za doseganje ciljev ţelje. Stroj ni edinstvena stvar, katere 

reprodukcijski sistem bi izviral iz edinstvene sestave oziroma njenega centra. Vsak 

del stroja je stroj zase in za svojo reprodukcijo potrebuje navezavo na del drugega 

stroja, tako da znotraj svoje sestave ujame fragment sestave drugega stoja. Povezava 

med strojem in ţeljo tako deluje onstran vidika strukturalne enotnosti stroja in 
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osebne ali specifične enotnosti ţivljenja. V stroju je namreč toliko ţivljenja, kolikor 

je strojnosti v ţivih bitjih. 

Vendar, če obstaja toliko imanentnih razlikovalnih dejavnikov med tehničnimi ali 

organskimi stroji in ţelečimi stroji, zakaj potem sploh govoriti o strojnosti ţelje? Kaj 

je tisto, kar ţeljo kljub temu naredi za stroj? Kot prvo je to produkcijska lastnost 

ţelje, in kot drugo je to njena pogojenost s sestavo določenih delov: »[…] ne deluje 

drugače kot v delovanju heterogenih sestav […]« (Deleuze 2003a, 119).  

Ker predpostavljata, da je vse, kar biva, proces produkcije, s tega vidika tudi ne 

ustvarjata bistvene razlike med človekom in naravo, saj postaneta človeško bistvo 

narave in naravno bistvo človeka eno znotraj narave, prav tako kot postaneta eno 

znotraj človeškega ţivljenja kot vrste. Kot procesa produkcije tako nista v opoziciji, 

ampak sta ena in ista bistvena realnost. Posledično nobena produkcijska sfera ni 

relativno avtonomna, niti tehnična sfera človeške produkcije, kot je na primer 

industrija.  

Razlika med mehaničnimi, organskimi in ţelečimi stroji tako ni v sami naravi, 

ampak v reţimu oziroma v načinu njihovega delovanja in spreminjanja. Ţeleči stroji 

so sestavni stroji, katerih sestavljanje je neločljivo povezano z njihovimi sestavami. 

Z drugimi besedami lahko tudi rečemo, da so kompozicijski stroji, pri katerih je 

način kompozicioniranja neločljivo povezan z njihovimi kompozicijami. In so tudi 

produkcijski stroji, pri katerih je produkcija neločljivo povezana s produktom. V njih 

se tako stapljata izdelava in delovanje, stvar in ustvarjanje, produkt in produkcija. 

Organski ali druţbeni stroji niso konstituirani na isti način, kot funkcionirajo, in 

tehnični stroji se ne formirajo na isti način, kot se uporabljajo. Oboji namreč ločijo 

način produkcije od produkta samega (smisel postane ločen procesa, sredstva ločena 

od končnega cilja, namera od samega delovanja). »Samo to, kar ni producirano na 

isti način, kot funkcionira, ima smisel, cilj in namero. Ţeleči stroji nasprotno ne 

reprezentirajo nič, ne označujejo nič, ne pomenijo nič in so točno to, kar nekdo 

naredi iz njih, kar je narejeno z njimi in to, kar naredijo v sebi« (Deleuze, Guattari 

1973, 342). To je tudi zadnji dejavnik, po katerem se razlikujejo tehnični, organski in 

ţeleči stroji.  

Ţeleči stroji tako lahko postanejo mehanizirani ali organizirani s strukturnega vidika 

tehnik in organizmov. Aparat postane edinstven objekt, organizem edinstven subjekt, 

sestava pa edinstvena ureditev oziroma konstitucija. Povezave postanejo globalne in 

specifične, razlike izključujoče in konjunkcije bipolarno-enoglasne. Na ta način 
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lahko postane organizirana in mehanizirana tudi druţbena sestava, kot je na primer 

tehnokratska ali pa totalitarna (Deleuze 1998, 56). V tem primeru govorimo o 

totalizirajočih ureditvah, nespremenljivih sestavah, statističnih
48

 determinacijah in 

strojih, za katere se predpostavlja, da delujejo kot avtonomen aparat.  

Zgolj na nivoju določene urejenosti in izključno zgolj v tem smislu oziroma v tem 

kontekstu, se produkcija ţelečih strojev upira telesu brez organov. S tem, ko se 

postavi v opozicijsko relacijo z njim, in ko ga ta odbije, se ustvari paranoični stroj. 

Tako nastane prva potlačitev, ki sluţi kot model vsem kasnejšim, ki se 

simptomatično manifestirajo v kolektivnih nevrozah. 

Po drugi strani pa telo brez organov privlači organe, tako, da si jih prisvoji in 

povzroči, da začnejo delovati na drug način, kot jim je to narekoval organski 

mehanizem. Tako nastanejo novi ţeleči stroji, s sestavami, ki ustvarjajo drugačno 

urejenost. Različne stopnje odbojnosti ali privlačnosti ţelečih strojev s strani telesa 

brez organov ustvarijo različna intenzivna stanja, skozi katera prehaja subjekt.  

4.1.5 Razlika v urejenosti ali razlika v realnem 

Ko psihoanaliza govori o ţelji, predpostavlja razliko med ţelečo in druţbeno 

produkcijo, vendar ne z vidika urejenosti, ampak z vidika realnega. Po eni strani tako 

loči naravno in druţbeno produkcijo, ki proizvaja realne objekte, in po drugi strani 

ţelečo produkcijo, ki proizvaja imaginarne objekte. Če je ţelja opredeljena kot 

produkcija fantazme oziroma fantazmatskih objektov, iz tega logično sledi, da je 

določena z mankom realnega objekta. Predstavljala naj bi tisto, kar je subjektivno, 

negativno (še nerealizirano) ali inhibirano znotraj realnega druţbenega polja. Objekt 

je tako odvisen od realne produkcije, ki je domnevno zunanja ţelji, medtem ko ţelja 

ostane v sferi fantazije. Ţelja je tako opredeljena s teţnjo po doseganju nečesa, kar je 

vedno zunaj njenega dosega in se ji nenehno izmika. Manko v relaciji do objekta 
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 Beseda statistika izhaja iz latinske besede status in prvotno pomeni stanje, kasneje pa so besedo 

uporabljali tudi za označevanje pogoja, ki se nanaša na politično formo ali strukturo oziroma na 

drţavo (angl.: state, fr.: l'état, nem.: der Staat). Po Foucaultu je statistika prvotno pomenila drţavno 

znanost, ki se je razvila v šestnajstem stoletju, ko je oblast delovala na podlagi administrativnega 

aparata teritorialnih monarhij. »Prav tako je bila povezana bila z vrstami analiz in form vednosti, ki so 

se začele razvijati ob koncu šestnajstega stoletja in razširile svoje območje v sedemnajstem stoletju; v 

bistvu gre tu za vednost drţave z njenimi različnimi elementi, dimenzijami in faktorji moči, ki se jim 

je podrobneje reklo 'statistika', kar pomeni drţavno znanost« (Foucault 2007, 100–101).  
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(oziroma v relaciji do tega, kar subjekt na objektu označi s svojim pričakovanjem ali 

potrebo) se umesti v samo njeno imanenco biti in se poglobi do te mere, da postane 

absoluten. Na ta način se ustvari perspektiva neozdravljive nezadostnosti in manka 

biti (manque à-être) samega ţivljenja. 

Deleuze in Guattari pa sta s svojim vidikom premostila prepad dualistične 

perspektive, nastale med druţbeno produkcijo kot realno objektivno racionalnostjo 

po eni stani in iracionalno, fantazmatsko produkcijo po drugi strani. »Resnično, 

druţbena produkcija je zgolj in samo zgolj ţeleča produkcija sama, pod določenimi 

pogoji« (Deleuze, Guattari 1973, 36). Ne obstaja specifično ločena forma obstoja, ki 

bi jo lahko opredelili kot psihično realnost: »Če ţelja producira, potem producira 

realno. Če je ţelja produktivna, potem ne producira nikjer drugje kot v realnosti in 

nič drugega kot realnost« (Ibid., 34). Objektivna bit ţelje je realno v sebi in za sebe. 

Realno je končni produkt pasivne sinteze ţelje kot avtoprodukcije nezavednega, kjer 

se nestrukturirano povezujejo tokovi in delni objekti. »Ţelji ne manjka nič, njej ne 

manjka njen objekt« (Ibid., 34). Ţelja in objekt sta ena in ista stvar, saj je ţelja stroj 

in objekt je drugi stoj, ki je z njim povezan. Če ţe kaj manjka v ţelji, je to stabilen 

subjekt, kajti ne obstaja stabilen subjekt, razen če obstaja potlačitev oziroma odboj 

ţeleče produkcije s strani telesa brez organov. »Ţelja tako ni notranja subjektu, nič 

bolj kot se nagiba k objektu: je popolnoma imanentna planu, ki ni predobstoječ, 

planu, ki ga treba šele ustvariti, kjer se oddajajo delci in sestavljajo tokovi« (Deleuze, 

Parnet 1996, 108). 

Tako nam ponujata popolnoma drug vidik izkušnje ţelje, takšne, ki ni obremenjena s 

tesnobo ob zavedanju lastne fantazme oziroma nerealnosti obstoja nečesa, kar jo 

določuje in determinira: »[…] ni povezana z nikakršno transcendenco, ni povezana z 

nikakršnim mankom, njeno merilo ni nikakršno ugodje in ni transcendentirana z 

nikakršnim uţitkom [jouissance], podrejenim formi ali mitu nemogočega. Ţelja je v 

poloţaju čistega procesa« (Deleuze 1973). Realnega tako ne razumeta kot nekaj 

nemogočega v odnosu do ţelje, ampak ravno obratno, znotraj realnega postane vse 

mogoče. Manko je kreiran skozi določeno organiziranost druţbene produkcije
49

 

oziroma je stranski produkt (redundanca/preseţek) določenega sistema, nikakor pa 

ga ne moremo gledati kot nekaj imanentnega.  
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 Manka nikakor ne smemo zamenjevati s pomanjkanjem, saj nastaja predvsem v druţbah izobilja. 
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Ţeleči stroji tako v svojem bistvu niso fantazmatski ali sanjski stroji. Fantazija je 

vedno sekundarna in nikoli ni individualna, vedno je skupinska fantazija. V 

skupinsko fantazijo lahko libido investira vse druţbeno polje, vključno z najbolj 

represivnimi ali revolucionarnimi oblikami kot kontrainvesticijami. Najbolj 

represivne in smrtonosne oblike druţbene reprodukcije so produkcije ţelje. »[…] 

moči, ki uničijo ţeljo ali jo podredijo, so ţe vsebovane v sami sestavi ţelje« 

(Deleuze, Parnet 1996, 160–161). Druţbena produkcija je zgolj določen način 

urejenosti ţeleče produkcije in ne glede na to, ali govorimo o druţbenih ali ţelečih 

strojih, se nanašamo na iste stroje.  

Teza o manku, vsebovanem v sami imanenci ţelje, predstavlja eno izmed treh 

izpeljav, ki po logični nujnosti sledijo predpostavki o obstoju opozicije med ţelečo in 

druţbeno realnostjo. Deleuze to perspektivo v Dialogih opredeli kot enega izmed 

treh spornih vidikov na ţeljo (Ibid., 125). Drugi vidik razume ţeljo kot nekaj, kar je 

nujno v antagonističnem nasprotju z določeno organiziranostjo druţbene produkcije 

oziroma z načelom realnosti. Posledično se jo povezuje z nekakšno neurejeno 

spontanostjo, kakršna prevladuje v »naravnem« stanju (stanju, ki se konstituira kot 

opozicija določeni druţbeni urejenosti). Vendar, opozarja Deleuze, ţelja obstaja šele 

takrat, ko obstaja določena ureditev ali sestava, oziroma se poraja šele v samem 

procesu urejanja, sestavljanja, zdruţevanja ali spajanja. »Ţelje ne moremo razumeti 

ali si jo predstavljati brez določene sestave, na planu, ki ne bi obstajal ţe prej in bi ga 

morali šele skonstruirati. Pomembno je, da vsaka skupina ali posameznik ustvari plan 

imanence, na katerem upravlja svoje ţivljenje ali se ukvarja s svojimi posli. Brez teh 

pogojev bi vam posledično res nekaj manjkalo, vendar bi vam manjkali prav pogoji, 

ki naredijo ţeljo za moţno« (Ibid., 115). Sestava, ki predpostavlja določeno urejenost 

svojih elementov, je pogoj, da ţelja sploh nastane in zato je ne moremo misliti kot 

spontanost, prav tako kot plana njene imanence ne moremo enačiti s stanjem nereda 

ali naravnim stanjem. S sebi lastnimi povezavami zareţe v kaotičnost drugih povezav 

in tako ustvari pogoje (lastna oprijemališča) produkcije in kreativnosti.  

Tretji sporni vidik na ţeljo pa jo povezuje z ugodjem oziroma z njegovo normativno 

regulacijo. Po nekaterih psihoanalitičnih teorijah libido ne pride do zavesti, razen v 

relaciji stvari ali osebe, ki jo jemlje za svoj objekt, s pomočjo katerega bo dosegla 

ugodje. Ker dobi zunanji objekt pomen izključno v povezavi z notranjim ugodjem, ki 

je seveda subjektivno, je predstava o njem nujno fantazmatska oziroma ji vedno 
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nekaj manjka – manjka ji tisto, kar je realno v objektu, oziroma prav ta razlika v 

označevanju realnega, ki jo objektu odvzame ali doda ugodje označevalca.  

Deleuze in Guattari na to perspektivo odgovarjata z argumentom, da manko nastane 

šele kot rezultat povezave ţelje z ugodjem oziroma kot rezultat podreditve ţelje 

načelu ugodja. Ker je ţelja proces, lahko njeno vpetost v ugodje razumemo zgolj kot 

nekaj, kar prekine njen pozitiven tok in jo oddalji iz sestave njenega polja imanence, 

v katerem je vsebovana, in kjer ji ne manjka nič. »Zdi se mi, da je ugodje edino 

sredstvo, po katerem se osebe ali subjekti orientirajo v procesu, ki jih presega. Tu gre 

za reteritorializacijo. Po mojem je to edini način, po katerem se ţelja poveţe z 

zakonom manka in z načelom ugodja« (Deleuze 2003a, 120).  

Epistemološki temelj, ki omogoča perspektivo, da je ţelja podrejena zakonu manka, 

izhajajočega iz načela ugodja, pa ni osnovan zgolj v splošno sprejeti gotovosti, ki 

njeno teţnjo povezuje z ugodjem. Ta perspektiva temelji na še na neki globlji 

gotovosti, tisti namreč, ki ugodje povezuje s sprostitvijo gonske napetosti. Teţnje 

ţelje se tako ne povezuje z ustvarjanjem in produkcijo novega, ampak s popolno 

umiritvijo. Tovrstna sprostitev gonske napetosti, ki povzroča ugodje, predstavlja 

pričakovanje in načelo, kateremu se podreja ţelja.  

Izhajajoč iz te gotovosti, ţelji logično nujno nekaj manjka, saj je ugodje, ki se občuti 

ob sprostitvi, kratkotrajno, hkrati pa je odvisno od prisotnosti zunanjega objekta 

oziroma »ugodne« konzumacije njegovih tokov. Kot podrejena temu načelu je 

imanentno nezadovoljena in neizpopolnjena. Ţelja ima tako dvoglavega sovraţnika: 

»[…] religiozno transcendenco manka in hedonistično prekinitev, ki uvede ugodje 

kot sprostitev« (Deleuze 1996, 120). 

Deleuze in Guattari izhajata iz povsem drugega spoznavnega izhodišča: energija 

ţelečih strojev se ne omejuje zgolj na (en) objekt oziroma na to, kar ji prinaša 

ugodje, ampak se investira v celotno druţbeno polje, ki ga prečka, v vse delne 

objekte in tokove, s katerimi je povezana in s katerimi so delno povezani tudi njeni 

delni objekti. Zato je vedno nomadska. Vse potrebe, interesi in pričakovanja, 

vzpostavljeni v relaciji do objekta oziroma v razmerju do tega, kar (dolgoročno) 

povzroča ugodje, se pojavijo šele sekundarno, kot učinek (kolektivnih) psiholoških 

procesov. So kontraprodukt znotraj realnega, ki ga producira ţelja, in nastanejo v 

trenutku, ko izgubi zmoţnost pasivne sinteze.  

Energijo ţelečih strojev razumeta kot libidinalno energijo, pri čemer ta ni nujno 

seksualna. V osnovi je to (po)gonska – ţivljenjska, ustvarjalna energija, ki sestavlja 
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relacije in producira tokove. Spolna energija je zgolj ena izmed energij oziroma 

tokov ţelje. »V tem pomenu obstaja neki birokratski eros, ki je eden izmed 

segmentov moči in eden izmed poloţajev ţelje. Obstaja tudi kapitalistični eros. In 

tudi fašistični eros« (Deleuze, Guattari 1995, 77). Nobene energije namreč ne 

razumeta kot tiste, ki bi imela edinstveno vlogo v sestavi ţelje – vsaka obstaja zgolj 

kot ena izmed mnogih.  

Tudi na tem nivoju se izogneta dualistični perspektivi, saj libida ne zreducirata na 

s(pol)nost oziroma na par(jenje). Libidinalna energija ţelečih strojev se namreč 

neposredno investira tako v mikromolekularne sestave, kot v velike molarne sestave, 

druţbene in organske realnosti. S tovrstno opredelitvijo vseobsegajoče vsebovanosti 

delovanja libida se njun vidik oddalji tudi od psihoanalitičnega, saj slednji 

predpostavlja, da mora biti libido sublimiran oziroma deseksualiziran, da bi lahko 

ustvarjal druţbene investicije, kot seksualna energija pa lahko deluje zgolj na mikro 

nivoju, v privatni druţinski sferi. »Libido ne investira velikih tvorb skozi ekstenzijo 

deseksualizacije, nasprotno, prav omejitve, blokade in redukcije povzročijo, da libido 

potlači svoje tokove, z namenom, da se zadrţijo v ozkih celicah tipa 'par', 'druţina', 

'oseba' ali 'objekt'« (Deleuze, Guattari 1973, 348–349). Menita, da je ta vidik zelo 

depresiven, saj najprej zapira libido v relacijo med dva človeka, potem pa hoče 

razbiti nastalo monotonijo s tem, da ji dodaja še več ljudi. Ali pa jo izloči iz 

druţbenega polja do te mere, da jo popolnoma perverzira v sadistični »teater 

fantazem« (Deleuze, Parnet 1996, 121). V vsem tem delovanju naj bi bilo nekaj 

preveč sentimentalno narcističnega, nekaj takega, kar se pojavi, ko začne tok preveč 

kroţiti okrog samega sebe, ter zato počasi trohneti in smrdeti.  

Vprašanje libidinalnosti ni vprašanje perverzije (ne glede na to, ali sta perverzna 

eden ali dva ali pa cela mnoţica – še vedno gre za isti princip marginalizacije in 

perverzacije spolnosti), ampak vprašanje sestave. Kakšno povezavo bo vzpostavila, s 

čim se bo spojila, da bo ustvarila določeno haecceitas oziroma sestavo kot dogodek. 

Tem bolj kot se artikulira z drugimi tokovi, toliko bolj se iz zaprte in marginalizirane 

zatohlosti širi v druţbeno polje in se ohranja kot seksualnost daleč stran od 

idealizirajoče sublimacije. Kreativna in inventivna libidinalna energija ţelečih strojev 

tako deluje onstran vidika, ki ţeljo zapira v zatohlo narcistično kroţenje okrog 

samega sebe ali pa jo poţene v zrak k svojemu cilju idealizacije. Fantazme so vedno 

učinek izolacije ali izključitve, ne glede na to, ali se samozadovoljuje posameznik, 

par ali kolektiv: »[…] masturbator je tisti, ki ustvarja fantazme« (Ibid., 122). 



 194 

Četudi govorita o libidu kot o spolni energiji, se s tem ne nanašata na človeško 

spolnost. Tu se spet oddaljita od psihoanalize, ki seksualnost reprezentira 

antropomorfno. Pri tem kot antropomorfno reprezentacijo razumeta tako vidik, ki 

izhaja iz predpostavke, da obstajata dva spola, kot vidik, ki predpostavlja, da obstaja 

zgolj eden, v smislu, da je drugi definiran kot manko prvega. Ker v nezavednem ţelji 

ne manjka nič, tam tudi ni kastracije. Sestave delnih objektov in njihovih tokov 

sestavljajo mikroskopsko transeksualnost oziroma n-spolnost. V vsaki ţenski 

obstajajo moški tokovi, tako kot v vsakem moškem obstajajo ţenski tokovi. To 

nazorno razloţi Deleuze v svojem predavanju Dualizem, monizem in mnogoterosti, 

ko govori o taoističnem doţivljanju ţelje: »Imajo teorijo ţenske energije in moške 

energije, kateri bi lahko na kratko povzeli takole: ţenska energija je neizčrpna moška 

energija, ki pa je bolj nadleţna, saj se izčrpa. V vsakem primeru je izziv v tem, da 

moški vzame nekaj od ţenske energije, ki se ne izčrpa, ali pa vsak vzame nekaj od 

drugega. Kako je to moţno? Potrebni so tokovi […] Sposodiš si tok, absorbiraš tok, 

opredeliš čisto polje imanence ţelje, v odnosu do katere so ugodje, orgazem, 

jouissance, opredeljeni kot dejanski suspenzi ali prekinitve. To pomeni, da ne 

delujejo kot zadovoljitve ţelje, ampak prav nasprotno: kot okrnitev procesa, ki 

povzroči, da se ţelja oddalji od lastnega polja imanence, i. e. od lastne 

produktivnosti. V tem mišljenju pa je zanimivo prav to, da ţelja simultano izgubi 

vsako svojo povezavo z mankom, ugodjem, orgazmom ali z jouissance. Razumljena 

je kot produkcija tokov, s katerimi ustvarja polje imanence – to pomeni mnogoterost, 

kjer postane vsak razcep subjekta na subjekt izjavljanja in subjekt izjave popolnoma 

nemogoč […]« (Deleuze 1973).  

Tu ima Deleuze v mislih predvsem proces razcepitve subjekta, ko subjekt izjavljanja 

postane odtujen preko podrejenosti (kon)tekstu prevladujočih ureditev, izraţenih v 

izjavi. Guattari kot primer tovrstne odtujitve navede izjavo managerja tovarne: »Že 

razumem, vendar moram, glede na mojo pozicijo, narediti tako in tako.« Njegova 

pozicija pomeni podrejenost izjavam kot konstitutivnim elementom prevladujočega 

diskurzivnega polja. »Subjekt izjavljanja – govoreči človek iz mesa in kosti – obran 

do subjekta legalne izjave« (Guattari 2006, 152–153). 

Ţelja ni razcepljena ali odtujena, ampak je vedno ţe izpopolnjena v procesu 

postajanja, vsebovanem v sestavi delnih objektov in njihovih tokov. Je proces 

ustvarjanja, sestavljanja in komponiranja ter hkrati stvaritev, sestava in kompozicija 
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polja imanence. Ta hkratnost je pogoj njene izpopolnjenosti in hkrati tudi določujoča 

lastnost vsakega postajanja.  

4.2 ŽELJA KOT POSTAJANJE 

Deleuze v Logiki smisla opredeli postajanje kot hkratnost dveh ali več smeri. Vsaka 

smer predstavlja smisel, kar pomeni, da je v teţnji ţelje vsebovanih več smislov, 

natančneje prav toliko, kolikor je smeri, ki jih določajo linije, s katerimi so povezani 

delni objekti. Teţnja ţelečega postajanja, ki ima več smislov in več smeri hkrati, 

deluje v povsem drugem reţimu kot intenca oziroma namera, ki pozna zgolj eno 

smer in posledično tudi njeno nasprotje. »Smisel (smer) je vselej dvoumen (dvojna) 

in izključuje moţnost enega samega smisla (smeri) relacije« (Deleuze 1998, 41). 

Hkratnosti postajanja tako nikakor ne smemo zamenjevati s polarno ali negacijsko 

dvojnostjo, kajti »[…] postajanje ne trpi razdelitve niti razločevanja […]« (Ibid., 13). 

Gre za dvojnost, ki je povsem paradoksalna, saj ne razločuje niti ne izključuje ne 

enega ne drugega, v čemer je dvojna, ampak hkrati postaja oboje, pri čemer oboje ne 

pomeni ne enega ne drugega, niti kar je skupnega tako enemu kot drugemu. Gre za 

način ustvarjanja razlike, kot smo ga opisali v prejšnjem poglavju o haecceitas kot 

dogodkih individuacije: to, ki postaja, nima nič skupnega s tem, kar postaja, hkrati pa 

tudi to, kar postaja, nima nič skupnega s tistim, ki to postaja. Vendar samo postajanje 

nima nič skupnega ne z enim ne z drugim, saj je vedno nekje vmes, med enim in 

drugim. Ko eno postaja drugo, v trenutku postajanja ni več eno, ker se ţe spreminja 

in je ţe drugo v odnosu so sebe, hkrati pa je še vedno eno v odnosu do drugega, kar 

postaja. Zato je postajanje vedno hkrati v preteklosti in prihodnosti in nikoli v 

sedanjosti. »Ne obstaja začetna pozicija, iz katere bi izhajali, niti končna pozicija, 

kamor bi bili namenjeni ali kamor naj bi prispeli. Ne obstajata niti dva izraza, ki bi ju 

lahko zamenjevali. Vprašanje 'Kaj postajaš?' je enostavno neumno. Saj se med 

samim postajanjem, to kar nekdo postaja, spreminja v enaki meri kot se spreminja 

tisti, ki postaja« (Deleuze, Parnet 1996, 8). To postajanje tudi nima nič s tem, kar je 

skupnega med dvema, saj nima nič opraviti ne enim ne z drugim, ampak s tem, kar je 

med dvema, kar ima povsem svojo lastno smer in dimenzijo. Gre za eno IN za drugo 

– eno, vsebovano v drugem, in ne za eno, ki bo zaporedno sledilo drugemu, oziroma 
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za izključno eno ALI drugo. Kajti, ko je eno vsebovano v drugem, se spremenita tako 

eno kot drugo. »Postajanje je vedno dvojno, to, kar nekdo postaja, postaja prav toliko 

kot tisti, ki postaja […]« (Deleuze, Guattari 1980, 374). 

Tako na primer postajati ţival ne pomeni igrati (se) ţival, imitirati ţival ali pa 

reproducirati ţival, jasno pa je tudi, da človek nikoli dejansko ne postane ţival, tako, 

kot ţival nikoli dejansko ne postane nekaj drugega. »Poţivaljenje nima v sebi nič 

metaforičnega, nič simboličnega, nič alegoričnega. […] To je zemljevid intenzitete. 

To je skupek stanj, ki so med seboj različna in presajena na človeka […]« (Deleuze, 

Guattari 1995, 50). Imitacija in reprodukcija sta namreč teritorialni, medtem ko 

postajanje nenehno deteritorializira s tem, ko svoji kodifikaciji doda del teritorialne 

kodifikacije tega, kar postaja. 

To, kar nekdo postaja, je na nek način ţe vsebovano v tistem, ki postaja. Tako kot pri 

plesu, kjer obstaja bistvena razlika med tem, ali plesalec izvaja naučene oziroma 

predhodno obstoječe gibe ali pa gibanje izhaja iz njegove notranjosti in so gibi zgolj 

podaljšanje ali nadaljevanje tega, kar plesalec ţe je. »Izhajajoč iz lastnih formacij, 

svoje subjektivnosti, iz organov, ki jih poseduje, ali iz funkcij, ki jih izvršuje, 

postajanje izţame delce, med katerimi vzpostavi relacije gibanja in mirovanja ter 

hitrosti, ki so najbližje temu, kar postaja in preko katerih postaja. V tem smislu je 

postajanje proces ţelje« (Deleuze, Guattari 1980, 334). 

Trditev, da postajanje ni imitacija, pa še ne pomeni, da ga lahko zato enačimo z neko 

naravno, avtentično spontanostjo. Če ţe kaj, potem kvečjemu zabriše razliko med 

umetnim in avtentičnim, oziroma razliko, ki jo ustvari vsaka binarna diferenciacija 

med originalom in posnemanjem. Razlika, ki jo uvaja koncept ţelje, ne obstaja na 

nivoju subjekta in objekta, ampak na nivoju delovanja. Vzpostavi se med namernim 

in nenamernim delovanjem oziroma med intenco in tendenco. »Postajanje je 

nenamerno [involutif], nenamernost [l'involution] je kreativna« (Ibid., 292). 

Nenamerno delovanje je tisto, ki ni podrejeno vnaprejšnjim kriterijem. Vendar, v 

kolikor se neko delovanje ne podreja vnaprejšnjim kriterijem, to še ne pomeni, da je 

vse-Eno kakšno je to delovanje oziroma, da delovanje nima svoje kvalitete. Vsako 

ţeleče postajanje ima namreč svojo imanentno kvaliteto oziroma svojo imanentno 

teţnjo, ki jo Deleuze in Guattari poimenujeta vrlina ţelje. V Tisoč platojih sta se 

podrobneje posvetila trem izmed njih: postati nerazločljiv (indiscernable), neoseben 

(impersonnel) in nezaznaven (inperceptible).  
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Najpomembnejše značilnosti prve izmed vrlin ţelje – postajati nerazločljiv, je po 

njunem mnenju zelo nazorno prikazal Kierkegaard v svojem spisu o vitezu vere 

(Kierkegaard 2005). Vitez vere, pravita, je človek postajanja, saj nenehno postaja 

asubjektiven, neoseben, brez identitete in nerazpoznaven. Navidezno je povsem 

povprečen, saj se popolnoma zliva s svojo okolico. Njegova vrlina je zmoţnost 

postajati tak kot vsi. »Če je zelo teţko biti 'kot' vsi drugi, potem je to zato, ker gre tu 

za dejanje postajanja« (Deleuze, Guattari 1980, 342). Postati vse in vsi ni neko 

ločeno delovanje, kajti v njem je vsebovano vse in hkrati je vsebovano v ustvarjanju 

vsega.  

Vitez vere je vitez zaupljive predanosti absurdu, pravi Kierkegaard. Absurd je v tem, 

da kot posameznik presega univerzalno občost. Šele ko preseţe obče, je veren in 

etika se zreducira na nekaj povsem relativnega. Njegova vera je drugačna od obče, 

kajti v sebi skriva paradoks lastne nerazumljivosti – razumljiva je zgolj verniku in 

vsakič, ko jo ta ţeli izraziti v javnosti, ga nihče ne razume. Medtem, ko se tragični 

junak odpove samemu sebi, da bi izrazil obče, in ker verjame v obče, se vitez vere 

odpove občemu, da bi izrazil samega sebe, da bi postal posamezen. Vitez vere je v 

vsem sam.  

V delu Kaj je filozofija? Deleuze in Guattari pojasnjujeta, da gre v primeru 

Kierkegaardovega viteza vere za vero v svet, za vero v zmoţnosti biti tu, v imanenci, 

prej kot pa za vero v transcendentni obstoj boga. »[…] problem zdaj zadeva obstoj 

tistega, ki verjame v svet, celo ne v obstoj sveta, temveč v njegove moţnosti v 

gibanjih in intenzivnostih, da porodi nove moduse eksistence, ki ga je danes treba 

odkriti na naši ravnini imanence.« (Deleuze, Guattari 1999, 78) 

Kierkegaarda zanimajo zgolj gibanja, zato tudi vero doţivlja in razume kot gibanje. 

Vera je gibanje večnosti, vendar lahko ravno zato, ker je večno, v celoti zaobjame 

končnost. Ta se izraţa preko krepke in prizemljene drţe ter odločnih in jasnih gibov. 

»On povsem pripada svetu, bolj kot kateri koli malomeščan. Ničesar od tiste izjemne 

in plemenite narave, po kateri se prepozna viteza večnosti, ni mogoče odkriti. Vsega 

se veseli, pri vsem sodeluje, tudi vsakič, ko ga zaposlujejo banalnosti, to stori z 

vztrajnostjo, ki je lastna zemeljskemu človeku, katerega duša se je trdno zasidrala v 

tem svetu« (Kirkegaard 2005, 54). Ker ne ţivi v oblakih oziroma vpet v fantazmatske 

ideje, je povsem spravljen sam s sabo, ima vse, kar potrebuje, in vse ga napolnjuje z 

notranjim bivanjskim mirom. Je popolnoma brezskrben, vendar pa vsak tak trenutek 

plača po najdraţji ceni. Vse, kar počne, namreč stori z močjo absurda. Da bi spoznal 
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blaţenost večnosti, je moral veliko pretrpeti v svojem odrekanju, pa vendar se 

vsakega trenutka svojega ţivljenja radosti tako, kot da se ne bi nikoli odrekel 

ničemer, kot da ne bi nikoli doţivel bolečine. To je moč njegovega absurda – ţelja 

viteza vere. Postajati vitez vere pomeni veseliti se končnosti s popolnim zaupanjem. 

Odpovedati se vsemu z nenehnim odrekanjem, potem pa z močjo absurda vse skupaj 

ponovno dobiti nazaj. Gibanje večnosti postaja
50

 s takšno natančnostjo in gotovostjo, 

da vedno znova zaobjema vse, kar je končnega. »Večina ljudi ţivi izgubljenih v 

zemeljskih ţalostih in veseljih; to so tisti, ki sedijo na sedeţih in se plesu ne 

pridruţijo več. Vitezi večnosti so plesalci, ki teţijo v višave« (Ibid., 57). On je 

zmoţen padce pri skoku spremeniti v nekaj, kar mu daje še več moči, in tako ravna z 

vsako svojo prizemljenostjo – prizemlji se, da se bo lahko vzdignil. Toliko krat je 

padel, da se ne more nikakor več poškodovati, saj se je med padanjem naučil zliti se 

s tlemi. Poniţa se v tla, da bo lahko skočil še višje. Pri tem ne sme biti razcepljen ali 

v konfliktu s samim sabo, kajti če ţeli izpeljati gibanje večnosti, mora vso vsebino 

svojega ţivljenja osredotočiti na eno samcato ţeljo tistega trenutka in celoten 

doseţek miselnega delovanja skrčiti v eno samo dejanje zavesti. S tem njegovo 

gibanje pridobi na intenzivnosti in moči aktivnega delovanja.   

Postajati vsi/vse oziroma nezaznaven je zelo zahtevna naloga, kajti zahteva ogromno 

asketizma, odrekanja, treznosti in kreativne nenamernosti: »'Odstrani vse, kar je 

odvečno, smrt in vse nepotrebne stvari', pritoţevanje in jadikovanje, nezadovoljne 

ţelje, upore in izgovore, vse, kar utemeljuje vsakogar (vsak/vse) v samem sebi, v 

svoji molarnosti. Kajti vsak/vse je molarna tvorba, vendar pa je postajati vsi/vse 

nekaj povsem drugega, nekaj, kar v svoje delovanje vključi kozmos z vsemi 

njegovimi molekularnimi elementi. Postajati vsi/vse [Devenir tout le monde] je 

vseobsegajoče delovanje [faire monde], ustvarjanje vsega [faire un monde]« 

(Deleuze, Guattari 1980, 342–343).  

Z odstranitvijo vsega osebnega, vseh interesov in namer jaza, se umestimo na 

abstraktno linijo, ki jo, tako kot pri Kleistovih marionetah, zariše singularni gibalni 

center. In ko se te abstraktne linije podaljšajo in zlijejo z drugimi tako, da v trenutku 

ustvarijo svojstven svet, v katerem je vsebovan vseobsegajoči svet, kateri postajajo, 

takrat postajamo vsi in vse. To se zgodi v trenutku, ko se hkrati izloči vse, kar 

presega ta trenutek, hkrati pa se to, kar presega in je odvečno, zaobjame v tem 
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trenutku kot del vsega. In ta trenutek ni vezan na trenutnost oziroma na trenutnost kot 

minljivost, ampak pomeni haecceitas – proces individuacije, v katerega se nekdo 

poda in kateri je ţe predan nerazločljivi povezanosti z drugimi individuacijami in 

drugimi haecceitas. 

Sedaj počasi prehajamo k drugi vrlini ţelje, k postajanju neoseben. »Zvesti se na 

abstraktno linijo, na črto, da bi našel svojo lastno cono nerazločljivosti z drugimi 

črtami in na ta način vstopil v haecceitas in neosebnost ustvarjalca […] onemogočiti 

vsemu, kar nam preprečuje, da bi se podali med stvari in se razvijali v vsem« (Ibid., 

343–344). Proces individuacije namreč predpostavlja proces dezindividualizacije 

oziroma razosebljanja. Tej vrlini je Deleuze posvetil veliko pozornosti ţe v svojem 

delu Logika smisla, ko govori o dogodivščinah Carollove junakinje Alice. Njena 

identiteta je neskončna in tako kot vsaka tovrstna identiteta v sebi vsebuje paradoks – 

paradoks čistega postajanja. V sebi namreč vedno ţe vsebuje dve smeri hkrati, 

preteklost in prihodnost, včeraj in jutri, več in manj, preveč in premalo, aktivnost in 

pasivnost, vzrok in učinek. Spomnimo se na Bergsona in na njegovo teorijo o času, 

kjer pravi, da preteklost ne nastane po tem, ko poteče, ampak vedno ţe je v 

sedanjosti in v kolikor je sedanja. Nikoli ne bi obstajala kot preteklost, če se ne bi 

raztezala v obstoječem trenutku. To, kar je, kar biva, kar postaja, je preteklost, 

medtem ko sedanjost nenehno mineva in prehaja. Preteklost je v sedanjosti in 

sedanjost je nenehno pretekla – teče, v teku časa. Enako lahko trdimo za prihodnost, 

saj smo vedno ţe v odnosu do tega, kar se bo zgodilo v naslednjem trenutku. 

Sedanjost kot nenehno izmikajočo se hkratnost, ki je vsebovana v vsakem postajanju, 

spremlja proces razosebljanja in neskončnih identitet: »Vsa ta sprevračanja, kakor se 

pojavljajo v neskončni identiteti, imajo eno in isto posledico, in to je spodbijanje 

Aličine osebne identitete, izguba njenega lastnega imena. […] Lastno oziroma 

enkratno ime je namreč zagotovljeno s trajnostjo nekega znanja. To znanje je 

utelešeno v občih imenih, ki designirajo zastanke in postanke, se pravi v 

samostalnikih in pridevnikih, s katerimi je lastno ime v nekem stalnem razmerju. 

Vsako lastno ime tako potrebuje boga in svet v splošnem. Toda, ko se samostalniki 

in pridevniki začnejo topiti, ko glagoli čistega postajanja potegnejo za seboj imena 

zastankov in postankov in v jezik vtihotapijo dogodke, tedaj jaz, svet in bog izgubijo 

sleherno identiteto. […] Osebna negotovost zato ni nek dvom, ki bi bil zunanji glede 

na dogajanje, ampak neka objektivna struktura samega dogodka, kolikor gre ta vselej 

v obeh smereh hkrati in v skladu s tema dvema smerema razkosa subjekt. Paradoks 
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najprej pomeni izničenje zdrave pameti kot enkratne smeri, nadalje izničenje 

običajne pameti [sens commun] kot podeljevalca utrjenih identitet« (Deleuze 1998, 

14–15). Ta običajna pamet,
51

 ki je pogojena s trajnostjo nekega znanja ali še 

natančneje rečeno, s prevlado nekega diskurza, predstavlja izjavno polje, kateremu je 

podrejen subjekt. Subjekt izjavljanja je tako nujno ţe subjekt izjave, v kolikor je 

vpleten v diskurzivno polje. V procesu razosebljanja pa preneha biti subjekt 

izjavljanja, saj se individuira, hkrati pa tekom postajanja zaobjame celotno 

diskurzivno polje, med drugim tudi v samem sebi. Način kako je vpleten v 

diskurzivno polje, tako ni več določujoč, saj ni več oseba in nima več identitete 

oziroma vloge, ki jo mu jo določajo prevladujoče druţbene sestave in njihove 

diskurzivne prakse.   

Tretja vrlina postajanja, nezaznavnost, pa je bistveno povezana z gibanjem. Zavestna 

zaznava lahko namreč zamrzne in suspendira gibanje podob, saj s svojim pogledom 

zareţe tok njihovega postajanja in ustvari stabilno formo zamrznjenega trenutka. 

Neskončna postajajoča gibanja hitrosti in intenzivnosti uhajajo vsaki reprezentativni 

mediaciji, saj delujejo neodvisno od naše intencionalne zavesti. Kar pa ne pomeni, da 

se jih ne zavedamo ali da jih ne doţivljamo. Gre samo zato, da jih ne moremo 

ukleščiti v nek spoznavni vzorec, ki predpostavlja vnaprejšnjo organizacijo oziroma 

jih ne moremo ustaviti v stabilno strukturirano sestavo izločenih objektov. Kot pri 

ţelečih strojih, katerih formacije so neločljivo povezane s samim procesom 

formiranja oziroma so vedno ţe vsebovane v tem procesu, tako je tudi gibanje ţelje 

doţiveto med samim procesom njenega porajanja. Če ţe, potem zaznavanje 

postajajoče sestave poteka med samim njenim konstituiranjem.  

Intencionalna zavest ustvarja pragove zaznave, to pa zato, ker je gibanje vedno na eni 

ali pa na drugi strani naših zaznavnih vrat. Njena zaznava je prostorsko relativna, saj 

je odvisna od referenčnega sistema, ki določa mesto, od koder opazujemo in kamor 

umestimo opazovano. To, kar zaznava neintencionalna zavest, pa ni relativno, ampak 

je absolutno. S tega vidika jo Deleuze in Guattari označita kot absolutno 

deteritorializacijo – kot gibanje onstran teritorija, ki predpostavlja stabilen referenčni 

sistem oziroma točko pogleda, ki je ţe umeščena v določeno prostorsko organizacijo. 

Tako relativni kot absolutni prag soobstajata, saj to, česar ne zaznavamo 

intencionalno, doţivljamo na drugem nivoju zavesti in obratno; predstavljamo si 
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lahko zgolj to, česar v nekem trenutku ne doţivljamo. Doţivljanje neintencionalne 

zavesti je neločljivo povezano z zamejitvami intencionalne reprezentacije. Tako 

zaznava ni več podrejena pogoju ločitve subjekta in objekta, kajti ta ločitev je šele 

sekundarna, ampak temelji na zavesti onstran prostorskih razmejitev, kjer ţelja 

neposredno investira v zaznavo in v zaznano hkrati. Postajati nezaznaven tako 

implicira »celostno rizomatično delo zaznave, trenutek, ko se zlijeta ţelja in 

zaznava« (Deleuze, Gauttari 1980, 347). Intencionalna zavest, ki predpostavlja 

stabilno referenčno točko oziroma referenčno strukturo, deluje na nivoju drevesastih 

mnogoterosti, ki sem jih opisala v prvem poglavju. Tam vsaka točka, ki se premika 

po prostoru, vzdrţuje določeno opozicijo, kot so na primer: moški-ţenska, odrasel-

otrok, racionalnost-norost, prav-narobe, dobrota-zlo, resnica-zmota, dobro-slabo, 

red-nered. »Za osrednjo točko ali tretje oko je značilno, da organizira binarne 

distribucije znotraj dualističnih strojev in da se reproducira po principu opozicije 

[…]« (Ibid., 358). Gibanje drevesastih mnogoterosti je tako popolnoma podrejeno 

neki predpostavljeni strukturi točk. 

Gibajoče postajanje ţelje pa ni določeno s točkami, ki bi ga povezovale ali s točkami, 

ki bi ga sestavljale, ampak prehaja med njimi. »Točka je vedno mesto izvora. Linija 

postajanja pa nima ne začetka ne konca, ne izhodišča ne dosega, ne porekla ne cilja« 

(Ibid., 359–360). Ima samo sredino, pri čemer sredina ni povprečje, niti to, kar je 

vmes med dvema skrajnostma, ampak je zgolj hitrost, absolutna hitrost gibanja. To 

gibanje nastaja med enim in drugim, tako da med tem, ko eden postaja drugi, ne 

moremo več govoriti o istem enem, ki smo ga zaznali, niti o istem drugem. Tako niti 

enega niti drugega ne moremo lokalizirati ali umestiti, saj se iz trenutka v trenutek 

razlikujejo tako njihove (o)pozicije, kot tudi medsebojne relacije. Linija, ki jo 

ustvarja gibanje postajanja oziroma gibanje ţelje, tako povezuje, zdruţuje, spaja, 

prepleta in preţema eno z drugim, tako, da tako eno kot drugo postajata 

nerazločljiva.
52

 »Postajanje je gibanje, v katerem se linija osvobodi točke in jo naredi 

za nerazločljivo […]« (Ibid., 294).  

Postajati nezaznaven tako ne pomeni nezmoţnosti zaznave ali nezmoţnosti postati 

zaznan, ampak pomeni nerazločljivost. Predpostavlja zaznavo, ki deluje onstran 

izključujočega razločevanja intencionalne zavesti. S tem vidikom Deleuze in 

Guattari preseţeta neskončnost kroţenja dialektične logike, ki bi nas znova pripeljala 
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na isti konec oziroma na začetek: do tega, da bi ustvarili zgolj novo binarno opozicijo 

med rizomatičnimi mnogoterostmi ţelečega postajanja in drevesastimi 

mnogoterostmi referenčnih sistemov, ki pogojujejo perspektivne (o)pozicije. 

Zaznava intencionalne zavesti, ki predpostavlja ločenost objekta zaznave in subjekta 

zaznavanja, ni nekaj, kar bi bilo izključeno iz samega procesa postajanja, kajti ta ju 

nenehno vsebuje v sebi. Hkrati pa na drugem nivoju zavesti postajanje briše meje 

njune strukture, tako, da ju ni mogoče več zaznati ločeno.  

Sedaj smo spoznali vse tri vrline ţelečega postajanja: postati nerazločljiv, neoseben 

in nezaznaven. Vse tri se medsebojno pogojujejo in dopolnjujejo ter hkrati delujejo 

kot sestavni procesi imanence ţivljenja. Njihova gibanja sestavljajo plan, ki ga lahko 

razumemo kot primaren pogoj diferenciacije vseh zmoţnosti spreminjanja in 

ustvarjanja razlik. Ta plan deluje kot nenehno spreminjajoči se atraktor, kar pomeni, 

da pogojuje konsistenco vseh sprememb v sestavah, vendar pa jih ne determinira, saj 

ga sestavljajo nenehno spreminjajoči se dogodki postajanja. Deleuze in Guattari ga 

poimenujeta plan konsistence ţelje.  

4.3 PLAN KONSISTENCE/IMANENCE ŽELJE 

Plan konsistence ţelečih strojev sestavljajo dogodki oziroma načini postajanja delnih 

objektov, haecceitas, mnogoterosti in singularnosti. Konsistenco njihovih sestav 

zagotavlja implicitna urejenost, ki ni vezana na določen sistem ali organizacijo, 

ampak na imanentno zmoţnost sestav, ki določa pragove njihove diferenciacije. 

Deleuze in Guattari plan primerjata tudi z nizom pragov, ki delujejo kot filter med 

različnimi postajanji, saj selektivno pogojujejo načine delovanj oziroma načine 

njihovega spreminjanja (Ibid., 633). 

Plan konsistence je sestavljen iz različnih sestav oziroma singularnosti, med katerimi 

je vsaka spet sestavljena iz drugih sestav, ki se medsebojno povezujejo na neskončno 

mnogo načinov. V vsej tej spremenljivosti njihovih povezav je vsebovana neka 

stabilnost oziroma konsistenca, ki je ne moremo enačiti niti s sistemsko 

organiziranostjo niti z mehanicistično funkcionalnostjo. Te stabilnosti ne omogoča 

niti podpora nekega predpostavljenega temelja ali globljega smisla, niti končni cilj 

ali izpopolnitev namere nekega višjega boţjega bitja. Pa vendar lahko rečemo, da jih 
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nekaj pogojuje oziroma da je v njihovi spremenljivosti moč opaziti neko 

nedeterminirajočo urejenost. Urejenost, vsebovana v planu konsistence ţelje, je 

namreč imanenca vsakega spreminjajočega se postajanja in imanenca vsej zmoţnih 

razlik: »Obstaja čisti plan imanence, enoglasnost, kompozicija, kjer je vse dano in 

kjer plešejo neformirani elementi in materiali, tako, da se medsebojno razlikujejo 

zgolj po svoji hitrosti in vstopajo v to in ono individuirano sestavo, določeno z 

njihovimi povezavami in relacijami gibanja« (Ibid., 312).  

To, kar omogoča konsistenčnost urejenosti ţelečih strojev, torej ni organizacija, 

mehanizem ali struktura, hkrati pa tudi ne moremo trditi, da je urejenost njihovih 

sestav pogojena z aksiomi. Guattari nas v poglavju o planu konsistence (Guattari 

1984) opozarja, da moramo ločiti med matematično konsistenco in strojno 

konsistenco. Matematična konsistenca namreč vključuje vrsto aksiomov, ki si niso 

kontradiktorni. Strojna konsistenca pa ni vsebovana v dualističnem sistemu logične 

kontradikcije, saj uhaja vsakemu poizkusu totalizacije na nek nadreferenčni sistem in 

poskusu redukcije na pomensko enotnost, edinstveno reprezentativno ureditev, 

univerzalni zakon, nadkodiranje ali aksiomatiko. Plan konsistence je neorgansko 

telo, v katerem so zaobjeti vsi aksiomatski sistemi, vključno z načini, kako nastajajo. 

S tega vidika lahko razumemo aksiom kot dogodek, kot ga opiše Deleuze v Logiki 

smisla, ki vstopa v razmerje kvazivzročnosti in nedoločnega napotevanja – kajti 

dogodki nikoli ne nastopajo kot vzroki drug drugega (Deleuze 1998, 41). Ureditev 

ţeleče strojne sestave je »'radikalno neaksiomatska' – strojna mnogoterost. 

Aksiomatika se je nanašala na strukturo reprezentacije, medtem ko se tok 

aksiomatizacije nanaša na strojno produkcijo« (Guattari 1984, 125). Karkoli obstaja 

kot aksiom ali kot temelj vsebuje poleg tega v sebi še načine lastnega konstituiranja – 

vse elemente in dejavnike, ki ga konstituirajo kot utemeljujočega. Ne obstaja torej 

splošna, samoumevna gotovost ali samostoječa resnica, ki ne bi poleg sebe 

omogočala še uvida v to, kako je nastala kot gotovost ali na kaj se naslanja kot 

resnica. Kar z drugimi besedami pomeni, da na planu konsistence nič ne totalizira 

(niti edinstvena resnica niti diskurzivni sistem, ki jo proizvaja) oziroma, v kolikor 

totalizira, ne utemeljuje, saj proces totalizacije nastane šele sekundarno, kot proces, v 

katerem učinkuje primarni plan konsistence.  

Guattari zato veliko raje kot o aksiomatiki govori o strojnih propozicijah. 

»Propozicija je resnična v določenem strojnem polju; vendar takoj, ko kateri koli 

materialni ali semiotični stroj spremeni stvari, bo prenehala biti resnična. Resnica je 
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to, kar se dogaja v tem trenutku. In preneha biti resnica, ko se strojne povezave 

prekinejo. Posledično obstaja prav toliko logik in prav toliko dimenzij logične 

resnice, kolikor je vrst sodelovanja« (Ibid., 145).  

Strojne propozicije tako ne igrajo vloge temelja, kot jo igrajo čas ali prostor ali 

izjavne vsebine, na katerem bi se lahko osnovale osnovne koordinate bivanja. To ne 

pomeni, da so njihovi povezovalni elementi zgolj mišljenjske abstrakcije. Vsak delni 

objekt je prav tako v telesu, kot je v mišljenju, kljub temu, da biva izven vseh 

koordinat. Tako kot ne obstajajo stopnje resnice, tudi ne moremo ločiti stopenj 

realnosti bivanja. Obstaja prav toliko načinov bivanja kolikor je načinov delovanja in 

strojnih propozicij. »Vse biva in vse je resnično: samorog biva v določenem 

segmentu strojne propozicije in določenem diskurzivnem sistemu, prav tako kot konj 

ali dinozaver obstajata v drugih« (Ibid., 146). 

Preden se intenzivne mnogoterosti ujamejo v gibanje koordinat bivanja, ustvarjajo 

diferencialni pogoj imanentne urejenosti vsega bivajočega. Ta abstraktni pogoj 

diferenciacije brez koordinat oziroma stabilnega referenčnega sistema določa plan 

konsistence. Propozicije so to, kar omogoča njegovo konsistenco onstran vsakih 

nanašalnih totalizacij. Nakazujejo načine, kako funkcionira in kako je urejen rizom.
53

 

Niso hierarhično urejene v smislu, da bi prehajale iz enostavnih v kompleksnejše, saj 

so kompleksne ţe v svoji elementarni fazi. Nenehno prečkajo različne nivoje
54

 in s 

svojim gibanjem ustvarjajo visokodiferencirane beţiščnice oziroma linije pozitivne 

deteritorializacije. Guattari namreč razlikuje pozitivne oziroma afirmativne in 

negativne procese deteritorializacije oziroma diferenciacije. Pozitivna 

deteritorializacija se nanaša na umanjkanje koordinat, negativna pa ustvarja sistem 

determinant in izrazno vsebino. Prva ustvarja abstraktno strojno realnost kot 

singularno realnost, ki je ne moremo pripisati nikomur niti ničemur, medtem ko 

druga konstituira individualno, konkretno, stratificirano realnost, ki temelji na 

sistemu povezav in kodifikaciji interakcij med različnimi nivoji. Vendar v nobenem 

                                                 
53

 Guattari jih razlikuje glede na nivoje, ki vsebujejo tokove, strate ali totalnost; glede na delovanja 

pozitivne in negativne deteritorializacije; glede na strojno pozicioniranje; glede na intenzivnost tokov; 

glede na abstraktnost strojev; glede na naravo in hitrost deteritorializacije; glede na zdruţevanja 

intenzivnosti; ter glede na redundance, interakcije, polarizacije, prelome, totalitete, učinke, procese, 

kodiranja in kodirane reprodukcije diagramatskih procesov (Ibid., 148–153). 
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 Nivoji oziroma strate so zgostitve tokov na planu konsistence, ki so simultano molekularne in 

molarne. Nastanejo v procesu akumulacije, koagulacije, sedimentacije in gubanja. Tri osnovne strate 

so fizično-kemične, organske in antropomorfne (Deleuze, Guattari 1980, 627–628). Strate na 

molekularni ravni nastanejo med stičnimi točkami intenzivnosti, na molarni ravni pa z organizacijo 

teh stičnih točk, ki ustvarja »[…] interstratično entiteto, nanašajočo se samo nase […]« (Guattari 

1984, 150).  
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primeru ne uidemo stratifikaciji, saj je vsebovana v vsakem izmed nivojev. Razlika 

je v tem, ali je ta prisotna kot osnovna konstitutivna sestava linij in njihovih 

razporeditev (molarna stratifikacija materije in ţivljenja), ali pa zgolj kot nekaj, kar 

linije prečkajo ali med čemer nastajajo (transverzalna, molekularna stratifikacija). 

Tako negativna kot pozitivna deteritorializacija sta popolnoma različni tako po 

naravi, ritmu, kot po načinu urejenosti, ki je vsebovan v njuni zmoţnosti ponavljanja 

in ustvarjanja razlik. Urejenost prve je neskončna, kroţna, nujna in omejena, medtem 

ko je urejenost druge večna, končna, kontingenčna in neomejena. Razlikujeta se tudi 

glede na to, v katerih nivojih delujeta, torej glede na to, ali delujeta na energetskem, 

biološkem, semiotskem ali katerem koli drugem nivoju.  

Pozitivne deteritorializacije tako predstavljajo temelj koordinatam časa, prostora, 

izraznim vsebinam in negativni deteritorializaciji, hkrati pa delujejo kot (sub)kvantne 

sestavine za konstrukcijo stratificiranih sestav. »Tako prehajamo iz sistema latentnih 

kvantov, vsebovanih v beţiščnicah, k stratificirani konstrukciji, v kateri so linije 

razporejene tako, da se ujemajo v sistemu multiple artikulacije« (Ibid., 147). 

Pozitivna deteritorializacija tako z beţiščnicami (sub)kvantne deteritorializacije 

nenehno odpira sestave novim ureditvam in novim sestavam, ter jim tako 

onemogoča, da se ujamejo v zaprte, omejene in binarno nasprotujoče si strukture.  

Strojne sestave so namreč v osnovi teritorialne, kar v jeziku Deleuza in Guattarija 

pomeni, da je v njih moţno ločiti izraz (l'expression) od vsebine (le contenu). 

Teritorializacija namreč predpostavlja medsebojno pogojenost semiotičnega reţima 

znakov (besede, roke) in pragmatičnega reţima aktivnih delovanj (geste) ter pasivnih 

utrpevanj (obrazi, drţe). Prav zato je vsaka sestava hkrati strojna (agencement 

machinique) in diskurzivna (agencement d'enonciation), torej povezuje to, kar je 

izrečeno, s tem, kar je storjeno v njuni medsebojni pogojenosti: »[…] strojni ustroj 

ţelje je tudi kolektivni ustroj izjavljanja« (Deleuze, Guattari 1995, 108).
55

 Njuna 

pogojenost pa ni strukturna (torej tudi ne pomenska, saj ta predpostavlja semiotsko 

strukturo), ampak sta pogojeni na nivoju smisla. Diskurzivnost tako deluje kot atribut 

strojnega, ne pa tudi kot nekaj, kar predstavlja imanentno zasnovo njegovi sestavi. 

»[…] izjave ali izrazi izraţajo netelesno transformacijo teles, in se same po sebi (kot 

lastnosti) 'atribuirajo' vsebinam ali telesom« (Deleuze, Guattari 1980, 629).  
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 V slovenskem prevodu Kafke se koncept agencement, ki ga na tem mestu prevajam kot sestava, 

prevaja kot ustroj. Originalni stavek, ki se glasi: »[…] l'agencement machinique de désir est aussi 

agencement collectif d'énonciaton« (Deleuze, Guattari 1975, 146), bi lahko prevedli tudi kot »[…] 

strojna sestava ţelje je tudi kolektivna sestava izjavljanja.«  
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Deleuze v svoji Logiki smisla pravi, da obstajata dve dimenziji propozicij. Ena je 

označevalna in označuje stvari, druga pa je izrazna in izraţa smisel. Smisel je tako 

izrazljivo propozicije in atribut stanja stvari. »Smisel je točno meja med 

propozicijami in rečmi« (Deleuze 1998, 32). Je nekaj, kar je ţe predpostavljeno, ko 

začnemo govoriti, na kar se nanaša ali sklicuje vsaka teritorialnost in vsaka razdelitev 

med izrazom in vsebino. »Smisel je kot obla, kamor se vnaprej umestim, da bi lahko 

designiral, ali celo, da bi lahko mislil pogoje designiranja« (Ibid., 37). Ta smisel je 

dogodek ali haeccitias, sestavni element ţelečega stroja in osnovni diferencialni 

element njegovega plana konsistence. Kot smo ţe omenili, se ti konstituirajo še 

preden se ustvari temelj koordinatam, ki izrazom ponudijo njihovo vsebino in še 

preden se vzpostavi nek teritorij dualistične diferenciacije, ki propozicijam plana 

konsistence omogoči označevalno dimenzijo. »Zato se ne bomo spraševali kakšen je 

smisel dogodka: dogodek ni nič drugega kot smisel« (Ibid., 32). 

Teritorialnost strojnih sestav pa je hkrati tudi neločljivo povezana s procesom 

deteritorializacije, na način, da se vzajemno predpostavljata. Sestave, ki s svojo 

specifično (sistematizirano) kompozicijo elementov ustvarjajo teritorij, so hkrati tudi 

deteritorializirane, saj določeni tokovi iz ene sestave prečkajo teritorij, premeščajo 

njegove kompozicije in spreminjajo njegove sestave. Te se lahko odprejo drugim 

kompozicijam ali pa se odprejo same sebi oziroma svoji transformaciji. Sledeč tem 

prečnim tokovom oziroma transverzalnim linijam (linijo določa smer, smer je pa 

smisel), pa se zbriše razlika med telesom in njegovo izraznostjo in ostane samo še 

razlika med teritorialnostjo in deteritorializacijo (Deleuze, Guattari 1980, 630). 

V procesu deteritorializacije smo tako priča aktivnemu razpadu izrazne forme in 

nevtralizaciji pomena. Teritorializacija danim formam vsebine namreč prilagaja 

izrazne forme. Deteritorializacija pa začne z izraznimi formami, jih deformira in 

vsebino potegne za sabo. Tako tudi nevtralizira pomen, ki se ustvari z ekstenzivno 

teritorialno ali reprezentativno rabo jezika. Ta predpostavlja binarno razliko med 

subjektom izjavljanja, ki ustvarja pomen, in subjektom izjave kot neposredno ali 

metaforično označeno stvarjo. V procesu razpada izrazne forme pa stvar ni več 

označena glede na prvotni pomen, niti ji niso dodeljene metafore glede prenesenega 

pomena. Metamorfoza v tem primeru nadomesti metaforo. Ker izrazne in vsebinske 

forme predstavljajo določene sestave ali (kom)pozicije ţelje, imenovane podobe, te 

podobe v procesu njihove metamorfoze postanejo gibljive.  
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Vsaka strojna sestava je tako nenehno v procesu deteritorializirajoče metamorfoze, 

hkrati pa se tudi nenehno reteritorializira in ponovno stratificira v organiziran sistem. 

Tokovi se nenehno zgoščajo, gibljive podobe zamrznejo, gib se suspendira, medtem 

ko tekom svojega gibanja spreminjajo oblike. Vendar pa se vse sestave ne 

spreminjajo na isti način. To, v čemer se izraţa zmoţnost njihove spremenljivosti 

oziroma konsistenca njihove ureditve, se imenuje abstraktni stroj. V njem so 

vsebovani dejavniki odprtosti sestave do drugih sestav oziroma dejavniki, ki 

povzročajo, da postane nekaj drugega. 

4.3.1 Abstraktni stroj  

Abstraktni stroj je drugo ime za konsistenco ureditve sestav, delujoče onstran 

organizacijske strukture organizma ali mehanizma aparata. V njem so vsebovani 

(ne)spremenljivi pogoji njihove spremenljivosti in ustvarjanja razlik, ki se ne opirajo 

na binarne dinstinkcije med substanco in formo ali vsebino in izrazom. Sestavljen je 

iz neformirane materije (phylum) in neformalnih funkcij (diagram). Neformirana 

materija ni mrtva, ampak predstavlja sestavine gibanja singulanosti oziroma 

haecceitas, in neformalne funkcije niso neizrazen metajezik brez sintakse, ampak 

izrazno gibanje (geste), ki se izraţa s tujim jezikom, kljub temu, da ima svojo 

govorico (saj nam govori oziroma pripoveduje).  

Abstraktni stroji najprej ustvarijo same sebe in hkrati tudi plan konsistence kot plan 

nenehne variacije. V tem smislu jih lahko mislimo tudi kot različne nivoje njegovih 

variacij. Vsebovani so v njegovih sestavah in predstavljajo različne stopnje njihove 

svobode oziroma načine njihovega sestavljanja. Vsaka sestava ima namreč svojo 

stopnjo konsistence oziroma svoj način ureditve. Bolj je določena sestava blizu 

abstraktnemu stroju, večja je moč njene metamorfoze (transformacije in 

transmaterializacije). Tako delujejo kot kvantitativno merilo sestav, v katerem je 

določena stopnja njihove svobode in hkrati kot njihovo kvalitativno merilo, ki 

predpostavlja tri načine kvalifikacije sestav: abstraktni stroji konsistence (mutantski 

in singularni), abstraktni stroji stratifikacije, ki plan konsistence obdajajo z drugim 

planom, ter aksiomatični in nadkodirajoči abstraktni stroji, ki totalizirajo, 

homogenizirajo in ustvarjajo zaprte povezave. Njihova singularnost in ustvarjalnost 
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tako ne izključuje tega, da pod določenimi pogoji postanejo transcendečni modeli 

abstraktne ideje Velikega stroja ali Drţavnega aparata.  

Te različne strojne pogojenosti pa niso v medsebojni opoziciji, ampak se medsebojno 

prepletajo, tako, da ena nenehno postaja druga. Gre se za hkratnost dveh smeri 

oziroma dveh smislov, kot smo to opisali v poglavju v postajanju. »Odslej bo ţelja v 

dveh sočasnih poloţajih: po eni strani bo zajeta v nekem segmentu, pisarni, stroju ali 

poloţaju stroja in bo povezana z neko formo vsebine, kristalizirana v neki formi 

izraza (kapitalistična ţelja, fašistična ţelja, birokratska ţelja, itd). Po drugi strani in 

hkrati pa se bo raztegnila po vsej liniji, za sabo jo bo potegnil osvobojeni izraz, sama 

bo za sabo potegnila spremenjene vsebine, prišla bo do brezmejnosti polja imanence 

ali pravice in tam našla izhod, natančno en sam izhod v odkritju, da so bili stroji le 

zgodovinsko determinirano zgoščenje ţelje, zgoščenje, ki ga ţelja nenehno razstavlja 

in dviga svojo sklonjeno glavo […]« (Deleuze, Guattari 1995, 80). 

Dejanska hkratnost in prepletenost pa ne izključuje abstraktne razlike, upodobljene z 

abstraktnim strojem, ki določa način, kako sestave medsebojno komunicirajo, kakšne 

relacije vzpostavljajo ena do druge in kako se spreminjajo ena v drugo. Kakšna je 

torej abstraktna razlika med njimi in kako medsebojno delujejo? Kako se spreminja 

ena in kako druga? Kaj je dejavnik konsistence določene sestave? Z vsemi temi 

vprašanji se bomo ukvarjali v naslednjem poglavju. 
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5. SESTAVE 

5.1 DEJAVNIKI DIFERENCIACIJE 

V prejšnjem poglavju smo spoznali osnovne karakteristike ţeleče produkcije in 

njenih strojev. Seznanili smo se s sestavnimi elementi oziroma delovnimi deli ţelečih 

strojev, ki smo jih opredelili kot posamezne dogodke, individuacije (haecceitas), 

singularnosti oziroma intenzivne mnogoterosti. Te niso lokalizirane v posameznih 

točkah ali na posameznih mestih znotraj neke predpostavljene strukture, ampak se 

neprestano gibajo in v svojem gibanju zarisujejo linije. Elementi in njihove gibajoče 

se linije postajanja se medsebojno povezujejo in se urejajo v sestave ţelečih strojev. 

Vsaka sestava tako izraţa ţeljo, nastalo na planu konsistence, ki jo pogojuje in 

omogoča. Plan konsistence je abstraktna materija čiste diferenciacije oziroma 

transformacijska materija, ki jo tvorijo intenzivne multiplicitete. Te so nadprostorske 

in nadčasovne, saj se koordinate časa in prostora šele razvijejo iz njihovih interakcij.  

Abstraktne deteritorializirane interakcije intenzivnih mnogoterosti smo poimenovali 

abstraktni stroji, ki »[…] prečkajo različne nivoje realnosti in vzpostavljajo ali 

razdirajo stratifikacije« (Guattari, 1984). V uvodnem eseju knjige The machinic 

unconscious, iz katere je vzet pričujoči citat, nam Guattari razloţi zakaj so ti stroji 

abstraktni. Pravi, da se njihova abstraktnost ne nanaša na abstrakcije, ki pripadajo 

logoi oziroma domeni razuma. Abstraktni so zato, ker zanje ni nujno, da so ţe 

udejanjeni, torej obstajajo kot neke vrsta moţnost. Vendar ne kot moţnost v smislu 

racionalne abstraktne moţnosti, ampak kot realna (z)moţnost udejanjanja. 

Zaobjemajo torej dimenzijo realnosti, ki je vsebovana v zmoţnostih konkretnih 

sestav, za katere ni nujno, da so v nekem trenutku tudi ţe aktualizirane. Drug 

dejavnik njihove abstraktnosti pa je njihova univerzalnost, kar pomeni, da so 

vsebovani v širših in splošnih pojavih. Vendar se njihova splošnost pojavi vedno šele 

sekundarno in nikoli ne kot izhodišče. Zmoţnost postati univerzalen je namreč 

povsem odvisna od strojnih sestav in določenih relacij moči, ki omogočajo 

totalizacijo. V tem smislu Guattarijev spoznavni vidik ni univerzalističen, kajti 

univerzalizem predpostavlja splošnost kot svoje izhodišče. Izhaja iz nje kot iz neke 
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neizogibne vesoljne zakonitosti, do katere izraţa neke vrste strahospoštovanje. 

Abstraktni stroji so univerzalni vendar ne univerzalistični, kajti niso pogojeni z 

urejenostjo kozmosa ali kakršno koli generično strukturno ali sistemsko urejenostjo, 

ampak delujejo onstran njih, oziroma natančneje – med njimi, kot njihov pogoj 

diferenciacije. Enako so abstraktni, vendar ne na način abstraktnosti idejnega 

racionalizma. Idejni racionalizem se namreč nanaša na potencialne moţnosti, ki jih 

izpelje iz neke ideje (na primer o bistvu ali o pripadnosti neki kategoriji). To pomeni, 

da to, kar je abstraktno moţno glede na neko idejo (glede na neko bistvo ali glede na 

neko pripadnost kategoriji), v sebi ne implicira tudi zmoţnosti svoje realizacije. 

Strojna abstraktnost pa, prav nasprotno, govori o potencialih moţnostih, ki so ţe 

realne v svojih zmoţnostih, vendar zanje ni nujno, da so v nekem trenutku tudi 

aktualizirane. 

Sedaj, ko smo podrobneje spoznali osnovne karakteristike ţelečih strojev, njihovo 

vezivo, vsebovano v planu konsistence in njihove abstraktne zmoţnosti, pa se bomo 

podrobneje posvetili sami njihovi sestavi, urejenosti in načinom njihovega 

medsebojnega povezovanja. Osrednja pozornost bo namenjena raziskavi dejavnikov, 

ki pogojujejo urejenost neke sestave oziroma omogočajo njeno konsistenco. 

Dejavniki spremenljivosti sestav nam govorijo o stopnji njihove odprtosti do drugih 

sestav, o načinu komuniciranja z vsem, kar jim je zunanje, o pripravljenosti za 

spreminjanje.  

Opazovali bomo torej razliko v zmoţnostih spreminjanja, katero bomo obravnavali 

kot osnovni kriterij diferenciacije. Ali, povedano z drugimi besedami, razlikovali jih 

bomo na podlagi njihove zmoţnosti ustvarjanja razlik. Pri tem je ţe na začetku zelo 

pomembno poudariti razliko med mejami in pragovi določene spremenljivosti. Meja 

ţelečega stroja določa skrajno mejo spremenljivosti njegove sestave, do katere še 

lahko ohrani lastno konsistenco oziroma določujočo urejenost. Temu robu se sicer 

nenehno pribliţuje, vendar ga nikoli povsem ne doseţe oziroma ga nikoli ne prečka, 

kajti to bi pomenilo njegovo smrt. Tako nenehno začenja znova, ustvarja nove 

relacije znotraj in zunaj sebe, vendar s tem ne spremeni nič radikalnega v smislu 

tega, kar ga določuje. Prag pa, nasprotno, označuje prehod iz ene določujoče sestave 

v drugo. Prečkanje pragu neizogibno vodi v spremembo urejenosti, ki neko sestavo 

določa kot prav to določeno sestavo. Zato se preko njega nikoli ni moţno več vrniti 

in začeti znova, kajti tistemu, kar bi se vrnilo, ne preostane ničesar istega, da bi lahko 

glede na to ustvarilo spremembo in začelo znova.  
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Na tem mestu nas bo zanimala predvsem razlika z vidika pragov oziroma skrajna 

meja vseh moţnih razlik in spreminjanj določene sestave. Ker je osnovni kriterij, po 

katerem jih bomo razlikovali, njihova zmoţnost ustvarjanja razlike, jih bomo v 

osnovi razlikovali glede na to, v kolikšni meri jih določajo razmerja z drugimi 

sestavami oziroma razmerja z vsem, kar jim je zunanje, in v kolikšni meri so njihove 

določujoče lastnosti oziroma lastnosti, po katerih se razlikujejo od ostalih, singularne 

oziroma obstajajo neodvisno od teh relacij.  

Na podlagi tega primarnega kriterija jih bomo sekundarno ločili tudi glede na to, ali 

ima sestava teţnjo po poenotenju ali je njena sestava osnovana tako, da sama po sebi 

onemogoča kakršno koli totalizacijo. Enako bomo opazovali njihove elemente, ki 

bodisi izhajajo iz neke predpostavljene zaključene celote, kot njeni deli, oziroma jo 

sestavljajo, bodisi obstajajo kot sicer medsebojno povezane, pa vendar svojstvene 

posameznosti, katerih medsebojna sestava prestavlja zgolj singularni dogodek, ne pa 

neke strukturno okostenele konstitucije. Pri tem je pomembno poudariti, da 

razločevalni kriterij ni ne čas ne prostor, kajti singularni dogodek lahko traja 

tisočletja in je še vedno singularen, medtem ko lahko neka rigidna konstitucija 

obstaja zgolj nekaj trenutkov. Enako lahko govorimo o totalnosti neke razporeditve 

na prostorsko zelo omejenem področju ali pa o razporeditvah, ki uhajajo kakršnemu 

koli poenotenju, ne glede na to, da so razporejene po celotnem svetu. Razlika je tudi 

v tem, ali sestava vztraja na podlagi istih dejavnikov, na osnovi katerih se je 

vzpostavila, ali pa se dejavniki njene konsistence nenehno spreminjajo. Glede na 

slednji kriterij lahko govorimo tudi stopnji nasilnosti razmerij moči znotraj neke 

sestave. Kot nasilne bomo označili tiste relacije, ki vztrajajo svoji izvorni 

konstitutivni urejenosti, ne glede na to, da so se dejavniki, zaradi katerih so se 

konstituirali, popolnoma spremenili. Slednji razločevalni kriterij, ki ga bom 

izpostavila na tem mestu, pa je zmoţnost lokalizacije elementov v strukturi. To 

pomeni, da je urejenost sestave strukturirana, elementi znotraj nje pa se konstituirajo 

na podlagi strukturnih relacij oziroma so določeni z mestom, ki ga zavzemajo v 

strukturi. Bistveno pri vsem tem je, da struktura ne obstaja kot primarni pogoj 

diferenciacije, ampak zgolj kot ena izmed moţnih razlikovalnih lastnosti. Obstajajo 

namreč sestave z drugačnim načinom ureditve, ki pa niso zgolj enostavno njena 

negacija, kajti niso nediferencirane ali neurejene, ampak sestavljajo urejene povezave 

različnih svojstvenih elementov. Razlika v urejenosti namreč obstaja tudi na nivoju 

mišljenja: binarni vidik, ki predpostavlja zgolj strukturno organizacijo po eni strani 
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in nediferencirano enotnost na drugi, je zgolj eden izmed moţnih načinov urejenosti 

spoznanja.  

Na osnovi teh dejavnikov bi lahko eno skrajnost urejenosti poimenovali statične 

sestave in druge gibajoče se, vendar koncepta izraţata zgolj mejno razliko, kajti kot 

vemo, obstajajo tudi totalizirajoči dinamični sistemi ali gibljive strukture, katerih 

elementi so povsem določeni z mestom znotraj strukture, ne glede na to, da se to 

mesto nenehno premešča. Razliko z vidika pragov pa lahko veliko natančneje 

izrazimo s konceptoma prehajanja in zadrţevanja. Koncept prehajajočih sestav sem 

izbrala iz razloga, ker nenehno prehajajo med različnimi zadrţanimi tokovi in 

strnjenimi sestavami, ali pa potujejo preko njih. Poleg vseh ţe izpostavljenih lastnosti 

so za prehajajoče sestave značilne tudi samodejna gibljivost, fleksibilnost vzorcev in 

programska nepredvidljivost. Koncept zadrţevanja pa sem izbrala iz razloga, ker 

pomeni nekaj več kot samo drţati, kajti drţanje je lastnost vsake sestave in je zgolj 

druga beseda za konsistenco, ki opisuje to, kar elemente sestave drţi skupaj ali 

povezuje v neko urejeno sestavo. In prav to več kot drţati je določujoča lastnost 

sestav z neko značilno zmoţnostjo ustvarjanja razlike. Zadrţevanje pomeni, da neka 

sestava vztraja v bivanju ne glede na to, da tisto, kar jo je drţalo skupaj oziroma 

povezovalo, ne obstaja več. Za zadrţujoče sestave so značilni tudi stabilni, ponovljivi 

strukturni vzorci, ki se ohranjajo s pomočjo totalizacije nespremenljive izvorne 

programske kode, v kateri je zapisan način njihove diferenciacije. Teţnja 

zadrţevanja je v osnovi teţnja polaščanja, pri čemer zmoţnost polastiti se ne 

implicira nujno zmoţnosti posedovati, ampak zmoţnost omogočiti nadzor nad 

spremenljivostjo in zmoţnost zagotoviti totalno vzročno-posledično ali statistično 

predvidljivost vsakršne diferenciacije.  

Dejansko oba načina sestavljanja vedno obstajata hkrati, kljub temu, da so 

prehajajoče sestave vedno primarne. Strukture, ki sestavljajo organizme, mehanizmi, 

ki konstituirajo aparate in programi, po katerih delujejo institucije, se pojavljajo šele 

sekundarno. Vendar njihova primarnost ne pomeni časovne primarnosti, kjer bi en 

način sestavljanja v nekem linearnem časovnem sosledju razvojno sledil drugemu. 

Niti ne pomeni prostorske primarnosti, kjer bi en sluţil kot globlji temelj drugemu, 

ali pa kot idealen cilj nekje v višini, ki bi ga bilo treba zgolj doseči. Prehajajoče 

sestave so primarne, ker se kot različne ne konstituirajo na podlagi svoje zunanjosti, 

ampak obstajajo neodvisno od nje v svoji realnosti. Zadrţujoče konstitucije pa so 

povsem odvisne od prehajajočih tokov, saj se konstituirajo na podlagi njihove 
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konsolidacije. In prav iz tega razloga, ker prehajajoče obstajajo neodvisno, lahko 

bivajo kot hkratna in soobstoječa dimenzija realnosti.  

Ne glede na njuno delno neodvisnost, pa med njima nenehno prihaja do interakcije, 

bodisi se dopolnjujeta in eden drugemu sluţita za krepitev lastnih moči, ali pa se 

onemogočata in izključujeta. Enako lahko del ene sestave sestavlja del druge ali jo 

zgolj prečka. Lahko se sestavljajo v nove sestave ali pa prehajajo ena v drugo, pri 

čemer ti prehodi niso nujno podvrţeni niti strukturni regulaciji niti organizaciji, kajti 

obe sta ureditvi, h kateri ali iz katere šele prehajata. Kot abstraktna stroja 

diferenciacije predstavljata dva različna načina urejanja (glagol) in ne dve različni 

ureditvi (samostalnik), niti ne dveh nasprotij (atribut), v smislu urejenosti in 

neurejenosti. Eden drugemu lahko predstavljata mejo ali pa celo prag, ko vpliv enega 

razpusti drugega do te mere, da ne moreta več vztrajati v bivanju. Včasih sta povsem 

pogojena s strukturo, ki ju določa kot njuna nespremenljiva forma spremenljivosti, 

spet drugič se soočita z drugimi sestavami tako, da medsebojno vzpostavita povsem 

nov reţim, ki ni vsebovan v variacijah ne enega ne drugega.  

Vse to poteka na vseh nivojih bivanja iz trenutka v trenutek: prehodi iz enega v 

drugega, transformacije enega znotraj drugega, medsebojna prečkanja, kodiranja in 

dekodiranja enega preko drugega. V vseh primerih ureditev govorimo o 

mnogoterostih, najsi so te metrične ali nemetrične, ekstenzivne ali intenzivne, 

središčne ali razsrediščene, hierarhične ali mreţne, drevesaste ali rizomatične, 

stratificirane ali prehajajoče. Razliko v njihovem urejanju je moţno razloţiti kot 

individuacijsko razliko med haecceitas, kar smo s pomočjo teorije filozofa Duns 

Scotusa storili v prejšnjem poglavju. Deleuze in Guattari pa izpostavita še eno moţno 

razlago razlik, tokrat s pomočjo teorije matematika Bernharda Riemanna. Ukvarjal se 

je z vprašanjem kako je lahko ena determinacija del druge, brez da bi tej relaciji 

lahko pripisali natančno vrednost ali skupno enoto. Gre se za situacijo, kjer vsaka 

izmed determinacij izključuje njuno primerjavo oziroma za sestavo prostora, kjer ni 

moţno zaslediti nikakršne homogenosti. Vsako izmed njih določa razdalja, 

vzpostavljena med neskončno pribliţujočimi se točkami. »Iz tega sledi, da lahko dva 

sosednja opazovalca v Riemannovem prostoru določita točki v njunem neposrednem 

sosledju, vendar pa ne moreta določiti njune relacije, brez da bi s tem vzpostavila 

nov dogovor. Vsako sosledje je kot drobec v evklidskem prostoru, vendar pa 

povezava med enim in naslednjim sosledjem ni definirana in lahko deluje na 

neskončno mnogo načinov« (Deleuze, Guattari 1980, 606). Tako Riemannova kot 
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Duns Scotusova teorija nam govorita o načinu pozitivne diferenciacije, ki je značilna 

za primarne, prehajajoče sestave.  

Do sedaj smo se seznanili z osnovnim kriterijem diferenciacije sestav, ki je vsebovan 

v načinu ustvarjanja razlike. Obe skrajnosti smo poimenovali prehajajoče in 

zadrţujoče sestave, ki ena drugi predstavljajo prag. Preden pa se podrobneje 

poglobimo v določujoče (z)moţnosti obeh, bomo najprej spoznali dejavnike, na 

podlagi katerih se te značilnosti lahko vzpostavijo.   

5.1.1 Površinski dejavniki diferenciacije 

Abstraktni stroji so v osnovi singularni in imanentno vsebovani v postajanju ţelečih 

strojev, vendar to ne izključuje moţnosti, da pod določenimi pogoji ne bi sluţili kot 

transcendentalni »model« njihovi spremenljivosti. Deleuze je v svoji knjigi Logika 

smisla zelo nazorno in obširno pokazal, kako lahko imanentni abstraktni stroj 

mislimo tudi kot transcendentalni model in tako osnoval temelje vsem kasnejšim 

izpeljavam, ki sta jih ustvarila skupaj z Guattarijem. Poskušal ga je misliti neko 

predosebno in predindividualno transcendentalno polje, ki je po eni strani predhodno 

sami genezi osebnosti in individualnosti, po drugi strani pa ga ni mogoče enačiti z 

neko nediferencirano psihično globino, kljub temu, da je nezavedno. Kot smo 

povedali ţe v prejšnjem poglavju o ţelečih strojih, tako Deleuze kot Gauttari izhajata 

iz predpostavke, da je temelj postajanja diferenciran s posameznimi individuacijami 

(haecceitas) in linijami, ki jih Deleuze v Logiki smisla poimenuje singularnosti in 

transcendentalni dogodki. S tem vidikom diferencirane osnove preseţe tako 

metafiziko, kot transcendentalno filozofijo oziroma bipolarnost kot skupno 

epistemološko predpostavko obeh filozofij. Obe namreč predpostavljata, da obstaja 

bodisi »[…] neko nediferencirano ozadje, brezdanjost, brezoblična nebit, brezno brez 

razlik in lastnosti – ali pa neko suvereno individualizirano Bitje, neka zelo 

poosebljena Forma. Onstran tega Bitja oziroma te Forme pa naj bi bil kaos … Z 

drugimi besedami, metafizika in transcendentalna filozofija sta se ujeli v tem, da 

pojmujeta singularnosti, ki jih je mogoče določiti, kot da so že ujete v nekem 

vrhovnem Sebstvu ali višjem Jazu« (Deleuze 1998, 108).  
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Transcendentalno polje, v katerem so porazdeljene singularnosti, je neosebno in 

neindividualno oziroma predhodno sami genezi forme jaza ali gledišča sebstva 

(monade), iz katerih se konstituirajo individuumi. Razlika med singularnostmi je 

tako v njihovi potencialni energiji oziroma v abstraktnih zmoţnostih kot energijah 

čistega dogodka, ki tekom svoje aktualizacije in udejanjenja ustvarjajo sebstvo in jaz. 

»Ne moremo sprejeti alternative, ki meče čudno luč na celotno psihologijo, 

kozmologijo in teologijo, namreč alternative med singularnostmi, ki so ţe ujete v 

individue in osebe, ter nediferenciranim breznom. Šele ko se odpre svet, kjer 

mrgolijo neosebne, predindividualne, anonimne in nomadske singularnosti, stopamo 

na polje transcendentalnega« (Ibid., 105). 

To polje predstavlja nezavedni nivo realnosti, vendar ga kljub temu ni mogoče 

topološko umestiti niti v materialne globine niti v idejne višine, kajti pripada sami 

površini. Gre za to, poudarja Deleuze, da se je filozofija ob svojem razočaranju nad 

bistvi, ki naj bi ji sluţili kot neko oprijemališče, premestila k pojmu smisla. S tem pa 

se je pojavila nova razmejitev; med tistimi, ki iščejo smisel v transcendenci Boga 

(nebesa) in tistimi, ki iščejo smisel v človeku in njegovih globinah (podzemlje 

nezavednega). Vendar, najsi gre za »nove teologe« ali »jamske humaniste«, gre v 

vseh primerih za nek protismisel (nekaj, kar se v temelju razlikuje od nesmisla), kajti 

pojmujejo ga kot Počelo, Zbiralnik, Zalogo ali Izvir. »Če je nebeško počelo, potem 

pravijo, da je v temelju pozabljeno ali zakrito; če je podzemno, pa da je popolnoma 

izbrisano, sprevrnjeno in odtujeno. Toda, naj je smisel izbrisan ali zakrit, vsakič nas 

vabijo, da ga ponovno najdemo in obnovimo, bodisi v Bogu, ki ga nismo dobro 

razumeli, bodisi v človeku, ki ga nismo dovolj preiskali« (Ibid., 77). Deleuze pa, 

nasprotno, radostno oznanja, da smisel ni ne počelo ne vir, ampak produkt. Ne gre 

torej za to, da ga najdemo, ampak da ga ustvarimo na novo. Ne pripada torej niti 

globinam niti višinam, ampak površinskemu učinku. To ne pomeni, da višina in 

globina nimata smisla, imata ga, ampak šele preko učinka, ki se poraja na površini, 

kateri se ţe opira na nek smisel površinskega porazdeljevanja. Smisel je vedno 

učinek dogodka porazdeljevanja nomadskih singualnosti, pri čemer ti dogodki niso 

umeščeni na to površinsko polje, ampak so vsebovani v njegovih postajanjih in 

pretvorbah. »Nasprotno, neindividualni in neosebni so lahko le izviri singularnosti, 

kolikor delujejo na neki nezavedni površini in so deleţni nekega imanentnega 

premičnega počela samopoenotenja v nomadski porazdelitvi, ki se v jedru razlikuje 

od utrjenih in sedentarnih porazdelitev kot pogojev sintez v zavesti« (Ibid., 105). 
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Polje dogodkov, kjer se poraja smisel kot učinek postajanja, je povsem nesmiselno in 

paradoksno. Da je nesmiselno pomeni, da sicer nima smisla, hkrati pa se tudi 

zoperstavlja odsotnosti smisla, kajti samo je tisto, kar ga ustvarja. Paradoksno pa je 

iz dveh razlogov. Prvi izmed dveh njegovih paradoksov ustvarja samo gibanje 

singularnosti, ki se razporejajo v odprtem prostoru, namesto, da bi razdeljevale zaprti 

prostor. Drugi paradoks je paradoks neskončnega deljenja, kar pomeni, da dogodki 

potekajo vedno v obeh smereh krati in onemogočajo edinstveno identifikacijo, saj 

poudarjajo zdaj ta ali oni učinek. Bistvo smisla je namreč, da ni usmerjen v eno smer, 

ampak je večno (poraz)deljen in raztegnjen v preteklo-prihodnjem času. Če se 

spomnimo, smo o ţelji pred tem govorili kot o tendenci, ki nima enotne smeri.  

Ta paradoks polja postajanja se zoperstavlja doksi, oziroma dvema njenima 

vidikoma: zdravi pameti (bon sens) in običajni pameti (sens commun). Prva pamet je 

enosmerna, namenska in institucionalna, saj izraţa potrebo po ureditvi, kjer je na 

voljo samo ena smer. Ta smer gre od bolj diferenciranega k manj diferenciranemu, 

»od reči k prvotnem ognju«, ali od svetov »individualnih sistemov k Bogu« (Ibid., 

80), pri čemer se prvo pojavlja kot preteklo in drugo kot prihodnje. Razlika je vselej 

na začetku, ta pa se nenehno briše in zamegljuje proti koncu poenotenja. Njena 

porazdelitev je sedentarna, kar pomeni, da je neločljivo povezana s postavljanjem 

ograd in mej, z ločevanjem in izločevanjem ter z vsemi ostalimi kategorialnimi in 

drevesastimi razdelitvami.  

Zdrava pamet določa pomene, ne pa tudi smisla, kajti smisel poteka vedno v obeh 

smereh hkrati, zdrava pamet pa je enosmerna. Zato tudi njeno nasprotje ni nasprotna 

smer, saj je ta še vedno enosmerna, ampak predpostavlja nek odprt nomadski prostor, 

kjer vse poteka v obeh smereh hkrati, kar pomeni, da ni ne preteklosti ne prihodnosti, 

ne zgoraj ne spodaj. V tem prostoru se šele poraja smisel, v skladu z nomadskimi 

porazdelitvami, kjer vsak dogodek kot hkratnost v več smereh komunicira z drugimi. 

Druga doksa oziroma običajna pamet pa ne predpostavlja edinstvene smeri, ampak 

organ, individualizirano obliko Istega. To, kar je različno in kar se nenehno 

spreminja, povezuje v neko obliko identitete nekega subjekta (Jaz) ali obliko 

stalnosti nekega objekta. To pomeni, da običajno pamet določa nek svet, za katerega 

se predpostavlja, da naj bi bil tu od začetka do konca.  

Paradoks je torej hkratna sprevrnitev tako običajne kot zdrave pameti. Ta poteka kot 

postajanje v obeh smereh hkrati in kot izguba in neprepoznavnost identitete. Zato je 
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v njem vsa moč nezavednega, saj se godi v vmesnem prostoru med obema smerema 

zdrave pameti ali za hrbtom običajne. 

Smisel kot dogodek in atribut pa je učinek telesnih vzrokov in njihovih sestav. Da bi 

ohranil svojo nezvedljivo naravo oziroma razliko do vzroka, se mora na tej površini 

priključiti na netelesni kvazi-vzrok. To je paradoksni element, ki nastopa kot 

nesmisel ali kot naključna točka in deluje kot kvazi-vzrok, saj učinku podeljuje 

popolno avtonomijo. Vendar ta avtonomija obstaja samo v razmerju do fizičnih 

materialnosti in propozicij, ki ga izraţajo, ne pa tudi do svojega kvazi-vzroka – 

paradoksnega elementa, ki proizvaja smisel in ga porazdeljuje po površini. Ta je 

konstitutivni element abstraktnega stroja, ki ima moč idealnega vzroka, kar pomeni, 

da ga ni mogoče ločiti od učinka oziroma da je z njim v nekem imanentnem 

razmerju, ki iz proizvedenega naredi nekaj proizvajajočega, ki pa je še vedno 

proizvedeno. Smisel je tako proizvod, ki ni nikoli izviren, ampak je vedno šele 

povzročen. Če se spomnimo, smo to, da proizvoda ni mogoče ločiti od samega 

procesa proizvajanja, navedli kot določujočo lastnost strojev, ki jih razlikuje od 

mehaničnih aparatov, pri katerih je produkt ločen od procesa produkcije. To je tudi 

eden izmed razlogov zakaj govorimo o abstraktnem stroju in ne o abstraktnem 

aparatu.  

Smisel je tako imaneneten v svojem nesmiselnem in paradoksnem kvazi-vzroku, 

vsebovanem v abstraktnem stroju, in hkrati avtonomen glede na stanja in lastnosti 

stvari in propozicije. Šele tako dobi moč generiranja pomena (designiranih stvari), 

manifestacije (manifestiranih subjektov) in designacije (označenih pojmov, lastnosti 

in razredov), kajti če ne bi imel te avtonomije, bi bilo v njem privzeto ţe to, kar bi 

mogli z njim šele povzročiti. Temelj namreč ne sme biti podoben temu, kar 

utemeljuje.  

Smisel se tako udejanja v dveh serijah stvari in propozicij, kot učinek nesmisla, ki je 

predhoden tej razdelitvi in deluje kot njen kvazi-vzrok.  

Ta podelitev smisla na podlagi imanentnega kvazi-vzroka in statična geneza drugih 

dimenzij se lahko zgodi le v transcendentalnem polju abstraktnega stroja, ki ni 

oseben, ni splošen in ni individualen. Tu ne gre za neko nerealnost, saj stroj ni nič 

manj realen kljub temu, da je abstrakten, ampak za drugo realnost – za realnost, ki 

obstaja v potenci ali zmoţnosti, osnovani v gibanju paradoksnega elementa, ki 

porazdeljuje smisel po površini. Kot osnovna sestava ţelečih strojev tako obstaja 
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diferencirano polje anonimnih in nomadskih singularnosti, ki prečkajo vsa bitja, ne 

glede na materijo njihove individualnosti ali forme njihovih osebnosti.
56

 

V polju, kjer se nomadsko porazdeljujejo singularni dogodki, se poraja nevtralen in 

generičen smisel. Njegova neindividualna in neosebna površina namreč še ne 

implicira niti enotne smeri niti organske skupnosti. Hkrati pa predstavlja neko 

povsem neodvisno dimenzijo dogodkov, neodvisno od pomena, manifestacije in 

designacije, ki se generira šele z njihovo organizacijo, stratifikacijo in 

sistematizacijo. Kot potencialna energija, vsebovana v zmoţnostih njihove 

aktualizacije, preletava vsa njihova materialna in idejna udejanjanja. V tem 

preletavanju v obeh smereh hkrati, riše linije postajanja oziroma površinske linije 

rizoma.  

5.1.2 Linije diferenciacije 

Tako kot Deleuze in Guattari medsebojno ločita abstraktne stroje, tako razlikujeta 

tudi njihove linije. Ker jih razlikujeta glede na njihovo zmoţnost delovanja in ne 

glede na neko predpostavljeno bistvo ali glede na neko kategorično lastnost, jih ne 

razdelita v vrste ali kategorije, ampak v linijske načine ali načine poteka. Vsak 

posamezen način poteka linij implicira svojstveno zmoţnost ustvarjanja razlik ali 

zmoţnost spreminjanja.  

Prvi način diferenciacije ustvarjajo linije molarne segmentarizacije, segregacije in 

stratifikacije, ki ločujejo glede na neko bipolarno kategorično pripadnost. Te ločitve 

so lahko spolne, razredne, starostne, rasne, sektorske in subjektivizacijske. Njihova 

binarnost pa je bolj dihotomna kot dualistična, poleg tega pa je lahko tudi diahrona. 

To pomeni, da nasprotna pola ne obstajata hkrati, ampak v nekem linearnem 

časovnem zaporedju: »[…] če nisi a, niti b, potem si c […] v vsakem trenutku bo 

stroj z binarnimi elementi ustvaril binarno izbiro med elementi, ki ne pripadajo 

prvotni razdelitvi« (Deleuze, Parnet, 156).  

Drug način diferenciacije je tudi segmentaren, vendar pa so segmenti, ki jih 

ustvarjajo te linije, veliko bolj proţni, tako kot so proţne molekularne sestave. Te 

                                                 
56

 Če je namreč transcendentalno polje določeno kot polje, ki ga določa neka zavest, potem se sklicuje 

na osebno ali na individualno. Osebno predpostavlja neko formo Jaza in individualno točke sebstva 

kot središča optike, gledišča ali monade.  
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prečkajo segmente sestav, ki se formirajo tako v makro kolektivih kot v 

posamezniku. Lahko so del rigidnih sestav in se tudi konstiturajo na podlagi njih, 

vendar se ne identificirajo povsem z njimi, kajti zmoţne so prečkati njihove meje, ne 

da bi s tem presegle lasten določujoči prag diferenciacije oziroma ne da bi se s tem 

povsem spremenile. Njihove linije prečkajo strukturirane sestave moči, med katerimi 

ima vsaka svoj način kodiranja, hkrati pa so vse skupaj pogojene z izvorno-simbolno 

programsko kodo oblasti. Njen način kodiranja je nad-kodirajoč, kar pomeni, da 

totalizira s svojo kodo tako svojo domeno, kakor tudi vso svojo zunanjost, tako, da se 

nič ne more konstituirati neodvisno od nje. Tako tudi vse, kar uhaja njenemu 

prijemu, postane zgolj njena negacija ali njen drugi. Na ta način zagotavljajo »[…] 

homogenizacijo različnih segmentov, njihovo zamenljivost in prevodljivost; 

obvladujejo prehode med njimi in vzpostavljajo pogoje prehoda« (Ibid., 157). To 

nadkodiranje segmentarnih linij pa ne deluje zgolj na nivoju oblasti, ampak tudi v 

drugih dimenzijah, recimo na nivoju diskurza. Diskurz je hiperekstenzija govorice, 

pri čemer je govorica to, kar nastane v temelju med tistimi, ki ne govorijo oziroma 

med tistimi, ki ne govorijo istega jezika (za sporazumevanje ne uporabljajo iste 

kode). Nadkodiranje ali diskuz je lastnost abstraktnih strojev oziroma oblasti, 

medtem ko je kodiranje značilnost posameznih sestav moči.  

Tretji način diferenciacije ustvarjajo linije preleta, ki smo jih poimenovali tudi 

uhajajoče linije ali beţiščnice. Te prehajajo preko pragov in s tem neprestano 

onemogočajo, da bi nekaj zadrţalo lastno identiteto, osebnost ali individualnost: »In 

istočasno obstaja še tretja vrsta linij, ki je še celo bolj nenavadna: kot bi nas nekaj 

odneslo stran, preko naših segmentov in tudi preko naših pragov, proti neznani 

destinaciji, ki ni predvidljiva, niti predobstoječa« (Ibid., 152). Na tej dimenziji 

realnosti ni binarnosti, vendar ne zato, ker bi se spremenili osnovni segmenti, niti ne 

iz razloga, ker bi namesto njih ustvarili nekaj tretjega, ampak zato, ker njihovi tokovi 

potekajo med segmenti, na način, da se jih ti segmenti sploh ne tičejo. To pomeni, da 

so lahko sicer v relaciji z njimi, vendar se ne konstituirajo na podlagi njih. Ti tokovi 

»[…] ne pripadajo več niti enemu niti drugemu, ampak ustvarjajo asimetrično 

postajanje dveh […] ne gre več za vprašanje sinteze dveh, sinteze enega in drugega, 

ampak za tretjega, ki vedno prihaja od nekje drugje in razstavi binarno naravo dveh, 

pri čemer se ne vpiše nič bolj v njuno opozicijo, kot v njuno komplementarnost. Ne 

gre za zaporedno dodajanje segmenta prejšnjim segmentom (tretji spol, tretji razred, 

tretjo starost), ampak za slednje liniji, ki se poraja med segmentarnimi linijami, liniji, 



 220 

ki jih odnaša stran, sledeč spremenljivi hitrosti letečega in pretakajočega se gibanja« 

(Ibid., 158–159). 

Pretakajoča se gibanja linij preleta rišejo sledi postajanja in spreminjanja določene 

individuacije ali haecceitas. Ti tokovi se skupaj povezujejo v različne sestave, pri 

čemer vsaka njihova povezava in vsaka njihova razporeditev ustvarja svojstven 

abstrakten stroj. Ne glede na to, da je njihov abstraktni stroj transcendenčen, te linije 

delujejo na nivoju imanence oziroma ustvarjajo plan konsistence. To pomeni, da so 

potopljene v materijo in hkrati zarisujejo abstraktni model njene zmoţnosti. Ta 

zmoţnost je imanentna, ker se spreminja z vsakršno sestavo, razporeditvijo in 

povezavo tokov. Hkrati pa je transcendentna, ker predstavlja še nemanifestiran 

potencial. Je primarna, kajti vse ostale manifestacije (oblike, delci, telesa, energije) 

šele izhajajo iz nje. Vendar pa ni izvorna, kajti plan imanence, ki ga prečkajo linije 

preleta, je večen. To pomeni, da nima začetka in ga zato ne moremo misliti kot 

izvornega kreatorja ali izvorno gibalo. S te perspektive tudi ne moremo misliti 

stvarjenja. Lahko si predstavljamo zgolj nemanifestiran potencial (vzročno materijo) 

in njegovo manifestacijo, ki ne sledi v časovnem zaporedju, ampak poteka hkrati in 

simultano. Ničesar torej ni moţno ustvariti, vse je vedno ţe prisotno bodisi kot 

potencial v svoji nemanifestirani zmoţnosti, kjer sicer biva, vendar ne kot objekt 

zaznave ali transformacije, bodisi v svoji manifestni obliki, kot to, kar je moţno 

izkusiti in kar posega v dimenzijo časa, prostora, izrazne vsebine in oblik.  

Sedaj ne bo teţko razumeti, kako ta prvotna porazdelitev deluje kot primarni 

diferenciator kasnejših organizacij in sistemov, kot geneza, ki je hkrati vsebovana v 

tem in neodvisna od tega, kar generira. V tem smislu jo lahko pojmujemo kot 

nenehno soprisoten dejavnik metamorfoze in ne kot nekaj, kar je predhodno na neki 

zaporedni časovni premici. Prav zaradi te svoje neodvisnosti in generičnosti lahko 

abstraktni stroj izvorne porazdelitve ločimo od strukturiranega abstraktnega stroja in 

prav zato ga lahko opredelimo kot primarni diferenciator sestavljanja ţeleče 

produkcije. 

V nadaljevanju bomo podrobneje spoznali različne sekundarne manifestacije ţeleče 

produkcije oziroma organizacije segmentarnih linij. Te zadrţujoče sestave bomo 

vsakič znova primerjali s prehajajočimi, glede na način njihovega sestavljanja, 

urejanja oziroma ustvarjanja razlik. Te sestave lahko opazujemo na vseh moţnih 

nivojih, tukaj pa bomo izpostavili le nekatere, ki so pomembne za razvoj 

argumentacije pričujoče disertacije. Zanimale nas bodo strukturna, oblastna, 
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epistemološka in psihološka dimenzija. Pri tem ne smemo pozabiti, da ves čas 

govorimo o enem samem planu konsistence oziroma planu imanence, le da gre v 

vseh primerih za njegove različne reze, ki jih ustvarjajo različno porazdeljujoče se 

linije. Pa si najprej poglejmo kakšne uvide nam lahko poda strukturni vidik 

sestavljanja.  

5.2 STRUKTURNA DIMENZIJA  

Strukturo prvotno opredeljuje hkratnost vseh njenih elementov, kar pomeni, da ne 

obstaja nič, kar bi bilo izven njenih moţnih diferencialnih razmerij, kot je značilno 

na primer za dogodke individuacije (haeccitias) oziroma singularnosti, kjer to, kar se 

razlikuje, nima povsem nič skupnega s tem, kar ima skupnega vse, kar se razlikuje. 

Noben element strukture ne obstaja izven njenega dosega, kajti vsi moţni načini 

variacije ţelečega stroja medsebojno komunicirajo kot njeni elementi. Ta tako deluje 

kot dejavnik diferenciacije, ki določa razliko vsemu, kar je znotraj njenega dosega.  

Drugi poglavitni določujoči dejavnik strukture sta njeni dve heterogeni seriji oziroma 

verigi pomena, pri čemer je ena označevalna in druga označena. Gre za dve sestavi, 

ki se razlikujeta po načinu ureditve oziroma po načinu porazdelitve posameznih 

elementov. Tudi tu je vsaka izmed njih sestavljena iz elementov, ki ne obstajajo 

onstran razmerij, ki jih imajo med seboj. Hkrati pa diferencialna razmerja vsake 

serije na kompleksen način določajo elemente druge serije.  

Strukturalizem je tema dvema serijama dodal še tretjo dimenzijo, ki tako eni kot 

drugi podeljuje smisel in upravlja z njuno medsebojno komunikacijo ter določa 

diferencialne relacije med njima. Določa načine, kako je ena serija pogojena z drugo, 

kako si sluţita kot referenčni sistem, kako se ena na drugo nanašata in sklicujeta, pa 

tudi, kako se ena drugi izmikata. To dimenzijo je poimenoval simbolno. Do 

njegovega pojava je namreč obstajala binarna podoba strukture, ki je njeni osnovni 

seriji enačila z dvojnostjo realnega in imaginarnega ter ju postavljala bodisi v relacijo 

komplementarnosti bodisi opozicije. Vsaka izmed serij ima svojo regulacijo, ki jo je 

Freud opisal kot načelo realnosti in načelo ugodja. Strukturalizem pa se ni zadovoljil 

s to dvojno podobo strukture, zato ji je dodal še tretjo, diferencialno dimenzijo 

simbolnega, na podlagi česar se imaginarno in realno konstituirata kot taka. Njegova 
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struktura je vsebovana tako v sestavi objektov realnega sveta (čutne forme), kot 

objektov imaginacije (besede, podobe). Šele na podlagi te tretje dimenzije nastaneta 

dve seriji, med katerima je ena označevalna (tista, ki daje pomen) in druga označena 

(tista, ki pomeni). 

Deleuze v svojem spisu Po čem prepoznamo strukturalizem? (Deleuze 2002, 239–

243) ţe na začetku opozori, da simbolno ni tretje, tretja dimenzija, ki bi se dodala 

enemu ali drugemu, ampak je trojnost, kajti zgolj trojnost mu omogoča njegov 

neskončni reţim kroţenja. Tako tudi realno ni eno, ampak predpostavlja neko 

enotnost oziroma totalizacijo (realno kot resnično). Sledeč tej argumentaciji tudi 

realno in imaginarno nista dva, v smislu »eden in drugi«, ampak predpostavljata 

dvojnost, ki vsebuje zrcalno, podvojitveno, projekcijsko in predstavno funkcijo 

imaginarnega. 

Simbolno kot diferenciator oziroma dejavnik metamorfoze sestav ne pripada nobeni 

seriji izključno, ampak vedno obema hkrati, saj je vsebovan v razporeditvah 

singularnih elementov vsake izmed njiju. Tako ni določeno z neko predobstoječo 

realnostjo, na katero bi se nanašalo in ki bi jo označevalo, niti z imaginarnimi ali 

konceptualnimi koncepti, ki bi jim podeljevalo pomen, ampak s svojimi strukturnimi 

(kom)pozicijami. Te pozicije so predhodne razporeditvam objektov v realnem 

prostoru in tudi imaginarnim vlogam ali dogodkom, ki se pojavijo v trenutku, ko ti 

zavzamejo določeno mesto. Ker je pozicija predhodna tistim, ki to pozicijo 

zavzemajo, se lahko sprememba zgodi zgolj preko spremembe strukture in ne preko 

tistih, ki zavzemajo mesto v njej.  

Kombinacija simbolnih elementov, ki sami po sebi niso označujoči, realnim in 

imaginarnim elementom podeli nek pozicijski smisel oziroma transcendentalno 

topologijo, posledično pa tudi pomen. Tudi tu je smisel šele učinek nekega nesmisla, 

ki ni opozicija smislu, ampak to, kar mu daje vrednost. »V serijah dobi vsak termin 

svoj smisel le preko mesta, ki ga ima v razmerju do drugih terminov; toda to 

relativno mesto je tudi samo odvisno od absolutnega mesta, ki ga ima vsak termin v 

razmerju do instance = x, ki je določena kot nesmisel in ki neprestano kroţi po 

serijah. Smisel je torej produkt tega kroţenja, saj je smisel, ki gre tako označevalcu 

kot označencu. Smisel je skratka nek učinek« (Deleuze 1998, 75). Ta instanca x ni 

nič drugega kot simbolni element, ki določa absolutno mesto oziroma abstraktni stroj 

neke strukture oziroma stratifikacije. Predstavlja absolutno mesto, v primerjavi z 

relativnim mestom, kjer element dobi svoj smisel šele v razmerju do drugih 
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elementov v dveh osnovnih serijah označevalca in označenega, imaginarnega in 

realnega. Vsebovan je v smislu kot učinku, ki se razteza po površini in uteleša v 

serijah, hkrati pa deluje kot njegov imanentni vzrok, torej kot vzrok, ki je neločljiv 

od svojih učinkov in je hkrati izven svojih učinkov, čisti nihil=0 ali točka x. Ima dva 

obraza, ki ustrezata dvema nesimetričnima serijama, eni določeni kot označevalni in 

drugi kot označeni. Označevalna vztraja kot izrazljivo propozicij, ki ga ni mogoče 

enačiti s propozicijami, ki ga izraţajo, v označeni pa doleti stanja stvari kot njihov 

atribut, ki ga ni mogoče enačiti s temi stanji, katerim je atribuiran, oziroma z rečmi, 

ki ga udejanjajo. »Struktura je stroj, ki proizvaja netelesni smisel (skindapsos)« 

(Ibid., 76).  

Smisel se tako poraja preko vzajemnih pozicij med elementi posameznih serij in 

preko razmerja ene serije do druge. Te relacije pa si niso zolj refleksivne, kajti 

vsakič, ko se nanašajo ena na drugo, se zgodi nek zdrs, zamik ali premestitev. Ta 

premestitev ni imaginarna, v smislu popačenja, ki ga ima imaginacija v odnosu do 

realnega, ampak je strukturna in simbolna, to pomeni, da vpliva na to, kakšna bo 

imaginacija. »[…] bistveno pripada mestom v prostorih strukture in tako regulira vse 

imaginarne pretveze bitij in objektov, ki šele sekundarno zavzamejo ta mesta« 

(Deleuze 2002, 257–258). To mesto kompleksnega strukturnega razmerja med 

serijama je instanca = x, paradoksni element strukture. Ne pripada nobeni izmed serij 

posebej, kajti pripada mestu, na katerem se obe zdruţita in je zato imanenten obema 

hkrati. Kot njun izvorni diferenciator obstaja na prehodu od ene serije do druge, med 

tem, ko se ena spreminja v drugo in tem, kako ena prevaja, interpretira, označuje 

drugo.  

Mesto, ki ga zavzema paradoksni element, je prazno, kajti ne glede na to, kdo ga 

zavzema, bo še vedno isto mesto, določeno s svojo pozicijo znotraj strukture. Zanj je 

značilno, da ni niti realno niti podoba niti koncept. Ker se nenehno premešča, ne 

pripada ničemer in nikomur, njegova identiteta pa je ta, da nima identitete. »V eni 

seriji se pojavlja kot preseţek, a le tedaj, ko se v drugi hkrati pojavlja kot manko. 

Toda če se pojavlja kot preseţek, potem je ta preseţek le prazen predalček, in če se v 

drugi pojavlja kot manko, potem je ta manko neka nadštevilna figura ali lastnik brez 

mesta. Hkrati je beseda in reč: ezoterična beseda in eksoterični objekt« (Deleuze 

1998, 57). 

Kljub temu pa je popolnoma določljiv, kajti ima svojo določujočo lastnost, ki je v 

tem, da ustvarja razliko oziroma obstaja kot dejavnik razlike ali diferenciator. Je to, 
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kar omogoča prehod od ene strukturalne ureditve sestave k drugi, kar določa njeno 

odprtost za spremembe in njene diferencialne relacije. Deleuze v svojem eseju Kako 

prepoznamo strukturalizem? (Deleuze 2002, 246) izpostavi tri vrste strukturnih 

relacij: realne relacije, katerih elementi so realni, saj so neodvisni in avtonomni (npr. 

1+2=3); imaginarne relacije elementov, katerih vrednost ni določena, kljub temu pa 

morajo imeti določeno vrednost spremenljivke (npr. 2x+2y-2z=0) in simbolne 

relacije, ustvarjene med elementi, ki nimajo določene vrednosti, kljub temu pa se 

medsebojno recipročno določajo. To so diferencialne relacije, vsebovane v razmerju 

(dx/dy=x/y), kjer je dx je popolnoma nedoločen v relaciji do x, enako je dy 

popolnoma nedoločen v relaciji do y, vendar pa je relacija dx/dy popolnoma 

določena in elementi se medsebojno pogojujejo. Simbolni element je torej najmanjši 

moţni dejavnik diferenciacije, ki obstaja neodvisno od relacij, v katera vstopa.  

Recipročna determinacija simbolnih elementov se nadaljuje v popolno determinacijo 

singularnih točk, ki ustvarjajo prostor: »Vsaka struktura prezentira dva vidika: sistem 

diferencialnih relacij, glede na katere se recipročno določajo simbolni elementi in 

sistem singularnosti, ki se ujemajo s temi relacijami in beleţijo prostor strukture. 

Vsaka struktura je mnogoterost« (Ibid., 247).
57

 Strukturna determinacija je tako 

vsebovana v simbolnih elementih, v diferencialnih relacijah in v distribuciji 

singularnih točk. Simbolni elementi se utelesijo v realnih bitjih in objektih, 

diferencialne relacije v relacijah med temi bitji, singularnosti pa so mesta znotraj 

strukture, ki določajo pozicije in posledično tudi vloge, funkcije in naravnanosti bitij, 

ki zavzemajo te pozicije. 

Struktura tako predpostavlja virtualni soobstoj elementov, relacij in vrednosti teh 

relacij, ki so predhodne objektom, subjektom in njihovim delovanjem. Ta virtualnost 

je totalna, vendar njena totalnost ni aktualizirana v celoti; aktualizirane so zgolj te ali 

one relacije. Obstaja tako razlika med totalno virtualno strukturo (abstraktni stroj) in 

njeno posamezno podstrukturno aktualizacijo. Prva je popolnoma nediferencirana, 

vendar je hkrati tudi diferencialna (différentiée), kajti iz nje in na podlagi nje se 

konstituirajo razlike. Njihovo utelešenje je diferencirano (différenciée) in je aktualno 

zgolj, ko je diferencirano (imamo diferencial in diferenciacijo).  

Struktura kot sistem razlik je tako diferencialna po sebi in diferencirana v svojem 

učinku. To pomeni, da se ne bo aktualizirala, ne da bi se hkrati diferencirala v 
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prostoru in času. Vsaka aktualizacija ima svoj teritorij in svoj ritem: »Geneza, tako 

kot čas, poteka od virtualnega k aktualnemu […]« (Ibid., 252). V tem je tudi razlika 

med imaginarnim in simbolnim. Imaginarno reflektira, projicira in identificira učinek 

celotnega mehanizma, medtem ko simbolno zagotavlja diferencial in diferenciacijo 

učinka. Razlike in povezave, ki nastanejo v imaginarnem, so zgolj refleksije 

abstraktnega stroja diferenciacije. 

Ta diferenciator je abstraktni stroj ţeleče produkcije, ki v tem primeru predstavlja 

simbolni model sestave in delovanja ţelečih strojev. To pomeni, da so delni objekti 

kot dogodki na površini telesa brez organov prevzeli neko strukturirano sestavo, za 

katero je značilno, da njeni elementi ne obstajajo neodvisno od diferencialnih 

razmerij, ki jih ustvarja njihov plan konsistence oziroma njihova simbolna dimenzija. 

Onstran teh razmerij obstaja zgolj idealen dogodek, kot abstraktni stroj, ki je 

vsebovan v njihovih razmerjih, vendar ne kot nekaj, kar je podrejeno tem razmerjem, 

ampak kot njihov virtualni pogoj, dejavnik ali vrednost. »[…] kajti virtualno ima 

svojo realnost, ki mu ustreza, katera pa se ne sklada s katero koli aktualno realnostjo, 

katero koli sedanjo ali preteklo aktualnostjo; ima idealnost, ki mu ustreza, ki pa se ne 

sklada s kakršno koli moţno podobo ali abstraktno idejo. O strukturi bi lahko rekli, 

da je: realna, brez da bi bila aktualna in idealna, brez da bi bila abstraktna« (Ibid., 

250). Tako simbolno obstaja kot velik Dogodek dogodkov, kompleksna 

zgodba/zgodovina vseh sprememb sestav in medsebojnih komunikacij posameznih 

dogodkov.  

Ker so ti dogodki določeni z diferencialnimi razmerji znotraj sestave oziroma s 

kompleksno zgodbo/zgodovino vseh njihovih sprememb, se ne imenujejo dogodki, 

ampak pripetljaji (pripetljaj je dogodek, pogojen s strukturnimi relacijami oziroma 

časovno/prostorsko udejanjanje dogodka). Elementi abstraktnega stroja oziroma 

singularni dogodki tako določajo pogoje udejanjanja pripetljajev oziroma 

strukturiranih relacij. Tako se z vidika ţeleče produkcije ustvari razlika med idealnim 

dogodkom in njegovim udejanjenim pripetljajem, pri čemer je idealni dogodek pogoj 

njegovega udejanjanja. S to perspektivo Deleuze preseţe platonistično razliko med 

bistvi in njihovimi pojavnostmi. »Dogodki so edine idealnosti, zato sprevrniti 

platonizem najprej pomeni vreči s prestola bistva in jih zamenjati z dogodki kot s 

curki singularnosti. Naloga dvojnega boja je, da prepreči dogmatično enačenje 

dogodka z bistvom, pa tudi empiristično enačenje dogodka s pripetljajem« (Deleuze 

1998, 60). 
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V kolikor dogodki določajo pogoje udejanjanja oziroma aktualizacije pripetljajev, so 

tudi določujoči dejavniki nekega problemskega polja. Dogodki tako sestavljajo neko 

sestavo problemskega polja, znotraj katerega se urejajo rešitve kot pripetljaji.
58

 Kot v 

matematiki, kjer enačba definira neko problemsko polje, od katerega je potem 

odvisna rešitev. »Tako se izkaţe, da ima neki problem vselej takšno rešitev, kot si jo 

zasluţi ozirajoč se na pogoje, ki ga določajo kot problem. […] rešitve ne ukinejo 

problemov, ampak v njih najdejo pogoje obstoja, brez katerih ne bi imeli nobenega 

smisla (Ibid., 61 in 63). Tako Deleuze preseţe vidik, ki problematiko povezuje s 

subjektivno izkušnjo, s tem, da pokaţe kako so sami subjekti pripetljaji ali utelešenja 

sestav dogodkov, nastalih v nekem problemskem polju. To se nanaša na neko idealno 

objektivno sestavo, ki tvori smisel in utemeljuje spoznanje in spoznano. Pomembno 

je torej razmerje med problemom in njegovimi pogoji, kajti s tem, ko se določi 

problem, se hkrati porodijo tudi rešitve. Pogosto se namreč misli, da rešitev razreši 

problem in ga s tem preseţe, kolikor ga objektivizira in mu s tem za nazaj podeli 

status nečesa subjektivnega. Deleuze pa nas opozarja, da je ravno obratno, kajti 

problem razrešuje rešitve, v kolikor jih poraja in v kolikor vztraja v njih: »[…] dokler 

problem definiramo z njegovo 'rešljivostjo', toliko časa smisel mešamo s pomenom 

in si pogoj zamišljamo po podobi pogojenega. V resnici pa so območja rešljivosti 

odvisna od postopka, v katerem se problem samodoloča. Šele sinteza problema in 

njegovih pogojev tvori tisto idealno ali nepogojeno, ki določa hkrati pogoj in 

pogojeno, se pravi območje rešljivosti in rešitve v tem območju, obliko propozicij in 

njihovo določitev v tej obliki, pomen kot resničnostni pogoj in propozicijo kot 

pogojno resnico. […] Problem ni propozicionalen, čeprav ne obstaja izven 

propozicij, ki ga izraţajo« (Ibid., 122).  

Na enak način neko problemsko polje, ki smo ga poimenovali plan konsistence 

ţeleče produkcije, na katerem se sestavljajo različni haecceitas kot elementi ţelečih 

strojev, poraja strukturirane ali sistematizirane sestave kot njegove rešitve. Vendar pa 

ne kot njegove pomene. Struktura ni tisto, kar bi reprezentiralo, interpretiralo ali 

podeljevalo pomen nekemu problemu, ampak obstaja kot ena izmed njegovih 

neskončnih moţnih razrešitev. Ta je lahko tudi negativna (kot na primer ne-bit), 

vendar kljub temu problemsko polje vztraja v problemu kot v enem izmed njegovih 

moţnih pripetljajev oziroma se afirmira preko njega. Zanikanje tako ne izraţa ničesar 
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nikalnega, ampak izpostavlja čisto izrazljivo. In tako kot problem ne vztraja izven 

propozicij, ki ga izraţajo, tako tudi abstraktni stroj nezavedne ţeleče produkcije ne 

obstaja izven strukturiranih in organiziranih sestav, ki ga izraţajo, vendar pa ni eno z 

njimi. Pogoja ne smemo pojmovati po podobi pogojenega. »Da bi torej ostali zvesti 

tej zahtevi, moramo imeti na voljo neko nepogojeno, ki je heterogena sinteza pogoja 

v neki avtonomni podobi in ki v sebi zdruţuje nevtralnost in moč porajanja« (Ibid., 

123). 

To nepogojeno je ţelja, vsebovana v sestavah ţelečih strojev, ki ima moč, da 

organizira in strukturira površine, ter se kot problemsko polje in podeljevalka smisla 

afirmira preko moţnih pozitivnih ali negativnih pripetljajev, preko resnic ali zmot. 

Udejanja se v različnih ureditvah, kot so jezikovne, druţinske, ekonomske, spolne, 

kulturne, politične. V njemu je vsebovan tudi način, kako različne strukture 

komunicirajo med seboj in pogoji neke primarne urejenosti, na katero se vse druge 

nanašajo. Ţelja je tako vsebovana v strukturiranih in organiziranih sestavah moči, 

vendar pa ni eno z njimi, saj obstaja kot primarna moč, ki te relacije moči šele poraja.  

5.3 OBLASTNA DIMENZIJA   

V prejšnjem poglavju smo spoznali strukturno urejenost sestav. Omenili smo, da 

njihovi elementi ne nastanejo neodvisno in niso avtonomni, ampak so pogojeni z 

relacijami, ki so jih zmoţni medsebojno vzpostaviti. Kljub temu, da relacije med 

njimi niso vnaprej določene, je sprememba enega povsem pogojena s spremembo 

drugega. Tako ne obstaja ničesar zunanjega strukturi, četudi se formira kot njena 

negacija, kajti tudi negacija je pogojena s tem, kar negira.  

V kolikor njihove elemente opazujemo kot posamezne zmoţnosti in ne kot določene 

formirane stvari, potem jih opazujemo z vidika oblasti. Vsak element predstavlja 

nenehno spreminjajočo se zmoţnost, moč delovanja oziroma glagol postajanja. Tako 

je na primer znotraj nekega telesa neskončno povezanih zmoţnosti, ki medsebojno 

ustvarjajo različne sestave.  

To, kar bomo v nadaljevanju imenovali oblast, pa so določene diferencialne relacije, 

nastale med temi zmoţnostmi. Oblast je primarni diferenciator relacij moči. Z vidika 

strukturiranih sestav je oblast simbolno strukture. Ker je kot primarni diferenciator 
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imanentno vsebovana v vsaki sestavi moči oziroma v vseh razmerjih med 

zmoţnostmi, ni nujno simbolna, kajti niso vse relacije strukturirane.  

Oblast je abstraktni stroj ţeleče produkcije. Kot nepogojeni primarni diferenciator 

sestav ţelečih strojev oziroma kot njihov plan konsistence, potencialno zadeva vse, 

kar se vzpostavi med njimi. Zato je v tem abstraktnem, virtualnem oziroma 

potencialnem smislu transcendentna ali univerzalna, ne glede na to, da je imanentno 

vsebovana v vsaki sestavi. Ta transcendentna univerzalnost pa ne pomeni nujno tudi 

totalnosti ali vseprisotnosti, saj vedno obstaja nekaj, kar uhaja njenemu 

diferencialnemu pogojevanju. Hkrati z univerzalnostjo simbolnega plana konsistence 

obstaja tudi univerzalnost plana konsistence, ki ni simbolen in ne učinkuje v 

strukturi. Oblast je totalizirajoča zgolj v kolikor učinkuje v strukturiranih odnosih 

moči oziroma v kolikor je simbolna. Strukturirana oblast zamrzne glagole postajanja 

v utrjene samostalnike, tako, da odnosi med delujočimi postanejo odnosi med 

trpečimi, pasivnimi, podrejenimi subjekti, ki se porodijo kot stranski produkti teh 

odnosov.  

Simbolni plan konsistence ali simbolno plat oblasti, ki učinkuje v strukturi, bomo 

poimenovali drţavnost, medtem ko bomo plan konsistence, ki učinkuje v drugih, 

nestrukturiranih vrstah urejenosti, poimenovali anarhističnost. Osnovna razlika med 

njima je, tako kot pri vseh abstraktnih strojih čiste diferenciacije, razlika v načinu 

ustvarjanja razlike. Podrobneje ju bomo spoznali v nadaljevanju, sedaj se bomo 

zaradi laţje predstavljivosti dotaknili zgolj njunih osnovnih značilnosti. Simbolno 

plat oblasti sem poimenovala drţavnost iz razloga, ker na svoji površini poraja zgolj 

zadrţujoče, strukturirane, stratificirane sestave ali (kom)pozicije moči. Zadrţuje jih 

osnovna pogojenost z njihovim simbolnim diferenciatorjem, ki določa skrajni rob 

njihove spremenljivosti. Je totalizirajoča, kar pomeni, da ne obstaja nič, kar bi bivalo 

onstran njenih moţnih diferencialnih razmerij. Tudi simbolno oblasti predpostavlja 

trojnost, kar pomeni, da je imanentno vsebovana v dveh heterogenih serijah oziroma 

verigah pomena, med katerima je ena označevalna in ena označena. Ti medsebojno 

nanašajoči se seriji bomo z vidika oblasti poimenovali dominirajoča in podrejajoča se 

serija. Slednjih poimenovanj nisem izbrala naključno, kajti nanašam se na elemente 

sestave kot zmoţnosti ali glagole postajanja, torej na dejanja dominacije in 

podrejanja in ne na atribute statičnih stvari, katere bi označili kot dominantne ali 

podrejene. Slednji se namreč formirajo šele sekundarno. Dejanje dominacije zakodira 

pomene in določa normativne, moralne, vedenjske in spoznavne kode. Dominirajoča 



 229 

serija je tudi glavna usmerjevalka pozornosti, kajti zastavlja probleme in vrednoti ter 

interpretira njihove rešitve. Njena tehnika ali strategija je lahko vladajoča, saj 

zapoveduje in prepoveduje, lahko je tudi vodstvena, ker določa in usmerja na 

»pravo« pot, in upravna, kajti dopušča in spodbuja (v smislu pravic) tiste tokove, ki 

so uporabni za dosego prave stvari in pravega cilja. Dejanje podrejanja predstavlja 

realen material, na katerega se dominirajoča serija nanaša, torej to, kar je 

disciplinirano in normalizirano. Pasivna je v smislu zgoraj omenjenih funkcij 

delovanja in aktivna v smislu glavnega pogonskega vzdrţevanja strukturnega 

ţelečega stroja oziroma aparata, kajti predstavlja njegov večinski del.  

Oblast ni določena z relacijami močmi, kajti sama je njihov pogoj, ki jih šele 

omogoča. V kolikor pogojuje strukturirana razmerja moči, govorimo o drţavnosti 

oziroma simbolnem oblasti. Drţavnost je torej tisto, kar naredi razliko med 

dominirajočimi in podrejenimi šele za moţno. Poleg tega določa načine, kako ti dve 

medsebojno povezani seriji vplivata ena na drugo in kako se pogojujeta. Je torej 

medij oziroma posrednik med njima in hkrati tudi programer, ker operira s 

kompleksnimi sistemi, ki medsebojno delujejo po določenem programu. Kot 

programer in kot medij določa kako diferencialna razmerja ene serije določajo 

diferencialna razmerja druge, kako se seriji medsebojno pogojujeta in kako se 

nanašata ena na drugo. Če na primer dejanje dominacije kodira pomene, potem 

oblast nadkodira, torej določa tako to, kako se bo koda zakodirala, kot to, kako se bo 

koda razumela in dekodirala. V oblasti je, tako kot v genih, zapisana izvorna 

programska koda vseh moţnih programov ustvarjanja razlik, načina spreminjanja in 

medsebojnega povezovanja, ki se bodo kasneje izvedli med različnimi sestavami 

moči.  

Pomembno je, da drţavnosti ne zamenjujemo z drţavo. Sama drţava je opredeljena s 

specifično strukturo oziroma razmerji moči, katerih sestava je sicer pogojena z 

drţavnostjo in sekundarno izhaja iz nje, vendar pa ni njen edini moţen učinek. Ali, 

povedano z drugimi besedami, ni nujno, da drţavnost sekundarno učinkuje v drţavi. 

Drţavnostna oblast namreč obstaja v vseh strukturiranih sestavah moči kot njihov 

virtualni potencial oziroma kot virtualni pogoj vseh njihovih moţnih relacij. Deluje 

kot simbolna instanca x, kot problemsko polje, Dogodek vseh dogodkov ali 

abstraktni stroj, ki določa način prehoda iz ene sestave moči v drugo in načine kako 

medsebojno komunicirajo. Je to, kar je med serijami, to, kar posreduje med njima, in 

tudi to, kar omogoča in določa transformacijo ene v drugo. Je predhodna razporeditvi 
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subjektov v podloţni seriji ter imaginarnim vlogam, identitetam in njihovim 

osebnostim v dominirajoči seriji, s katerimi se subjekti določajo, kategorizirajo in 

ustvarjajo pomene. Obema podeljuje pozicijski smisel, ki obstaja kot učinek, 

razporejen po površini v relacijah moči. Vsak subjekt ima tako svoj smisel v 

relacijah z drugimi in v razmerju do oblasti, ki je določena kot nesmisel – kot 

naravno stanje v terminologiji politične filozofije ali kot nezavedno v terminologiji 

psihoanalize. Podloţna serija nenehno rešuje in odgovarja na probleme, zastavljene v 

dominirajoči seriji in pogojene s problemskim poljem oblasti. Ena izmed rešitev 

oziroma odgovorov na ţe zastavljene probleme je tudi subjektivizacija.   

Anarhističnost predstavlja plan konsistence oziroma nivo oblasti, ki je sicer večno v 

odnosu z drţavnostjo, vendar obstaja neodvisno od nje. To pomeni, da se njene 

določujoče lastnosti, ki jih opredeljujemo kot način ustvarjanja razlike, ne 

konstituirajo v odnosu do drţavnosti in oziroma niso pogojene z njo. Anarhističnost 

tako zaobjema vse tisto, kar uhaja strukturni pogojenosti, ter vse, kar obstaja hkrati in 

neodvisno od simbolnega oblasti. Sama beseda ima svoje etimološke korenine v stari 

grščini. Sestavljena iz veznega člena an- (άν), ki pomeni ne- ali brez-, in korena 

besede arche (άρχή), ki v svoji samostalniški obliki pomeni začetek, rojstvo, izvir ali 

izvorno skrajnost. Kot glagol archo (άρχώ) ima aktivni, pasivni in vmesni pomen. V 

svoji aktivni obliki pomeni: sem prvi, sem časovno ali prostorsko spredaj, hodim 

pred kom, kaţem komu pot, začenjam, sem povod, vzrok, povzročim kaj. V pasivni 

obliki označuje delovanja, kot je ubogam, sem pokoren (Dokler 1999, 114–115). Ker 

so se atenski vladarji imenovali arhonti (άρχών), kar je pomenilo začetniki (tisti, ki 

so povod ali vzrok ureditve mestne drţave polisa), se beseda v samostalniški obliki 

prevaja tudi kot gospostvo, vlada, oblast, v aktivni v glagolski obliki kot: sem na 

čelu, vladam, gospodujem, vodim, in v pasivni obliki kot: vlada se mi, ubogam, sem 

pokoren. V večini anarhističnih knjig besedo razlagajo kot brezvladje, čeprav se 

beseda v osnovi nanaša na nekaj, kar je brez začetka, oziroma brez začetnika. Če 

namreč izhajamo iz tega, da ima beseda anarhizem svoj etimološki izvor v jeziku 

stare grščine in če bi označevala brezvladje, potem se ne bi imenovala an-arhizem, 



 231 

ampak an-kratizem, kajti vladanje so stari Grki označevali z besedo kratéin.
59

 Iz 

korena te besede se tudi izpeljujejo poimenovanja različnih oblik vladavin oziroma 

različno strukturiranih sestav moči. Etimološko tako anarhističnost pomeni nekaj, kar 

ni pogojeno oziroma ni povzročeno, in ne brezvladje.  

In če nekaj ni pogojeno ali povzročeno, iz tega nikakor ne sledi, da je zato tudi 

neurejeno. Neurejenost je zgolj nasprotni pol strukturiranih relacij moči in 

programiranih diferenciacij, ki zato, ker so zmoţne producirati zgolj binarno 

mišljenje (drţavnostna filozofija), vse, kar ni enako določeni urejenosti, umestijo v 

kategorijo nereda in vse, kar ni strukturirano ali programirano, označijo kot kaotično. 

Vse to, kar se v drţavnosti označi kot kaos, anarhizem in nered, so lastne sence 

drţavnosti, torej nekaj, kar se konstruira na podlagi nje in iz nje, in nimajo prav 

ničesar skupnega z anarhistično oblastjo. Kajti drţavnostna filozofija nikoli ni 

razloţila kaj kaos, anarhizem in nered so, ampak zgolj to, kaj niso, niso pa to, kar je 

ona sama.  

Anarhističnost deluje povsem neodvisno, kot vzročna materija oziroma kot plan 

konsistence, ki se sekundarno manifestira na površini v različno urejenih odnosih 

moči. Kot bomo videli kasneje, njeno delovanje nenehno onemogoča relacijam moči, 

da bi njihova urejenost postala strukturirana in programirana. To je tudi razlog zakaj 

oba oblastna abstraktna stroja imenujem z atributoma in ne kot samostalnika, kajti 

opredeljujejo ju dejanja urejanja sestav oziroma dejanja razporejanja odnosov moči. 

Samostalnik zamrzne v strukturo odnosov moči (anarhizem, drţava, ureditev, 

razporeditev) vse, kar se v glagolu pretaka in postaja (prehajajoče in zadrţujoče 

sestave moči) in pomeni torej zgolj enega izmed njihovih moţnih manifestacij, ne pa 

samega pogoja oblasti. Kot primarna pogoja diferenciacije šele porajata 

samostalniške stabilne forme, ureditve in razporeditve različnih moči. Čeprav sta obe 

oblasti večni in soobstoječi, med njima obstaja vzročna razlika oziroma razlika 

vzročne primarnosti. Drţavnostna oblast se konstituira glede na anarhistično oziroma 

iz nje, slednjo pa določa njena konstitutivna neodvisnost. Anarhična oblast je sicer 

vedno v odnosu z drţavnostno, vendar pa ni pogojena z njo in se ne konstituira glede 

                                                 
59

 Kratéin je nedoločniška oblika in pomeni vladati. V svoji samostalniški obliki krátos (κράτος) 

pomeni moč, sila, oblast, vlada, nadvlada, premoč, zmaga, nasilje. V glagolski obliki pa pomeni 

kratéô (κρατέω) imam moč, vladam, prekašam, imam oblast, gospodujem, premagujem, polaščam se, 

posedujem, zgrabim (Ibid., 447–448). V skladu s tem se različne oblike vladavin ali različno 

strukturirane sestave moči imenujejo dêmos-kratéin (demokracija – vladavina ljudstva), áristos-

kratéin (aristokracija – vladavina plemenitih), gérontos-kratéin (gerontokracija – vladavina 

starostnikov).  
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na njo. Tako kot linije preleta obstajajo neodvisno od segmentarnih linij 

stratifikacije.  

Eno izmed najobširnejših raziskav drţavnosti je v svojih teorijah izdelal francoski 

politični filozof Michel Foucault. Oblast je opazoval s strukturalistične perspektive, s 

čimer je poskušal pokazati, da je ne moremo enostavno razlagati z razmerjem med 

dvema verigama pomena (označevalno – označeno), kot sta dominacija – podrejanje 

ali vladanje – pokorevanje, kajti to razmerje šele sekundarno izhaja iz oblasti. Oblast 

je primarno simbolno polje, v katerem so vsebovani pogoji udejanjanja strukturiranih 

relacij moči in kot taka šele omogoča razmerje dominacija – podrejanje ali vladanje – 

pokorevanje. To simbolno polje oblasti je Foucault imenoval dispozitiv. »S tem 

imenom poskušam naznačiti, prvič, vseskozi heterogeno zbirko, ki vsebuje diskurze, 

institucije, arhitekturne rešitve, ureditve, zakone, upravne ukrepe, znanstvene izjave, 

filozofske, moralne, humanistične trditve, skratka tako rečeno, kot tudi ne-rečeno. To 

so elementi dispozitiva. Sam dispozitiv je mreţa, ki jo lahko vzpostavimo med temi 

elementi« (Foucault 1991, 78). Z dispozitivom se tako primarno nanaša na neko 

strukturno pogojenost oziroma funkcionalno naddoločenost, ki se vzpostavi z 

namenom uresničitve nekega strateškega cilja. Narava teh vezi je primarno oblastna, 

pri čemer gre za mreţno strukturo razporeditev moči (dispositifs de pouvoir/power 

arrangements). Sekundarno pa je dispozitiv tudi strategija, ki preko uporabe 

različnih oblastnih tehnik omogoča doseg nekega cilja ali namena. Tem tehnikam 

oblasti, ki so lahko vladanje, discipliniranje, nadzorovanje in normalizacija, je 

Foucault posvetil večino svoje pozornosti tako v svojih teoretskih delih, kot v praksi.  

Z njegovega vidika je oblast (pouvoir) v svojem temelju produktivna in ne 

represivna, kot se običajno pojmuje, kajti ustvarja relacije moči, med katerimi je 

represija zgolj ena izmed njenih moţnih sekundarnih manifestacij. Zato jo lahko 

opazujemo kot vseprisotno, torej kot delujočo tako na mikro ravni, kot tisto, kar 

omogoča in ustvarja relacije moči celo znotraj posameznika, kot tudi delujočo na 

širšem, makro druţbenem nivoju. Z vidika »mikrofizike oblasti«, kot jo poimenuje, 

se relacija dominirajoči – dominirani vzpostavi v odnosu posameznika do samega 

sebe skozi proces njegove subjektivizacije, kjer se konstituira kot aktivno delujoči 

(ukazujoči in nadzirajoči) in kot pasivno utrpevajoči (poslušni in opazovani) subjekt 

(le sujet/subject). Skozi obširno genealogijo načinov samokonstituiranja subjekta 

oziroma s poglobljeno raziskavo tehnik subjektivizacije nam je Foucault pokazal, 

kako subjekt sam nad sabo uporabi vse tehnike dominacije: samoobvladovanje, 
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samodiscipliniranje, samonadziranje, samonormalizacijo (prilagajanje prevladujočim 

normam in vrednotam). Tako razumljena produktivna oblast, ki šele sekundarno 

ustvarja relacije moči, ne prihaja od zunaj ali od zgoraj (ni niti ideološka niti 

transcendenčna), ampak iz same notranjosti vsega, kar biva in kar deluje. 

Ponotranjena je tako v človeškem telesu, kot v njegovi duševnosti, v razumskih 

spoznanjih, čustvih in doţivljanjih. Imanentno je vsebovana v vsakem načinu 

delovanja in odnosih, ki smo jih zmoţni vzpostaviti med seboj in do sebe. Subjekt 

kot osebnost ali kot posameznik je zamrznjen učinek oblasti oziroma formirana 

zajezitev konstruktivnega procesa subjektivizacije, vsebovanega v dispozitivih 

strukturiranih relacij moči, ki prečijo celotno druţbeno polje. Njegova osebnost se 

izoblikuje kot ena izmed moţnih rešitev problemskega polja, ki ga začrta simbolno 

oblasti. Prav tako se kot moţne rešitve določijo tudi vloge, ki jih bo igral tekom 

svojega ţivljenja, ter vzpostavijo vrednote kot glavne usmerjevalke njegove 

pozornosti. Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da je proces utrjevanja, izoblikovanja 

in vzpostavljanja relacij moči dinamičen proces, kar pomeni, da gre za strukturno 

determinacijo, ki lahko učinkuje tudi v gibajočih in spreminjajočih se procesih. Ali, 

povedano z drugimi besedami, strukturna nad določenost oziroma njena izvorna 

programska koda ne implicira nujno vpetosti v nespremenljive formacije in okorele 

strukture, ampak kot nespremenljiva forma spremenljivosti učinkuje tudi v gibljivih 

strukturah.  

Deleuze sicer povsem sprejema Foucaultovo drţavnostno razlago delovanja oblasti, 

vendar ji hkrati dodaja tudi perspektivo anarhističnosti. Opozori nas, da obstaja 

bistvena razlika med razporeditvami moči (dispositifs de pouvoir) in sestavami ţelje 

(agencements de désir). Razporeditve moči se konstituirajo šele sekundarno, kot ena 

izmed moţnih sestav ţelje. Tako je vsaka razporeditev moči sestava ţelje, vendar pa 

ni vsaka sestava ţelje razporeditev moči. Z vidika pogojenosti razporeditev moči v 

odnosu do primarnosti sestav ţelje ali ţelečih strojev, tako trdita, da »[…] odnosi 

moči ne sestavljajo ali konstituirajo ničesar, ampak namesto tega sestave ţelje 

diseminirajo formacije moči glede na eno izmed svojih dimenzij« (Deleuze 2003a, 

115).  

Deleuze je tovrstno perspektivo na oblast razvil tekom svojega (ţivljenjskega) 

projekta, v katerem je iskal odgovor na naslednja vprašanja: Kako to, da si ljudje 

ţelimo določene odnose moči oziroma kako to, da si ţelimo, da nam nekdo ukazuje 

ali nam vlada? Kateri dejavniki vplivajo na to, da si ţelja ţeli lastnega zatiranja? 
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Kako ţelja postane fašistična in zakaj si ljudje ţelijo fašizem? Pod kakšnimi pogoji si 

ljudje ţelimo zatirati ali biti zatirani? Tako kot Foucault tudi Deleuze razume oblast 

kot produktivno, vendar pa za razliko od njega ne predpostavlja, da je vsa oblast 

simbolna. Kar z drugimi besedami pomeni, da vsa oblast ne učinkuje v strukturiranih 

relacijah moči. Obstajata dve vrsti oblasti, kot dva različna načina diferenciacije 

ţelečih strojev, med katerimi ena ustvarja strukturirane relacije moči oziroma 

dispositifs de pouvoir, druga pa sestave ţelje oziroma agencements de désir. 

Tovrsten vidik šele omogoča uvid v problemsko polje, ki poraja omenjena vprašanja 

in določa moţne odgovore nanje. Kajti to polje je plan konsistence ţelečih strojev, ki 

sestavlja sestave ţelje in deluje kot njihov primaren, nepogojen in neodvisen 

diferenciator. Ta primarni diferenciator lahko postane simbolno strukture, kar 

pomeni, da sekundarno poraja strukturirane razporeditve moči in njihovo simbolno 

instanco x, ki se nenehno premika med njimi in določa načine, kako se dominirajoča 

serija nanaša na podrejajočo.  

Nepogojen plan konsistence ţelje pa ne nakazuje na naravno stanje,
60

 kjer bi bilo vse 

moţno, ampak na urejeno sestavo posameznih singularnosti ali haecceitas. Pri čemer 

ne govorimo o strukturi, niti o njenem simbolnem elementu x, ampak o rizomatični 

kartografiji, ki jo zarišejo linije gibanja vsakega izmed elementov in njihovih 

povezav. Ta gibanja postajanja niso vračanje k naravi, niti niso nujno revolucionarna, 

kajti to, kar revolucionira strukturirane odnose moči, je zgolj nasprotni konec iste 

oblasti, njen negativ oziroma njena sprevrnjena podoba, kamor se vedno znova vrača 

v svojem kroţenju, ne pa tudi njena razlika v smislu primarne, konstitutivne oblastne 

urejenosti. Oblast z vidika ţeleče produkcije (anarhističnost) se namreč ne konstituira 

v odnosu do strukturno pogojene oblasti (drţavnost), ampak se njene razporeditve 

moči sestavljajo neodvisno od nje. Anarhističnost se kot ţeleča produkcija nikoli ne 

konstituira nanašajoč se na to, kar ima skupnega z drţavnostjo in na vse, v čemer se 

od nje razlikuje. Ker se razlikujeta v načinu ustvarjanja razlike, anarhističnost ustvari 

razliko, ki ni pogojena s strukturo, kar pomeni, da se individualizira (kot haecceitas) 

popolnoma neodvisno od nje in ne kot njeno nasprotje. Nasprotujoča pot je namreč 

vedno kroţna in vodi nazaj na isto, ne pa ven iz tega, čemur nasprotuje. Njeno 

kroţno pot zelo nazorno razloţi naslednja argumentacija: »[…] če so razporeditve 
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 Naravno stanje kot stanje nereda je senca drţavnosti, kajti povsem je pogojeno z njenim obstojem, 

predvsem pa z obstojem razsvetljenske svetlobe, ki to senco tudi ustvarja.  
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moči konstitutivni dejavniki resnice, če obstaja resnica v oblasti, mora obstajati neke 

vrste moč resnice, kot kontrastrategija proti oblasti« (Ibid., 117).  

Z vidika oblasti gre pri ţeleči produkciji torej za vprašanje tega, kar določeno strojno 

sestavo moči ali njeno urejenost drţi skupaj, govorimo torej ali o simbolni ali o 

konsistenčni pogojenosti. Rekli smo, da konsistenca nikoli ne totalizira. To pomeni, 

da lahko začne neka komponenta sestave, ki obstaja kot njen konstitutivni element, 

obstajati sama zase in neodvisno od simbolnega ali njegove izvorne programske 

kode. Lahko si ustvari lastno avtonomijo in tako ustvari novo sestavo. To, kar je še 

nedavno delovalo kot element, ki ne obstaja neodvisno od tega, kar ga konstituira, od 

celotne sestave nekega dispozitiva, se lahko osvobodi in postane konstitutivni 

element druge sestave. In pri vsem tem sploh ni nujno, da zapusti določeno sestavo, 

pa kljub temu nenehno prehaja iz ene ureditve v drugo. Anarhističnost kot plan 

konsistence oziroma plan imanence oblasti tako obstaja neodvisno od kakršne koli 

strukturirane sestave moči in od načina kako prehajajo ena v drugo, torej neodvisno 

od njihove diferenciacije, saj je sam izvorni diferenciator. 

Anarhistična ţelja tako prečka celotno druţbeno polje, kajti imanentno je vsebovana 

v vseh sestavah moči. Njene linije preleta niso sestavljene iz marginaliziranih tokov, 

ampak predstavljajo primarno druţbeno sestavo. »[…] je neke vrste proces, kot 

nasprotje strukture ali geneze; je afekt kot nasprotje občutku; je 'haecceitas' 

(individualnost dneva, letnega časa, ţivljenja) kot nasprotje subjektivnosti; je 

dogodek kot nasprotje stvari ali osebi. In predvsem vključuje konstitucijo polja 

imanence ali 'telesa brez organov', ki ga določajo zgolj cone intenzivnosti, pragovi, 

stopnje in tokovi« (Ibid., 119). Njeno oblastno telo je biološko, druţbeno, kulturno, 

politično, ekonomsko, javno in zasebno. Ker se na njem sestavljajo vse sestave moči, 

ima tudi moč, da jih izniči. 

Ko se torej Deleuze nanaša na primarno polje diferenciacije, namesto o relacijah 

moči govori o rizomatičnih diagramih oblasti, ki zaobjemajo celotno kolektivno polje 

imanence. Drţavnost poimenuje drţavni aparat oziroma diagram drţavne oblasti 

(plan organizacije in razvoja), anarhističnost pa nomadske ţeleče stroje ali diagram 

vojnega stroja (plan imanence), pri čemer se oba nanašata tako na mikro- kot 

makrofiziko oblasti, če se posluţimo Foucaultovih terminov. Za njiju je značilno, da 

se eden nanaša na drugega, drugi pa obstaja neodvisno od prvega. Kljub vzročni 

primarnosti enega izmed njiju, si vendarle ne sledita niti v časovnem niti v 
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prostorskem zaporedju, saj sta oba nenehno soobstoječa ter nenehno v medsebojni 

povezavi. Njuno razliko bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju.  

5.3.1 Državnost  

Obe vrsti oblasti, anarhističnost in drţavnost, se tako v osnovi razlikujeta v tem, kako 

se konstituirata oziroma v njunem načinu ustvarjanja razlike. Ta je odvisen od 

razporejanja ali urejanja posameznih elementov sestave, ki smo jih opredelili kot 

zmoţnosti (ţelje) oziroma kot glagole postajanja. V primeru drţavnosti se soočamo z 

določenimi regulacijami oziroma programskimi shemami, ki delujejo kot 

nespremenljive forme spremenljivosti. To pomeni, da so v njeni programski shemi 

vsebovani vsi moţni načini spreminjanja in vse moţne variacije neke sestave. Vse 

zmoţnosti se kot njeni elementi formirajo izhajajoč iz te strukture in nič, kar je v 

njej, ne obstaja samo za sebe in samo po sebi. V to so vključene tudi vse potencialne 

zmoţnosti, alternative in perverzije, torej vse zmoţne razlike, kajti tudi te se 

vzpostavijo glede na in v odnosu na njeno osnovno strukturo. Ta določujoča forma 

spremenljivosti je lahko dinamična, kar z drugimi besedami pomeni, da njena sestava 

ni nujno vezana na določene stabilne pozicije znotraj razporeditev moči. Pozicije, 

koordinate in razmerja moči, ki podeljujejo funkcije in vloge, so šele njeni 

sekundarni učinki. Drţavnost je simbolno organizacijske, mehanicistične in 

institucionalne strukture, ki deluje kot simbolna instanca x, ki nenehno kroţi med 

različnimi organizacijami organizmov, mehanizmi aparatov in programi institucij. 

Poleg tega, da jim podeljuje smisel, jim tudi določa, kako se bodo spreminjali, 

kakšen odnos bodo zavzeli eden do drugega, kako se bodo nanašali eden na drugega, 

konstituirali eden glede na drugega in kako bodo odprti za spremembe in za nova 

postajanja. Kljub temu, da se te sestave nenehno spreminjajo, je njihova razlika nad 

določena z drţavnostjo, ki obstaja kot absolutni dejavnik spremenljivosti, v katerem 

so vsebovani skrajni robovi njihove deteritorializacije in pragovi njihove variacije. 

Če se spomnimo, prag pomeni skrajno točko spremenljivosti sestave, preko katere ta 

ni več tisto, kar je bila prej, oziroma ni več ta ista sestava, ampak postane nekaj 

povsem drugega. V tem smislu bi lahko trdili, da drţavnost določa neke vrste 

identiteto ali osebnost, ki se izraţa v specifični organizaciji, mehanizmu ali programu 
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medsebojno povezanih zmoţnosti. Je diferencial, ki poraja diferenciacije kot njegove 

učinke in dogodke (oziroma pripetljaje), pogojene s strukturnimi relacijami. 

Organizacije, mehanizmi in programi so pripetljaji, kajti ti ne obstajajo izven 

diferencialnih razmerij, ki jih določa strukturna sestava. Ta deluje kot kompleksna 

zgodba/zgodovina vseh njihovih sprememb, ki z vsakim trenutkom na novo piše 

pogoje njihovega udejanjanja, povezovanja, organiziranja in spreminjanja.  

Sedaj smo spoznali osnovni določujoči lastnosti drţavnosti z vidika simbolnega 

strukture. Ti sta totalizacija (nobeden izmed njenih elementov ne obstaja neodvisno 

od diferencialnih razmerij, ki jih določa struktura oziroma vse se formira in 

konstituira na podlagi njih) in dinamizem, kar pomeni, da se nenehno premešča 

oziroma ni vezana na posamezno mesto ali pogojena s teritorijem. Teritorialnosti kot 

sta dom ali domovina in nacionalna drţava, ki je določena s teritorialni mejami, so 

šele njene sekundarne manifestacije.  

V nadaljevanju se bomo posvetili določujočim lastnostim drţavnosti z vidika 

abstraktnih strojev ali strojne diferenciacije plana konsistence. Spomnimo se, da smo 

jih razdelili na negativno in pozitivno diferenciacijo oziroma negativno in pozitivno 

deteritorializacijo. Negativno diferenciacijo lahko pripišemo drţavnosti, pozitivno 

diferenciacijo pa anarhističnosti. Vsaka izmed njiju predpostavlja svojstven način 

razporejanja ali urejanja sestav moči. Način negativne diferenciacije oziroma 

drţavnosti je neskončen, kroţen, nujen in omejen. Način pozitivne diferenciacije 

oziroma anarhističnosti pa je večen, končen, kontingenten in neomejen. V 

nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili vsakemu izmed načinov urejenosti kot 

določujočih lastnosti vsake izmed oblasti.   

5.3.1.1 Neskončnost  

Prva določujoča lastnost drţavnosti je neskončnost. Te ne smemo zamenjevati z 

večnostjo. To, kar je večno, se nenehno končuje in rojeva znova, neskončno pa se ni 

zmoţno končati, kar pomeni, da nenehno ponavlja isto, kot bi recitirali mantro ali kot 

bi govorili o idejah bistev, ki se ohranjajo skozi vse svoje pojavnosti. Prvo 

določujočo lastnost drţavnosti tako ustvarja tendenca po ohranjanju in zadrţevanju 

določenih sestav moči, v katerih učinkuje. Drţavnost tako poraja sestave, katerih 
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primarni smoter je v tem, da ohranijo svojo lastno strukturo in šele sekundarno 

sluţijo nekemu namenu ali teţnji. Pri tem ni pomembno kakšna je njihova sestava ali 

razporeditev moči, ampak predvsem to, da se ta sestava ohranja, ne glede na to, da je 

izginil osnovni smoter obstoja te strukture.  

Kot smo omenili v prejšnjih poglavjih, se ţeleči stroji sestavljajo na osnovi teţnje ali 

nagiba ţelje. Teţnja je gibanje ţelje, čista afimativna zmoţnost delovanja in 

ustvarjanja. Ţeleči stroji lahko sekundarno ustvarijo tudi strukturirane sestave, z 

namenom, da njihova določena struktura sluţi kot orodje, ki ga uporabijo za to, da se 

z njim nekaj doseţe ali nekaj zagotovi. To orodje je lahko organizem, aparat ali neka 

institucija. Razlika med njimi ni v tem, na katerem nivoju delujejo (organskem, 

mehanskem, druţbenem), ampak v sami funkcionalnosti doseganja nekega cilja. 

Tako lahko govorimo o psiholoških aparatih, ko se nanašamo na mehaničnost 

človeške duševnosti, o druţbenih organizmih, ko se nanašamo na določene 

organizacije ali pa o organskih institucijah, ko se nanašamo na določeno urejenost 

medsebojnega delovanja ţivih bitij. V vseh primerih je njihova struktura, ustroj ali 

organizacija popolnoma podrejena neki nameri in se tudi spreminja v skladu z njo.  

Obstaja torej teţnja strojev, da (se) sestavijo (v) določeno sestavo, v kolikor ta 

sestava sluţi neki njihovi nameri. V dimenziji drţavnosti pa struktura sestave ni 

podrejena nameri, ampak je namera podrejena strukturi, pri čemer je temeljni smoter 

njenega obstoja njena ohranitev. Drţavnostna oblast zagotavlja, da se strukture 

sestav, pa naj bo to organizem, aparat ali institucija, na vso silo ohranjajo še dolgo po 

tem, ko teţnja, ki je povzročila njihovo sestavo, ţe zdavnaj ne obstaja več. Iste 

programske vzorce in iste strukturne sheme bo ponavljala v neskončnost. 

Na nivoju drţavnosti se institucije ne ohranjajo s sredstvi oblasti, ampak se oblast 

ohranja s sredstvi institucij. Tako kot se simbolno ohranja preko serij, vztraja v njih, 

vendar pa ni z njimi pogojeno, in na enak način, kot se smisel ohranja v izrazljivem 

propozicije, jih potrebuje za svoj obstoj, vendar pa ni pogojen z njimi (so mu 

propozicije in ne aksiomi), tako drţavnost vztraja preko svojih institucij, vendar ni 

pogojena z njimi.  

Za laţje razumevanje jih lahko primerjamo s sestavami, ki jih poraja druga vrsta 

oblasti, anarhistična oblast. Zanjo je značilno, da učinkuje v sestavah, ki nastanejo na 

podlagi določenih zmoţnosti in njihovih povezav. Pri tem so te povezave povsem 

podrejene zmoţnostim, teţnjam oziroma ţeljam. Kar pomeni, da se, v kolikor se te 

zmoţnosti, teţnje ali ţelje spremenijo, takoj spremenijo tudi njihove povezave. Vezi 
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med njimi se tako nenehno spreminjajo. Anarhistična oblast lahko poraja tudi 

strukturirane sestave kot so organizmi, aparati ali institucije, vendar te ne obstajajo 

same po sebi, ampak vedno zgolj kot orodje zmoţnostim, teţnjam ali ţeljam, ki so 

primarne. Njihova struktura je tako popolnoma podrejena teţnji ţelečih strojev in se 

bo spremenila s spremembo same teţnje ali s spremembo zmoţnosti, ki sestavljajo, 

vzdrţujejo in omogočajo to strukturo. Zato je anarhistična oblast, v primerjavi z 

drţavnostno, končna. Povedano z drugimi besedami, anarhistična oblast deluje na 

nivoju plana imanence, v sestavah ţelečih strojev in njihovi produkciji. Te sestave se 

lahko sekundarno tudi strukturirajo v organizme, aparate in institucije, ki sluţijo 

ţelečim strojem in se razpadejo, kakor hitro jim ne sluţijo več.  

Oblast ali plan imanence ţelečih strojev se torej ne razlikuje glede na to, v kakšne 

sestave se sestavlja, ampak se v osnovi razlikuje v načinu ustvarjanja razlike 

(neskončnost/končnost, kroţnost/večnost, nujnost/kontingenčnost, zaprtost/odprtost 

za postajanja). Razlika je v tem, ali je način ustvarjanja razlike popolnoma pogojen 

in omejen s sestavo, ali obstaja nekaj, kar je vedno neodvisno od te sestave. Ta 

neodvisnost se zagotovi prav s tem, da sestava sluţi neki teţnji in ne da teţnja sluţi 

sestavi, kot je to očitno v primeru drţavnosti. Teţnji drţavnostne oblasti institucija 

ne sluţi kot orodje, ampak postane eno z njo in se z njo povsem poistoveti. Kar 

pomeni, da ne more obstajati neodvisno od nje, ampak ji je povsem podrejena.  

Prva določujoča lastnost drţavnostnih institucij je tako neskončna ponovljivost 

strukture ali programskih vzorcev njihovih konstitucij. Zato nujno potrebuje prisilo, 

da se ohrani, ne glede na to, da se znotraj nje pojavljajo tendence in ţelje po 

spremembi njene strukture ali osnovnega smotra njenega delovanja. Druga 

določujoča lastnost njenih institucij pa je, da so popolnoma vpete v širšo drţavnostno 

strukturo oziroma pogojene z njeno simbolno instanco. Institucije nikoli ne nastanejo 

samoniklo, torej se ne formirajo na podlagi teţenj tistih, ki so udeleţeni v določeni 

ureditvi oziroma jim ta ureditev neposredno koristi, ampak nastanejo kot učinek neke 

strukturne pogojenosti oblasti, ki je vsebovana veliko širše, na totalnem nivoju 

celotne druţbe. Če se spomnimo tega, kar smo omenili na začetku, je določujoča 

lastnost drţavnosti vseobsegajoča prisotnost njene strukture v vseh druţbenih sferah 

in na vseh nivojih človeškega bivanja in delovanja. Njene institucije se tako ne 

pojavljajo zgolj na nivoju drţave, ampak v vseh dimenzijah človeškega bivanja, od 

zasebne sfere (par/druţina), sfere duševnosti (ego kot institucija oziroma avtonomni 

aparat), izobraţevanja (šolske institucije), udejstvovanja v prostem času (mladinske 
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organizacije), umetnosti (kulturne institucije), religije (cerkvene institucije), dela 

(delovne organizacije), vse do globalne ekonomije (organizacije trţnega sistema in 

njeni organizmi, kot so na primer banke) in mednarodnih odnosov. Linije drţavnega 

aparata so linije negativne deteritorializacije, ki konstituirajo edinstveno, konkretno, 

stratificirano realnost, temelječo na izvorni programski kodi in nadkodiranju 

interakcij in povezav med različnimi nivoji. V sami njeni konstituciji so tako 

vsebovani pogoji njenega spreminjanja, načini ponavljanja in ustvarjanja razlike. 

Institucija kot grobo, strukturno okostje drţavnosti, pa ni edini pogoj, ki zagotavlja 

ohranjanje oziroma neskončno ponovljivost njenih programskih vzorcev. Za to so 

potrebne tudi določne tehnike oziroma strategije, ki tem institucijam omogočijo, da 

ostanejo iste ne glede na to, da se teţnje po njihovi sestavi spreminjajo. To so tehnike 

ali mehanizmi drţavnostne oblasti. Zanimivo je, da vsaka izmed teh tehnik nujno 

potrebuje institucije, da se lahko izvaja, hkrati pa sluţi kot osnovno sredstvo, ki te 

institucije omogoča, vzdrţuje in ohranja. Te tehnike, ki so vladanje, vodenje in 

upravljanje, bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju.  

5.3.1.1.1 Vladanje, vodenje in upravljanje kot tehnike oblasti  

Teţko bi trdili, da so si skozi zgodovino sledile prav v tem zaporedju, vsekakor pa 

velja, da je v določenem obdobju katera izmed njih prevladovala, ne glede na to, da 

so vedno vse obstajale hkrati in sočasno. Prav tako nobena izmed njih ni izključno 

značilna za institucije, ki strukturirajo odnose moči v širši skupnosti, kot je na primer 

drţava, kajti enako jih lahko zasledimo v vsaki dimenziji človeškega bivanja, na 

primer v odnosu posameznika so samega sebe (samoobvladovanje, vodenje samega 

sebe in upravljanje s samim sabo) ali v odnosu človeka do narave in okolja, ki ga 

obdaja. Tako se je tudi tehnika vladanja lahko uporabljala v instituciji druţine, 

upravljanje, ki je bilo včasih rezervirano samo za sfero gospodinjstva ali privatnega 

gospodarstva, pa se dandanes uporablja tudi v sferi upravljanja z drţavo.
61

  

Da bomo laţje razumeli te strategije oblasti, se najprej pomudimo pri samem 

etimološkem izvoru besede téchne (τέχνη). Beseda je grškega izvora in pomeni 

umetnost, veščino, spretnost, zvijačo s pomočjo katere je nekdo izdelal izdelek, 
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ustvaril umetnino ali pa vplival na določeno stanje stvari oziroma njeno delovanje 

(Dokler 1999, 756–757). V tem kontekstu termin zaobjema tako teoretično kot 

praktično znanje, ki pripomore k temu, da lahko nekaj doseţemo. V nasprotju z 

vrlino (areté), kjer ni toliko pomembno kaj naredimo oziroma doseţemo, ampak bolj 

to kako nekaj naredimo, je téchne usmerjena na končni produkt oziroma ima pomen 

in svoj smoter izključno, v kolikor je z njim v odnosu in ne sama po sebi. Areté se 

tako nanaša na umetnost ustvarjanja, (raz)ustvarjanja ali (pre)ustvarjanja, téchne pa 

na umetnost izdelovanja. Hkrati pomeni tudi umetniški (obrtniški) izdelek, umetno 

delo, umotvor ali umetnino. Téchne tako označuje sam proces izdelovanja nečesa, 

kot tudi končni produkt oziroma izdelek.  

Končni cilj oziroma produkt tehnike vladanja, vodenja in upravljanja je na nivoju 

drţavnostne oblasti, ohranitev določenih relacij moči oziroma določene strukture 

oblasti in zagotavljanje njene neskončne ponovljivosti. Te tehnike tudi omogočajo, 

da se vsi procesi človeškega delovanja, vključno z neţivimi materialnimi procesi, 

postavijo v sluţbo tej strukturi. Tudi te tehnike so v sluţbi strukture, saj morajo 

nenehno zagotavljati njeno nespremenljivost, hkrati pa jih ta struktura tudi omogoča, 

kajti brez nje bi izgubile svojo moč delovanja. Tehnike se tako ne razlikujejo po 

smotru svojega obstoja oziroma glede na cilj, kateremu je podrejeno njihovo 

delovanje, razlikujejo pa se po načinu kako ta cilj doseţejo oziroma v svoji strategiji. 

Enako se ne razlikujejo glede na objekt svoje strategije, kajti vse tri manipulirajo z 

istimi objekti. Objekt njihovih strategij je lahko človeško ţivljenje, kar vključuje vsa 

področja njegovega delovanja, kot so zaznava, spoznava, znanje, vednost, čustva in 

čuti. Objekt je lahko človeško telo, njegovo celostno gibanje, geste, vedenje, pa tudi 

gibanje njegovih posameznih delov, vse do nevronskih celic. Objekt manipulacije je 

lahko tudi populacija, pri čemer se regulira vse njene odklone od idealne srednje 

mere. Slednja tehnika je značilna predvsem za različne oblike fašizmov, kajti 

osnovni smoter fašističnih tendenc je poenotenje vsega, glede na neko 

predpostavljeno idealno merilo in v ta namen odstranjevanje oziroma čiščenja vsega, 

kar uhaja temu idealnemu kriteriju (na primer razni geno-/etno-/geronto-cidi, ki se 

izvajajo s pomočjo vojn oziroma namensko ustvarjenih konfliktov). Tehnike, ki so 

usmerjene na nivo celotne populacije, se ukvarjajo tudi z nadzorovanjem rojstev in 

smrti s pomočjo preventivnega preprečevanja bolezni, pa tudi preko vedenjske 

normalizacije, preprečevanja odklonov in podobno. Foucault to regulativno strategijo 
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na nivoju populacije in njenega ţivljenja imenuje biopolitika.
62

 S stališča perspektive 

pričujoče disertacije, se lahko biopolitika izvaja tako s tehniko vladanja, vodenja, kot 

upravljanja. Te tehnike pa ne posegajo zgolj na nivo človeškega ţivljenja, ampak 

tudi na nivo ţivljenja nasploh, kot tudi na nivo upravljanja z neţivim, torej z materijo 

in njenimi energijami, v katere smo potopljeni. Tako da, ne glede na tehniko in ne 

glede na objekt manipulacije, je njihov smoter isti: ohranjanje drţavnosti oziroma 

njene nespremenljive forme spremenljivosti.   

Prva tehnika oblasti oziroma vodenje deluje po principu prepovedovanja ali 

zapovedovanja. Te prepovedi in zapovedi so vsebovane v določenem pravnem kodu, 

v katerem je določeno kdo ima moč pravnega kodiranja. Ta je odvisna od posamezne 

vrste vladavine. Če govorimo o monarhiji, potem ima to moč samo eden, v oligarhiji 

imajo to moč zgolj izbrani, v demokraciji pa naj bi ti imeli to moč vsi. Za 

drţavnostne tehnike oblasti je značilno, da morajo pravila, ki zadevajo ţivljenje v 

skupnosti, spoštovati vsi njeni člani, vendar pa imajo zgolj nekateri moč postavljati 

ta pravila. Nikoli te moči nimajo vsi, četudi se obliki vladavine reče demokracija. V 

sodobnem svetu demokracija ne pomeni, da ima ljudstvo moč vladanja, ampak, da je 

ljudstvu dopuščeno izbirati, kdo mu bo vladal. Pri tem tisti, ki vlada, določa vse 

zakone, jih interpretira in razsoja o pravilnosti njihove implementacije. Določa tudi, 

koliko časa bodo zakoni veljali oziroma kdaj bo prenehala njihova veljava. Ljudje, ki 

izbirajo, kdo jim bo vladal, hkrati prenesejo moč odločanja o vsem ţivljenju v 

skupnosti na eno oziroma na nekaj oseb.  

Pri tem ljudje, ki jih ta pravila zadevajo, nimajo moči spremeniti same strukture 

razporeditve moči, kajti to moč imajo zgolj tisti, ki vladajo, katerih moč spreminjanja 

te strukture je ţe vsebovana v strukturi sami. Ta pravila lahko spremenijo zgolj tisti, 

ki so na poziciji moči, tako, da pravila postavljajo, pri čemer je tudi v teh pravilih 

zapovedano, da imajo moč spreminjanja teh pravil zgolj tisti, katerim je dodeljena 

moč njihovega postavljanja. Ker je v samem postavljanju pravil vsebovana tudi moč 

njihovega spreminjanja, pomeni, da govorimo o pravno nadkodirajoči oblasti 

oziroma o neskončni ponovljivosti njene izvorne programske kode.  

Pravna nadkodifikacija pravil ţivljenja v skupnosti se izvaja s pomočjo zakonodajne, 

izvršne in sodne funkcije. Ta je lahko zdruţena v enem organu (v eni kraljevi glavi, v 

enem poglavarju), v kolikor govorimo o monarhičnem oblastnem organizmu, ali ima 
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biopolitike (Klepec 2011, 113–136) in Vznik subjekta (Klepec 2004, 138–143). 
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tri ločene organe za vsako funkcijo posebej, kot je značilno za demokratične 

organizme. Zakonodajna funkcija kodira, izvršna dekodira ali interpretira in sodna 

razsoja, kako se pravila upoštevajo na podlagi njihove predhodne interpretacije. 

Moči interpretacije nimajo tisti, ki jih ta pravila zadevajo, ampak tisti, katerim je ta 

moč dodeljena. To pa dodeljujejo tisti, ki imajo moč postavljanja pravil. Največjo 

moč vpliva na pravila delovanja in ţivljenja v skupnosti ima izvršna ali 

interpretativna funkcija, saj ta določa pomene vsega, kar zakon zakodira, ti pomeni 

pa preko moči, ki je dodeljena interpretativni funkciji, dobijo splošno veljavnost.  

S takšnimi strukturnimi varnostnimi zaklopkami si struktura oblasti zagotavlja lastno 

formo spremenljivosti in preprečuje, da bi prišlo do radikalne spremembe v samih 

pogojih diferenciacije. Vsaka temeljna sprememba, ki bi prekinila to neskončno 

ponavljanje iste forme spremenljivosti, je lahko zgolj nasilna. Drţavnostne strukture 

tako v sebi implicirajo nasilje, prav zaradi vseh teh varnostnih mehanizmov, ki 

preprečujejo njihovo spreminjanje. 

Druga tehnika oblasti se imenuje vodenje. Ta ne prepoveduje, niti ne zapoveduje, 

ampak usmerja na pravo pot. Vodja ni zgolj kondukter smeri gibanja v prostorskem 

smislu, ampak tudi usmerjevalec kvalitete delovanja v moralnem smislu, določevalec 

hitrosti in metrike v smislu discipliniranja, ali usmerjevalec pozornosti, v 

spoznavnem smislu. Tako kot v primeru vladanja, tudi moč vodenja ne pripada vsem, 

ki jih to vodenje zadeva, oziroma vsem, ki stopajo po poti, ki jo določa vodja. V 

kolikor ta moč za določen čas ali v določenem obsegu pripada vsem, je to moţno 

zgolj takrat, če se za to odloči vodja sam. On ima moč določiti ali bo vodenje timsko 

oziroma kolektivno, ter v kakšnem obsegu in na katerih področjih bodo imele timske 

odločitve moč vpliva.  

V drţavnosti vodja ne postane človek na podlagi nekega znanja ali sposobnosti, kajti 

vsak nekaj ve in je nečesa vešč in bi, sledeč temu kriteriju, vsak lahko postal vodja, 

kar pa je v nasprotju z njeno osnovno logiko ohranjanja strukture moči oziroma 

pogojev njene diferenciacije. Tako človek ne postane vodja na podlagi tega, ker 

nekaj ve, ampak na podlagi tega, ker ve, kaj je dobro vedeti oziroma kaj naj bi vedeli 

in čemu naj bi posvečali svojo pozornost. Njegova funkcija ni ustvarjanje vednosti, 

ampak njeno posredovanje in interpretiranje. Ne gre niti za to, da bi bil vodja nujno 

človek, ki bi imel sposobnost uvida, kaj je dobro vedeti, ampak bolj za to, da ima 

moč določati, kaj je dobro vedeti. Gre torej za prazno mesto znotraj strukture, ki to 

omogoča, ne glede na zmoţnosti posameznika, ki zavzema to mesto. Zato se reče, da 
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je to mesto oblasti prazno, kot pri simbolni instanci x, ne glede na to, da so funkcije 

tega mesta in moč njegovega vpliva popolnoma določene. Tako je lahko vodja v 

cerkvenih institucijah posrednik med bogom in ljudstvom ter edini pravi interpret 

boţje besede. V večini primerov psihoanalitičnega zdravljenja je psihoanalitik, kot 

vodja terapevtskega procesa, edini pravi posrednik med nezavednimi vsebinami in 

zavestjo, saj on določa, katerim vsebinam nameniti zavestno pozornost in katerim ne. 

Trţni manager s plakati usmerja našo pozornost in nam določa, kaj je dobro vedeti 

ali celo kaj je dobro nenehno imeti v mislih. Enako medijske hiše usmerjajo našo 

pozornost, s tem, ko posredujejo medijske vsebine in iz dogodkov ustvarjajo 

pripetljaje. Prav tako vzgojitelj v šoli vodi otroka skozi šolski program, v katerem je 

določeno, kaj je dobro vedeti za normalno prilagojenega otroka. Primerov je 

neskončno, saj vodje delujejo v vseh sferah našega bivanja, tako na nivoju 

drţavnostne kot na nivoju anarhistične oblasti. Kar naredi tehniko vodenja za 

drţavnostno tehniko pa je to, da so ljudje, ki jih to vodenje zadeva, popolnoma 

podrejeni usmerjevalni moči vodje, namesto da bi bil vodja podrejen njim oziroma 

namesto tega, da bi vodja sluţil skupnosti kot orodje za urejanje njenega delovanja. 

V skupnostih, ki delujejo na temeljih anarhistične oblasti, pa ima celotna skupnost in 

ne vodja moč razsojanja o tem, kaj je boljše oziroma kaj je potrebno vedeti za 

izboljšanje urejanja odnosov znotraj skupnosti. Razlog, da v drţavnosti temu ni tako, 

je zapisan v samih njenih pogojih diferenciacije, kjer je določeno, da ima zgolj vodja 

moč odločanja o tem, kaj je dobro vedeti za uspešno vodenje in hkrati, kaj je dobro 

vedeti o vseh moţnih strukturah vodenja, pri čemer se pozornost umerja zgolj na tiste 

vednosti, ki predpostavljajo obstoječo vodstveno strukturo, ki mu to moč omogoča. 

In da ne bo pomote, ko govorimo o vodji, ne govorimo o posamezni osebi, ampak o 

strukturni poziciji moči, ki omogoča način vodenja, kot smo ga pravkar opisali. 

Vodja kot oseba ima namreč tolikšno moč spreminjanja, kot mu omogoča pozicija 

moči, določena v strukturi oziroma v njenem izvornem kodu diferenciacije. To 

pozicijo lahko zavzame kdorkoli, ki zadostuje omenjenim kriterijem delovanja. 

Drţavnostni način vodenja je povsem neoseben, kajti določuje ga to, da so v strukturi 

zapisani sami pogoji njenega spreminjanja. Iz tega razloga tudi ta struktura 

predpostavlja nasilje, v kolikor bi ţelel kdorkoli znotraj nje radikalno spremeniti 

oziroma v kolikor bi ţelel vplivati na pogoje njenega spreminjanja.  

Vladanje predpostavlja totalizirajočo pravno kodifikacijo, vodenje edinstveno pravo 

pot, ki jo določa z močjo usmerjanja spoznavne in zaznavne pozornosti, medtem ko 
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za management, ki operira z večno spreminjajočimi se zmoţnostmi in njihovimi 

relacijami, pravilno ne obstaja samo po sebi oziroma ni podrejeno njegovemu 

kodiranju, označitvi, reprezentaciji ali usmerjeni pozornosti. Upravljanje ne 

predpostavlja, da obstaja nek najvišji prav, kateremu bi se bilo treba podrediti ali 

kateremu bi morali nameniti svojo pozornost, ampak se onstran nekega višjega 

merila usmerja na vzpostavitev »uspešnih« relacij učinkovanja med posameznimi 

zmoţnostmi znotraj določene sestave, s tem, ko vpliva na intenzivnost njihovega 

medsebojnega delovanja. Njegova strategija je upravljati s človeškimi, naravnimi 

(ţivimi) ali materialnimi (neţivimi) zmoţnostmi na način, da postanejo uporabne za 

določene namene, kar je merilo uspeha. To z drugimi besedami pomeni, da lahko 

prav vse, kar biva, postane »voda na upravnikov mlin«. Ne gre torej toliko za 

kvaliteto ali zmoţnost same »vode«, ampak za spretnost ustvariti takšen »mlin«, da 

bo lahko kakršna koli voda postala material za vzdrţevanje delovanja tega »mlina« 

in uspešnega doseganja njegovih namenov. Ta mlin, katerega metaforo sem 

uporabila za laţje razumevanje, je lahko organizem, aparat ali institucija. Zanj tudi ni 

nujno, da deluje iz nekega centra ali mesta znotraj strukture, kajti sam je struktura, 

prisotna povsod, tako kot je abstraktni stroj prisoten v produkciji ţelečih strojev.  

Management namreč deluje na podlagi predpostavke, da ima lahko karkoli ali 

kdorkoli v sebi potencialno zmoţnost, da postane material za vzdrţevanje organizma, 

aparata ali institucije. Zanj ni pomembno kakšna je ta zmoţnost ali komu pripada, 

ampak kako jo lahko uporabi. Zato osnovna strategija te tehnike ohranjanja strukture 

moči ni ne prepovedovanje ne usmerjanje, ampak dopuščanje in 

posredovanje/povezovanje. Management dopušča tiste tokove, ki predstavljajo 

ploden material za vzdrţevanje (u)stroja, da se prosto, dezintegrirano pretakajo 

okrog, potem pa jih ponovno integrira in med njimi vzpostavi nove povezave, takšne, 

ki sluţijo delovanju organizma, aparata ali institucije. Strategija upravljanja je 

dezintegracija in reintegracija, enaka metoda, kot se uporablja pri psihoanalizi: 

analiza/dezintegracija strukture in ponovna sinteza/reintegracija v nov psihični ustroj. 

V kolikor govorimo o upravljanju na nivoju drţave, se to dopuščanje različnih tokov, 

ki sluţijo doseganju določenih namenov, v pravnem diskurzu imenuje pravica. 

Človekova pravica se nanaša na univerzalno veljavo teh pravic, ki jih je deklariralo 

mednarodno pravo. Univerzalna enakost pravic pomeni, da je vsem dopuščeno enako 
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ne glede na različne zmoţnosti posameznikov.
63

 Ker pa je pravica abstraktna 

moţnost, enakost pravic, ki jih dopušča mednarodno pravo, implicira enakost 

moţnosti, nikakor pa ne enakost zmoţnosti. Dejansko lahko to moţnost pravice 

udejanjijo zgolj tisti, ki so tega zmoţni,
64

 torej se ta sistem dopuščanja nanaša 

predvsem na njih. Za ostale, ki te zmoţnosti nimajo, pa ta pravica obstaja zgolj kot 

idejna mišljenjska abstrakcija. Poleg tega, izjava, da je vsem dopuščeno enako, še ne 

implicira tega, da je vsem dopuščeno vse. Mednarodna zakonodaja namreč 

univerzalno dopušča zgolj tiste zmoţnosti, ki ne ovirajo samega ustroja relacij moči 

posamezne drţave oziroma strukture njihovih povezav in jih je moţno integrirati v 

sestave moči, nastale na podlagi njihove izvorne programske kode, v kateri so 

zapisane vse moţnosti njihove diferenciacije.
65

  

Tehnika upravljanja ni prisotna zgolj na nivoju drţavne institucije, ampak povsod, v 

vseh sferah človeškega udejstvovanja, temelječega na podlagi oblasti drţavnosti. 

Tako se lahko upravlja z gospodinjstvom na mikro nivoju ali pa z gospodarstvom na 

makro nivoju. Upravljamo lahko s svojim telesom ali s svojo duševnostjo, z 

doţivljanji, spoznanji ali prepričanji. Vendar ne glede na to, da vse tri omenjene 

tehnike oblasti delujejo v vseh nivojih bivanja in v vseh vrstah strukturiranih sestav 

moči (v organizmih, aparatih in institucijah), pa je njihova vloga najvplivnejša, ko 

delujejo v instituciji drţave. To pa zato, ker drţavna institucija omogoča, da imajo te 

tehnike največjo in najbolj prodorno moč vpliva na človeška ţivljenja. Drţava je tudi 
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 Regulacijska institucija mednarodnega prava, imenovana Zdruţeni narodi, je svoji Ustanovni listini 

in v Univerzalni deklaraciji človekovih pravic (Generalna skupščina Zdruţenih narodov 1948) 

določila univerzalne (človekove) pravice, ki so enake za vse ljudi, ne glede na raso, barvo koţe, spol, 

jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoţenje, rojstvo ali 

kakršno koli drugo okoliščino.  
64

 Na primer pravico do lastnine lahko uporabijo zgolj tisti, ki nekaj posedujejo. 
65

 V Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Generalna skupščina 

Zdruţenih narodov 1966b) ter Mednarodnem paktu o drţavljanskih in političnih pravicah (Generalna 

skupščina Zdruţenih narodov 1966a) je poleg vseh zgoraj omenjenih človekovih pravic določeno tudi, 

da lahko v primerih, ko je to nujno za varnost in ohranjanje vzpostavljenega sistema oblasti oziroma 

za nacionalno varnost, v obsegu, ki ga določa drţavna zakonodaja, drţava omeji pravico do ţivljenja, 

svobodnega gibanja, svobodne izbire prebivališča, svobodnega izstopa iz drţave, svobodne 

manifestacije religioznega prepričanja, svobodnega izraţanja mnenja, mirnega zdruţevanja na javnih 

mestih, svobodnega zdruţevanja v sindikate in pravico do stavke.  

Enake mehanizme varovanja drţavnostnih razmerij moči lahko zasledimo tudi v Evropski konvenciji 

o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope 2004). V njej so razodete človekove 

pravice, ki pripadajo vsakomur, razen, če je se z njimi ogroţa vzpostavljena struktura moči oziroma je 

ogroţena nacionalna varnost. V tem primeru lahko drţava začasno razveljavi pravico do ţivljenja, 

svobode gibanja in izbire prebivališča, do izstopa iz drţave, do zasebnosti, do svobode govora, 

svobodnega izpovedovanja vere in javnega zdruţevanja. Edina izmed splošno veljavnih človekovih 

pravic, ki ni omejena s posamezno nacionalno zakonodajo, je pravica do lastnine. Za podrobnejšo 

raziskavo tega pojava glej (Magajna 2007). 
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najbolj učinkovita struktura, ki omogoča ohranjanje drţavnosti oziroma neskončnost 

njene oblasti. Pa si z namenom razumevanja te njene določujoče lastnosti podrobneje 

oglejmo njeno strukturno pogojenost.  

5.3.1.1.2 Država  

V nadaljevanju bomo poskušali raziskati, kako se drţavnost manifestira na primeru 

drţavne institucije. Drţave ne opredeljuje sama shema oziroma struktura odnosov 

moči, kolikor jo definira dinamika ohranjanja in (za)drţanja te sheme, pri čemer je 

moč njene statičnosti implicitno vsebovana tudi v strukturi oziroma v simbolnem 

njene oblasti, ki jo pogojuje. Simbolno drţave je vsebovano v ustavi, izvorni 

programski kodi, ki s sredstvi nadkodiranja določa pogoje njene diferenciacije, tako 

znotraj same sestave kot zunaj nje. Določa torej njeno skrajno mejo sprejemljivosti, 

njeno odprtost za nova postajanja (kako se lahko sama ustava spreminja) in način 

njene komunikacije z drugimi strukturiranimi in nestrukturiranimi sestavami.  

Neskončnost kot temeljna lastnost drţavnosti je vsebovana v njeni konstitucijski 

zasnovi, ki sama sebi določa pogoje lastnega spreminjanja. Tako kot je v drţavni 

ustavi (diferencial drţave oziroma simbolna instanca x drţave) zapisano, kako se 

lahko spreminja sama drţava, vendar pa ne, kako se lahko spreminja sama ustava, saj 

ta deluje kot nek idealen dogodek vseh njenih moţnih utelešenj, kot Dogodek vseh 

dogodkov in pripetljajev. Njen osnovni namen je, da ohrani samo sebe, torej lastno 

simbolno strukturo, temu pa podreja urejenost medsebojnih odnosov med ljudmi.  

Ta način se povsem razlikuje od anarhističnega delovanja oblasti, kateremu oblastna 

struktura in njene institucije sluţijo zgolj kot orodje za organizacijo in vzdrţevanje 

urejenosti medsebojnih odnosov. V kolikor je namreč struktura odnosov moči 

podrejena primarnemu namenu urejanja medsebojnega delovanja med ljudmi, se 

nenehno spreminja tudi sama njena ureditev, glede na različne teţnje, ţelje in 

zmoţnosti posameznikov, ki se zdruţujejo. Obstaja namreč bistvena razlika med tem, 

ali se posamezni ljudje zdruţujejo v sestave zato, da medsebojno uredijo svoja 

delovanja z namenom skupnega ţivljenja, delovanja in ustvarjanja, in med tem, ali se 

rodijo v ţe urejena delovanja, pri čemer se ta shema ureditve ohranja ne glede na 

notranje teţnje udeleţenih. Tako se drţavna shema preko ustave, ki deluje kot njena 
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nespremenljiva forma spremenljivosti, ohranja iz generacije v generacijo, ne glede na 

to, da so ljudje, ki se zdruţujejo, da bi si uredili medsebojna delovanja, popolnoma 

drugi. Njena moč nadkodiranja je tako močna, da v svojo kodifikacijo zaobjema vse 

tokove, tako tiste, ki podpirajo njeno strukturo, kot tiste, ki ji uhajajo ali ţelijo 

ustvariti novo. In namesto, da bi slednje obravnavala kot afirmativne pozitivne 

spremembe, delujoče v smeri novih ureditev, podrejenih človeškim teţnjam, jih 

obravnava kot lastno negacijo, kot nekaj, kar se upira mrtvi strukturi in se mora zato 

skriti na sam rob ali ponikniti pod površje.  

Ustava tako deluje kot simbolni element x, katerega mesto je vselej prazno, kajti moč 

nadkodiranja vseh elementov znotraj sestave je odvisna od pozicije znotraj njene 

strukture in ne od tega, kdo ali koliko ljudi to pozicijo zavzema. Ker je torej njena 

določujoča lastnost, da se ohrani kot struktura ureditev, prej kot to, da ureja, in ker 

jo, prej kot razporejanje, opredeljuje ohranjanje razporejenega, pomeni, da je vsaka 

teţnja, ki namerno ali nenamerno spreminja to ureditev, ţe nasilna. Nasilje namreč 

ne obstaja samo po sebi, ampak je določeno s silo, s katero ena ureditev sestave 

vztraja sama v sebi. Ista sila bo namreč trdo palico zlomila, mehko pa zgolj upognila 

in zato do nje ne bo delovala nasilno. Zato bo tudi vsaka sprememba, ki ni podrejena 

njeni okoreli formi spremenljivosti, nanjo delovala destruktivno, ne glede na to, ali 

prihaja od zunaj ali od znotraj. Ustava tako v sebi implicira nasilje kot strukturni 

dogodek, ki mu s svojo drţavno konstitucijo podeljuje smisel. Oziroma povedano z 

drugimi besedami, ker je drţava pogoj udejanjanja ustavnih pripetljajev, so nasilje in 

vse njene subverzije nekaj, kar se nujno pripeti na osnovi strukturne pogojenosti, ki 

jo imenujemo drţavnost.   

Določujoča lastnost drţavnosti (za)drţati na vso silo določena razmerja moči in 

shemo medsebojnih odnosov, z namenom zagotoviti njihovo neskončno 

ponovljivost, pa je povsem neodvisna od posameznih razporeditev moči oziroma od 

posamezne drţavne ureditve – najsi govorimo o monarhiji, oligarhiji ali demokraciji. 

V vseh treh primerih gre namreč za enak strukturni princip. V monarhiji je 

nespremenljiva forma spremenljivosti določena z dekreti kraljev oziroma njegovih 

svetovalcev. Kralj namreč določa kdo bo njegov naslednik, hkrati pa tudi, da bo to 

naslednik po rojstvu in da bo rojen v isti organizacijski strukturi oziroma bo deloval 

znotraj enakih relacij moči, ki predpostavljajo kralja. Če ne bi govorili o strukturni 

pogojenosti, bi imel kralj na primer vso moč, da jo spremeni, in bi lahko na primer 

določil, da bo od sedaj osnovna struktura demokratična ali pa celo, da bo osnovana 
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na anarhistični oblasti. Pa tega ne stori, ker to ni vsebovano v njeni izvorni 

programski kodi oziroma v formi njene spremenljivosti. Drţavnostna oblast namreč 

v sebi implicira, da se lahko njena struktura moči spremeni zgolj nasilno, z 

revolucionarnim prevratom oziroma z nečim, kar naj bi bilo domnevno zunanje tej 

strukturi. Vendar, ker je določujoča lastnost strukture v tem, da noben element ne 

obstaja neodvisno od njenih diferencialnih relacij, tudi v tem primeru prevrata ne 

moremo govoriti o nečem, kar bi obstajalo zunaj nje, v smislu, da bi se razlikovalo 

po oblasti – tako kot se en abstraktni stroj razlikuje od drugega ali ena individuacija 

(haecceitas) od druge.  

Tudi elementi prevrata se torej konstruirajo glede na drţavnost in so povsem odvisni 

od njene simbolne pogojenosti. Posledično se lahko spreminjajo zgolj načini 

urejenosti njihovih struktur (organizmov, aparatov in institucij) ali posamezne 

tehnike, ki vzdrţujejo in ohranjajo samo drţavnost. Drţava lahko spreminja zgolj 

lastne pripetljaje (revolucije), ne pa tudi svojega simbolnega temelja oblasti, 

primarne določujoče strukture in temeljnega diferenciatorja, ki določa pogoje 

njenega spreminjanja.  

Prav zato ne moremo trditi, da je prehod iz monarhije (preko oligarhije) v 

demokracijo spremenil samo strukturo oblasti. Tudi demokracija je pogojena z 

drţavnostno formo spremenljivosti, pri čemer je spremenljivost vsebovana v 

moţnostih izbire med ţe vnaprej določenimi in začrtanimi moţnostmi.
66

 Ker je 

forma spremenljivosti nespremenljiva, tisti, ki izbira, ne sme sam vplivati na to, med 

čim bo izbiral (na primer, da bi lahko izbiral med eno strukturno ureditvijo ali 

drugo). Kot da je to, med čim izbiramo, objektivno dejstvo, na katerega nimamo 

nobenega vpliva. Pravico imamo na primer izbirati med levo in desno stranjo, nismo 

pa zmoţni spremeniti pogojev, ki predpostavljajo dvojnost, in po tem merilu izločajo 

objekte izbire. Niti ne moremo vplivati na to, po katerih kriterijih se diferencira ena 

ali druga stran. Pogoj ustvarjanja razlike v drţavnosti je izbira med ţe utelešenimi 

razlikami in ţe začrtanimi moţnostmi diferenciacije.
67

 Vsaka teţnja spremeniti 

pogoje diferenciacije oziroma spremeniti ureditev sestave se nujno smatra kot nasilna 

ali destruktivna, kajti drţava se trdno drţi strukturiranih mej lastne spremenljivosti 

oziroma, povedano z jezikom Deleuza in Guattarija, se zadrţuje znotraj pragov lastne 
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 Če se spomnimo, gre v tem primeru za nazoren primer prostorske reprezentacije človeškega 

delovanja, ki smo jo razloţili v poglavju o Bergsonu.  
67

 Tisti, ki moţnost izbire enačijo s kriterijem svobode, takšno druţbeno ureditev poimenujejo 

svobodna druţba.  
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deteritorializacije. V tem smislu lahko trdimo, da se drţavnostna oblast s svojo 

enosmerno shemo diferenciacije nekako ne zmore končati oziroma se neskončno 

ujema v zanko same sebe, v kateri si ustvarja svoje lastno polje moţnega in 

nemogočega. Njena evolucijska pot je namreč kroţna in obsojena na nenehno 

dialektično kroţenje med evolucijo in (re)volucijo, kjer se po dolgi in naporni poti 

vsakič znova vrne nazaj na isto mesto lastne strukturne pogojenosti.  

5.3.1.2 Krožnost (Kronos oblasti) 

(R)evolucija oziroma kroţenje je drugo izmed štirih določujočih lastnosti drţavnosti. 

Vsako kroţenje je neskončno, kar pomeni, da se začetek in konec stikata. Hkrati 

predpostavlja ponavljanje istega, kajti v kroţenju se vedno povrnemo na isti konec, 

ki je hkrati tudi začetek. To gibanje kroničnega ponavljanja in enosrediščnega 

vračanja deluje v časovni dimenziji Kronosa. O tem času so pisali ţe kozmogonavti 

Orfiki, ki so ga razumeli kot boţanstvo, nastalo na začetku kreacije Kozmosa, 

urejene celote vse vzročne pogojenosti. »Lahko je torej neskončen, ne da bi bil 

nezamejen: v tem smislu je Kronos kroţni čas, saj zajema vso sedanjost, začenja 

znova in novo kozmično periodo izmeri po meri prejšnje, kot identično s prejšnjo« 

(Deleuze 1998, 157). Neskončnost zato v sebi implicira tudi nujnost. Neločljiva 

spremljevalka Kronosa je bila Ananke, boginja neizogibnosti. Skupaj sta ustvarila 

preplet kozmičnega jajca, iz katerega so nastale prve materialne formacije. Zato 

predstavljata tudi mejo ali merilo delovanja teles oziroma imanentno počelo merjenja 

in kategorizacije. Sedanjost Kronosa je sedanjost utelešenja in inkorporacije, ki 

potrebuje počelo. To počelo je simbolno vsake strukture oziroma drţavnostnih relacij 

moči. V tem smislu pogojenosti s počelom, z izvornim diferenciatorjem, govorimo o 

nujnosti, nenehni spremljevalki Kronosa. Prav po tem pa se neskončnost razlikuje od 

večnosti. Večnost je neomejena in kontingenčna, kajti z vsako ponovitvijo ustvari 

razliko v sebi in tako preseţe neskončno kroţnost lastne pogojenosti. 

Pri kroţenju, periodičnem ponavljanju, vsako vračanje na isto mesto zariše točko, s 

katero zameji en časovni interval. Enakomerno ponavljanje teh intervalov ustvarja 

takt oziroma metriko gibanja. V Tisoč platojih nas Deleuze in Guattari opozarjata na 

bistveno razliko med taktom kot metriko oziroma merilom in ritmom. Vsaka 
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periodična ponovitev komponente neke sestave konstituira časovno-prostorski 

milje
68

 – okroţje in hkrati kodificira ta milje. Koda, ki nastane s periodičnim 

ponavljanjem, se nenehno transkodira oziroma spreminja, kajti miljeji sestave 

nenehno prehajajo eden v drugega oziroma nenehno komunicirajo. Transkodiranje 

oziroma transdukcija opisuje način, kako en milje sluţi kot temelj drugemu in kako 

se medsebojno konstituirata nanašajoč se eden na drugega. Medtem, ko miljeja 

prehajata eden v drugega, med njima nastaja ritem. »'Med nočjo in dnevom, med 

konstruiranim in naravnim, med mutacijami iz anorganskega v organsko, od rastline 

do ţivali, od ţivali do človeštva, pa vendarle ne tako, da bi te serije napredovale …' 

V tem vmes, kaos postaja ritem […]« (Deleuze, Guattari 1980, 385). Ritem je tako 

povsem na drugem planu, ustvarja povsem drugo oblast kot tisto, kar ima ritem – kar 

ima takt, metriko ali kadenco. V anarhistični oblasti je ponavljanje ritmično, sledeč 

nenapisanim zakonom, ki se vzpostavijo s ponavljanjem določenih običajev, navad 

in nenehnih medsebojnih dogovorov. Drţavnost pa ponavlja metrično, to pomeni, da 

ritmiko nomosa strukturira in potem ponavlja njegovo prazno strukturo.  

Kronično kroţenje drţavnosti tako vedno spremlja Ananke oziroma nujnost, 

izhajajoča iz ujetosti v pogoje lastne diferenciacije. Ker je namreč njena določujoča 

lastnost ohranjanje te pogojenosti, ne glede na to, da razmerja moči, ki jih poraja, ne 

sluţijo več teţnjam, ki so jih sestavile in zaradi katerih so nastale, se lahko 

sprememba zgodi zgolj na osnovi mesta znotraj strukture, ki ji je vnaprej določeno za 

spreminjanje oziroma ima funkcijo spreminjanja znotraj nekega ustroja. Tako je na 

primeru drţave zmoţnost spreminjanja njenih razmerij moči povsem odvisna od 

pozicije moči, ki jo nekdo zavzema v strukturi, in ne od njegovih dejanskih 

zmoţnosti. Zmoţnost spreminjanja vseh ostalih, ki znotraj strukture nimajo dostopa 

do vzvodov spreminjanja sestave medsebojnih odnosov, je strogo omejena na 

pravico do izraţanja (in še to na za to določenih mestih) oziroma na pravico do 

mnenja. Najbolj nazoren izraz kroţne ponovljivosti drţave pa je v tem, da se pogoji 

od česa bo odvisna moč spreminjanja (ali od pozicije znotraj strukture, ki daje in 

omogoča moč, ali od dejanske zmoţnosti nekoga, ki spreminja) spet določajo z ţe 

obstoječe pozicije moči spreminjanja znotraj strukture. Če se za laţje razumevanje 

posluţim analogije: tu gre za enako strukturno pogojenost, kot v primeru sodnika, ki 
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 V francoščini pomeni millieu okroţje, medij in sredino (vmesnost). Koncept miljeja zaobjema vse 

tri pomene. V poglavju o rizomu (Deleuze, Guattari 1980, 31) ga opredelita kot vmesnost dimenzij 

oziroma linij gibanja, ki sestavljajo rizom. 
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sodi samega sebe glede tega, kako sodi. Vsi ti primeri nam nazorno kaţejo na nujnost 

vztrajanja drţavnosti v vseh njenih strukturah moči, ne glede na to, da le-te nenehno 

spreminjajo svoje formacije in ustroje. Kajti v simbolnem oblasti je mesto izvornega 

dejavnika diferenciacije (instance x) vedno prazno, torej na spremembo strukturne 

pogojenosti odnosov moči ţe po logičnem sklepu ne more vplivati to, s čim se to 

mesto zapolni.
69

 S tega vidika lahko izpeljemo tudi naslednji sklep: če nam je dano 

mesto znotraj strukture, ki omogoča moč, iz tega nikakor ne sledi, da tisti, ki 

zavzema to mesto, to moč tudi dejansko poseduje. V kolikor nekomu pozicija moči v 

drţavi omogoča, da spreminja njeno strukturo in ureja odnose v skupnosti, iz tega 

nikakor ne sledi, da to zmoţnost ta človek tudi dejansko poseduje. Izkušnje nam 

govorijo prav obratno; to so običajno zelo šibki ljudje, z zelo majhno zmoţnostjo 

spreminjanja in urejanja odnosov v skupnosti, zato pod sabo potrebujejo celoten 

aparat, da lahko ta zmoţnost sploh učinkuje. Teoretično pozicija znotraj strukture 

omogoča posamezniku brez kakršnih koli zmoţnosti, da spremeni ali pa uniči celoten 

svet. Tako kot človek ne potrebuje nikakršne moči, da premakne ročico na nekem 

mogočnem stroju. Kot je ugotovil ţe Foucault, ko govorimo oblasti, ne govorimo o 

tem, da bi nekdo ali neka skupina imela moč, ampak o praznem mestu v strukturi, ki 

nekomu ali nekaterim omogoča moč. Imeti moč pomeni imeti dostop do vzvodne 

ročice znotraj mehanizma, ki omogoča premakniti celoten aparat, seveda do meje, do 

koder mu dopušča njegov mehanizem oziroma njegov ustroj.    

5.3.1.3 Nujnost (Ananke oblasti) 

Pri razlagi reţima kroţnega ponavljanja smo spoznali, da njegovo ponovljivost 

vedno spremlja nujnost, ki je implicitno vsebovana v simbolnem oblasti. Ta nujnost 

obstaja v obliki strukturnih pogojev, ki določajo skrajne meje spremenljivosti 

                                                 
69

 Ne glede na to, ali je to, kar zapolni mesto, delavski razred, burţoazija, kralj ali nek karizmatičen 

posameznik, gre še vedno za isto mesto v strukturi. Na to strukturno pogojenost so v veliki meri 

opozarjali predvsem anarhisti (npr. Bakunin) na kongresih delavske internacionale, saj so v nasprotju 

z marksisti trdili, da delavski razred ne bo radikalno spremenil prav nič, če bo zgolj zamenjal ljudi na 

poziciji moči, struktura oblasti pa bo v svojem temelju ostala nespremenjena. Sami so kot pozitivno 

alternativo predlagali drugačno oblast in nove načine urejanja medsebojnih odnosov v skupnosti, kar 

pa je ostalo zgolj na ravni teorije, kajti v praksi so bili vsi tovrstni poskusi nasilno zatrti oziroma 

potiho potlačeni. Lahko bi rekli, da gre tu za enak proces kot pri individualni psihološki potlačitvi, ki 

nastane zaradi nepopustljivega vztrajanja prevladujoče mentalne sheme v človeški duševnosti, le da se 

v tem primeru proces potlačitve nanaša na širši, kolektivni ali druţbeni nivo.    
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razmerij moči znotraj sestav in vse potenciale njihovega medsebojnega vpliva. 

Njihova strukturna pogojenost se implementira na dva hkratna načina, ki delujeta v 

skladu z dvema doksama, zdrave in običajne pameti, o katerih smo govorili ţe v 

prejšnjih poglavjih. Po zdravi pameti se razmerja moči udejanjijo enosmerno, od 

diferenciranih k manj diferenciranim, v smeri končnega cilja poenotenja. To 

poenotenje v sebi zaobjema tudi lastno negacijo, kajti tudi ta je enosmerna, četudi 

poteka v nasprotno smer. Tako drţavnost, sledeč tej enosmernosti, v končni instanci 

nadkodira celotno polje zmoţnosti, od zaznave, spoznanja, pomenov, interpretacij, 

pa vse do delovanja in njegovih alternativ. Takšnega enosmernega načina 

implementacije strukturne pogojenosti se posluţuje predvsem oblastna tehnika 

vodenja.  

Hkrati pa se strukturna pogojenost drţavnosti udejanja tudi po običajni pameti, kar 

pomeni, da poskuša vse zmoţnosti sestave uporabiti za to, da sluţijo nekemu ustroju 

oziroma se konstituirajo glede nanj. Ta ustroj je lahko človeško telo, podjetje, 

drţava, druţina, šola, cerkev ali ego znotraj človeške duševnosti. Različne zmoţnosti 

poveţe v skupno obliko identitete nekega subjekta (na primer drţavni ustroj postane 

nacionalnost ali ego aparat postane jaz) ali stalno obliko nekega objekta (druga 

nacionalnost in tujci ali Nadjaz in Ono). Pri se mi zdi še enkrat pomembno poudariti, 

da govorimo o oblastni pogojenosti, ne glede na to, v kateri dimenziji se nahajamo – 

psihološki, biološki ali politični.  

Če se spomnimo, je o oblastni pogojenosti, ki se izraţa v načinu strukturne 

implementacije, govoril ţe Bergson, pri čemer se je nanašal na načine 

implementacije programske sheme, nastale znotraj dimenzije mišljenja. Ne grede na 

to, da govorimo o enaki programski shemi, gre pri vsaki oblastni pogojenosti za 

povsem različna reţima njene implementacije. Na nivoju oblasti drţavnosti obstaja 

teţnja, da se programska shema udejanji z »vso silo« – po vsej nujnosti – kar pomeni, 

ne glede na to, na kakšne dejavnike naleti tekom svoje implementacije. V primeru 

pogojenosti z anarhistično oblastjo pa se bo ta ista shema tekom svoje 

implementacije nenehno spreminjala glede na to, s čim se bo soočala na svoji poti. In 

pri tem sploh ni nujno, da se ta začetna shema spremeni, enako kot ni nujno, da se 

ohrani, če dejavniki, ki jih ta proces implementacije zadeva, tako ne zahtevajo. 

Pomembno pa je, da je v svojih pogojih kontingenčna, kot jo določa anarhistična 

oblast. Pri obeh vrstah oblasti gre torej za bistveno razliko v osnovni teţnji 
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implementacije, ki sploh ni odvisna od same programske sheme oziroma strukture, v 

kateri se potencialno materializira.   

5.3.1.4 Zaprtost 

Pri določujočih lastnostih drţavnosti torej ne gre za samo sestavo razmerij moči, 

ampak za urejenost, ki je sicer ločena od sestave, saj jo pogojuje, obenem pa je tudi 

vsebovana v njej – kot njen smisel ali kot to, kar se preko nje izraţa. Zadnji izmed 

teh določujočih načinov urejanja, ki jih imam namen podrobneje obravnavati na tem 

mestu, je zaprtost pred spreminjanjem. Ta lastnost je nekako vsebovana ţe v vseh 

ostalih, prej omenjenih lastnostih, v neskončnosti (končnost je namreč večno odprta 

do lastne smrti), v kroţnosti (krog je zaprt v svojo neskončnost kroţenja, kjer ga 

lastna pogojenost vedno vrača na isto mesto) in v nujnosti (ţe z vidika vzročne 

pogojenosti je jasno, da v kolikor ţelimo govoriti o nujnosti, moramo po eni strani 

predpostaviti identično ponovljivost tako vzrokov kot učinkov, po drugi strani pa 

moramo predpostaviti zaprt sistem – oba pogoja sta moţna zgolj logično oziroma 

abstraktno). Vendar pa lahko na primeru drţave pokaţemo še na eno, povsem 

svojstveno lastnost četrtega dejavnika, ki se izraţa kot zaprtost pred vsemi zunanjimi 

posegi in vplivi, ki bi lahko spremenili njeno strukturo. Ta zaprtost se izraţa v njeni 

bistveni funkcije teritorializacije.  

Teritorializacija je po definiciji Deleuzeja in Guattarija ritmično delovanje, ki je 

postalo izrazno, ali milje komponent, ki so postale kvalitativne. To pomeni, da 

komponente sestav ne variirajo več med različnimi načini urejenosti, ampak se 

njihova sestava počasi utrdi in solidificira ter postopoma začne dobivati obliko in 

strukturo. V procesu teritorializacije in konsolidacije sestav govorimo o dveh planih 

oziroma o dveh serijah: o tem, kar teritorializira (izrazne vsebine), in o tem, kar je 

teritorializirano (teritorij). Pojav izraznih vsebin (matières d'expression) oziroma 

kvalitet namreč šele ustvarja teritorij oziroma, povedano z drugimi besedami, teritorij 

je produkt teritorializacije miljejev in ritmov, torej prehodov iz enega miljeja v 

drugega. Ker so to elementi prehoda (diferenciacije), jih ne smemo zamenjevati z 

znaki ali odtisi kot elementi strukture.  
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Kvalitete postanejo izrazne oziroma teritorializirajoče, ko doseţejo neko časovno 

trajanje ali prostorski obseg in tako postanejo označbe ali markacije – osnova 

teritorializacije je namreč označiti teritorij. »Teritorializacija je delovanje ritma, ki je 

postalo izrazno, ali miljeja komponent, ki so postale kvalitativne. Označba teritorija 

je dimenzionalna, vendar to ni metrika, to je ritem. Še vedno ohranja splošne 

karakteristike ritma, ki morajo biti zapisane na drugem planu kot je ta z delovanji« 

(Ibid., 388). Produkta teritorializacije sta namreč tako teritorij, kot tudi njegove 

funkcije. Delovanje tako v osnovi nikoli ni teritorializirajoče, ampak je najprej 

teritorializirano. Za laţje razumevanje razlike med teritorializirajočimi izrazi in 

teritorializiranimi funkcijami navedeta primer teritorialne agresivnosti pri ţivalih. Po 

nekaterih teorijah naj bi namreč ţivalska agresivnost predstavljala osnovni vzrok za 

nastanek njihovega teritorija, saj z njo branijo meje lastne domene pred agresijo 

drugih. Ta agresivnost, ki je bila prvotno interspecifična, se je kasneje preusmerila na 

lastno vrsto in postala intraspecifična. Njena funkcija je bila omejiti in razdeliti 

prostor, znotraj njega pa porazdeli člane v različne sloje, tako, da vsakemu pripada 

svoje mesto. Ta argument (analogija na naravo, ki je dejansko analogija na določeno 

reprezentacijo naravnega) postane sredstvo objektivizacije in racionalizacije 

določene druţbene strukturne urejenosti. Hkrati pa ta argument sluţi kot sredstvo, s 

katerim je moč racionalno upravičiti uporabo agresije za varovanje teritorialne 

razmejenosti in stratifikacije. Argument Deleuza in Guattarija pa je povsem 

nasproten: funkcije agresivnosti ne vzpostavljajo ali razlagajo teritorija, ampak ga 

predpostavljajo. »Te funkcije so organizirane ali ustvarjene prav zato, ker so 

teritorializirane in ne obratno« (Ibid., 316). Teritorializacija funkcij pomeni 

reorganizacijo funkcij, pri čemer te postanejo okupacije.  

Izrazno (quale) je neločljivo povezano s posedovanjem (proprium), saj izrazne 

kvalitete zamejijo, začrtajo, orišejo in opišejo teritorij, ki bo pripadal enemu ali več 

subjektom. Označba tako ne nakazuje na osebo, ampak formira bivališča kot 

notranjost teritorija, domeno kot njegovo zunanjost in meje kot vmesni prostor med 

teritoriji. Nekdo podpiše ali pritisne pečat na neko stvar, vtke logotip v majico ali se 

prijavi v sistem na enak način kot postavi zastavo na zavzeto ozemlje. Ko postavi 

prvo markacijo, s tem ustvari teritorij kolektivne ali individualne lastnine. Tako 

zarisane meje lahko sluţijo kot sredstvo ustvarjanja skupnosti ali ustvarijo distanco 

med lastnim in drugim, med pripadnostjo in tujstvom. »Teritorij je prvotno kritična 

distanca med dvema pripadnikoma iste vrste: označi svojo distanco. Kar je moje, je 
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prvotno moja distanca; lastim si samo distance« (Ibid., 393). Lastiti si pomeni biti 

zmoţen ustvariti distanco, razliko, oziroma razdaljo med lastnim in drugim. In vsaka 

označena distanca sluţi kot sredstvo diferenciacije oziroma ustvarjanja razlik.  

Spreminjajoči se odnosi med posameznimi kvalitetami postanejo izrazi določene 

teritorialnosti oziroma njeni stili. Notranje relacije med impulzi ustvarjajo teritorialne 

motive, zunanje relacije pa teritorialne kontrapunkte okoliščin. Motivi nastanejo iz 

različnih sestav impulzov, bodisi na podlagi njihovega medsebojnega utemeljevanja, 

bodisi se porodijo med njimi. Kontrapunkti okoliščin pa izhajajo iz specifične 

konstitucije točk teritorija, ki pozicionirajo zunanji milje kot okoliščino v 

kontrapunkt. Te relacije imajo svojo konstitutivno avtonomijo, v smislu, da so dane, 

ne da bi bili dani impulzi ali okoliščine oziroma jih ne povzročajo niti notranji 

impulzi niti zunanje okoliščine. Teritorializirajoči znaki se tako neodvisno in 

simultano razvijejo v motive in kontrapunkte, ter pri tem reorganizirajo funkcije in 

prerazporedijo moči.  

Teritorij je torej to, kar sestavlja oziroma konstituira sestavo moči. Ustvari jo preko 

ritma, ki se imenuje refren, ki s svojo ponovljivostjo zariše teritorij in njegovo 

organizacijo. Obstajajo optični, gestikularni ali motorični refreni. Vprašanje, ki se 

pojavi na tem mestu, je, kaj vse te teritorializirajoče oznake, teritorialne motive in 

teritorializirane funkcije drţi skupaj. To je vprašanje konsistence in ne strukture, je 

vprašanje oblasti in ne relacij moči. Vprašanje konsistence in oblasti je vprašanje 

prehodov iz ene kompizicije moči v drugo in vedno zadeva zgolj prehode. Njihova 

struktura, v kateri so zapisani pogoji njihove odprtosti ali zaprtosti, je šele produkt 

teh prehodov. Tako kot je s prehodi pogojeno, ali se bo določena teritorialna sestava 

odprla nečemu drugemu ali pa ostala zaprta. Od konsistence oblasti je odvisno, ali bo 

eden izmed elementov neke sestave dobil toliko neodvisnosti, da bo ustvaril novo 

sestavo. Konsistenca oblasti pogojuje, ali bo neka skupinska sestava postala 

avtonomna, ne glede na to, da bo še vedno ostala znotraj teritorija.  

Proces, ko se teritorialna sestava odpira nečemu drugemu, se imenuje proces 

deteritorializacije. Tako njeni elementi ne delujejo kot znaki ali teritorializirajoči 

odtisi, ki so pogojeni s strukturo, ampak kot pretvorniki oziroma transformerji sestav, 

kajti ti so neodvisni od njihove urejenosti. To so dejavniki diferenciacije, ki niso 

elementi strukture, ampak elementi plana konsistence. »[…] teritorij ima svoj 

intenzivni center v svojih najbolj temeljnih globinah; vendar kot smo videli, je lahko 

lociran izven teritorija, na točki konvergence različnih in oddaljenih teritorijev« 
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(Ibid., 401). To je plan konsistence, ki pogojuje vse sestave in obstaja neodvisno od 

odnosov teritorializacije in teritorializiranosti, ali povedano z vidika oblasti, to je 

plan oblasti, ki pogojuje vse relacije moči in omogoča odnose dominacije in 

podrejenosti. 

Teritorij tako nenehno prečkajo gibanja deteritorializacije oziroma gibanja prehodov 

iz ureditev znotraj teritorialne sestave, ki so pogojene z oblastjo drţavnosti, k 

ureditvam, ki se vzpostavljajo med njimi in so pogojene z anarhistično oblastjo. Vsak 

teritorij je tako neločljivo povezan z določenimi koeficienti deteritorializacije, ki 

določajo relacije določene teritorializirane funkcije do teritorija in tudi relacije 

teritorija do deteritorializirane sestave.  

Plan konsistence oziroma oblast določa to, kar teritorialne sestave drţi skupaj, hkrati 

pa pogojuje medsebojne relacije različnih sestav in komponente prehoda od ene do 

druge oziroma komponente njihove odprtosti. Ta plan konsistence pa ni nek izvor ali 

začetek, iz katerega bi po linearnem zaporedju izhajale teritorialne sestave, kajti 

nahaja se vmes, med njimi, kot to, kar šele ustvarja konsolidacijo časa in prostora, 

sobivanje in zaporedje, diferenciacije in razmerja, izrazne vsebine in sinteze njihovih 

sestav.  

Plan konsistence je pogoj in zasnova vsake strojne diferenciacije. Kadar koli 

teritorialno sestavo organizmov, aparatov in institucij prečkajo gibanja 

deteritorializacije, govorimo o njihovi strojnosti. Ţeleči stroji so tako mejni rob vsake 

sestave, to, kar iz nje izvabi variacije, mutacije in moţnosti njene diferenciacije. 

Vsaka sestava ima namreč svojo (pravno) kodo, med katerimi nenehno poteka proces 

transkodiranja. Strojnost pa deluje na stopnji dekodiranja in to dekodiranje deluje 

povsem v drugi dimenziji kot mutacije, ki so podrejene kodi. »Stroji so vedno 

singularni ključi, ki odpirajo ali zapirajo sestavo, teritorij« (Ibid., 412). Vsaka 

teritorialna sestava v sebi vsebuje dekodiranje in je neločljivo povezana s svojo 

lastno deteritorializacijo, ki v njej obstaja kot njena virtualna oziroma potencialna 

zmoţnost.  

Gre torej za nenehno hkratno prisotnost dveh tendenc, ki vzpostavljata dve vrsti 

oblasti in dva načina sestavljanja oziroma povezovanja. Ena imobilizira povezave in 

druga jih pušča gibljive. Ena stratificira in zapira sestave in druga destratificira ter jih 

odpira v kozmos. Ena je strojna in druga iz strojev ustvarja organizme, aparate in 

institucije. Tu torej ne govorimo o urejeni sestavi in nečem drugem, ampak o dveh 

vrstah urejenosti oziroma o dveh skrajnih mejah vsakega sestavljanja. Določujoče 
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lastnosti prve oblasti smo spoznali pravkar v poglavju o drţavnosti, to, kar določuje 

drugo, pa bomo spoznali v nadaljevanju.  

5.3.2 Anarhističnost  

Obe vrsti oblasti, tako anarhističnost kot drţavnost, sta nenehno soobstoječi in 

neprestano v medsebojni interakciji. Polje njune interakcije je polje prehoda iz ene 

sestave moči v drugo oziroma sfera diferenciacije, imenovana plan konsistence. 

Anarhističnost je zunanjost drţavnosti, vendar zunanjost, ki se ne konstituira na 

podlagi relacije z njo, ampak obstaja povsem neodvisno od nje. Drţavnost je po 

drugi strani povsem odvisna od teh odnosov, kajti v sebi implicira dvojnost, kar 

pomeni, da se v celoti konstituira iz te dvojnosti oziroma na podlagi nje. Prav zato 

drţavnost ne more biti univerzalna ali vseobsegajoča oblast, saj vedno obstaja njena 

zunanjost kot razlika tega, česar ni zmoţna ponotranjiti. Deleuze in Gauttari zato 

pravita, da njen zakon ni zakon Vsega ali Ničesar (drţavnosti ali nasprotja 

drţavnosti), ampak zakon notranjosti in zunanjosti. Je oblast, vendar njena oblast 

obvladuje zgolj to, kar je zmoţna ponotranjiti in česar se je zmoţna lokalno polastiti. 

Njena forma je forma notranjosti, ki ima tendenco, da se nenehno reproducira in 

ostaja sama sebi identična, četudi se negira ali revolucionira (Ibid., 445). Njena 

struktura spremenljivosti je tako povsem nespremenljiva. Anarhističnost pa kot njena 

neodvisna zunanjost obstaja v tem, ko nenehno ustvarja metamorfozo in tako ne 

spreminja zgolj strukture, kajti to, da obstajata na prehodu iz ene strukure v drugo, je 

lastnost obeh oblasti, ampak spreminja tako opozicijo, kot vse ostale forme 

spremenljivosti in strukture moţnega ustvarjanja razlik. Sestavljena je iz tokov, ki si 

jih lahko drţavnost prisvoji šele sekundarno. Njun odnos tako ni odnos opozicije, 

ampak odnos nenehne tenzije.  

Ker sta obe oblasti nenehno soobstoječi, ne moremo trditi, da se je drţava razvila iz 

anarhističnosti in zato v njej tudi ne moremo iskati vzrokov za njen nastanek. Vendar 

je anarhističnost kljub temu pogoj drţavnosti in je v njunem odnosu nenehno 

primarna. Drţavnost obstaja kot eden izmed njenih moţnih izrazov ali moţnih 

pojavnosti. Določujoče lastnosti anarhističnosti so namreč takšne, da v svoji 

zmoţnosti diferenciacije vsebujejo tudi potencial postati drţavnostne. Medtem ko so 
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določujoče lastnosti drţavnosti nujno takšne, kot so, torej nujno potekajoče po 

vnaprej začrtani poti spremenljivosti in v sebi ne vsebujejo potenciala postati 

anarhistične. To pomeni, da se ne morejo končati, se ne morejo preseči, ne morejo 

uiti nujnosti in nenehno ostajajo zaprte. Vse to so namreč določujoče lastnosti njene, 

od strukture neodvisne zunanjosti, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju.  

5.3.2.1 Končnost, večnost, kontingenčnost in odprtost anarhističnosti 

Drţavnost strukturira ritmiko spreminjanja in potem metrično ponavlja njeno prazno 

strukturo. Ta neskončno ponovljiva prazna struktura je pogoj njenega bivanja. 

Anarhističnost pa z vsako ponovitvijo ustvari razliko v sebi in uide lastni 

pogojenosti. V tem smislu je anarhističnost končna, kajti nenehno spreminja svoje 

določujoče pogoje. Vsak konec ji sluţi kot rob odskočne deske, s katere se poţene 

naprej v neznano.  

Njeni ţeleči stroji učinkujejo v sestavah, ki nastanejo na podlagi določenih 

zmoţnosti in njihovih povezav. Kar pomeni, da v kolikor se te zmoţnosti, tendence 

ali ţelje spremenijo, se takoj spremenijo tudi njihove povezave. Njihova sestava je 

tako potencialno v nenehni metamorfozi, ne pa tudi nujno, kajti prav tako je lahko 

zelo dolgo časa povsem identično strukturirana, če za to obstajajo ţeleči pogoji 

oziroma če obstajajo takšne zmoţnosti, da ne morejo ustvariti nič drugega. 

Anarhistična oblast tako lahko poraja tudi strukturirane sestave, kot so organizmi, 

aparati ali institucije, vendar pa te ne obstajajo same po sebi, ampak vedno zgolj kot 

orodje zmoţnostim, tendencam ali ţeljam, ki so primarne. Njihova struktura je tako 

popolnoma podrejena tendenci ţelečih strojev in se bo spremenila s spremembo same 

teţnje ali s spremembo zmoţnosti, ki sestavljajo, vzdrţujejo in omogočajo to 

strukturo. Razlika je v tem, ali je način diferenciacije popolnoma pogojen in omejen 

s strukturo oziroma s simbolnim strukture, ali obstaja nekaj, kar je neodvisno od te 

sestave. Ta neodvisnost je zagotovljena prav s tem, da sestava sluţi neki teţnji in ne 

da teţnja sluţi sestavi, kot je to očitno v primeru drţavnosti. Tako je lahko tudi v 

skupnosti, ki temelji na anarhistični oblasti, nekdo, ki jo vodi, vendar je njegovo 

delovanje povsem v sluţbi te skupnosti in njej popolnoma podrejeno in ne obratno, 

kot je v navadi v drţavnosti, da se skupnost podreja vodji, katerega moč je določena 
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z mestom v strukturi in ne z njegovimi zmoţnostmi. Anarhistična oblast tako 

preprečuje, da bi imela neka posamezna zmoţnost totalno moč vpliva na druge 

zmoţnosti. Kajti vsaka izmed zmoţnosti je lahko dobra ali slaba, odvisno na koga 

oziroma na kaj deluje in kako deluje. Zato je potrebno vnaprej preprečiti njene 

moţne negativne učinke, tako, da se njena moč vpliva popolnoma podredi skupnosti. 

Vodstvena zmoţnost je tako obravnavana kot zmoţnost, katero skupnost uporabi kot 

orodje in ne kot strukturna pozicija, ki ji omogoča totalno obvladovanje skupnosti ali 

njenih posameznikov. Anarhistični oblasti oblastna struktura in njene institucije 

sluţijo zgolj kot orodje za organizacijo in vzdrţevanje urejenosti medsebojnih 

odnosov. V kolikor je namreč struktura odnosov moči podrejena primarnemu 

namenu urejanja medsebojnega delovanja med ljudmi, se nenehno spreminja tudi 

sama njena ureditev, glede na različne teţnje, ţelje in zmoţnosti posameznikov, ki se 

zdruţujejo. 

Prva izmed temeljnih lastnosti anarhistične oblasti, ki je vsebovana v njeni zmoţnosti 

končevanja in ustvarjanja razlike, v sebi implicira tudi drugo lastnost, ki je večnost. 

Vse namreč, kar presega lastno pogojenost in postaja znova, je večno. Na ta način 

večno preseţe nujnost. Njena kontingenca se izraţa predvsem v načinu udejanjanja 

vzročne sheme strukture moči oziroma v načinu njene implementacije. Sestavna 

shema relacij moči je namreč povsem podrejena nenehno spremenljivim se ţeljam, 

tendencam oziroma zmoţnostim, razporejajočih se po planu konsistence.  

Način implementacije določene sheme razmerij moči sledi določenemu programu, ki 

se razlikuje glede na posamezno oblast. Na nivoju drţavnosti je program zapisan v 

simbolnem strukture, ki določa skrajne meje spremenljivosti razmerij moči znotraj 

sestav in vse potenciale njihovega medsebojnega vpliva. V tem programu so tako 

vsebovani tudi zapisi za vse moţne variacije izvorne programske kode oziroma vse 

moţne spremembe programskih vzorcev in shem, ki jih je potrebno udejanjiti. Ta 

program je kljub vsej svoji moţni spremenljivosti, ki je predvidena ţe v osnovni 

programski kodi (v dispozitivu, v diskurzu), udejanjen po vsej nujnosti oziroma ne 

upoštevajoč dejavnike, na katere naleti tekom svoje implementacije, ki ne sodijo v 

njegov program oziroma mu stojijo na poti. Nujnost je vsebovana tudi v 

ponovljivosti vzrokov in posledic, kar se na nivoju drţavnosti kaţe predvsem v 

ponovljivosti določenih formacij, ki zamrznejo delovanja, kot so identitetne 

kategorije, formirane osebnosti, okupacijske vloge in izoblikovane funkcije. V 

primeru drţavne institucije so ti ponovljivi vzroki ustavni zakoni, ponovljive 
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posledice pa vloge, ki se formirajo na podlagi opravljanja različnih drţavniških 

okupacij. Te izoblikovane funkcije omogočajo ponovno ponovljivost enakih 

vzrokov, ki omogočajo identične posledice in tako po svoji kroţni nujnosti naprej v 

neskončnost.     

V primeru anarhistične oblasti pa se bo program implementacije neke sheme 

nenehno spreminjal glede na to, s čim se bo soočal na svoji poti in upoštevajoč 

začetne teţnje, ki ga porajajo. In pri tem sploh ni nujno, da se ta začetna shema 

spremeni, enako kot ni nujno, da se ohrani, če dejavniki, ki jih ta proces 

implementacije zadeva, tako ne zahtevajo. Pomembno pa je, da je implementacija v 

svojih pogojih kontingenčna. Pri obeh vrstah oblasti gre torej za bistveno razliko v 

osnovni teţnji implementacije, ki sploh ni odvisna od same programske sheme 

oziroma strukture, v kateri se potencialno materializira, ampak od izvorne 

programske kode, ki bodisi predpostavlja nespremenljivo – nujno zmoţnost 

spremenljivosti, bodisi spremenljivo – kontingenčno zmoţnost spremenljivosti.    

Enako kot v primeru programa implementacije neke sheme relacij moči, velja tudi za 

program njenega ohranjanja in varovanja. Pri tem smo ţe posegli na nivo četrte 

določujoče lastnosti, ki določa stopnjo odprtosti oziroma zaprtosti določene sestave. 

V primeru drţavnosti se bo ta shema poskusila ohraniti na vso silo, ne glede na 

notranje in zunanje dejavnike. Način njenega ohranjanja je namreč zapisan v njeni 

izvorni programski kodi in ker ta koda po načelu drţavnosti v prvi vrsti določa, da 

mora ohraniti samo sebe, se bo poskušala na vse načine zaščiti pred raznimi 

zunanjimi in notranji vplivi. To je najbolj očitno na nivoju organizma kot je človeško 

telo, kjer je v DNK, izvorni programski kodi, zapisan program za zmoţnost, ki 

omogoča, da se ob vsaki spremembi zapisa izvorne kode, povzročenega pod nekimi 

zunanjimi vplivi kot je na primer bolezen, zna povrniti nazaj na izvorni zapis in 

sledeč njegovemu programu ponovno vzpostavi prvotno, zdravo stanje organizma. 

Zanjo je tako značilna določena zaprtost, zapisana v originalnem zapisu. V primeru 

anarhistične oblasti pa je izvorna programska koda odprta, kar pomeni, da so v njej 

vsebovane vse predvidene in nepredvidene zmoţnosti odpiranja sestav moči drugim 

sestavam. To, kar anarhistična oblast pušča odprto, so načini prehoda in elementi 

diferenciacije, ki zadevajo različne ureditve sestav moči. To pomeni, da načini 

spremenljivosti anarhističnih sestav moči niso strukturirani, vnaprej določeni ali 

vnaprej programirani.  
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Tu je potrebno poudariti, da število povezav, ki se ustvarijo med posameznimi 

sestavami, ni premosorazmerno z njihovo odprtostjo. Kajti odprtost se prvotno 

nanaša na izvorno programsko kodo oziroma na osnovni dejavnik diferenciacije, v 

kateri so zapisani pogoji na kakšen način bo lahko določena povezava z drugimi 

sestavami vplivala na njeno sestavo. Oziroma, povedano z drugimi besedami, 

odprtost se nanaša primarno na oblast oziroma na plan konsistence ţeleče produkcije 

in šele sekundarno na zmoţnost povezav, ki jih je zmoţna vzpostaviti določena 

sestava moči oziroma določen ţeleči stroj. Vsaka nova povezava ali navezava na 

drugo sestavo namreč znatno vpliva na njeno urejenost. Način, kako bo vplivala 

nanjo, pa ni odvisen od števila povezav, ki jih je zmoţna vzpostaviti, ampak 

predvsem od same izvorne programske kode, v kateri je zapisan tudi program o njeni 

odprtosti. Neka sestava na primer lahko vzpostavlja celo mreţo povezav po vsem 

svetu, pa to še ne pomeni, da je zato odprta, kajti ţe vnaprej se vse njene 

komunikacije podrejajo določeni izvorni kodi ali aksiomatiki, ne glede na njihovo 

število ali mreţno strukturo. Torej so kljub temu povsem hermetično zaprte oziroma 

nadkodirane. Enako velja za anarhističnost, ki predpostavlja odprtost prehodov, kar 

pomeni, da ima lahko v razmerju do drugih sestav oprta zgolj ena, najoţja vrata, 

vendar način prehajanja med njimi ni nujno vnaprej določen, kot tudi njihova 

komunikacija ni nujno nadkodirana. Če se za nazornejšo razlago posluţim 

ekstremnega primera: anarhistična sestava je lahko povsem odprta za spreminjanje in 

postajanje, pa v nekem trenutku ni povezana z nobeno drugo sestavo oziroma nima 

navzven oprtih nobenih vrat.   

Oprtost do spreminjanja sestav moči, ki je vsebovana v sami izvorni kodi plana 

konsistence, je četrta določujoča lastnost anarhistične oblasti. Vendar ne glede na to, 

da so njene sestave podvrţene naključjem in odprte za spremembe same konstitucije, 

pa to ne pomeni, da niso urejene. Anarhistične konstitucije moči so ţeleči stroji in 

sestave, tako kot so sestave ţeleči stroji drţavnosti. Razlikujejo se zgolj po načinu 

njihovega urejanja. V primeru drţavnosti se ureditve njenih ţelečih strojev oziroma 

njenih sestav moči imenujejo organizmi, aparati in institucije, v primeru 

anarhističnosti pa se njeni ţeleči stroji imenujejo bojni stroji. Z njimi se bomo 

podrobneje seznanili v nadaljevanju.  
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5.3.2.2 Bojni stroji  

Deleuze in Guattari bojne stroje imenujeta les machines de guerre. V večini 

prevodov njunih knjig se la machine de guerre prevaja kot vojni stroj, na tem mestu 

pa sem se odločila za prevod bojni stroj, zato, da jih še bolj nazorno oziroma ţe z 

samim imenom ločimo tako od vojaškega procesa kot od vojaške institucije, ki sta 

pogojena z oblastjo drţavnosti. Vojna je namreč ena izmed procesov strateško 

vodenega uničenja vseh zmoţnih dejavnikov, ki bi lahko onemogočili določujočo 

konstitucijo neke sestave moči oziroma bi lahko vplivali na njeno spreminjanje. Za 

razliko od represije, ki deluje kot obrambni mehanizem takojšnje reakcije, je vojna 

kot bojna taktika varovanja in obrambe v večini primerov ustvarjena ţe vnaprej. Gre 

torej za tehniko, kako-stvo, oziroma za veščino ohranjanja oziroma zadrţevanja 

strukture moči, ki se je izpopolnjevala in nadgrajevala tisočletja na vseh nivojih 

ţivljenja: v vseh človeških, ţivalskih in rastlinskih kulturah. Ker je v primeru 

drţavnosti zadrţevanje osnovne sestave moči oziroma njene konstitucije ena izmed 

njenih določujočih lastnosti, je neizogiben tudi sam proces njenega ohranjanja in 

varovanja. Drţavnost in njeni organizmi, aparati in institucije tako ţe same po sebi z 

vsemi svojimi lastnostmi predpostavljajo neizogibnost vojne in nasilja. Vojna in 

nasilje sta imanentno vsebovana v njih, kot nas je opomnil ţe Bertolt Brecht v eni 

izmed svojih pesmi: neizogibnost vojne je najbolj očitno prisotna v času miru.
70

 Pri 

tem je ţelel povedati, da je vojna kot proces zgolj njena posledica, vzroki zanjo pa 

nastajajo v dobi miru, kjer se izoblikujejo pogoji zanjo, v sferi diferenciacije na planu 

konsistence.  

Vojna, nasilje in medsebojna destrukcija so tako nujne posledice drţavnostne oblasti 

oziroma določene urejenosti njenih sestav, katerih osnovni smoter obstoja je 

zadrţevanje določene strukture moči. Ta namen pa se lahko uresniči zgolj s sredstvi 

prisvajanja, kajti nobene strukture ni moţno zadrţati, če obenem ta struktura vase ne 

integrira vseh tokov, ki omogočajo njeno preţivetje. Z namenom omogočanja 

varnosti se mirovni stroj prilasti tudi vseh tokov, ki bi potencialno lahko 

onemogočali njegovo integriteto. To je najbolj nazorno vidno na primeru ţivega 

organizma: ko si prisvoji hranilne sestavine, jih začne skladiščiti z namenom 

                                                 
70

 »Tisti tam zgoraj pravijo: vojna in mir nista iz istega testa. Toda njihov mir in njihova vojna sta kot 

veter in vihar. Vojna raste iz njihovega miru kot otrok iz matere. Ima njihove strašne poteze. Njihova 

vojna ubija česar ni ubil njihov mir« (Brecht 1991, 93).  
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varovanja, hkrati pa onemogoča vsem zunanjim dejavnikom, da bi to zalogo odvzeli. 

Ali na primeru drţavnih institucij, ki apropriirajo delovno silo priseljencev, čemur se 

v političnem diskurzu reče politika integracije.  

V nadaljevanju bom vse ţeleče stroje oziroma sestave moči drţavnosti, ki se ločijo 

na organizme, aparate in institucije, poimenovala mirovni stroji. In to, kar so 

lastnosti v primeru drţavnostne oblasti, postanejo mehanizmi v primeru njenih 

mirovnih strojev. Ali, povedano z drugimi besedami, lastnosti kot so neskončnost, 

kroţnost, nujnost in zaprtost postanejo mehanizmi varovanja in obrambe. Smoter 

njihovega obstoja je ohranjanje, zadrţevanje in prilaščanje. Ker poskušajo svojo 

strukturo moči ohraniti na vso silo, je neizogibna posledica mirovnih strojev vojna, 

nasilje in uničenje. Zato je vojno in medsebojno destrukcijo nesmiselno povezovati z 

nekim naravnim stanjem nereda, kajti dejansko je prav obratno; vojna, nasilje in 

uničenje so imanentno vsebovani v povsem strukturiranih odnosih moči, izhajajočih 

iz oblasti drţavnosti oziroma obstajajo kot neizogibna posledica njenega osnovnega 

smotra, ki predpostavlja nujnost ohranjanja te strukture.  

Osnovni smoter bojnih strojev pa ni ohranjanje in z njim povezano prisvajanje in 

zadrţevanje, kar je značilnost mirovnih strojev, ampak metamorfoza in nenehna 

transformacija. Zato tudi za svojo neizogibno posledico nimajo vojne, ampak 

ustvarjanje in kreiranje novih sestav moči in odpiranje prehodov med njimi. Bojni 

stroji lahko namreč »ustvarijo vojno samo pod pogojem, da simultano ustvarijo nekaj 

drugega, pa četudi zgolj neorganske, druţbene relacije« (Ibid., 527).  

Deleuze in Guattari pa izpostavita še dva pomembna izraza razlike, ki obstaja med 

obema strojema na nivoju oblasti. Prva razlika se izraţa v načinu premikanja po 

prostoru, druga pa v stvareh, ki jih uporabljata za svoje delovanje. Bojni stroji so 

namreč izumi nomadov, ki jih ne smemo zamenjevati z migranti, kateri sicer prav 

tako potujejo, vendar delujejo izhajajoč iz drţavnostne oblasti in kot neizogibna 

posledica delovanja njenih strojev. Migrant se giba od ene točke do druge, medtem 

ko nomad prehaja med njimi. Vsaka točka mu predstavlja vmesno, posredno točko 

postanka. Nomad je vedno vmes in če prispe od ene točke do druge, je to zgolj 

posledično, kot nekaj, kar se mora zgoditi. Migrant potuje po poteh, ki razdeljujejo in 

razmejujejo prostor, pri čemer je njegov končni cilj, da v tem razmejenem prostoru 

najde svoje mesto. Nomadi pa se porazdeljujejo po odprtem, nezamejenem prostoru, 

kjer še ne obstaja neka vnaprej začrtana struktura, kamor se bi umestili. Ta lahko 

nastane šele naknadno, sledeč linijam njihovega razporejanja, nikoli pa ni določena 
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ţe vnaprej, vsaj ne v obliki, v kakršni nastane kasneje. Ker pot nomada nima končne 

destinacije, je vsaka sestava porazdelitve moči, ki jo ustvarijo na poti, zgolj trenutni 

rez, ki ga s svojo zaznavo zareţemo v tok nekega večnega postajanja. To gibanje 

postajanja pa ni pogojeno s hitrostjo, ampak z njegovo razprostirajočo se zmoţnostjo 

prehajanja po prostoru. Zato je njegova hitrost gibanja lahko tudi povsem nemobilna 

ali stabilna, kajti njemu se ne mudi prispeti nikamor, niti od nikoder ne beţi.   

Migrant pa se, nasprotno, giba z intenzivno hitrostjo in nenehno hiti, saj bi rad čim 

prej dosegel svojo ţeleno destinacijo. Zemlja, ki jo doseţe, postane njegov odtujeni 

objekt polastitve oziroma njegov ponovno najdeni teritorij. Tako je tudi gibanje 

migrantskih naseljencev kroţno, kot vsako gibanje drţavnosti, kajti sledi toku od 

točke teritorializacije, preko deteritorializacije k ponovni reteritorializaciji. Ko 

zemljo ponovno teritorializira, naseli oziroma si jo prisvoji, ta hkrati postane njegov 

odtujeni objekt oziroma lastnina, ki je »[…] deteritorializirana relacija med 

človekom in zemljo […]« (Ibid., 483). Model lastnine kot hkratno prilaščanje in 

odtujevanje tega, kar smo si prilastili, je enak v obeh primerih, ne glede na to, ali 

objekt apropriacije pripada drţavi ali nekemu posamezniku. V primeru nomadov pa 

je zemlja zgolj aktiven integralni del njihovih sestav; nikoli je na naseljujejo ali 

zavzemajo, zato tudi ne more postati ločen in odtujen objekt njihovega polaščanja.  

V skladu s tem različnim odnosom do zemlje in načinom premikanja po njej, dobijo 

tudi stvari, ki jih v ta namen uporabljajo, povsem drugačno funkcijo. Tako govorimo 

o orodju v primeru migrantskih naseljencev in o oroţju v primeru nomadov. Oba 

delujeta na daljavo, le da je oroţje centrifugalno in orodje centripetalno. Orodje je 

introjekcijsko, saj sluţi prilaščanju z namenom nadzorovanja ali podrejanja določeni 

oblastni strukturi. Mehanizem, ki poskuša vse, kar je različno, podrediti istemu, se v 

političnem diskurzu imenuje politika integracije. Njegovo delovanje je na primeru 

etnocida nazorno ponazoril kulturni antropolog Pierre Clastres. Vsak etnocid namreč 

predpostavlja prevladujočo strukturo, ki zatira kulturne razlike, pri čemer vse, kar 

uhaja njenemu integracijskemu primeţu, označi za nerazvito ali primitivno. 

»Povedano z drugimi besedami, etnocid nastane iz razpustitve mnogega v Eno. In kaj 

ima pri tem Drţava? V svojem bistvu ustvarja centripetalne sile, ki v določenih 

okoliščinah teţijo k temu, da uničijo nasprotne, centrifugalne sile« (Clastres 1994, 

48). Na splošno bi lahko rekli, da drţavnost in njeni mirovni stroji sledijo močni 

tendenci poenotenja pod prevladujočo strukturo moči in neizmeren strah pred vsem, 

česar ni moţno integrirati. Pri tem ne gre za strah pred različnim, ampak bolj strah 
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pred neu(p/b)ogljivim ali neprilagodljivim in strah pred vsem, česar ni moţno 

kultivirati ali (vz)gojiti. Kar je različno, je namreč lahko še bolj uporabno, zato se 

spodbuja raznolikost, ne pa tudi njene neodvisnosti. Zato je ena izmed 

najpomembnejših strategij polaščanja ustvarjanje odnosa odvisnosti, kar se doseţe s 

sredstvi obdarovanja ali drugimi sredstvi pomoči, kot so na primer (psihično) 

zdravljenje ali (moralno) očiščevanje. V sodobnem političnem diskurzu se tej 

strategiji na področju mednarodnih odnosov reče razvojno sodelovanje. Vsa paleta 

sredstev, ki se uporabljajo za namen prisvajanja in kultivacije, pa tudi za namen 

odstranjevanja vsega, kar se ni zmoţno integrirati v neko strukturo moči, deluje kot 

orodje drţavnosti, četudi se ji reče vojaško oroţje, denarna pomoč, prava 

interpretacija ali dobra beseda. 

Oroţje pa je, nasprotno, projekcijsko oziroma usmerjeno navzven. Njegov namen ni 

prisvajanje ali odstranjevanje vsega, česar se ni moţno polastiti, ampak branjenje 

lastne integritete in konsistence. Zato je lovljenje, pri čemer se uporablja orodje, 

nekaj povsem drugega kot bojevanje. Lovljenje je v svojem bistvu agresivno, saj je 

usmerjeno v doseganje in prilaščanje nekega bitja z namenom, da ga zauţijemo ali 

kako drugače doseţemo nadzor nad njim. In agresivno ni samo dejanje lovljenja, 

ampak dejanje prisvajanja, ki eno sestavo moči (ki se na primer izraţa v nekem 

telesu oziroma organizmu) povsem podredi drugi sestavi moči. Moţno je tudi, da se 

ne polasti telesa ţivali, ampak njegove moči, v smislu prisvajanja njegovega 

mehanizma. Tako se bitja ne konzumira oziroma porabi, ampak se ga uporabi preko 

tega, da se polasti njegovega mehanizma, ki začne sluţiti kot motor, tako kot je na 

primer vlečni konj sluţil na polju. V tem smislu postane nasilje trajajoče in celo 

neskončno.  

Orodje in oroţje tako predpostavljata dva načina delovanja. Prvo je delo in drugo je 

delovanje. Za delo je značilno, da mora premagati oviro in zato ga je potrebno 

nenehno kroţno obnavljati, medtem ko delovanje ničesar ne premaguje in poteka v 

svoji večnosti iz trenutka v trenutek. Da bi lahko obstajalo delo, se morajo delovanja 

polastiti ţeleči stroji drţavnosti, organizmi, aparati in institucije, in ga vpreči v svoje 

organizacije, mehanizme in programe. Orodje predpostavlja delo, kajti potrebno ga je 

premakniti in v ta namen premagati neko gravitacijsko silo. Je premaknjeno, medtem 

ko se oroţje premika.  

Orodje in oroţje pa ne obstajata sama po sebi, ampak predpostavljata lastne sestave 

moči. Sestava bojnega stroja je formalni vzrok oroţja in sestava mirovnega stroja je 
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formalni vzrok orodja. Ker je vsaka sestava moči ţeleči stroj, tudi v tem primeru 

govorimo o delujočih in delovnih ţelečih strojih. Deleuze in Gauttari nam pojasnita, 

da razlika med tema strojema ne obstaja samo na nivoju načinov sestavljanja moči 

oziroma na nivoju zmoţnosti ustvarjanja razlike, ampak se kaţe tudi v različnih 

kvalitetah ţelje: pri delu govorimo o občutkih in pri vojni o afektih. Afekti in občutki 

kot kvalitete ţelje so diferencialne poteze, glede na katere lahko rečemo, da nek 

element pripada eni ali drugi sestavi ţelje oziroma enemu ali drugemu planu 

konsistence. »Občutek [Le sentiment] vključuje vrednotenja materije in njenih 

uporov, pomen forme in njenega razvoja, ekonomijo sile in njenih premestitev, 

celotno gravitacijo. Reţim bojnega stroja pa je, nasprotno, reţim afektov, ki se 

nanašajo zgolj na gibajoče se telo samo, na hitrosti in sestave hitrosti med elementi. 

Afekt je aktivna sprostitev čustva [l'émotion], nasprotni napad, medtem ko je občutek 

nenehno premeščeno, zadrţano in upirajoče se čustvo« (Deleuze, Guattari 1980, 

497–498). Afekti so projekcijski, kot oroţja, medtem ko so občutki introjekcijski, kot 

orodja. S tega vidika lahko sedaj razumemo, kako lahko tudi absolutna nemobilnost, 

kot v primeru nomadov, v sebi vsebuje hitrost afekta oziroma hitrost bojnega stroja, 

ki postaja oroţje. Tako kot nomadi, tudi afekt ubira ogromno različnih poti, v katerih 

se naučimo neuporabnosti in uporabnosti oroţij v procesu spreminjanja sestav, ki 

sestavljajo stvari in osebe. Orodje pa se ne more spremeniti in njegova sestava ne 

more zgolj odsluţiti, lahko se ga samo uniči in nadomesti, kompenzira z nečim 

drugim. To, kar je odsluţeno, je kot zenovski nič, ki je še vedno v domeni bivajočega 

in ne nič, ki izniči bivanje.  

5.3.2.3 Apropriacija bojnega stroja s strani države 

Rekli smo, da sta tako drţavnost kot anarhističnost soobstoječi oblasti in v nenehni 

medsebojni interakciji, ne da bi bili hkrati zato tudi odvisni ena od druge. To pa drţi 

zgolj delno. Anarhistična oblast je sicer povsem neodvisna od drţavne in tudi 

drţavnost je v svojem načinu kostituiranja neodvisna od anarhističnosti, vendar pa 

ima kljub temu tendenco, da se polasti anarhističnih sestav moči in jih podredi lastni 

strukturi ter uporabi za svoje namene. Enako teţnjo lahko opazimo na nivoju strojev. 

Drţava na primer nima lastnega bojnega stroja, zato si ga je vedno poskušala 
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prilastiti in ga spremeniti v vojni oziroma mirovni stroj, kot smo ga poimenovali 

zgoraj. Ko postane bojni stroj orodje drţave, se spremeni v vojaško institucijo, iz 

bojevnika pa nastane vojak oziroma posrednik v mirovniški misiji, kot se mu reče v 

sodobnem političnem diskurzu. Tako popolnoma spremeni svoj namen in 

funkcionalnost, saj je sedaj usmerjen proti nomadom ali proti drugi drţavi z 

namenom ali ciljem, da jo uniči ali jo podredi svojemu programu. Šele takrat, ko si 

drţava prilasti bojni stroj, lahko govorimo o vojni: »Na kratko, istočasno, ko se 

Drţavni aparat polasti bojnega stroja, prevzame bojni stroj vojno za svoj objekt in ta 

vojna postane podrejena ciljem drţave« (Ibid., 527).  

Vojna je ponavadi usmerjena v en cilj strateškega polaščanja, lahko pa postane 

totalna vojna, kar pomeni, da poskuša z edinstveno strukturo moči totalizirati 

popolnoma vse. To je na primer značilnost kapitalizma, pri čemer njegove totalnosti 

ni omogočil ekonomski sistem, ampak drţavni, s tem, ko je uzakonil lastno. 

Lastnina, ki je s francosko in ameriško revolucijo postala del drţavnega pravnega 

koda, predstavlja aksiomatiko kapitalizma. Pogoj obstoja kapitalizma je pravica do 

lastnine – temeljna človekova pravica, ki omogoča, da lahko tisti, ki nekaj poseduje, 

veča vrednost tega, kar poseduje, ne da bi mu bilo za to potrebno vloţiti lastno delo. 

To pa je tudi definicija kapitala: vrednost, ki plodi lastno vrednost, pri čemer večanje 

te vrednosti ni premosorazmerno z vloţenim delom tistega, ki to vrednost poseduje.  

Ko je preko mednarodnih skupnosti pravica do lastnine postala del mednarodnega 

prava in tako splošno veljavna, je kapitalizem lahko dobil svoje globalne oziroma 

totalne razseţnosti. Njegovi temelji so tako drţavnostni, vendar pa je način 

kapitalističnega delovanja povsem nomadski. V svoji strategiji vključuje 

improvizacijo, nepredvidljivost, nestrukturirano porazdeljevanje po odprtem 

prostoru, mreţno povezovanje, inovativnost in odprtost za različne akterje ne glede 

na njihovo identiteto ali pripadnost. V tem smislu je kapitalizem eden izmed najbolj 

nazornih primerov tega, kako drţava uporabi bojni stroj kot orodje totalnega 

polaščanja in podreditve drţavnostnim odnosom moči. Tovrstna strukturna 

totalizacija pa neizogibno učinkuje v tem, da nič ne more obstajati neodvisno od 

njenih pogojev diferenciacije.  

O totalni vojni tako govorimo takrat, ko si drţava za svoj objekt ne vzame tuje 

vojske ali tuje drţave, ampak celotno populacijo in njeno ekonomijo. Gre za nenehno 

investicijo kapitala v vojno ekonomijo in v fizične in mentalne vzorce populacije, s 

katero se spodbujajo teţnje populacije tako za vojno, kot za potrebo po varovanju, v 
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smislu ustvarjanja strahu pred vsem, kar se diferencira neodvisno od njenega pogoja 

diferenciacije. Totalna vojna predstavlja maksimalno učinkovitost apropriacije 

vojnega stroja s strani drţave. Iz tega izhaja fašizem, ki razume vojno kot sredstvo, ki 

omogoča neomejeno gibanje neke strukture polaščanja in postfašizem, katerega 

objekt je mir – popoln nadzor nad celotnim svetom. »Bojni stroj je prevzel nadzor 

nad ciljem svetovne urejenosti in drţave niso več nič drugega kot objekti ali sredstva, 

ki so prilagojena temu novemu stroju. […] njegov objektivni mir je verjetno še 

veliko bolj zastrašujoč kot vsaka fašistična smrt […]« (Ibid., 525–526).  

Mirovni stroj drţavnosti nujno potrebuje bojni stroj, zato si ga prilašča na vseh 

nivojih, tako na druţbenem, političnem, ekonomskem, kot na epistemološkem. Od 

njega prevzame to, kar lahko uporabi in kar lahko vpne v svojo strukturo in 

transformira, ostalo pa zatre, potlači ali pa zgolj pusti odmreti. Podredi ga pravilom 

metrike, omeji in lokalizira, njegove tokove pa preusmeri v izolirane, ponovljive in 

zaprte kanale. Tako jih naredi po eni strani za predvidljive in nadzorovane, po drugi 

strani pa za popolnoma odvisne od drţavnostne strukture in njenih organizmov, 

aparatov ali institucij. Tako popolnoma izgubijo svojo neodvisnost in avtonomijo 

zunanjosti ter v najboljšem primeru, v kolikor jim uspe preţiveti, postanejo 

strukturno pogojena negacija.  

Kljub temu, da ima drţavnost močno teţnjo po totalizaciji in poenotenju, s čimer 

omogoča trajnost svoje forme spremenljivosti, pa to še ne pomeni, da je zato 

vsepreţemajoča. Anarhističnost je in bo vedno obstajala kot njena neodvisna 

zunanjost, ki ni podrejena njenemu načinu diferenciacije. Oba njuna ţeleča stroja, 

bojni in mirovni, sta tako nenehno soobstoječa in, kot smo opisali v primeru oblasti, 

sta tudi na tem nivoju neprestano v medsebojnem odnosu in interakciji. Četudi se 

mirovni stroj polasti bojnega, bo ta še vedno obstajal med drţavnimi sestavami in v 

načinu njihovega prehoda. Iz tega sledi, da ne obstaja druţba brez drţavnostne 

oblasti in njenih mirovnih strojev, kot ne obstaja druţba brez anarhističnosti in njenih 

bojnih strojev. »V primitivnih druţbah je prav toliko tendenc, ki 'iščejo' drţavo 

oziroma kot vektorji delujejo v smeri drţave, kolikor je gibanj znotraj drţave ali 

zunaj nje, s teţnjo oddaljiti se od nje ali zaščititi se pred njo, stimulirati njeno 

evolucijo ali jo odstraniti: vse soobstaja v nenehni interakciji« (Ibid., 536).  

Bojni in mirovni stroj eden drugemu predstavljata prag njegove konsistence, ki je niti 

eden niti drugi ne more preseči, ne da bi hkrati to pomenilo popolno uničenje njune 

integritete oziroma smrt. Spomnimo se, da smo v prejšnjih poglavjih omenili 
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konceptualno razliko med mejo in pragom. Prečkati prag pomeni temeljno 

spremembo na nivoju konsistenčne pogojenosti oziroma na nivoju izvorne kode, kjer 

so zapisani vsi pogoji diferenciacije. Prečkati mejo pa pomeni spremembo znotraj 

strukture spremenljivosti oziroma spremembo, katere zmoţnost je ţe vsebovana v 

njeni izvorni kodi.  

Nenehna transformacija relacij moči in prehajanje iz ene sestave v drugo pa ne 

implicira tega, da bojni stroj nima lastne integritete, urejenosti ali konsistence. Enako 

ne pomeni tega, da se bo zato v nekem linearnem evolucijskem razvoju iz neke 

strukturne razpuščenosti počasi integriral v urejeno strukturo. Njegova neodvisnost, 

nedoločenost in nepripadnost ni njegovo naravno stanje, ampak prav obratno, določa 

ga nenehni boj s tem, da bi postal kakršno koli stanje. Bojni stroj nenehno 

onemogoča, da bi postal mirovni stroj, tako, da mu s svojo lastno konsistenco in 

svojim lastnim delovanjem nenehno postavlja notranjo mejo. S to mejo preprečuje, 

da bi presegel lasten prag diferenciacije in postal drţavnost. Kako mu to uspeva, pa 

bomo spoznali v naslednjem poglavju.  

5.3.2.4 Konsistenca anarhistične oblasti   

V enem izmed prejšnjih poglavij smo smisel opisali kot površinski učinek ali 

dogodek, izhajajoč iz izvorne diferenciacije. Rekli smo tudi, da vedno poteka v dveh 

smereh hkrati. Z vidika oblasti se tako v primeru drţavnosti odvija v smeri 

mirovnega stroja, ki ji podeljuje smisel, v primeru anarhističnosti pa v smeri bojnega 

stroja. Za mirovni stroj smo rekli, da je njegov osnovni smoter ohranjanje izvorne 

programske kode in s tem povezano prilaščanje in zadrţevanje. Smoter bojnega 

stroja pa je onemogočiti, da bi plan konsistence oblasti postal strukturiran na način 

drţavnosti oziroma da bi ustvarjal razliko v sestavi moči, kot jo ustvarja drţavnost. 

Ta proces zelo nazorno opisuje kulturni antropolog Pierre Clastres v svojem delu 

Arheologija nasilja na primeru raziskave anarhističnih plemenskih skupnosti 

juţnoameriških Indijancev. Za njihove skupnosti je značilna takšna sestava moči, da 

pripada moč vpliva na urejenost medsebojnih odnosov celotni skupnosti. Kljub temu 

ima vsaka skupnost poglavarja, vendar ji je ta popolnoma podrejen. Skupnost mu 

priznava določeno spoštovanje in prestiţ, glede na nekatere njegove zmoţnosti, ki 
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imajo funkcijo sluţenja skupnosti, kot sta na primer koordiniranje določenih odprav 

in posredovanje v odnosih z drugimi plemeni. V kolikor bi te svoje zmoţnosti 

uporabil za dejanja dominacije ali izkoriščanja ostalih pripadnikov plemena, ali v 

kolikor se ne bi podrejal njihovi volji, se to njegovo dejanje smatra za zlorabo 

pozicije moči, ki mu jo podeljuje skupnost. Takšnega poglavarja se takoj odstrani in 

zamenja z drugim. Svojih osebnih interesov ne sme postavljati v prioriteto nad 

interesi plemena, zato mora biti zelo dovzeten in občutljiv za namere in ţelje celotne 

skupnosti, ki jih mora biti sposoben razpoznati v vsakem trenutku. Ta njegova 

zmoţnost dobesedno pomeni, da predstavlja in reprezentira oblast plemena, kar je 

nekaj povsem drugega kot predstavniška oblast v primeru drţavnosti, ki deluje po 

povsem obratnem principu. Tam je skupnost v celoti podrejena vodji oziroma 

svojemu predstavniku, mora biti poslušna do njegovih ukazov in sluţiti njegovim 

nameram. Poleg tega pa je tudi povsem nemočna, v kolikor ţeli vodja odnose v 

skupnosti podrediti svojim osebnim interesom.  

V izbranem primeru plemenskih skupnosti je poglavarju sicer omogočeno, da daje 

nasvete ali celo, da razsoja, vendar nič od tega ne sme postati ukaz. Njegove sodbe se 

ne nanašajo na nek obstoječi zakon, ki bi ga sprejeli ljudje, ki so trenutno na poziciji 

moči, ampak na zapuščine njihovih prednikov, ki so preko običajev urejali odnose v 

skupnosti, tako, da v njih ni prihajalo do nikakršnih konfliktov. S tem skupnost 

nenehno onemogoča, da bi se formirali dominirajoča in podrejajoča se serija, ter 

ustvaril odnos dominacije in podrejanja med poglavarjem in skupnostjo, kot je 

značilno za strukturirane oblasti.  

Poglavar predstavlja tudi voljo skupnosti v odnosu do drugih plemen, predvsem kar 

se tiče odgovornosti za njene diplomatske odnose. »Ali povedano z drugimi 

besedami, primitivni vodja je primarno človek, ki govori v imenu druţbe, ko jo 

okoliščine ali dogodki privedejo do tega, da se sooča z drugimi« (Clastres 1994, 89). 

Gre za popolno transformacijo oblasti oziroma politične avtoritete v primerjavi z 

zahodnim modelom predstavniške, ločene oblasti, kjer je zunanja politika povsem 

podrejena volji predsednika in njegovih ministrov ali izvršni oblasti.  

Za plemenske druţbe lahko rečemo, da so anarhistične, kar pomeni, da nimajo 

ločenega upravnega organa, kajti moč upravljanja v celoti pripada skupnosti. Pri tem 

je zelo pomembno, da ne zamenjujemo na primer socialističnih samoupravnih drţav, 

ki predpostavljajo skupno lastnino, s samoupravno oblastjo plemen – v slednjem 
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primeru si namreč skupnost ne lasti zgolj sredstev produkcije, ampak zmoţnost 

upravljanja z njimi in z vsem, kar zadeva ţivljenje v skupnosti.   

Dejstvo, da anarhistične plemenske skupnosti nimajo ločene oblasti oziroma, da 

noben del ne prevladuje nad drugimi, pa ne pomeni, da niso politične oziroma, da je 

lahko zgolj drţavna forma ali polis nekaj, kar je politično. Takšno perspektivo 

zavzema predvsem linearno mišljenje, ki predpostavlja evolucijski ali embrionalni 

razvoj od nerazvitih, apolitičnih, primitivnih skupnosti, do političnih drţavnih 

formacij. Clastres tako opozarja, naj prenehamo misliti o plemenih kot o političnih 

embrijih, saj so povsem politično zrele druţbe. »[…] primitivne druţbe nimajo 

drţave, ker jo zavračajo, ker zavračajo razdeljevanje druţbenega telesa na 

dominirajoče in dominirane. Dejansko politika plemenskih skupnosti nenehno 

onemogoča nastanek ločenega organa oblasti, da bi preprečila pogubno zdruţenje 

poglavarske institucije z izvajanjem oblasti« (Ibid., 91). S tem, ko zavračajo ločitev 

politične moči, zahtevajo politično enakost. Ta pa še zdaleč ni apolitična, saj je 

politična moč oziroma moč upravljanja z ţivljenjem v skupnosti prenesena na 

celotno druţbeno telo.  

Politična enakost se lahko doseţe s tem, da skupnost v svojem jedru nenehno 

onemogoča, da se udejanji ţelja po podrejanju in preprečuje ţeljo po gospodovanju. 

Kajti strukturna ločitev moči, s katero je moţno vplivati na odnose v celotni 

skupnosti, oziroma ţelja po ločenih organih oblasti, ne bi mogla nikoli obstajati brez 

svojega komplementarnega dvojčka, ţelje po podrejanju. Ta ţelja z dvema obrazoma 

velja v primitivnih druţbah za zlo. Ţelja po podrejanju predpostavlja ljubezen do 

dominacije oziroma do avtoritete. To pa popolnoma spremeni prijateljske odnose 

med podrejenimi, kajti če je vsa ljubezen usmerjena v gospodarja, se podloţniki 

medsebojno spoštujejo zgolj, v kolikor tako določajo njegovi zakoni. »[…] 

pokornost tiranu izključuje prijateljstvo med podloţniki« (Ibid., 104). Prijateljstvo, 

pravi Clastres, je moţno zgolj med enakimi.  

Clastres se tu sklicuje na francoskega pravnika in političnega filozofa Étienne de la 

Boétieja, ki je ţivel v prvi polovici šestnajstega stoletja. Svoj Esej o prostovoljnem 

suženjstvu je napisal pod vplivom pričevanj kolonizatorjev, ki so v tistem času 

odkrivali ameriški kontinent in poročali o ţivljenju v plemenskih skupnostih. V 

svojem eseju zagovarja stališče, da je suţenjstvo, podrejanje in hlapčevanje 

nenaravno in se spodbuja tam, kjer so ljudje vzgajani, da se podrejajo. »Očitno je, da 

vplivna moč navade v nobenem pogledu ni tako prisilna kot v primeru navajanja na 
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podrejanje. […] Ne moremo zanikati vpliva narave, ki nas oblikuje po svoji volji in 

povzroča, da se v nas razodevajo bogati in pomanjkljivi darovi; vendar pa moramo 

priznati, da ima manj moči nad nami kot običaji, kajti naravni darovi, ne glede na to 

kako dobri so, zamrejo, če se jih ne spodbuja, medtem ko nas okolje vedno izoblikuje 

po svoje, pa četudi navkljub naravnim sposobnostim« (La Boétie 2008, 54–55). 

Človeku se vse, česar se privadi in navadi, zdi samoumevno. Tako lahko običaj 

podrejanja razumemo kot pogoj, ki omogoča prostovoljno suţenjstvo. Človek se 

navadi na dominacijo in ima občutek, da je bilo vedno tako in da je tako celo 

zaţeleno. Še več, dominacija ne implicira zgolj pokornosti in podloţnosti, ampak 

tudi oboţevanje in ljubezen do gospodarja. Ta odnos se poglablja s tem, če gospodar 

podloţniku podeljuje določene pravice ali nudi materialno in duhovno pomoč. Pri 

vsem tem pa podloţniki pozabljajo, da so sami tisti, ki so omogočili gospodarju moč 

dominacije, kajti brez njihove prostovoljne podloţniške podpore bi bil popolnoma 

nemočen. »Zaenkrat bi samo rad razumel kako je moţno, da toliko ljudi, toliko vasi, 

toliko nacij, včasih trpi pod enim tiranom, ki nima nobene druge moči kot moč, ki 

mu jo dajejo; ki jih je zmoţen poškodovati samo do te mere kolikor so ga voljni 

trpeti; ki jih absolutno ne more raniti razen, če se odločijo, da ga sprejmejo, namesto, 

da mu nasprotujejo. Vsekakor osupljiva situacija. […] Seveda ima vsaka sprijenost 

svojo neizogibno mejo, onkraj katere ni zmoţna iti. Dva, mogoče deset, se jih lahko 

boji enega, vendar, ko se pa tisoč, milijon ljudi, tisoč mest, ne uspe zaščititi pred 

dominacijo enega človeka, tega ne moremo imenovati strahopetnost, kajti 

strahopetnost nikoli ne potone tako globoko; enako kot prizadevanja enega 

posameznika, da uniči trdnjavo, napade vojsko ali podjarmi kraljestvo ne moremo 

označiti za pogum« (Ibid., 40 in 42). Ţelja po dominaciji je tako vedno obojestranska 

in se lahko ukorenini pod vplivom tradicije in vzgoje, ki se ponavljata iz generacije v 

generacijo. Ker pa je človek prilagodljivo bitje in se zato lahko navadi na različne 

pogoje bivanja in delovanja, lahko običajno postane tudi tak, da si ne pusti dominirati 

in aktivno sodeluje pri urejanju medsebojnih odnosov v skupnosti. Te običaje aktivne 

udeleţbe in politične participacije vzdrţujejo anarhistične skupnosti plemen.     

Za vse plemenske skupnosti je značilno tudi to, da vzdrţujejo lastno ekonomsko in 

politično avtonomijo v razmerju do drugih skupnosti. To pomeni, da so primarno 

ekonomsko neodvisne in si poskušajo vse osnovne sestavine zagotoviti same. 

Ugotovili so namreč, da je ekonomska neodvisnost temeljni pogoj za politično 

neodvisnost. Popolne neodvisnosti ţe zaradi geografskih in klimatskih omejitev ni 
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moţno doseči, zato so v vsakem primeru prisiljeni v izmenjavo, kljub temu pa 

obstaja močna tendenca po tem, da čim več pridelajo in proizvedejo sami in se v 

največji meri izognejo trgovanju. Menjava predpostavlja neke vrste poenotenje, v 

smislu ustvarjanja skupnih pravil, meril in standardov; s tem, ko se tega izogibajo, 

vzdrţujejo neko medsebojno razdaljo in tako spoštujejo ţeljo vsake skupnosti, da 

ohrani lastno avtonomijo. Ohranitev lastne integritete in neodvisnosti je nujna prav iz 

razloga, ker se gibajo centrifugalno in se razprostirajo po prostoru ne da bi sledili 

nekemu vnaprej izdelanemu programu ali vnaprej začrtani poti. Boj tako predstavlja 

sam način njihovega bivanja, ki ni naključen ali prepuščen dogodkom, ampak je 

imanenten v sami sestavi skupnosti. Bojni stroji namreč ščitijo notranjo mejo, 

notranjo integriteto in konsistenco skupnosti, ne da bi v ta namen potrebovali 

kakršnega koli sovraţnika ali nasprotnika.  

Potreba po sovraţniku je namreč značilnost vojnih strojev, katerih borba je 

usmerjena navzven. Vojna je namreč pogojena z obstojem zunanjosti v razmerju do 

neke sestave, ki sama v sebi ni dovolj konsistenčna, zato mora postavljati zunanje 

meje in vzdrţevati nespremenljive strukture, če ţeli, da se njena integriteta ohrani. 

Posledično vsak proces, ki deluje zunaj njene meje ali ni usklajen z okorelostjo njene 

strukture, nanjo deluje uničujoče. Tako se počasi vzpostavijo vsi pogoji za nastanek 

vojne.  

Vojna je tako učinek sekundarnih procesov nasilnega zadrţevanja strukture in 

vzpostavljanja zunanjih mej, ne pa imanentna značilnost nekega predpostavljenega 

naravnega stanja, kjer naj bi obstajala vojna vseh proti vsem in medsebojna 

agresivnost. Eden izmed najbolj vnetih zagovornikov te teorije je bil politični filozof 

Thomas Hobbes. Na podlagi predpostavke o naravnem stanju je namreč moţno 

racionalno upravičiti obstoj drţavnostne oblasti, katere struktura moči naj bi ljudi 

obvarovala pred medsebojnim uničenjem. Obstaja pa še druga perspektiva, ki se 

problema nasilja ne loteva s strani njegovih moţnih rešitev, ampak s strani njegovih 

pogojev, ki ga ustvarjajo kot problem. S tega vidika raziskuje problemsko polje 

oziroma plan konsistence oblasti, ki pogojuje teţnjo neke sestave po zadrţevanju 

strukture urejenosti in ustvarjanju zunanjih mej, kar povzroča vojno in nasilje. Tako 

kot teritorializacija šele ustvarja teritorialno agresijo in ne obratno, tako tudi 

drţavnostna oblast pogojuje agresijo, nasilje in vojno.  

Anarhistične plemenske skupnosti se izogibajo vojne, kajti tudi ta bi lahko uničila 

njihovo specifično konsistenco oblasti, ki onemogoča nastanek dominacije. V vojni 
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namreč obstajajo zmagovalci in poraţenci. Premagani se mora podrediti zavojevalcu 

in zavojevalec mora zagospodovati nad premaganim. Splošna vojna bi jih pripeljala 

na isto kot splošno prijateljstvo (izmenjava dobrin z vsemi) – uničila bi njihovo 

oblastno neodvisnost in svojstveno urejenost, kjer moč vpliva na zadeve skupnosti 

pripada vsakomur v enaki meri. Bojevniška naravnanost plemen se tako izogiba 

univerzalnemu miru v enaki meri kot totalni vojni, kajti oboje vodi k poenotenju ene 

oblastne strukture in k odvisnosti od odvisnosti od lastne zunanjosti. Oboje namreč 

postane pogoj za ohranjanje integritete urejenosti neke sestave.  

Centrifugalna razpršenost plemenskih skupnosti pa nenehno onemogoča 

centripetalno poenotenje drţavnosti, ki poskuša vsemu postaviti za pogoj svoj 

abstraktni stroj diferenciacije in svojo stratifikacijo relacij moči, ki druţbo razdeli na 

dominirajoče in dominirane. S svojim neprestanim postavljanjem notranje meje 

onemogoča, da bi ponotranjila oblast drţavnosti in njeno binarno strukturo moči: 

»Kaj je drţava? To je v celoti znamenje druţbenega izključevanja, kajti obstaja kot 

ločen organ oblasti: druţba je tako razdeljena na tiste, ki izvajajo oblast in tiste, ki se 

tej oblasti podrejajo« (Clastres 1994, 165).  

Boj anarhističnih skupnosti je tako povsem afirmativen, kajti ne oziraje se na 

delovanje drţavnostnih sestav, te skupnosti ohranjajo svojo notranjo integriteto, 

zmoţnost transformacije in konsistenco svoje oblasti. Njihova teţnja po ohranjanju 

pa ne predstavlja zgolj nasprotnega pola drţavnosti, v smislu, da bi se ohranjanje 

spremenljivosti sestav moči postavilo naproti ohranjanju nespremenljivih strukturnih 

form. To bi pomenilo, da je anarhističnost zgolj nasprotni pol ali senca drţavnosti. 

Kajti anarhističnost in drţavnost sta dva različna oblastna pogoja diferenciacije moči, 

ki sta vsebovana v sestavah. Obstajata v načinu, kako prehajata ena v drugo in v tem, 

kako se medsebojno povezujeta. Tako sta nenehno v medsebojni interakciji in 

soobstoječi v različnih načinih razporejanja sestav. Zato tu ne govorimo o 

nasprotnem polu istega delovanja, ampak o povsem različnih načinih delovanj, ki se 

izraţajo v različnih načinih ustvarjanja razlike in urejanja odnosov moči. To 

vključuje tudi različne načine ustvarjanja mej in zaščit, ki branijo ter varujejo neko 

integriteto. Ta način je odvisen od tega, kaj branimo. Anarhistična oblast postavlja 

notranjo mejo, kar pomeni, da je samokonsistenčna, ne meneč se za svojo zunanjost. 

Njena integriteta je lahko povsem zaščitena, brez da bi kdorkoli o tem sploh kaj 

vedel in ne glede na to, da nima ničesar, kar bi jo ogroţalo ali od česar bi bila 

odvisna. Drţavnostna oblast pa postavlja mejo v razmerju do lastne zunanjosti in 
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glede na njo. Njena meja nastane kot učinek projekcije v drugega in se kot otrok 

začne zavedati same sebe šele takrat, ko ustvari razliko do tega drugega. Ta drugi 

lahko tako v razmerju varovanja lastne sestave postane sovraţnik ali prijatelj, objekt 

ljubezni ali sovraţni objekt, s katerim se po načelih varnostne politike začne vojna. 

Integriteta drţavnosti je tako povsem odvisna od projekcije navzven in se tudi 

konstituira glede na njo. Tako so sovraţniki in vojne ţe implicitno vsebovani v njeni 

oblastni zasnovi, ki postavlja meje v razmerju do zunanjosti. V primeru anarhistične 

oblasti, ki postavi notranjo mejo, ne da bi kdorkoli za to sploh vedel, mora biti v 

primeru drţavnosti drugi o tem obveščen, da se lahko identificira kot drugi in 

deklarira kot sovraţnik. Postavljanje mej se tako manifestira v prvi vrsti na 

deklarativni ravni.  

Radikalna razlika med njima pa je tudi v tem, da se notranja meja postavi s samim 

delovanjem oziroma z načinom soočanja in preko tega ščiti samo delovanje, zunanja 

meja pa se kot zunanja forma vzpostavi ločeno in neodvisno od delovanja, ki ga ščiti. 

Notranja meja, ki jo bojni stroj ustvari s svojim delovanjem, je meja, ki se vzpostavi 

s samo zmoţnostjo spreminjanja oblastnih relacij moči oziroma s svojstvenim 

načinom diferenciacije sestav. To pomeni, da se njihova urejenost nenehno prilagaja 

tendencam in ţeljam skupnosti, ter se tako izogiba temu, da bi se zatrdile v 

okostenele strukture moči, kot je na primer drţava. Kajti struktura urejenosti mora 

sluţiti teţnjam skupnosti in ne obratno, da se skupnost podreja strukturi oziroma 

sestavi vzvodov, ki jih lahko premika zgolj del njenih članov. V kolikor struktura 

urejenosti sluţi skupnosti, potem se ta po potrebi nenehno spreminja iz 

nestrukturirane v strukturirano ali pa celo med različnimi strukturnimi ureditvami. 

Moţno je tudi, da se ena oblastna struktura zadrţi zelo dolgo časa, vendar ne zato, 

ker bi bilo tako nujno, ampak zato, ker so takšne ţelje in zmoţnosti, ki to omogočajo. 

Določujoči dejavnik anarhističnosti tako ni sama sestava relacij moči, ampak njena 

oblastna pogojenost, ki omogoča njihovo nenehno spremenljivost. Sestava moči je 

tako lahko mreţna, centralizirana, drevesasta ali hierarhična, pa zanjo še vedno lahko 

trdimo, da je anarhistična, če njena sestava ni takšna po svoji (simbolni) nujnosti ali 

če ji uspe zagotoviti, da ta njena urejenost ne postane olesenela forma, ki je sama 

sebi namen. Kajti, v kolikor se ne spreminja, začne njena urejenost obstajati ločeno 

od tega, kar ureja. V skladu s tem se ustvari meja med notranjostjo sestave, ki jo 

ustvarjajo tokovi, ki so se zmoţni integrirati v njeno nespremenljivo shemo 

spremenljivosti oziroma se ţelijo podrediti njeni strukturi, ter med njeno zunanjostjo, 
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ki jo ustvarjajo tokovi, ki se niso zmoţni integrirati oziroma se ne ţelijo podrediti. 

Toliko bolj kot uveljavlja svojo strukturo spremenljivosti in razlikovanja nad 

delovanjem, toliko bolj postajajo njeni prijemi nasilni in represivni. In počasi bi 

začeli govoriti o pojavu drţavnostne oblasti. V kolikor pa anarhističnim sestavam 

moči v svojem nenehnem boju uspe ohraniti njihovo neodvisnost in spremenljivost, 

pomeni, da so zmoţne vzpostaviti notranjo mejo in s tem onemogočiti pojav 

strukturnega nasilja. Anarhistični bojni stroj nima svojega sovraţnika, kajti meja, ki 

jo vzpostavlja s svojim bojem, se ne konstituira glede na drugega, ampak izhaja iz 

njegovih lastnih zmoţnosti.  

S tega vidika anarhističnost ni nasprotje drţavnosti oziroma nasprotni pol istega 

delovanja. Zanjo lahko celo trdimo, da obstaja povsem neodvisno od njene 

dialektike, saj ustvarja primarno polje diferenciacije, iz katerega se šele sekundarno 

poraja razlika negacije, nasprotij in izločevanja, ki je značilna oblast drţavnosti. Ta 

primarni pogoj spremenljivosti, ki učinkuje v različnih sestavah, njihovih urejenostih 

in v njihovih zmoţnostih ustvarjanja razlik, deluje na vseh nivojih bivanja, saj je 

vsebovan v vsem bivajočem kot imanenca ţivljenja. Naslednje poglavje je 

namenjeno psihološki raziskavi tega vsepreţemajočega primarnega pogoja 

diferenciacije. Ker je raziskava usmerjena na različne sinteze tokov nezavednega, ki 

se neprestano cepijo, sta jo Deleuze in Guattari poimenovala shizoanaliza.  
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6. SHIZOANALIZA 

6.1 SHIZOFRENIJA KOT PROCES 

Shizoanaliza je materialistična psihologija, ki analizira postajanje v procesu ţeleče 

produkcije. Njena naloga je raziskati način sestavljanja, urejanja in delovanja ţelečih 

strojev. V ta namen opazuje linije povezave med elementi nezavednega, ki se 

sestavljajo neodvisno od vsake strukturne pogojenosti. Ti elementi niso koščki neke 

raztreščene celote, ne nanašajo se na neko izgubljeno enotnost ali pričakovano 

totalnost, niti niso v funkciji neke strukture, ampak so singularnosti, najmanjše 

moţne razlike, ki obstajajo neodvisno od drugih in hkrati povezano z drugimi. 

Njihove povezave tvorijo matrico ali mreţo tokov, ki se nenehno cepijo.
71

 Ta mreţa 

disjunkcije ni centralizirana, nima osnovnega debla, niti enega, iz katerega bi 

izhajalo mnogo, ampak je sestavljena iz dimenzij, med katerimi vsaka dimenzija 

predstavlja svojo sfero diferenciacije. Večno spreminjajoča se mreţa nezavednega je 

pogoj vsake diferenciacije. Shizoanaliza tako raziskuje nenehno prepletajoče se linije 

v vsakomur izmed nas, ki delujejo kot dejavniki subjektivizacije. Simbolno v 

nezavednem nadomestijo elementi, linije in njihovi razcepi ali schize. Kot pravi 

Guattari, shizoanaliza analizira »schize (schizes) – sisteme prelomov, ki niso samo 

prekinitve tokov, ampak njihovi razcepi. Schiza je nosilec kapitala novega 

potenciala« (Guattari 2006, 421). Vse povezave, ki jih ustvarjajo tokovi ţelje v 

nezavednem, pogojujejo zmoţnost ustvarjanja razlik oziroma zmoţnost 

spreminjanja.  

V nasprotju s psihoanalizo shizoanaliza analizira psihične procese, ki niso zgolj 

osebni oziroma niso v nezavednem neke osebe, ampak so prisotni in delujejo v 

celotnem polju druţbenega. Ţeljo namreč razume kot neoseben proces, ki sestavlja in 

prečka vse druţbene sestave. Njen objekt tako ni oseba, ampak schizo kot homo 

natura. Tako kot človeka ne moremo ločiti od druţbe, ga tudi ne moremo od narave, 

kajti z vidika ţeleče produkcije sta človeško bistvo narave in naravno bistvo človeka 

eno in isto. Homo natura ustvarja primarne diferencialne pogoje za sekundarno 

                                                 
71

 Gr. schizein – ζχίζειν razcepiti, iz glagola ζχίζω – (raz)cepim, raztrgam, delim, ločim, ureţem, 

prikrojim (v aktivni obliki); cepim se, ločim se, delim se (v pasivni obliki) (Dokler 1999, 741).  
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diferenciacijo druţbenega polja oziroma za homo historia. Vendar ne obstaja homo 

natura, ki ne bi bila hkrati homo historia, kajti tu ne govorimo ne o časovnem ne o 

prostorskem sosledju. Gre za iste ţeleče stroje, ki se urejajo in spreminjajo na 

različne načine. Druţbeno je način biti ţelečega oziroma povezovalni modus ţelje. 

Temeljna predpostavka shizoanalize, »[…] druţbena produkcija je zgolj ţeleča 

produkcija pod določenimi pogoji« (Deleuze, Guattari 1973, 36), tako implicira, da 

se ti pogoji nanašajo na način urejanja in ne na kvaliteto oziroma lastnosti ţelje.  

Shizoanaliza tudi predpostavlja, da obstaja zgolj ena vrsta ţeleče produkcije, ki je 

produkcija realnega, kajti ţelja producira realno in v realnem. S tem preseţe 

dualistični vidik, ki predpostavlja dvojnost med objektivno realnostjo in 

subjektivnim fantazmatskim svetom, ter hkrati zamaje temelje vsaki izključitvi med 

ţelečo in druţbeno dimenzijo, ki na osnovi te izključujoče racionalizacije opraviči 

pritiske ene sfere nad drugo. To so temelji materialistične psihiatrije: vse je realno, 

kajti ne obstaja subjektivna produkcija, ki bi bila ločena od objektivne realnosti 

druţbene produkcije, tako kot ne obstaja psihična dimenzija, ki bi bila ločena od 

materialne dimenzije. Ker je vsaka ţeleča produkcija obenem tudi druţbena in ker 

vsaka ţelja producira realno in v realnem, mora oboje postati objekt psihoanalitične 

raziskave. Fantazme so zgolj sekundarne ekspresije ţelje, ki izhajajo iz identične 

narave ţelečih in druţbenih strojev. »Poleg tega fantazme niso nikoli individualne; 

so skupinske fantazme, kot je uspešno pokazala institucionalna analiza« (Ibid., 38). 

Ne glede na to, da so vse fantazme kolektivne, delujejo na dva popolnoma različna 

načina; »[…] glede na to, ali so ţeleči stroji ukleščeni v forme velikih črednih mas 

ali pa glede na to, ali so druţbeni stroji sestavljeni iz elementarnih sil ţelje. Tako 

prispemo do tega, da se v skupinskih fantazmah libido investira v obstoječe druţbeno 

polje, vključujoč njegove najbolj represivne oblike; ali pa nasprotno, sproţi 

kontrainvesticijo, ki revolucionarno ţeljo priključi druţbenemu polju […]« (Ibid., 

38). Druţbeni in ţeleči stroji so tako eni in isti stroji, ki se razlikujejo glede na svojo 

urejenost oziroma glede na svojo zmoţnost ustvarjanja razlik. Vsak stroj je sočasno 

ţeleči in druţbeni stroj in hkrati pripada obema diferencialnima pogojema. Druţbeni 

stroji so druţbeni načini ţelečih strojev in ne obstaja ţeleči stroj, ki ne bi ţelel na 

druţbeni način. Ta temeljna sočasnost dveh diferencialnih pogojenosti je osnoven 

objekt shizoanalize. Raziskuje na kakšne načine ţeleči stroji postajajo druţbeni 

stroji, na kakšne načine se povezujejo in medsebojno urejajo, ter predvsem to, na 

kakšne načine so se zmoţne spremeniti njihove povezave in njihove ureditve. Ali, 
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povedano še z drugimi besedami, raziskuje kako se primarna diferenciacija in 

sekundarna diferenciacija v načinu produkcije ţelečih in druţbenih strojev 

povezujeta in se nanašata ena na drugo. Ker primarna diferencialna pogojenost 

ţeleče produkcije implicira razliko vključujoče in ne izključujoče disjunkcije, je tudi 

razlika med njo in sekundarno diferenciacijo vključujoča. To pomeni, da ne gre za 

izključno eno ali drugo oziroma za analizo razcepa med eno ali drugo, kajti eno je 

vedno hkrati tudi drugo, ampak za analizo postajanja, analizo načina, kako eno 

postaja drugo in pod kakšnimi pogoji eno postaja drugo.  

Z vidika Deleuza in Guattarija je shizofrenija proces postajanja, ki je v svojem 

temelju pogojen z razcepi tokov, ki nastanejo iz elementarnih povezav ţelečih 

strojev. Tako obstaja bistvena razlika med shizofrenijo kot procesom in shizofrenijo 

kot klinično entiteto. Slednja namreč z diagnostičnimi označitvami suspendira njen 

večno ustvarjalen tok in ga pretvori v končno dejanje. V naslednjem poglavju bomo 

podrobneje spoznali značilnosti tega modusa shizofrenije, tako z vidika uveljavljene 

institucionalizirane psihiatrije, kot z vidika njenih kritikov.  

6.2 SHIZOFRENIJA KOT KLINIČNA ENTITETA 

Z opredelitvijo shizofrenije kot realnega procesa ţeleče produkcije, ki je imanenten v 

nezavednem vsega bivajočega, se Deleuze in Guattari povsem oddaljita od 

prevladujoče definicije psihoz, ki osnovi izhaja iz splošne gotovosti o izključujoči 

bipolarni razliki med psihično duhovno realnostjo po eni strani in druţbeno 

materialno realnostjo po drugi strani, posledično pa patologijo diagnosticira na 

podlagi neusklajenosti človeškega doţivljanja s to realnostjo. Skozi vsa svoja dela 

nam tako poskušata pokazati, kako je problem kot bolezen učinek nekega širšega 

problemskega polja in kako je nujno, da se psihiatrija poglobi v to polje in ne zgolj 

rešuje njegove učinke ali simptome. Tako je v tem v primeru problemsko polje 

binarno diferencirano z izključujočo razliko med druţbeno in psihično realnostjo, to 

pa posledično ustvarja problematiko njunega usklajevanja in problem njune trajnejše 

neusklajenosti, ki jo psihiatrija označi za patološko. To posledično v nedogled zdravi 

in rešuje, namesto, da bi se dotaknila primarne problemske pogojenosti ali 

problemskega polja, ki shizofrenijo kot bolezen šele ustvarja.  
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Shizofrenija kot klinična entiteta oziroma kot bolezen se diagnosticira na podlagi 

mednarodno priznane znanstvene kategorizacije psihičnih motenj in njihovih 

kazalcev. Ta je vsebovana v dveh mednarodno veljavnih standardih za klasifikacijo 

mentalnih motenj, prvi je Diagnostic and statistical manual for mental disorders 

(DSM-IV, 2005), ki ga je izdalo Ameriško psihiatrično zdruţenje, in drugi je 

Classification and behavioural disorders: diagnostic criteria for research, izdan s 

strani Svetovne zdravstvene organizacije (ICD-10, 1993). Shizofrenija se uvršča med 

psihoze, pri čemer je osnovni kriterij, po katerem se nek psihičen proces označi za 

psihozo, njegova neusklajenost z zunanjo oziroma druţbeno realnostjo. To v temelju 

pomeni, da se posameznik ne spoznava za bolnika oziroma svojega doţivljanja ne 

zaznava kot neusklajenega z (druţbeno) realnostjo: »Najbolj ozka definicija 

psihotičnega je omejena na blodnje in pomembne halucinacije, s halucinacijami, ki 

se pojavijo v odsotnosti vpogleda v njihovo patološko naravo« (DSM-IV 2005, 273). 

Ta definicija, ki vključuje še simptome, je namreč zamenjala prejšnjo veliko širšo 

definicijo, ki je vključevala vsako »[…] nezmoţnost soočanja z običajnimi 

zahtevami ţivljenja« (Ibid., 273). Konceptualno se psihozo opredeljuje tudi kot »[…] 

izgubo mej jaza z obseţnim poslabšanjem zmoţnosti preizkusa realnosti« (Ibid., 

273). 

Od ostalih psihoz se shizofrenija razlikuje po tem, da se v procesu diagnoze kot 

simptom obravnava vse blodnje ali halucinacije, medtem ko se v ostalih primerih 

psihoz kot simptom obravnava zgolj tiste blodnje in halucinacije, ki jih ne spremlja 

uvid v njihovo neskladnost z realnostjo. V splošnem se diagnoza ustvari na podlagi 

simptomatskih kazalcev, njihovega trajanja (vsaj šest mesecev za nekatere 

simptome) in kazalcev poklicne in druţbene disfunkcionalnosti. Simptomi 

zaobjemajo »[…] kognitivno in čustveno disfunkcionalnost na področju zaznave, 

sklepanja, izraţanja, komunikacije, nadzorovanja vedenja, afektov, gibljivosti in 

ustvarjalnosti mišljenja in govora, hedonistične zmoţnosti, volje, teţnje ter 

pozornosti« (Ibid., 274). Ti simptomi se nadalje delijo na pozitivne, ki zadevajo 

blodnje oziroma motnje ali pretiravanja v sklepanju, halucinacije oziroma zaznavo, 

jezik in komunikacijo (neorganiziran govor) in nadzor vedenja (neorganizirano ali 

katatonično vedenje) in negativne, ki se nanašajo na omejenosti v obseţnosti in 

intenzivnosti čustvenega doţivljanja, v gibljivosti in ustvarjalnosti mišljenja in 

govora, ter v začenjanju ciljno-usmerjenega delovanja. Glede na omenjene simptome 

se shizofrenije ne uvršča pod motnje osebnosti, ampak pod motnje kognicije ali uma. 
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Zato je ne smemo zamenjevati z disociativno motnjo osebnosti ali z multiplo 

osebnostjo.  

Kljub temu, da se shizofrenija obravnava kot motnja kognicije, kar pomeni motnja 

zaznave ter mišljenjskega in čustvenega procesiranja tega, kar je zaznano, pa je 

osnovni kriterij diagnoze druţbena nefunkcionalnost. IDC-10 namreč v uvodnih 

navodilih za vse uporabnike klasifikacijskih standardov zelo jasno navaja, da so pri 

klasifikaciji sledili splošnemu pravilu, naj se kot kriterij diagnoze ne uporabljajo 

»druţbeni kriteriji«, razen za izjemo shizofrenije in še dveh drugih motenj: »Kolikor 

je bilo moţno, smo v DCR-10 sledili splošnemu merilu ICD, da kot kriterija 

diagnoze ne uporabljamo neusklajenosti z izvajanjem druţbenih vlog. Obstajajo pa 

nekatere neizogibne izjeme, kot so demenca, enostavna shizofrenija in disociativne 

motnje osebnosti« (ICD-10 1995: 20). Vloge, ki jih posameznik izvaja znotraj 

druţine, šole in med vrstniki, so po teh standardih zelo pomembni kazalci za 

diagnosticiranje moţnosti nastanka psihoz ţe v obdobju adolescence.  

Poleg tega obstaja ogromno raziskav pogojev za nastanek shizofrenije, ki se 

usmerjajo na različna (v večini primerov izključujoča se) problemska polja in tam 

iščejo medsebojno (ne)povezane dejavnike. Tako ločijo med genskimi dejavniki, ki 

pogojujejo moţganske nevrobiološke mehanizme in med druţbenimi dejavniki 

oziroma dejavniki okolja. Vendar ti dejavniki kaţejo predvsem na neko statistično 

kavzalnost, temelječo na rezultatih meritev, pri čemer sama povezava med njimi in 

boleznijo ostaja povsem nepojasnjena. Tako sta na primer v enem izmed sodobnejših 

člankov o shizofreniji, objavljenem v medicinski reviji Lancet (Os, Kapur 2009, 

637–638), avtorja prišla do ugotovitve, da je tveganje za nastanek bolezni povečano 

v urbanih središčih, pri migrantih in pri uporabi drog. Shizofrenija je povezana tudi s 

povečanjem izločanja dopamina v moţganih, ta proces pa vpliva predvsem na »[…] 

odklonsko pripisovanje pomena draţljajem […]«
72

 (Ibid., 639), kar je po mnenju 

avtorjev poglaviten razlog za nastanek halucinacij. Bolnik si namreč intenzivna 

doţivljanja, ki so zaradi povečane koncentracije dopamina neusklajena z običajnim 

doţivljanjem realnosti, upodobi s podobami, izhajajočimi iz njegove notranjosti. Ne 

glede na to zelo natančno izdelano znanstveno kategorizacijo pokazateljev bolezni in 

ne glede na zelo obseţne statistične raziskave dejavnikov, ostaja bolezen še vedno ne 

povsem pojasnjena. Avtorja namreč trdita, da kljub mednarodni standardizaciji 
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kriterijev, še vedno ne obstajajo objektivni testi, s katerimi bi lahko postavili 

diagnozo (Ibid., 639). 

Kot kritika prevladujoče psihiatrične perspektive so se v šestdesetih letih prejšnjega 

stoletja začela pojavljati teoretsko podprta gibanja, ki so temeljila na spoznavnem 

izhodišču patologizacije druţbe namesto posameznika. Eno izmed vidnejših je bilo 

antipsihiatrično gibanje, katerega najvplivnejši predstavniki so bili psihiatri R. D. 

Laing, Thomas S. Szasz in David Cooper. R. D. Laing je ustvaril zelo obširne 

teoretske in praktične raziskave druţbenih kontekstov nastanka mentalnih bolezni. 

Najbolj se mu zdi problematično predvsem to, da postane subjekt povsem podrejen 

bolezni kot entiteti, ki začne obstajati neodvisno od njega. Tako postane shizofrenija 

diagnoza, ki označuje identiteto pacienta, ne pa proces njegovega doţivljanja. Hkrati 

problematizira tudi samo nevprašljivost odnosa med psihiatrom in pacientom, pri 

čemer prvi zavzema a priori pozicijo moči, resnice in mentalnega zdravja. Samo 

dejstvo, da se pacientovo doţivljanje ne sklada s psihiatrovim, kaţe na to, da je 

psihiater zdrav, pacient pa nor. Vendar izven tega konteksta sploh ni nujno, da je 

tako. Zelo malo pozornosti je namenjene tudi samemu doţivljanju pacienta. Njegove 

izkušnje so označene kot nerealne oziroma nesmiselne, kajti smisel jim lahko podeli 

šele terapevt s svojo interpretacijo. Laing namesto tega predlaga, naj se v raziskavah 

opazuje, v kakšnih kontekstih druţba označi nekaj kot shizofreno oziroma spodbuja, 

naj se shizofrenijo obravnava kot vsebovano znotraj širšega, druţbenega polja. »Ne 

obstaja takšno 'stanje', kot je 'shizofrenija', vendar je ta označba druţbeno dejstvo in 

to druţbeno dejstvo je politični dogodek« (Laing 1967, 121). Ljudje, ki so označeni 

kot shizofreni, se izraţajo z gestami, besedami ali gibi, ki niso običajni zato, ker 

njihovo doţivljanje ni običajno. V veliko primerih se takšno doţivljanje nanaša na 

povsem običajne procese, vendar smo navajeni, da ga označujemo kot neobičajno in 

patološko, ker se nanaša na notranji svet. Druţbeno smo pogojeni, da kot običajno ali 

normalno obravnavamo doţivljanje zunanjega sveta in kot neobičajno ali patološko 

doţivljanje notranjega sveta. Takšno obravnavanje ni toliko učinek razlike med 

obema svetovoma, kot je učinek njunega izključevanja: »Proces vstopanja v drug 

svet iz tega sveta in vračanje iz onega sveta v ta svet, je tako naraven kot smrt ali kot 

rojevanje in rojstvo. Vendar v našem sodobnem svetu, ki je povsem prestrašen in 

tako nezaveden drugega sveta, ni nič presenetljivega, da je oseba, ki začne vstopati v 

drug svet, kjer vznika 'realnost' kot material tega sveta, popolnoma izgubljena, 

prestrašena in soočena zgolj z nerazumevanjem ostalih« (Ibid., 125).  
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Naslednji izmed teoretikov, ki ni raziskoval dejavnikov patologije, ampak dejavnike 

patologizacije, je bil profesor psihiatrije Thomas S. Szasz. Ena izmed njegovih 

temeljnih ugotovitev je, da psihiatri sami konstruirajo shizofrenike, sama shizofrenija 

pa sluţi kot simbol psihiatrije in ne kot bolezen. »Simbol, ki najbolj specifično 

zaznamuje psihiatre kot člane posebne skupine zdravnikov, je koncept shizofrenije; 

ritual, ki to še bolj očitno poudari, pa je diagnosticiranje bolezni pri ljudeh, ki nočejo 

biti njihovi pacienti« (Szasz 1976, XIII). Pravi tudi, da je shizofrenija kot bolezen 

nastala na podlagi politične odločitve. »Tukaj prav na začetku ţelim poudariti, da 

ugotovitev, ki je nekaterim ljudem pripisala, da imajo bolezen imenovano 

shizofrenija (drugi pa je domnevno nimajo), ni temeljila na medicinskih odkritjih, 

ampak samo na medicinski avtoriteti; z drugimi besedami, da ni bila rezultat 

empiričnega in znanstvenega dela, ampak etičnih in političnih odločitev« (Ibid., 3). 

Tako kot Laing tudi on zagovarja tezo, da so dejavniki, kot so otopelost, nesmiselno 

vedenje, halucinacije in blodnje, prej kazalci nesprejemljivosti vedenja, kot pa 

kazalci bolezni. Zato je spodbujal k raziskavi pogojev, na podlagi katerih se 

nesprejemljivost vedenja enači s simptomom neke bolezni. 

V to raziskavo so bili vključeni tudi dejavniki jezikovne normalizacije, v katerih je 

določeno, katere besede lahko posameznik uporabi, da se ga še obravnava kot 

zdravega in normalnega. V tem kontekstu se zastavlja tudi naslednje vprašanje: če 

shizofrene izjave naredi za nenormalne njihova nerazumljivost, ali bodo še vedno 

ostale simptomi po tem, ko bodo postale razumljive? Szasz pravi, da njihove 

nenormalnosti ne določa njihova nerazumljivost, ampak njihova nesprejemljivost. 

Tako shizofreni kot normalni posamezniki uporabljajo metafore, ki so razumljene v 

dobesednem pomenu (na primer »jaz sem moja domovina«), razlika je zgolj v tem, 

da so nekatere izmed njih legitimne, nekatere pa ne.  

Poleg tega je raziskoval tudi dejavnike normalizacije gest in telesne govorice. Tako 

ga je analiza različnih primerov na področju pragmatike protojezika privedla do 

podobnih zaključkov, namreč, da je merilo patologizacije njihova druţbena 

nesprejemljivost »[…] tako namesto tega, da bi se zavedali naše vpletenosti v 

različne tipe komunikacije v raznolikih komunikacijskih (ali druţbenih) situacijah, 

ustvarjamo – in potem začenjamo tudi verjeti vanje – različne tipe mentalnih bolezni 

[…]« (Szasz 1977, 125). S temi in podrobnimi raziskavami je potrdil svojo tezo, da 

psihiatri ne nadzorujejo bolezni, ampak deviantneţe. Iz istega razloga bi lahko 

psihiatrijo označili kot »[…] 'znanstveno' študijo odklonskega vedenja in njen 
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'medicinski' management« (Szasz 1976, 18). Če bi se ljudje zavedali metaforičnega 

karakterja mentalnih bolezni, bi še vedno lahko opazovali enake vedenjske vzorce, 

tako pri shizofrenikih kot pri psihiatrih, vendar, opozarja Szasz, bi moralo tovrstno 

vedenje postati objekt etike, politike, sociologije in semantike in ne medicine in 

psihiatrije, ki delujeta zgolj kot sredstvo nadzora. Shizofrenija sluţi za legitimacijo 

delovanja psihiatrov v odnosu do njihovih pacientov, veliko bolj kot za opis neke 

bolezni (Ibid., 88 in 90).  

Tudi psihiater David Cooper je opozarjal na druţbene dejavnike patologizacije. V 

svoji knjigi Psihiatrija in anti-psihiatrija se je osredotočil predvsem na raziskave 

vpliva druţine na nastanek shizofrenije. Ugotovil je, da bolezen opredeljujejo 

psihotični konstrukti, za katere bi lahko trdili, da so utelešenje določenih procesov, ki 

jih lahko zasledimo v druţinah bolnikov. Gre za dejavnike odtujitve, ki so prvotno 

vsebovani ţe v vzgoji staršev. Namreč, v kolikor ti ne sprejmejo določenih druţbenih 

normativov v celoti, otroku dajejo kontradiktorna sporočila. Otrok nima prostora, da 

bi se odzval z izbiro enega izmed njih ali da bi konstruiral metakomunikativne 

izjave. Ker se ne more odzvati s sporočilom, ki bi bilo zakodirano na isti način, kot je 

bilo sprejeto, se lahko brani zgolj s psihotičnimi odzivi, kot sta parajezikovna ali 

neverbalna komunikacija. Cooper trdi, da gre tu za druţbeno dvojno zanko ali za 

druţinsko stičišče dveh kontradiktornih druţbenih pritiskov, ki se izvajata nad 

posameznikom: prva kontradikcija je utelešena v nasprotujočih se pričakovanjih 

staršev, druga pa v otroku, ki je razpet med teţnjo po ohranitvi druţine in teţnjo po 

svojem avtonomnem izraţanju (Cooper 1971, 50–53).  

V svojih raziskavah je prispel do zaključkov, da shizofrenija ne obstaja v 

medicinskem – patološkem smislu, kot poenotena zbirka objektivnih znakov in 

simptomov, ampak jo opredeljuje splošna koda oziroma njeno dekodiranje. Ker vsak 

človek v sebi vsebuje zmoţnost dekonstrukcije prevladujočih struktur, je tudi vsak 

človek potencialno shizofren. »Norost je latentna v vsakem izmed nas, kot zmoţnost 

skoraj popolnega razdejanja normalnih struktur bivanja, z namenom restrukturiranja 

manj odtujene (i. e. obvladane s strani ponotranjenih sil 'drugačnosti') oblike bivanja 

v novem osebnem prostoru; dezintegracija-reintegracija, smrt-ponovno rojstvo« 

(Cooper 1980, 154). Norost je način spoznavanja in empiričnega raziskovanja 

notranjega in zunanjega sveta. Razlog za njeno izključenost ni zgolj medicinski ali 

ozko sociološki, ampak predvsem političen. »Po mojem mnenju, šele takrat, ko 

bodoči pacient začne govoriti 'Ne' prejšnji negaciji, ki je reprezentirana s strukturo 
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družinske pokorščine (ki zgolj posreduje izključujoči odtujitveni sistem pokornega 

konformizma burţoazne druţbe na splošno), vstopi v psihiatrični proces in je 

označen za shizofrenega – prav zato, ker poskuša zatrditi svoj avtonomen obstoj v 

razmerju do sistema mišljenjskega imperializma […]« (Ibid., 157). 

Deleuze in Guattari pa se s svojo perspektivo shizoanalize postavita onstran vsakršne 

binarnosti, vsebovane v neskončno ponavljajočem se vprašanju: ali je psihična 

motnja nezdrav človeški odziv na zdravo druţbo ali je zdrav odziv na nezdravo 

druţbo. Tako ne patologizirata posameznika v odnosu do normativnih zahtev druţbe, 

niti ne patologizirata celotne druţbe v prid njegovi avtonomiji, ampak shizofrenirata 

celotno polje bivanja oziroma celotno polje diferenciacije, ki šele sekundarno 

ustvarja patologije in šele sekundarno izključuje psihično od druţbene realnosti. Ker 

je vsaka druţbena produkcija ţeleča produkcija, mora oboje postati objekt 

psihoanalitične raziskave. S tem, ko ne patologizirata ene ali druge strani, ampak 

shizofrenirata celotno polje, izključita tudi moţnost vsakršne sodbe, ki jo tovrstna 

označitev implicira.  

Eden izmed osnovnih problemov shizofrenije kot klinične entitete vidita tudi v tem, 

da se jo povezuje z jazom oziroma z egom, ki sluţi kot idealen model ali vzorčna 

forma, po kateri naj bi se normaliziral subjekt. Tako se raznoliki koncepti, ki 

opredeljujejo shizofrenijo, skladajo v tem, da povezujejo problem shizofrenije z 

egom, kar opisujeta kot nerazločno »[…] zdruţitev zahtev spiritualizma in 

pozitivizma.« (Deleuze, Guattari 1973, 30). Prav tako sta kritična do nekaterih 

aspektov Laingove in Cooperjeve teorije, predvsem na točki njune izključujoče 

ločitve druţbene in mentalne odtujitve. Pravita, da je razlika med njima kvečjemu 

vključujoča. Vsaka deteritorializacija druţbenih tokov se ujema z mentalno 

odtujitvijo prav zato, ker »vključuje reteritorializacije, ki ji dovoljujejo, da vztraja 

zgolj kot stanje določenega toka, toka norosti, ki je tako opredeljen prav zato, ker je 

obremenjen z reprezentacijami vsega kar uide aksiomatikam in aplikacijam 

reteritorializacij v drugih tokovih« (Ibid., 383).  

Osnovni vzrok za nastanek shizofrenije kot duševne motnje vidita v zaustavitvi, 

zadrţanju, blokiranju ali oviranju shizofrenega procesa, ki se zgodi tekom njegove 

pretvorbe v označeno stanje. V kolikor se proces spremeni v končen cilj, shizofrenik 

postane nevrotiziran. Drugi razlog vidita v shizofrenikovem uporu proti tej 

nevrotizaciji, ki se, z namenom, da bi ušel sekundarni potlačitvi, zateče v primarno 

potlačitev. Njegovo telo brez organov se ovije okrog samega sebe in katatonično 
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utiša svoje ţeleče stroje. Tretji razlog pa vidita v samem procesu, ki se začne vrteti v 

prazno znotraj mej lastne simptomatike, namesto, da bi postal kreativen proces, ki se 

je zmoţen nenehno presegati. Tudi (samo)preseganje lahko predstavlja nevarnost za 

nastanek shizofrenije kot duševne motnje, v primeru prehitrega ali nenadzorovanega 

prečkanja lastnih pragov. Ker je intenzivnost prehoda premočna, lahko proces zapade 

v svoj lasten izoliran svet oziroma v lastno »črno luknjo«, iz katere se je zelo teţko 

izkopati. »Črne luknje« pa so tudi idealen pogoj za nastanek osebnih in skupinskih 

mikrofašizmov. Mikrofašizem je reţim, v katerem se »[…] vsak pogrezne v svojo 

črno luknjo in postane nevaren v tej luknji, s popolno zaverovanostjo v svoj lasten 

primer, v svojo vlogo in svojo misijo […]« (Deleuze, Parnet 1996, 167). 

Da bi se izognili procesu nastajanja tovrstnih nevarnosti, predlagata politiko 

psihiatrije, v kateri bi se razveljavile vse reteritorializacije, ki transformirajo norost v 

mentalno bolezen. Hkrati pa bi shizoidni proces deteritorializacije osvobodila tudi 

kvalifikacije norosti, na način, da bi se nanašal tudi na tokove dela, spoznavanja in 

ustvarjanja. Takšna norost ne bi bila več nora, kajti »[…] dobila bi podporo vseh 

drugih tokov, vključujoč znanost in umetnost […]« (Deleuze, Guattari 1973, 383). 

Kljub temu, da se s svojim shizoanalitičnim pristopom delno oddaljita od obeh polov 

patologizacije, pa to ne pomeni, da sta se odpovedala njeni raziskavi. Prav nasprotno, 

še toliko bolj sta se poglobila vanjo, medtem ko sta ustvarila zelo natančno analizo 

nezavednega celotne druţbene produkcije kot primarnega pogaja diferenciacije. To 

je določeno s tremi vrstami sintez, ki jih bomo podrobneje spoznali v naslednjem 

poglavju. 

6.3 TRI SINTEZE NEZAVEDNEGA 

Shizofrenika sestavljajo in prečkajo ţeleči stroji, ki so opredeljeni kot sinteze 

prelomov, (pre)rezov ali prekinitev (coupures) tokov materije.
73

 Vsak stroj je najprej 

povezan s tokom drugih strojev, ki ga prekine, istočasno pa proizvaja tok, katerega 

prekine drug stroj. Iz teh nenehnih povezav in prekinitev tokov, ki jih ţeleči stroji 

ustvarjajo na telesu brez organov, vznika ţelja. Telo brez organov kot neproduktivna 
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shizofrena podlaga, na kateri so porazdeljene sile in dejavniki produkcije, ni izvor 

ţelje, ampak zgolj pogoj njene zmoţnosti ustvarjanja razlik. Je zgolj mreţa oziroma 

matrica produktivnih sintez ţelečih strojev, ki deluje kot diferencialni pogoj procesa 

produkcije, katerega imanentni princip je ţelja.  

Produktivne sinteze se razlikujejo med seboj glede na to, kakšno vrsto prekinitve 

ustvarijo. Prva sinteza ustvarja prekinitve odvzema (coupures – prélèvements) iz 

tokov neosebne materije, kar pomeni, da se stroj poveţe s tokovi drugega stroja na 

način, da nekaj odvzame (prélevé sur) od njih. V tem procesu odvzema nastajajo 

delni objekti
74

 kot shizofrenikovi organi. Telo brez organov je surova materija delnih 

objektov, ki zapolnjuje prostor do dane stopnje intenzivnosti, delni objekti pa so te 

stopnje oziroma intenzivni deli. Med seboj se razlikujejo, ne da bi si nasprotovali ali 

se izključevali in niso reprezentativni, četudi sluţijo kot temelj odnosov in sredstvo, 

ki delujočemu določi prostor in funkcijo. Telo brez organov in delni objekti so tako 

osnovni elementi shizofrenih ţelečih strojev, temeljne kategorije ekonomije ţelje.  

Druga produktivna sinteza ustvarja prekinitve tokov z ločitvami iz verig (coupures – 

détachements). Te verige so prostor nenehnih cepitev, rezov, delitev oziroma ločitev, 

ki se imenujejo schize, katerih matrico smo poimenovali rizom. S shizoanalitičnega 

vidika funkcija verige ni zakodiranje, ampak dekodiranje tokov na telesu brez 

organov. Na nek način še vedno govorimo o neke vrste kodi, kajti veriga je 

sestavljena iz znakov, vendar ti niso označevalni in ne sledijo nobeni predpostavljeni 

strukturi. Shizoanaliza raziskuje te verige in njihove cepitve, tako, da izdeluje 

kartografijo semiotskih znakov. Deleuze in Guattari v njej razlikujeta dve semiotski 

ureditvi, med katerima je ena paranoidna in druga shizofrena. Znaki paranoidnega 

reţima so dvojno artikulirani, kar pomeni, da se en znak vedno nanaša na drugega, 

drugi na tretjega in tako naprej v neskončni strukturi znakov, ki se nanaša na 

velikega označevalca. Zanjo so značilne obseţne zaokroţene formacije, ki bi jih 

lahko poimenovali tudi despotski ali imperialni reţimi (Deleuze 2003a, 13). 

Paranoidna diferencialna pogojenost predpostavlja razliko izključujočih se 

disjunkcij, s katero teritorializira verigo in ustvarja označevalno enotnost. Vsaka 

razlika izključujočih disjunkcij pa implicira nujnost. 

Shizofrena semiotska ureditev je sestavljena iz znakov, ki so popolnoma neodvisni 

eden od drugega, kljub temu, da so medsebojno povezani, kajti njena diferencialna 
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pogojenost predpostavlja razliko vključujoče disjunkcije. Elementi verige niso 

odkrušeni drobci ali razpuščeni fragmenti neke celote, kajti ne navezujejo se na 

noben kontekst. »[…] vstopajo v relacije prav s tem, da nimajo nikakršne relacije 

[…]« (Ibid., 18). Njihove relacije so nelokalizirajoče, kot relacije singularnosti in 

vsakič ko stopijo v relacijo, se s tem ţe spremenijo.  

Shizofrenik ima tako svojo zapisovalno kodo, ki ne sovpada s splošno kodifikacijo, 

kajti njegova koda se nenehno spreminja. V njej ni nič nujnega, kljub temu pa ni nič 

spontano, kajti še vedno deluje znotraj svoje shizofrene diferencialne pogojenosti. 

Shizofrena disjunkcija (ali/ali) se popolnoma razlikuje od paranoične, kot je na 

primer moralna (ali/ali). V slednjem primeru gre namreč za izbiro med 

nespremenljivimi termini, v prvem pa za sistem permutacij med nenehno 

spremenljivimi razlikami, ki vedno znašajo isto, medtem, ko se spreminjajo. 

Shizofrenik tako nenehno nenamerno dekodira kode, ki jih zakodira paranoični 

despotski označevalec.  

Tretja produktivna sinteza nezavednega ustvarja prekinitve z ostanki (coupures – 

reste) in vsebuje vse, kar preostane od prvih dveh sintez. To, kar preostane iz vsake 

prekinitve, je subjekt brez stabilne, specifične ali osebne identitete. Subjekt postaja 

oziroma se subjektivizira preko doţivljanj različnih stanj intenzivnosti, skozi katera 

prehaja. Intenzivne kvalitete ali intenzivni občutki prehodov so čista shizofrena 

izkušnja. Tekom prehajanja skozi ta intenzivna stanja, subjekt nenehno umira in se 

znova rojeva. Intenzivnosti nastanejo iz gibanja privlačnosti in odbojnosti na telesu 

brez organov, kajti le-to nenehno odbija ali privlači delne objekte oziroma organe 

ţelečih strojev. Privlači jih v kolikor so ti deli intenzivni in v kolikor se sestavljajo v 

matrice singularnosti. Odbije pa jih v primeru, ko se sestavijo v organizem, katerega 

organizacija implicira v sebi totalizacijo in izključevanje med ekstenzivnimi deli. 

Telo brez organov kot čista intenzivna materija privlači neorgansko shizofreno 

urejenost organov in odbija njihovo paranoidno organizacijo oziroma organizem.  

Medtem, ko subjekt prehaja skozi ta intenzivna stanja, ki so ustvarjena s 

privlačnostjo in odbojnostjo na telesu brez organov, se, kot sekundarni izraz 

občutenja prehodov, pojavijo čuti in mišljenje. »Pogosto se govori o halucinacijah ali 

delirijih; vendar pojav halucinacij (jaz vidim, jaz slišim) in pojav delirija (jaz mislim) 

predpostavlja jaz občutim [je sense] na globlji ravni, ki podeli halucinacijam njihov 

objekt in deliriju njegovo vsebino« (Deleuze, Guattari 1973, 25). Shizofreno 
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občutenje intenzivnosti postajanja in prehajanja tako deluje kot primarni diferencialni 

pogoj sekundarni diferenciaciji čutnih halucinacij in deliriju mišljenja. 

Proces treh sintez v nezavednem se nanaša na celotno ţelečo oziroma druţbeno 

produkcijo. Zato tudi delirij ni izraz notranjega sveta, izključenega iz zunanjosti ali 

odtujenega od realnosti. Prej izraţa način, kako ţelja investira celotno druţbeno 

polje, način, ki je predvsem političen, ekonomski in zgodovinski. »Prav nasprotno, je 

preobilica zgodovine, je prostranstvo, izhajajoče iz univerzalne zgodovine. To, kar 

delirij zvari skupaj, so rase, civilizacije, kulture, kontinenti, kraljestva, oblasti, vojne, 

razredi in revolucije« (Deleuze 2003a, 25).  

Peko osnovnega opisa treh sintez smo spoznali temeljno diferencialno pogojenost 

ţeleče podukcije in njenega druţbenega načina. Nič pa še nismo povedali o njihovi 

pogonski energiji, ki je zmoţna nenehnih konverzij glede na posamezno sintezo. 

Tekom prve, povezovalne sinteze, se mobilizira libido kot energija odvzema. Ta se 

transformira v energijo Numena v drugi disjunktivni sintezi oziroma v energijo 

ločitve. Tretja, konjuktivna sinteza, pa je določena z energijo Voluptas, kot energijo 

preostanka. Te konverzije potekajo sočasno in ne zaporedno, pri tem pa je 

najpomembneje to, da njihova transformacija ne implicira njihove deseksualizacije. 

Vse tri produktivne energije so namreč libidinalne oziroma zdruţevalne energije, pri 

čemer je produktivni libido primaren v odnosu na libido reprodukcije. Reproduktivni 

libido je namreč zgolj eden izmed modusov produktivnega, tako kot sta 

antropomorfna reprezentacija seksualnosti in s(pol)nost para modusa nečloveške 

seksualnosti. Ker je s(pol)ni libido zgolj eden izmed povezovalnih načinov, z njim ne 

moremo razlagati vseh sestav.  

Z vidika shizoanalize se libido neposredno investira v druţbeno polje, kar pomeni, da 

se mu ni treba deseksualizirati ali sublimirati, da bi ustvaril druţbene povezave. S 

tem pogledom se v temelju razlikuje od prevladujočih psihoanalitičnih teorij, ki 

predpostavljajo deseksualizacijo oziroma sublimacijo libida kot pogoj za zmoţnost 

ustvarjanja druţbenih vezi. »Trdiva, da je druţbeno polje takoj investirano z ţeljo, da 

je zgodovinsko determiniran produkt ţelje, in da libido nima nobene potrebe po 

kakršnem koli posredovanju ali sublimaciji, kakršni koli psihični operaciji ali 

transformaciji, da bi prevzel in investiral produktivne sile in relacije produkcije« 

(Deleuze, Guattari 1973, 36). Vsaka teţnja po povezavi v neko sestavo, pa naj bo to 

na mikro ali makro nivoju, javni ali zasebni sferi, je teţnja libida. Kajti ţelja ne more 

obstajati, ne da bi se sestavljala oziroma ne da bi bila vsebovana v sestavah. »Toliko 
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bolj bo ostala seksualnost, čista in enostavna seksualnost, daleč stan od vsakršne 

idealizirajoče sublimacije, tem bolj se bo povezovala z ostalimi tokovi« (Deleuze, 

Parnet 1996, 121). Ţelja je tako vsebovana v vsem, kar se sestavlja, zdruţuje in 

povezuje, povsem neodvisno od izključujočih dvojnosti, ki se izraţajo v razlikah med 

objektivnim in subjektivnim, med realnim in imaginarnim, med zunanjim in 

notranjim ter med projekcijami in introjekcijami. Libidinalna ekonomija zato ni nič 

manj objektivna kot politična ekonomija, politična pa nič manj subjektivna kot 

libidinalna.  

6.4 DVE DIFERENCIALNI POGOJENOSTI NEZAVEDNEGA 

Tri sinteze nezavednega ustvarjajo dve temeljni diferencialni pogojenosti ţeleče 

produkcije in njenih druţbenih načinov, ki smo ju poimenovali shizofrena in 

paranoidna. Shizofrena je primarna v odnosu na paranoidno, kar pomeni, da slednja 

obstaja zgolj kot eden izmed njenih modusov. Ker primarna implicira vključujočo 

razliko, se tudi obe pogojenosti med seboj ne izključujeta. To pomeni, da ena ni 

predhodna drugi oziroma, da sta obe sočasni, hkrati pa razlika med njima tudi ni 

(o)pozicijska. Gre torej za enake ţeleče stroje, v katerih in med katerimi se sestave 

urejajo na dva različna načina, glede na dva temeljna pogoja diferenciacije. Razlika 

med njima nastaja iz sintez na telesu brez organov, katerega so zmoţni ţeleči stroji 

nenehno spreminjati.  

V paranoidni diferencialni pogojenosti so zaobjeti vsi načini spreminjanja in 

zmoţnosti ustvarjanja razlik. Je prikrita simbolna dimenzija vsake strukture, kajti ni 

dana sama po sebi, ampak mora biti vedno izpeljana iz tega, kar strukturira. »Je plan 

transcendence, neke vrste dizajn, v duhu človeka ali v duhu boga, celo takrat, ko se 

ujema z maksimumom imanence, tako, da se vtke v globine Narave ali Nezavednega. 

Eden takšnih planov je plan Zakona, ki organizira in razvija oblike, stile, teme in 

motive ter določa in razvija subjekte, osebe, karakterje in občutke […]« (Ibid., 110). 

Njena diferenciacija je toralizirajoča in nadkodirajoča, kajti nadkodira vsako sestavo 

z označevalcem, subjektom in njuno strukturno pogojenostjo. V primeru shizofrene 

diferenciacije pa govorimo o planu imanence ali konsistence, ki vsebuje zgolj 

intenzivnosti kot posamezne dogodke, delujoče neodvisno od struktur in vsega, kar 
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jih določuje. Njen pogoj spremenljivosti se nenehno spreminja, kajti ţeleči stroji so 

zmoţni nenehnega in neodvisnega (samo)preseganja. 

Ti dve diferenciaciji se izraţata tudi v načinih subjektivizacije. Paranoik ni zmoţen 

preseči lastne diferencialne pogojenosti, shizofenik pa nenehno presega samega sebe 

in se desubjektivizira. Paranoik nenehno (re)kodira in (re)teritorializira kar 

shizofrenik dekodira in deteritorializira: »[…] 'pusti me pri miru' shizofrenika in 'ne 

bom vas pustil pri miru' paranoika; kombinacija znakov paranoje in strojne sestave 

shizofrenije; orjaška paranoična zdruţenja in drobcene shizofrene mnogoterosti; 

velikanski plani reaktivne integracije v paranoji in aktivne linije preleta v 

shizofreniji« (Deleuze 2003a, 27).  

Paranoik je inţenir ali manager mas in nenehno formira obseţne sestave moči. Je 

tudi razumen, ker se sklicuje na razsvetljene ideje, kolektivne interese in racionalne 

cilje. Red njegovega razuma je namreč utrjen v neracionalnosti njegove diferencialne 

pogojenosti: »[…] kot je rekel Foucault, celotna formacija oblasti potrebuje vednost, 

ki bi brez nje, v kolikor ne bi bila od nje odvisna, izgubila vso svojo učinkovitost. Ta 

uporabna vednost se pojavlja na dva načina: bodisi v neuradni obliki, kjer se namesti 

v 'pore', da zamaši to ali ono odprtino v obstoječi ureditvi; bodisi v uradni obliki, ko 

sama konstituira simbolni red, ki uveljavljeni oblasti sluţi kot splošna aksiomatika« 

(Deleuze, Parnet 1996, 87). Ne obstaja paranoična struktura moči, ki ne bi imela 

svoje ureditve mišljenja, ki ji sluţi kot aksiomatski sistem in kateremu v zameno daje 

moč, da lahko funkcionira. Deleuze in Guattari tako trdita, da je prav zato koncept 

ideologije povsem neprimeren, kajti v nobenem primeru ne upošteva odnosa med 

aksiomatiko vednosti in relacijami moči, ki šele omogoča konstrukcijo idej in 

pogojuje moč njihovega vpliva.  

Shizoanaliza tako raziskuje ti dve diferencialni pogojenosti, vendar ne kot nekaj, kar 

bi se medsebojno izključevalo ali kar bi si bilo celo kontradiktorno, ampak je 

usmerjena na njuno medsebojno vsebovanost. V skladu s tem preučuje načine 

urejanja in spreminjanja sestav ter načine kako posamezniki in skupine nenehno 

prehajamo med njimi. Zanima jo, iz česa izhajajo naše zmoţnosti ustvarjanja razlik, 

kako se konstituiramo kot subjekti in na podlagi česa se diferenciramo. Njena naloga 

je torej raziskati nezavedno, kjer obstajajo samo tokovi – schize in realno – ţelja, ter 

na podlagi tega ugotoviti, kako se ţelja investira v druţbeno polje. 
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6.5 INVESTICIJE ŽELJE IN INTERESA  

Na začetku tega poglavja smo spoznali osnovno tezo shizoanalize, ki pravi, da je 

vsaka druţbena produkcija ţeleča produkcija pod določenimi pogoji. Ti pogoji so 

vsebovani na telesu brez organov, kjer nastaja osnovna razlika med obema 

diferencialnima pogojenostma. Matrica shizofrene ţeleče produkcije je telo brez 

organov, ki so jo zmoţni ţeleči stroji nenehno spreminjati, matrica paranoične 

produkcije pa predstavlja nespremenljivo formo spremenljivosti različnih druţbenih 

strojev. Slednja predstavlja polno telo sociusa,
75

 ki je lahko telo zemlje, despota ali 

kapitala, odvisno od tega ali govorimo o diferenciacijah na podlagi teritorija, oblasti 

ali lastnine. Telo brez organov se ne projicira na polno telo druţbenih strojev v 

smislu neke temeljne totalnosti, ki bi določala vse njihove zmoţnosti ustvarjanja 

razlik, kajti rekli smo, da se to nenehno spreminja. Zato ga ne moremo misliti kot 

izvor, ampak kot skrajnost druţbenih načinov ţelečih strojev, kot njihovo limito, 

tangento deteritorializacije, skrajno mejo oziroma prag njihove spremenljivosti. Tako 

za polno telo lahko rečemo, da je pogojeno, ne pa povzročeno s strani telesa brez 

organov.  

Ne obstaja deteritoralizacija ţelečih strojev, ki je ne bi spremljala njena 

reteritorializacija, vsebovana v polnem telesu druţbenih strojev. Poleg tega, da se v 

njem rekonstiturajo dejavniki in sile produkcije, je njegova osnovna funkcija tudi 

rekodiranje in reprezentiranje tokov ţelje. V teh reprezentacijah nastaja na njegovi 

zapisovalni površini delirij druţbe: »Druţba si ustvarja svoj lastni delirij, s tem ko 

zapisuje proces produkcije; vendar to ni zavesten delirij, ali še raje, je resnična zavest 

napačnega gibanja, resnična zaznava domnevno objektivnega gibanja, resnična 

zaznava gibanja, ki se ustvari na zapisovalni površini« (Deleuze, Guattari 1973, 16). 

Ti deliriji se manifestirajo kot kolektivne nevroze (ojdipalizirane nevroze druţinskih 

entitet), perverzije (kot teritorialne entitete) in psihoze (paranoidne psihoze 

despotskih entitet). Nevroze ustvarjajo globalne in osebne povezave, perverzije 

izključujoče disjunkcije, psihoze pa konjunkcije, ki so na mestu (Ibid., 380).
76

 Tako 
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 Socius je koncept, ki ga uporabljata Deleuze in Guattari v njunem delu Anti-Ojdip za razlago 

določene diferencialne pogojenosti druţbe. Sociusa tako ne smemo zamenjevati z druţbo, kajti druţba 

je druţbeni način ţeleče produkcije, socius pa je modus druţbene diferenciacije. Socius ni edini moţni 

modus druţbene diferenciacije, kljub temu, da je prevladujoč. 
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 V originalu: sur place. Deleuze in Guattari s tem izrazom mislita, da so psihoze tam, kjer jim je 

mesto, torej tam, kjer so kot klinične entitete oziroma kot mentalne motnje. 
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vsak proces deteritorializacije nujno spremlja proces reteritorializacije, ki vodi v 

nevroze, perverzije in psihoze, razen, če druţbeni stroji niso zmoţni ustvariti novih 

sintez na svojem polnem telesu, ali, kot pravita Deleuze in Guattari, »nove zemlje« 

(Ibid., 380).
77

 Kar pomeni, da so druţbeni stroji zmoţni ustvariti delne in neosebne 

povezave, vključujoče disjunkcije in konjunkcije, ki so nomadske in večglasne. Ta 

zmoţnost ustvarjanja novih sintez druţbenih strojev pa je vsebovana primarnih 

pogojih diferenciacije telesa brez organov in ne v polnem telesu. Kajti slednje se 

mora biti zmoţno samo preseči oziroma mora biti zmoţno delovati neodvisno od 

lastne diferencialne pogojenosti, kar pa je moţno zgolj na telesu brez organov ţelečih 

strojev, ki so ga zmoţni nenehno spreminjati.  

Če hočemo razumeti, kako se poraja zmoţnost za ustvarjanje novih druţbenih 

povezav in njihovih urejenosti, ki bi presegle lastno diferencialno pogojenost, 

moramo razumeti razliko med ţeljo in interesi, oziroma razliko med nezavednimi 

investicijami ţelje in predzavestnimi
78

 investicijami interesa. »Nezavedne investicije 

se utemeljujejo v pozicijah želje in uporabah sintez in so popolnoma drugačne od 

interesov individualnih ali kolektivnih subjektov, ki ţelijo« (Ibid., 124). Nezavedne 

investicije soobstajajo s predzavestnimi, vendar ni nujno, da tudi sovpadajo, medtem 

ko interesi predpostavljajo libidinalne investicije, vendar niso identični z njimi.  

Tako libidinalne investicije sicer pogojujejo katere cilje bomo izbrali in kje bo naša 

pozornost, vendar jih ne določajo. Prav zato je moţno, da ljudje delujejo popolnoma 

v nasprotju z lastno ţeljo in jo v prid svojim interesom celo zatirajo in tlačijo. »Kot 

pravi Klossowski v svojem temeljnem komentarju o Nietzscheju, forma moči je 

identična z nasiljem, ki ga izvaja s svojo lastno absurdnostjo, vendar lahko to nasilje 

izvaja zgolj tako, da si pripisuje cilje in pomene, v katerih sodelujejo najbolj 

zasuţnjeni elementi […]« (Ibid., 413–414). Zato je namen shizoanalize analizirati 

naravo libidinalnih investicij v druţbeno polje, v ekonomske in politične sfere in s 

tem pokazati kako lahko »[…] ţelja povzroči, da ţeli svoje lastno zatiranje v 

subjektu, ki ţeli […]« (Ibid., 125). Nek zavestni interes lahko v sebi skriva povsem 

drugačno nezavedno ţeljo in tako se lahko pod dobrimi namerami skrivajo 

totalizirajoče, fašistične, dominirajoče ali parazitske teţnje. To je zelo pogost pojav v 
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 V originalu: la terre inconnue. 
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 Predzavestne so tiste psihične vsebine, ki imajo v vsakem trenutku zmoţnost postati zavedne. Po 

Freudu je Jaz v svojem bistvu predzevesten oziroma virtualno zavesten, njegovi deli pa so nezavedni 

(Freud 2004, 110). Jaz skrbi za to, da »procese v onem dviga na višji dinamični nivo (prosto gibljivo 

energijo pretvori v vezano na način, ki ustreza predzavestnemu stanju)« (Freud 2000, 81). 
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skupinah ali gibanjih, ki poskušajo radikalno transformirati prevladujoče strukture 

moči in njihove vrednostne normative, vendar to počnejo izključno na 

predzavestnem nivoju interesov in ciljev, na nezavednem nivoju pa ohranjajo še 

vedno enake fašistične tendence kot tisti, katerim se upirajo. Ta pojav lahko 

zasledimo tako na nivoju teoretske kritike, kot v sferah radikalnih političnih gibanj 

ali umetniških subverzij. Enako velja tudi v obratni smeri: ljudje so si lahko 

popolnoma različni po nezavednih ţeljah, hkrati pa zagovarjajo enake interese 

oziroma stojijo na isti strani. Te nezavedne teţnje tako ne pridejo do izraza takrat, ko 

so kot interesi projicirane v prihodnost ali zunanjost, kajti vse ljudi vodijo dobri 

nameni ali koristni interesi, ampak šele po tem, ko se ti nameni tudi udejanjijo. Tako 

lahko šele posledično opazimo, da je v nekaterih primerih celotna dekonstrukcija 

neke strukture sluţila zgolj temu, da jo je lahko na podlagi iste diferencialne 

pogojenosti ponovno rekonstruirala druga skupina ljudi, ki ima drugačne interese. 

Zato sama sprememba strukture s strani ljudi z drugačnimi oziroma nasprotnimi 

interesi radikalno ne spremeni nič, če se še vedno ohranja enaka diferencialna 

pogojenost, ki je ljudem z eno vrsto interesov omogočila dominiranje in parazitiranje 

ljudi, ki imajo drugačne interese. Prav zato Deleuze in Guattari v svojem obseţnem 

spisu nenehno opozarjata, da »[…] to, kar je reakcionarno in revolucionarno v 

predzavestnih investicijah interesa, ne sovpada nujno s tem, kar je takšno v 

nezavednih libidinalnih investicijah« (Ibid., 415).  

Radikalna sprememba druţbenih povezav se lahko zgodi zgolj na nivoju ţeleče 

produkcije telesa brez organov, ki je zmoţno (samo)preseganja. Ta zmoţnost 

preseganja lastne pogojenosti je lastnost ţivljenja in imanentna značilnost vsega, kar 

biva. Neskončno, nujno, kroţno ponavljanje nespremenljive forme spremenljivosti je 

torej diferencialni pogoj, ki ni imanenten bivajočemu, ampak se ustvari šele 

sekundarno. Zanj je značilno, da poskuša vse, kar je ţivo in kar se spreminja, 

ukleščiti v svoj model (kultivirati, (vz)gojiti) ali uničiti. Zato je ta način spreminjanja 

paranoiden, kajti močno se boji vsega nepredvidljivega oziroma vsega, kar uhaja 

njegovemu nadzoru. Ker mora po nujni notranji tendenci podrediti lastni formi 

spremenljivosti vse, kar ţivi, je nujno nasilen. V nadaljevanju bomo spoznali, kako 

deluje omenjeni način zmoţnosti ustvarjanja razlik v odnosu do večne 

spremenljivosti ţivljenja. 
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6.6 PARANOIDNI MODEL SMRTI  

V poglavju o produktivnih sintezah smo spoznali, kako na podlagi tretje vrte sintez 

nastaja subjekt. Poraja se med doţivljanjem procesa, ko telo brez organov kot 

neproduktivna matrica ţelečih strojev odbija njegove produktivne delne objekte, v 

kolikor se medsebojno urejajo na paranoiden način. Privlačnost in odbojnost ustavi 

razliko v intenzivnostih, skozi katere nenehno prehaja subjekt. V tem večnem 

prehajanju vedno znova presega samega sebe, kar pomeni, da nenehno umira in se 

znova rojeva. »Vsaka intenzivnost nadzoruje znotraj svojega ţivljenja izkušnjo smrti 

in jo obdaja. In nedvomno prav zato, ker je vsaka intenzivnost na koncu izčrpana in 

ker vsako postajanje postaja postajanje-smrt! Smrt se tako dejansko pripeti« (Ibid., 

395). Vse, kar večno mineva in se ponovno poraja, je ţivo. Ţivljenje je imanenca 

vsega, kar biva, in ta imanenca ni notranja, kajti ni vsebovana v ničemer, ampak je 

vse vsebovano v njej in preko nje. »Izkušnja smrti je najbolj običajen pojav v 

nezavednem, prav zato, ker se pojavlja v ţivljenju in za ţivljenje v vsakem prehodu 

ali postajanju, v vsaki intenzivnosti kot prehodu ali postajanju […]« (Ibid., 394). Ker 

je minevanje določujoča lastnost ţivljenja, ga ne smemo zamenjevati s smrtjo. Ta 

namreč nastopi šele takrat, ko nekaj ni več zmoţno minevati ali postajati znova. Smrt 

je nespremenljivi model spremenljivosti, ki se ni zmoţen končati, ampak se kroţno 

ponavlja v neskončnost.
79

  

Smrt je torej zgolj eden izmed modusov ţivljenja in nikakor ne nekaj, kar bi bilo 

imanentno bivanju. S tega vidika je zelo nesmiselno govoriti o gonu smrti, saj model 

ni gonilna sila, kajti ničesar ne poganja in ničesar ne proizvaja, ampak zgolj pogojuje 

način delovanja. Model je forma spremenljivosti, programska shema, mehanizem ali 

nemobilen motor, ki omogoča določen način oziroma tehniko samega ustvarjalnega 

procesa. 

Da bi razumeli definicijo smrti, se moramo povrniti še malce nazaj. Rekli smo, da 

nezavedno sestavljata dve diferencialni pogojenosti, shizofrena in paranoidna. Vsak 

pogoj diferenciacije določa način spreminjanja oziroma skrajno mejo ali prag 
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 V Razliki in ponavljanju Deleuze opredeli smrt kot prazno formo časa. »Ne ustreza stanju materije; 

nasprotno ustreza čisti formi, ki se je odrekla sleherni materiji – prazni formi časa« (Deleuze 2011d, 

192). Smrti tako ne razume kot omejitve ţivljenja, kajti njena značilnost ni negacija kot nasprotje ali 

omejitev, ampak kot prazna forma ponavljanja, ki vse bivajoče oropa njegove zmoţnosti začenjanja in 

končevanja (Ibid., 192–193). 
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spremenljivosti neke sestave (ne glede na to, ali je ta sestava duševna, telesna, 

druţbena ali naravna). Obe diferencialni pogojenosti torej predstavljata model 

oziroma, še natančneje, matrico spreminjanja vsega, kar biva, kajti vse, kar biva, ima 

svojo matrico ali urejenost spreminjanja. Temeljna razlika med njima je v njuni 

spremenljivosti, kajti delujeta kot spremenljiva in nespremenljiva forma 

spremenljivosti. Prva se je zmoţna samopreseči, druga pa tega ne zmore. Razlikujeta 

se tudi v načinu razlikovanja, pri čemer ena razlikuje na način vključujoče in druga 

na način izključujoče disjunkcije. Ker je shizofrena diferenciacija primarna, je tudi 

razlika med njima vključujoča, kar pomeni, da sta obe nenehno sočasni, vendar ne 

zunanji (sosledni) ena drugi. Paranoidna forma spremenljivosti je modus shizofrene 

oziroma eden izmed njenih moţnih načinov. Matrico shizofrene diferencialne 

pogojenosti smo poimenovali telo brez organov, kajti rekli smo, da ţeleči stroji 

nenehno spreminjajo svojo matrico spremenljivosti, matico paranoidne 

spremenljivosti pa polno telo druţbenih strojev. Z vidika oblasti smo ju poimenovali 

tudi anarhističnost in drţavnost, z vidika strukture pa rizom in simbolno. Razlikovali 

smo ju tudi glede na temeljne značilnosti, ki so v prvem primeru večnost, končnost, 

kontingenčnost in odprtost, v drugem primeru pa neskončnost, kroţnost, nujnost in 

zaprtost. 

Te temeljne značilnosti pogojujejo način urejanja sestav. Matrica spremenljivosti 

namreč ne določa same ureditve, ampak način njenega urejanja. Ureditve nastajajo 

šele sekundarno na podlagi diferencialne pogojenosti, ki določa kako se bodo 

spreminjale, pa tudi kako se bodo ohranjale. Ta določa tudi, kako bodo prehajale ena 

v drugo, kako se bodo nanašale ena na drugo in kako bodo medsebojno 

komunicirale. Kljub temu, da matrica spremenljivosti ţivljenja imanentno preţema 

vse, kar biva, in pogojuje vse moduse diferenciacije, pa to še ne pomeni, da je zato 

tudi totalizirajoča. Slednja je temeljna značilnost modela smrti, kajti vse zmoţnosti 

ustvarjanja razlik totalizira do te mere, da se nič ne more diferencirati neodvisno od 

njega. Tako se vsaka razlika vedno ustvari glede na njegovo diferencialno pogojenost 

in odvisno od nje, četudi se konstituira kot negacija, kritika ali zunanjost. Razlikuje 

se po principu dialektike izključevanja (notranjost/zunanjost, subjekt/objekt, 

označevalec/označeni), izključujoče se razlike pa predpostavljajo neko skupno 

identiteto, glede na katero se bodo sploh lahko razlikovale. Pri tem je bistveno, da je 

to, kar jim je skupno, edini in izključno edini dejavnik razlike. To, kar je skupno, pa 

je ravno model smrti.  
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Ţivljenje je vedno sočasno z modelom smrti, vendar je povsem neodvisno od njega. 

Kajti zmoţno je ustvariti razliko, ki nima ničesar skupnega s tem, kar ima skupno 

vse, kar se izključujoče razlikuje. To ne pomeni, da nima ničesar skupnega s tem, od 

česar se razlikuje, kajti, če ne drugega, ima skupno imanenco, ki je ţivljenje, vendar 

to, kar je skupno, ni edini dejavnik razlike. Ţivljenje tako obstaja povsem neodvisno 

od modela smrti, ne glede na to, da slednji totalizira, kajti to, po čemer se razlikuje 

od njega, nima nič skupnega s tem, kar ima skupnega vse, kar se od njega razlikuje. 

Poleg totalizacije model smrti predpostavlja tudi prisilo ponavljanja, saj, v kolikor 

deluje kot edini dejavnik razlike, se ne more konstituirati neodvisno od lastne 

diferencialne pogojenosti, kar pomeni, da ni zmoţen preseči samega sebe. Obstaja 

povsem ločeno in odtujeno
80

 od vseh dejavnikov, ki so ga povzročili, in tudi 

neodvisno od vseh večno spreminjajočih se teţenj, ki ga uporabljajo za svoje orodje, 

da z njim nekaj doseţejo, odkrijejo ali uredijo. Prav zato, ker se ni zmoţen prilagoditi 

ţivljenju oziroma vsemu, kar se spreminja neodvisno od njega, je implicitno nasilen. 

Prisila ponavljanja modela smrti kot nespremenljive forme spremenljivosti in 

edinega dejavnika razlike tako ne implicira zgolj odtujenosti, ampak tudi in 

predvsem nasilje. 

Rekli smo, da modela smrti ne smemo zamenjevati z gonom smrti, kajti model 

ničesar ne poganja in ničesar ne ustvarja. Da bi laţje razumeli razliko med modelom 

in gonom smrti, se lahko za trenutek ustavimo pri Freudu, katerega teorija o gonu 

smrti temelji na diferencialni pogojenosti modela smrti. Freud predpostavlja 

dualistično naravo gonov, od katerih je eden izmed njih gon ţivljenja, imenovan 

Eros, drugi pa gon smrti oziroma Tanatos. Ker je funkcija prvega povezovati, naloga 

drugega pa razdruţevati in uničevati, sta njuni zastopstvi v psihičnih procesih 

ljubezen in sovraštvo. Gona sta si medsebojno nasprotujoča in izključujoča, kljub 

temu pa se eden neskončno nanaša na drugega in se s tem tudi definira. Tako sta 

nenehno v konfliktu, hkrati pa se tudi medsebojno omogočata, kajti enega ne bi bilo 
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 Deluze v Logiki smisla izločevalne značilnosti modela smrti opiše kot funkcije razpoke: »Razpoka 

ni vezana na tak ali drugačen nagon, na neko notranje organsko določilo, pa tudi na zunanji dogodek, 

ki bi utrdil nek objekt nje. Ona presega načine ţivljenja in gre po tej nepretrgani, neopazni in tihi poti 

[…] Razpoka prenaša zgolj razpoko. Tega, kar prenaša, ni mogoče opredeliti kot to ali ono, ampak je 

nejasno in neoprijemljivo. Ker prenaša zgolj samo sebe, tega, kar prenese, ne reproducira; razpoka ne 

reproducira ničesar, ampak se zadovolji s tem, da napreduje tiho, da sledi linijam najmanjšega odpora, 

da ovinkari in je pripravljena spremeniti smer, spremeniti svojo mreţo – večna dednost Drugega« 

(Deleuze 1998, 305). Vendar modela smrti ne označi kot model, ampak namesto tega govori o 

Nagonu smrti, »[…] ki ni eden od nagonov, ampak poosebljena razpoka, okoli katere mrgolijo vsi 

nagoni« (Ibid., 306).  
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brez drugega. Njuno gibanje je tako ujeto v neskončno kroţno izmenjevanje obeh 

nasprotujočih si polov. Ta boj Freud označi za pogoj in določujočo lastnost samega 

ţivljenja.
81

  

Ne glede na njune izključujoče in nasprotujoče si karakteristike, oba preţema skupna 

narava, ki je sama narava ţivljenja. To opredeljuje prisila ponavljanja, kar pomeni 

nujnost ponavljanja prejšnjih stanj in vračanje tega, kar je ţe minilo na identičen 

način. O prisili ponavljanja je napisanega zelo veliko, tako da se sedaj ne bomo 

poglabljali v to teorijo. Za pričujočo doktorsko disertacijo se mi zdi pomembno 

omeniti zgolj to, da je pogojena z eno izmed osnovnih funkcij delovanja psihičnega 

aparata, imenovano vezava draţljajev, ki deluje kot nasprotna investicija nekemu 

draţljaju, ki ga ni mogoče obvladati oziroma sprostiti. Psihični sistem je zmoţen to 

dotekajočo energijo vezati in jo spremeniti v mirujočo energijo, sledeč načelu 

ugodja, ki teţi k sprostitvi. V primeru prisile ponavljanja pa posameznik ni zmoţen 

vezati te energije drugače, kot na način, da ponovi nek vzorec vezave iz preteklosti. 

Ta vzorec je lahko zelo travmatičen (sproţa neugodje), pa ga bo posameznik kljub 

temu nenehno ponavljal (onstran načela ugodja), prav zato, ker mu ponovna vezava 

spet omogoča neke vrste ugodje (vrnitev k načelu ugodja) (Freud 1987, 256–260 in 

266–267).
 
Tako lahko kroţno dialektiko vračanja zasledimo ţe v samem načelu 

ugodja, kateremu naj bi bilo podrejeno vse ţiveče. 

Freud je zato prepričan, da je narava ţivega po svojem bistvu konzervativna (Ibid., 

273–274 in 338). Določa jo njen notranji gon, ki sledi splošnemu načelu ugodja, po 

katerem se morajo vse napetosti sprostiti in povrniti v stanje mirovanja. »Nagon naj 

bi bil vsemu organskemu življenju lastna težnja k ponovni vzpostavitvi nekega 

prejšnjega stanja, ki ga je to bitje moralo opustiti zaradi vplivov zunanjih motečih 

sil« (Ibid., 273). Nujnost nenehnega vračanja v stanje brez intenzivnosti je nujnost 

smrti oziroma umiranja, medtem ko je ustvarjanje napetosti in intenzivnosti funkcija 

ţivljenja. Freud namreč predpostavlja, da je smrt imanentna vsemu bivajočemu. »Cilj 

vsega življenja je smrt in če poseţemo nazaj: Neživo je obstajalo pred živim« (Ibid., 

275). Medtem ko je smrt notranja vsemu bivajočemu, predstavlja ţivljenje dejavnik, 

ki prihaja od zunaj in ovira bivajoče, da bi po najkrajši poti doseglo svoj cilj. 

Ţivljenje je tako zgolj ovinek k cilju bivanja, ki je smrt, in predstavlja kroţno pot, po 

kateri se ţivo vrne nazaj k neţivemu.  
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 Glej Nelagodje v kulturi (Freud 2001, 71) in Metapsihološki spisi (Freud 1987, 339). 
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Gon ţivljenja in gon smrti se tako razlikujeta glede na skupno identiteto teţnje po 

konzervaciji oziroma skupne teţnje po vzpostavitvi nečesa prejšnjega. Ta teţnja 

oziroma prisila ponavljanja postane edini dejavnik diferenciacije oziroma totalno 

merilo vseh razlik. Goni se tako primerno razlikujejo glede na to, ali omogočajo ali 

onemogočajo sprostitev in vrnitev v stanje mirovanja. Spreminjati se pomeni 

sprevračati se v krogu smrti.  

Gon smrti je edini dejavnik razlik ţivljenja, njegova prisila ponavljanja pa 

totalizirajoč pogoj vsake diferenciacije. Nobena razlika se ni moţna skonstruirati 

neodvisno od te diferenciacije: samoohranitveni goni zagotavljajo organizmu zgolj 

lastno smrtno pot organizma, s tem, ko odvračajo vse načine vračanja k neţivemu, 

razen tistih, ki so mu imanentne (Ibid., 276). Tudi smoter seksualnih gonov je 

konzervativen, ker ponovno obujajo prejšnja stanja ţive substance in tudi iz razloga, 

ker samo ţivljenje ohranjajo za daljši čas (Ibid., 277). 

Tako je tudi vsa ustvarjalna zmoţnost človeštva, ki jo Freud poimenuje kultura, 

nastala šele nanašajoč se na gon smrti oziroma kot učinek njunega dialektičnega 

boja. »Kazati nam mora boj med Erosom in smrtjo, nagonom ţivljenja in 

destruktivnim nagonom, ki se vrši na človeški vrsti. Ta boj je bistvena vsebina 

ţivljenja nasploh, zato gre kulturni razvoj na kratko označiti kot ţivljenjski boj 

človeške vrste« (Freud 2001, 71). Eros je ustvarjalna ţivljenjska energija, katere 

namen je zdruţevati in povezovati človeštvo v večje sestave, med katere lahko 

prištevamo tudi njegovo kulturo. Vendar se je zmoţen udejanjiti zgolj tako, da bodisi 

potlači gonsko energijo oziroma, da jo pretvori, premesti, deseksualizira ali 

sublimira. Tudi ta premestitvena vezava, ki se tokrat zgodi navzven v obliki 

druţbenih, in ne navznoter v obliki psihičnih vzorcev, je podrejena prisili zniţanja 

gonske napetosti. V kolikor je vezava gonskih investicij uspešna, se druţbo smatra za 

kulturno, napredno in civilizirano. 

Sledeč predpostavki o imanentni dialektiki nasprotij, vsak zdruţevalni gon ţivljenja 

predpostavlja svoje nasprotje v destruktivnem gonu smrti. Iz tega sledi tudi logičen 

sklep, da naj ni bila vsemu bivajočemu lastna tudi teţnja po agresivnosti, ki obstaja 

kot legitimni dedič in glavni zastopnik nagona smrti: »[…] zastopam stališče, da je 

nagnjenje k agresivnosti človekova izvorna, samostojna nagonska predispozicija 

[…]« (Ibid., 71). Vendar, če ţelimo razumeti samo nasilje, moramo stopiti korak 

vstran od dialektičnega kroţenja edinstvene diferencialne pogojenosti, ki, kot 

simbolno, določa razmerje gona ţivljenja in gona smrti oziroma vse moţne načine 
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kako se nanašata eden na drugega. Kajti nečesa (kot neke problematike) ne moremo 

razloţiti s tem, da se sklicujemo na njegovo nasprotje, ki ga določuje, niti na njuno 

skupno identiteto, kajti tako vsaka razlika, kot tudi vsaka identičnost, izhajajo iz iste 

diferencialne pogojenosti. Raziskati je potrebno samo problemsko polje, ki ustvarja 

nek problem, oziroma opazovati samo diferencialno pogojenost, ki se mora izvajati 

izven nasprotij, da lahko ta nasprotja sploh obstajajo. S tem pristopom lahko 

ugotovimo, da je dialektika nasprotij Erosa in Tanatosa vsebovana v modelu smrti 

oziroma v paranoidni diferencialni pogojenosti. Rekli smo, da neko urejenost znakov 

označimo za paranoidno, če so njeni znaki vedno dvojno artikulirani, to pomeni, da 

se nedoločeno nanašajo na drug znak, ter da se ta neskončna zdruţba znakov sama 

nanaša na velikega označevalca. Omenjena Freudova teorija tako opisuje paranoidno 

urejenost, kjer sta gon ţivljenja in gon smrti ujeta v dialektiko prisile ponavljanja, ki 

jo implicira simbolno modela smrti. Rekli smo, da je teţnja modela smrti s svojo 

diferencialno pogojenostjo totalizirati vse, kar ţivi in biva. Tako je nujno nasilen do 

vseh teţenj ţivljenja, ki so se zmoţne diferencirati neodvisno od njegove forme 

spremenljivosti, ne glede na to, ali te teţnje po preseganju in spreminjanju izhajajo iz 

njegove notranjosti ali zunanjosti. Poleg tega ni zmoţen preseči lastnih pogojev 

spremenljivosti in se zato nujno prisilno ponavlja, prisila ponavljanja pa ţe v sebi 

implicira nasilje. Destruktivnost, nasilje in agresija so tako imanentne značilnosti 

enega izmed načinov diferenciacije ţivljenja, ne pa tudi vsega, kar ţivi in biva. Ta 

ima zmoţnost udejanjanja kot eden izmed modusov ţivljenja, ki pa nikakor ni nujen, 

kajti ţivljenje ni podvrţeno nujnosti, ampak je kontingenčno. Nujnost, avtomatizem, 

prisila, ponavljanja, reakcionarnost, vse to so lastnosti zgolj enega izmed njegovih 

načinov spremenljivosti, imenovanega paranoidni model smrti.  

Model smrti tudi ni edini model po katerem so se ţeleči stroji zmoţni sestavljati in 

povezovati v urejene druţbene sestave. Zato njegovih prisilnih in ponavljajočih se 

struktur ne moremo razlagati kot način vezave, ki bi se moral nujno vzpostaviti 

zaradi neustavljivega pritiska gonskih sil, ki teţijo po sprostitvi. Kajti, v kolikor se 

predpostavlja, da paranoidni model ni edini moţni model, po katerem se druţba 

povezuje v urejene sestave, potem ugotovimo, da druţbene sestave niso nujno 

nasilne, ampak so nasilne zaradi nujnosti – nujnosti ponavljanja ene izmed svojih 

diferencialnih pogojenosti. Slednja namreč predstavlja problemsko polje, ki temelji 

na predpostavki izključujočega binarnega nasprotja med ţelečim in druţbenim 

poljem. To problemsko polje ustvarja problem, ki je vsebovan v domnevni 
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neurejenosti ţelečega polja in urejenosti druţbenega polja, oziroma problem v 

neskladnosti njunih ureditev. Problemu sledi logična rešitev, ki pravi, da je potrebno 

neukrotljive ţeleče teţnje v čim večji meri ukleščiti v druţbene urejenosti oziroma v 

način njihovega spreminjanja. Temu sledi potlačitev vsega, kar uhaja njihovi formi 

spremenljivosti, oziroma sublimacijska pretvorba uhajajočih energij v energije, ki so 

zmoţne sekundarne vezave v strukturnem modelu ponavljanja. Tem večja je prisilna 

teţnja po nenehnem ponavljanju same diferencialne pogojenosti in večja je teţnja po 

njeni totalizaciji, tem bolj se povečuje paranoidni strah pred vsem, kar je zmoţno 

presegati lastno diferencialno pogojenost. In večji je strah pred lastno zunanjostjo, 

tem bolj krčevito postane oklepanje samih struktur urejenosti, teţnja po njihovi 

ohranitvi, ponovitvi in totalizaciji pa toliko bolj nasilna. Tako se po dolgi kroţnici 

vedno znova vrača nazaj na začetek v dialektičnem kroţenju paranoidnega modela 

smrti, za katerega smo ugotovili, da se ne ponavlja zato, da bi potlačil, ampak tlači, 

zato, da se lahko ponavlja. 

Model smrti pa se ne utemeljuje zgolj v dialektično pogojenem problemskem polju, 

ki temelji na predpostavki nasprotujočega izključevanja med ţelečim in druţbenim, 

ampak tudi na mitološko pogojenem problemskem polju, ki temelji na predpostavki, 

da si ţelja ţeli tega, kar je prepovedano. Kot enega izmed najbolj nazornih primerov 

mitološkega utemeljevanja določenih psihičnih in druţbenih strukturnih pogojenosti, 

lahko izberemo Freudovo navezavo na dva mita: mit o Ojdipu, s katerim razlaga 

neizogibnost primarne psihične potlačitve (Freud 2000, 66–74) in mit o uboju 

praočeta, s katerim razlaga arhaično dediščino krivde (Freud 2007, 183–188 in Freud 

2004, 112–116). Prvo problemsko polje konstituira mitološka zgodba o junaku 

Ojdipu, ki, sledeč prerokbi, ubije svojega očeta in se poroči s svojo mamo, ne da bi 

se tega zavedal. Zgodba, ki predstavlja udejanjanje neizogibne usode, naj bi se po 

Freudovih razlagah neizogibno udejanjala tudi v psihičnih procesih vsakega otroka: 

sin si nezavedno ţeli ubiti svojega očeta, da bi se lahko polastil mame.
82

 Mitološko 

in narativno konstruirano problemsko polje povzroča problem prepovedi oziroma 

strah pred kaznijo kastracije. Problemu sledi logična rešitev primarne potlačitve 

gonskih vzgibov v otroštvu (vzpostavitev kompleksa – s tem pa tudi novega 

problema). Sledeč temu modelu, se kot sekundarna rešitev (razrešitev kompleksa) v 

kasnejšem obdobju vzpostavi psihična instanca Nadjaza, v katerem so ponotranjeni 
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 Za ţenski spol velja nasprotna verzija, ki sledi mitu o Elektri, vendar gre – poenostavljeno rečeno – 

za isti princip, ki je obravnavan zgolj z druge pozicije. 
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vsi normativi in prepovedi zunanjega sveta. Nadjaz se vzpostavi kot učinek občutkov 

krivde, ki so spremljali prepovedane vzgibe in predstavlja notranje psihično 

utelešenje zunanje prepovedi, sodbe in kaznovanja. »Prevelika strogost Nadjaza tako 

ni posledica realnega vzora, marveč je sorazmerna z jakostjo obrambe, ki jo je bil 

moral jaz uporabiti zoper skušnjavo Ojdipovega kompleksa« (Freud 2000, 90). 

Drugo problemsko polje se konstituira na mitološki zgodbi o umoru praočeta 

oziroma vodje horde, ki so ga ubili njegovi sinovi, ker je bil krut, nasilen in ker si je 

prilaščal vse ţenske v plemenu. Ko spoznajo svojo krivdo, namesto očetovske 

avtoritarne horde vzpostavijo solidarnostni bratovski klan, temelječ na pogodbah in 

kasneje reguliran z zakoni. Ta zgodba predstavlja Freudu arhaično dediščino, ki se, 

sledeč Freudovim razlagam, neizogibno ponavlja v nezavednih psihičnih procesih 

celotnega človeštva. Narativno in mitološko sestavljeno problemsko polje učinkuje v 

problemu krivde ob umoru avtoritete, ki se ga sekundarno razreši bodisi z 

vzpostavitvijo čaščenega tabuja bodisi z vzpostavitvijo »kolektivno sprejetih«
83

 

pogodb in zakonov, ki nadomestijo prisilen značaj avtoritete.
84

 »Zakon ljudem 

prepoveduje le tisto, kar bi lahko izvršili pod pritiskom svojih nagonov« (Freud 

2007, 166). 

Oba problemska polja, v katerih najde model smrti upravičenost svojega obstoja, 

temeljita na nedvoumnosti predpostavke, da si ţelja ţeli to, kar je prepovedano. 

»Kajti tistega, kar si nihče ne ţeli storiti, tega vendar ni treba prepovedati, in na vsak 

način mora biti tisto, kar je izrecno prepovedano, vseeno predmet nekega poţelenja« 

(Ibid., 116). Deleuze in Guattari pa opozarjata, da je takšno spoznanje v svoji nameri 

vedno retroaktivno, kajti posameznik šele preko kazni spozna, česa si ţeli storiti. 

Pravita, da tovrstna reprezentacija ţelje izhaja iz potlačitve in ji ni predhodna, kar z 

drugimi besedami pomeni, da se je porodila iz prepovedi. Ţelja torej ni potlačena 

zato, ker bi si ţelela to, kar je prepovedano, ampak si ţeli prepovedano prav zato, ker 

je potlačena. Njena potlačitev namreč učinkuje v njeni premestitvi: »Potlačitev ne 

more delovati, brez da bi premestili ţeljo, brez da bi vzpodbudili posledično željo, 

vso pripravljeno in voljno kaznovanja, in brez da bi s to ţeljo nadomestili predhodno 
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 Tudi to kolektivno sprejemanje konstitutivnih zakonov je veliko bolj mitološke kot pa dejanske 

narave.  
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 Podobno, vendar dosti bolj obširno študijo utemeljenosti zakonske prisile, je ustvaril Deleuze v 

svojem spisu o mazohizmu in zakonu: »S tem, ko zakon vidi kot kaznovalni proces, mazohist začne s 

tem, da si zada kazen; in v tej prestani kazni paradoksalno najde razlog, ki ga avtorizira in mu celo 

nalaga izkusiti ugodje, ki naj bi ga zakon prepovedoval. […] Absurdnost kazni je prikazana s tem, da 

vidimo, kako ta kazen za prepovedano ugodje pogojuje natanko to isto ugodje« (Deleuze 2000, 68–

69).  
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željo, nad katero se izvaja potlačitev v principu ali v realnosti ('Aha, to je bilo, 

torej!')« (Deleuze, Guattari 1973, 137). 

Tako problema primarne psihične potlačitve in arhaične krivde, ki ju poraja 

mitološko problemsko polje, utemeljujeta in s tem tudi opravičujeta sekundarno 

psihično in druţbeno represijo, ki se pojavi v vlogi razrešitve teh problemov. Če 

celotno argumentacijo izpeljemo z drugega konca, potem iz povedanega sledi, da 

vsaka psihična represija, ki jo posameznik avtonomno izvaja nad samim seboj, 

potrebuje primarno potlačitev, nastalo iz občutka krivde ob ţelji po odstranitvi 

druţinske avtoritarne represije; in vsaka druţbena represija, ki jo druţba izvaja nad 

svojo skupnostjo, potrebuje arhaično krivdo, nastalo ob odstranitvi druţbene 

avtoritarne represije. Iz tega lahko izpeljemo sklep, da model smrti potrebuje 

psihično represijo in trpeče ljudi z nenehnim občutkom krivde, da lahko v 

neskončnost prisilno ponavlja svojo difencialno pogojenost. Pri čemer ţelja ni 

potlačena in zatrta zato, ker bi si ţelela to, kar je v diferencialni pogojenosti modela 

smrti prepovedano, ampak iz razloga, ker imanentno presega samo sebe in tako 

nenehno spreminja svojo diferencialno pogojenost, vse sestave in vse ureditve, ki jih 

je zmoţna vzdrţevati. 

Vendar razlika med modelom smrti in ţivljenjem ni izključujoča in tu ne govorimo o 

novi dialektiki. Ţivljenje je vedno hkrati ţe svoja lastna matrica, kajti ta je pogoj 

vsake produktivnosti in ustvarjalnega procesa, vendar je zmoţno bivati tudi 

neodvisno od lastne pogojenosti. Prav zaradi te neodvisnosti je zmoţno lastno 

pogojenost tudi nenehno spreminjati in s tem večno zatrjevati svojo imanentno 

lastnost (samo)preseganja. V trenutku, kot ni več zmoţno bivati neodvisno od lastne 

pogojenosti in ni več zmoţno spreminjati skrajnih pragov lastne spremenljivosti, 

vsebovanih v matrici, takrat lahko zanj trdimo, da je ujeto v dialektiko prisile 

ponavljanja modela smrti – tako kot subjekt, ki vodi izkušnjo, in kot subjekt, ki 

dobiva model. Tu ne govorimo o različnih subjektih ali različnih ţelečih strojih. Gre 

za iste subjekte, ki istočasno pogojujejo in so pogojeni z različnimi načini 

diferenciacije in na podlagi njih ustvarjajo različne povezave in njihove ureditve. 

Predvsem pa gre za iste subjekte, ki so se zmoţni samopreseči.  
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6.7 PSIHOANALIZA 

Psihoanaliza je metoda, katere namen je pomagati posamezniku v njegovi zmoţnosti 

(samo)preseganja. Preko različnih nadzorovanih tehnik, s katerimi se privedejo 

nezavedne vsebine do zavesti, omogoča posamezniku, da postane zmoţen preseči 

svojo nezavedno diferencialno pogojenost, ki se izraţa v določenih psihičnih 

simptomih. Zmoţnost preseganja samega sebe pomeni zmoţnost zavestnega 

doţivljanja neodvisno od lastne diferencialne pogojenosti. Ta metoda tako omogoča, 

da ga prenehajo totalno določati nezavedne forme spremenljivosti, ter da se hkrati 

preneha identificirati z določenimi psihičnimi vzorci ali vezavami investicije na 

dinamične programske sheme, ki se kot avtomatizirane funkcije izvajajo v njegovem 

predzavestnem delu jaza. V kolikor lahko posameznik doţivlja neodvisno od njih, 

lahko z njimi tudi upravlja oziroma jih spreminja, ter tako posledično odpravi tudi 

njihove nezaţelene simptome.  

Na podlagi študije različnih psihoanalitičnih teorij in njihovih opisov praktičnega 

dela s pacienti, pa lahko opazimo, da se nekatere psihoanalitične tehnike tekom 

uporabe omenjene metode dostikrat soočajo z nevarnostjo reprodukcije prevladujoče 

diferencialne pogojenosti, ki pogojuje nastanek določenih simptomov. To je moč 

zaslediti predvsem pri nekaterih mednarodno priznanih in institucionaliziranih 

psihoanalitičnih tehnikah, ki ţe v svojih spoznavno-teoretskih izhodiščih in tudi 

tekom praktičnega zdravljenja zgolj reproducirajo kroţno dialektiko prevladujoče 

paranoidne diferencialne pogojenosti. Z nevarnostjo njene reprodukcije, s katero se 

nekatere psihoanalitične tehnike soočajo tekom svojega procesa, in s pogoji za njen 

nastanek, se bomo spoznali v pričujočem poglavju.  

Prvi pogoj za nastanek omenjene nevarnosti izhaja iz omejevanja in izločevanja 

problemskega polja, katerega se raziskuje tekom analitskega procesa. Ta je namreč 

zoţan zgolj na zasebno sfero, kamor se uvršča osebni svet posameznika oziroma 

njegove druţine. Problemsko polje zasebne sfere pridobi vlogo edinstvene spoznavne 

strukture, na katero se nanaša celoten analitski proces. Posledično se vsaka razlika 

konstituira zgolj v odnosu na to polje, kar pomeni, da se vse, kar je zunaj njega, 

obravnava kot osebno projekcijo. Tako se preko primarnega procesa vse druţbene 

probleme introjicira kot osebne ali druţinske probleme, kasneje pa se jih preko 

sekundarnega procesa projicira nazaj na druţbo. Celotna druţba postane ena velika 
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osebna zgodba oziroma strukturiran skupek zasebnih zgodb. Četudi se omejenost 

problemskega polja, ki se ga dotika psihoanalitična tehnika, kvantitativno razširi na 

kolektiv, še vedno govorimo o njegovi kvalitativni omejenosti oziroma o njegovi 

kolektivni zasebnosti.  

Problem se tako povsem premesti iz druţbenih sestav, katerih načini spreminjanja in 

urejanja se ponotranjijo v posameznem nezavednem ali njegovi predzavesti in 

delujejo kot dejavniki za nastanek simptomov, k osebnemu odnosu posameznika do 

teh dejavnikov. Psihoanalitična tehnika tako problematizira posameznikovo 

nezmoţnost »predelave« teh dejavnikov, kot se temu reče v psihoanalitičnem 

diskurzu oziroma, povedano z drugimi besedami, problematizira zgolj njegovo 

nezmoţnost, da bi do njih ustvaril ustrezen odnos. Ustvariti ustrezen odnos do 

dejavnikov, ki povzročajo simptome, pomeni biti zmoţen ţiveti in preţiveti z njimi 

na način, ki je v čim večji meri skladen z druţbenimi normativi (to vključuje delovno 

sposobnost, nemoteč odnos do okolice, zmoţnost sublimacije gonske energije 

oziroma zmoţnost zagotoviti si ugodje na mestih in v sestavah, ki so za to predvideni 

in vnaprej določeni).  

Drugi pogoj za nastanek nevarnosti reprodukcije prevladujoče diferencialne 

pogojenosti je vsebovan v spoznavnem izhodišču, ki temelji na predpostavki o 

binarnem nasprotju med notranjim svetom ţelečih gonskih vzgibov in zunanjo 

druţbeno realnostjo. Ta dialektika nasprotij, ki utemeljuje prevladujočo druţbeno 

diferencialno pogojenost, se preko primarnega procesa introjekcije ponotranji v 

duševnosti posameznika in postane njegova notranja razlika in njegov notranji, 

osebni konflikt. Ta notranji razcep jaza nekaterim psihoanalitičnim tehnikam sluţi 

kot kazalec, na podlagi katerega se vzpostavi diagnoza nevrotične ali psihotične 

duševne motnje. Omenjen pojav zelo nazorno opisuje naslednji Freudov pristop: 

»Verjetno smemo na sploh domnevati, da ob takšnih primerih pride do psihičnega 

razcepa. Namesto ene same se izoblikujeta dve psihični naravnanosti: prva 

normalna, ki upošteva realnost in neka druga, ki pod vplivom nagonov loči jaz od 

realnosti. Obe obstajata ena poleg druge. Rezultat je odvisen od razmerja njune moči. 

Če je druga močnejša ali če postane močnejša, to ustvari pogoje za nastop psihoze« 

(Freud 2000, 85). Tako je po Freudu nevroza rezultat konflikta med jazom in 

gonskimi vzgibi, psihoza, kamor spada tudi shizofrenija, pa rezultat konflikta med 

jazom in zunanjim svetom. V obeh primerih gre izključno za vprašanja prilagajanja 

med tem, kar si ţe v osnovi nasprotuje: med notranjim gonskim svetom in zunanjo 
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realnostjo. »Nevroza in psihoza sta tako obe izraz upora onega proti zunanjemu 

svetu, njegove nepripravljenosti, ali, če hočete, njegove nesposobnosti, da bi se 

prilagodil realnosti nujnega« (Freud 1987, 392–393). 

Tako obstaja nevarnost, da bi se psihoanalitična tehnika specializirala zgolj za 

razreševanje konflikta oziroma problema prilagajanja med dvema nasprotujočima in 

izključujočima se svetovoma, namesto, da bi raziskovala pogoje, ki so ta razcep 

ustvarili še preden je postal notranji konflikt. Deleuze in Guattari vidita dejavnike za 

nastanek te nevarnosti v zoţanju polja ţeleče produkcije na prostor strukturne 

reprezentacije (Deleuze, Guattari 1973, 365–366). Razlika med obema 

diferencialnima pogojenostma nezavednega se tako premesti na razliko, ki poteka 

znotraj ene same, paranoidne diferencialne pogojenosti. Slednja predpostavlja 

izključujočo razliko, ki postavi v konflikt oba introjicirana pola subjektivne 

reprezentacije: imaginarno in strukturno reprezentacijo. Ko namreč reprezentacija 

preneha biti objektivna, ko postane subjektivna oziroma imaginarna, posledično 

izgubi vso konsistenco. V izogib temu, se mora podpreti s ponotranjeno simbolno 

strukturo, ki obstaja kot notranja reprodukcija prevladujoče paranoidne diferencialne 

pogojenosti. Ta določa prostor in funkcije subjekta reprezentacije, reprezentiranih 

objektov oziroma podob in formalne relacije med njimi. Ne gre več za dve 

soobstoječi diferenciaciji med objektivnimi reprezentacijami in ţelečimi stroji, 

ampak za diferenciacijo objektivnih reprezentacij, ki totalizira celotno polje 

ustvarjanja razlik. Tako se človeško duševnost ujame v dvojno zanko, med 

imaginarnim, ki se napaja iz nediferenciranih globin lastne notranjosti, in med 

simbolnim, ki sledi totalizirajočim linijam diferenciacije. »Vso produkcijo tako vodi 

dvojna brezizhodnost subjektivne reprezentacije« (Ibid., 366). Vsakič, ko se ţeleča 

produkcija zreducira na sfero reprezentacije, izgubi vso drugo vrednost razen te, ki ji 

jo daje njena lastna odsotnost. V kolikor so subjektivne reprezentacije podprte 

izključno s simbolno strukturo, postane ţelja imanentno pogojena z nemogočim.  

Deleuze in Guattari vidita dejavnike za nastanek nevarnosti tudi v mitološki 

interpretaciji človeške duševnosti. Psihoanaliza je razveljavila vlogo mitov, ki so jo 

imeli kot objektivne reprezentacije, kajti v njih je odkrila univerzalni subjektivni 

libido. Javni mit se tako začne obravnavati kot sanje in fantazije privatnega človeka 

oziroma kot subjektivna reprezentacija in privatna reteritorializacija javnega 

prostora. »[…] posledično so sanje in fantazije v enakem razmerju do mita in 

tragedije, kot je privatno do javnega« (Ibid., 362). Tako se psihoanalitična tehnika po 
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eni strani poglobi v samo problemsko polje objektivnih reprezentacij, problem 

dekodira, vendar ga takoj spet znova rekodira v subjektivne reprezentacije. S tem, ko 

se te subjektivne reprezentacije vedno znova oţivljajo in neskončno ponavljajo, pa se 

z njihovo mitičnostjo in tragičnostjo nenehno utemeljuje diferencialna pogojenost 

druţbenih relacij, ki so jih ustvarile in katerim so dale njihovo moč: »[…] človekove 

nesreče ne izhajajo iz njegovih navad, dogovorov ali iznajdb, niti iz njegove 

marljivosti, marveč iz sestavin mita, ki so se pomešale z njimi in iz laţne 

neskončnosti, ki jo je ta uvedel tako v njegova občutja kot v njegova dela. Izvoru 

jezika, odkritju ognja in prvih kovin so se pridruţile kraljevskost, bogastvo in 

lastnina, ki so po svojem poreklu mitične; dogovorom v pravu in pravičnosti se je 

pridruţila vera v bogove; rabi brona in ţeleza nastanek vojn; iznajdbam v tehniki in 

marljivosti razkošje in vročica. Dogodki, ki ustvarjajo nesrečo človeštva, so 

neločljivi od mitov, ki so jih omogočili« (Deleuze 1998, 260–261).  

Shizoanaliza tako analizira odnos psihoanalize do mitov. Hkrati tudi širi domet 

problemskega polja raziskave, ki pogojuje teţnjo po njihovi nenehni reprodukciji 

oziroma prisilno teţnjo po njihovem neizogibnem ponavljajočem se udejanjanju. 

Tako na primer vzroke za nastanek prisilne implementacije kompleksa utemeljenega 

na Ojdipovem mitu razlaga s paranoidnimi teţnjami staršev in ne z investicijami 

otrok. V kolikor namreč starši reproducirajo prevladujočo druţbeno diferenciacijo, s 

svojimi paranoidnimi deliriji neizogibno ojdipalizirajo otroke. »Krivda je ideja, ki jo 

projicira oče, še preden postane notranji občutek, ki ga doţivlja sin« (Deleuze, 

Guattari 1973, 327). S shizoanalitičnega vidika se tako druţino obravnava kot mesto 

aplikacije in reprodukcije vsega, kar pogojuje nastanek druţbenih sestav in način 

njihove urejenosti. »Paranoik aplicira svoj delirij na druţno – in na svojo lastno 

druţino – vendar je to v prvi vrsti delirij ras, rangiranj, razredov in univerzalne 

zgodovine« (Ibid., 438). V kolikor ţe stoletja obstaja nevarnost, da postane druţina 

zgolj mnoţična psihološka reprodukcija prevladujoče druţbene diferenciacije, ki 

pogojuje vsako zmoţnost ustvarjanja razlik, se psihoanalitična tehnika tej nevarnosti 

ne izogne, če problemsko polje svojih raziskav skrči zgolj na domet druţine. 

Opozarjanje na nevarnost omejitve problemskega polja in posledične premestitve 

problema nikakor ne implicira, da osebni ali druţinski svet ni pomembno 

problemsko polje analize, ampak predvsem to, da ni edino problemsko polje, ki je 

odgovorno za nastanek določenih simptomov. Zato Deleuze in Guattari nenehno 

opozarjata na problem hermetične zaprtosti analitskega procesa: »Sanjava, da bi 
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vstopila k njim, odprla okna in rekla: tu smrdi po zatohlem – malo več odnosa z 

zunanjostjo, prosim …« (Ibid., 428). 

Poleg odnosa, ki ga večina psihoanalitičnih tehnik ustvarja v razmerju do tega, za kar 

se predpostavlja, da je njihova zunanjost, lahko opazimo tudi prevladujoč trend v 

njihovem odnosu do tega, za kar se predpostavlja, da je njihova notranjost. Ta 

notranjost, ki se izraţa preko posameznega nezavednega, je v večini psihoanalitičnih 

tehnik, povsem podrejena interpretaciji analitika. Nezavedno se tako interpretira 

zgolj v njegovem destruktivnem pomenu, torej kot večno spreminjajočo se silo, ki je 

zmoţna razdreti trdno strukturo analitskega procesa in jo je zato potrebno čim bolj 

učinkovito ukrotiti oziroma ustrezno kultivirati. Pri tem pa se povsem spregleda 

ustvarjalno moč nezavednega, ki pogojuje zmoţnost spreminjanja in preseganja form 

spremenljivosti. Takšen odnos do nezavednega se ni veliko spremenil niti z 

novejšimi trendi v nekaterih psihoanalitičnih tehnikah, ki so interpretacijo zamenjale 

z umerjanjem pozornosti. Psihoanalitik kot superiorni označevalec tako usmerja 

pozornost predvsem na to, kar naj bi predstavljalo problem, ki ga potem pacient 

»predela« samostojno. »In, če se premaknemo iz interpretacije k dajanju pomenov, 

preko iskanja označenega k velikemu odkritju označevalca, se zdi, kot da se situacija 

ni veliko spremenila« (Deleuze, Parnet 1996, 95). Prehod iz interpretacije k 

usmerjanju pozornosti oziroma iz označevanja k označevalcu simptomov, implicira 

predvsem to, da se analizi ni treba več nanašati na zunanje reference, ampak je sama 

sebi postala lasten referenčni okvir. Znotraj tega strukturnega okvirja se psihoanalitik 

postavi v vlogo označevalca (na mesto resnice in normalnosti v razmerju do 

prevladujoče strukture), nezavedno v vlogo označenega (na mesto zdrsov in 

patologije v razmerju do prevladujoče strukture), celoten analitski proces pa je 

pogojen s simbolnim, ki določa relacije med analitikom in pacientom preko 

reprodukcije prevladujoče druţbene diferencialne pogojenosti. Posledično je 

posamezniku v analizi popolnoma onemogočeno, da se spreminja neodvisno od 

diferencialne pogojenosti analitskega procesa. Vse, kar stori, občuti in doţivlja se 

nanaša na njegov odnos z analitikom oziroma se interpretira na način kot ga določa 

totalna pogojenost s simbolnim analitskega procesa. »Vse, kar se dogaja v procesu 

psihoanalize v psihoanalitični sobi, je resnično. Vse, kar se dogaja zunaj, je izpeljano 

in sekundarno. Psihoanaliza je prenehala biti eksperimentalna znanost, zato, da bi si 

izborila pravico nad aksiomatskim sistemom. Psihoanaliza INDEX SUI; nobene 

druge resnice kot ta, ki izhaja iz operacije, ki jo predpostavlja […]« (Ibid., 105). 
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Tako je postala konstitutivni pogoj resnice oziroma vsake diferenciacije, 

psihoanalitik pa tisti, ki kreira dogodek. Pri tem se velikokrat spregleda, da je tudi on 

subjekt prevladujoče paranoidne diferencialne pogojenosti in da je tudi on 

ponotranjil objektivne reprezentacije v svoje subjektivne reprezentacije, s katerimi 

interpretira ali usmerja nezavedno. »Psihoanaliza je sama zase nezmoţna analizirati 

reţim znakov, kajti sama je mešanica, ki hkrati operira z označevanjem in 

subjektivizacijo, brez da bi bila pozorna na kompozicijsko naravo svojega pristopa 

[…]« (Ibid., 136).  

V kolikor torej psihoanalitična tehnika ni zmoţna delovati neodvisno od 

prevladujoče diferencialne pogojenosti, tudi ne more biti zmoţna pomagati 

posamezniku, da doţivlja neodvisno od dejavnikov, ki so v njem povzročili nek 

simptom. Kajti nemogoče je, da posameznik »predela« nekaj, kar je nastalo zaradi 

odvisnosti od drugega (v otroštvu) preko procesa, ki predpostavlja odvisnost od 

drugega (v analizi). V analizi se sicer predpostavlja, da se »transferni druţinski 

odnos odvisnosti« tekom analize reproducira samo zato, da ga posameznik ozavesti 

in potem neodvisno odide svojo pot. Vendar posameznik na ta način problema ne 

razreši, oziroma ne razreši vzrokov in dejavnikov, ki so ga povzročili, ampak lahko 

zgolj zavzame pozicijo v razmerju do problema, posledično pa mu ţivljenje postane 

nekoliko bolj znosno. Kajti dokler posameznik ni zmoţen sam vzpostaviti 

neodvisnega odnosa do diferencialnih dejavnikov, ki so pri njemu sproţili določen 

simptom in mora biti zato odvisen od ponavljajoče se pomoči nekoga, ki poseduje 

vednost o metodi (samo)preseganja, ne bo nikoli odstranil njihovih vzrokov. 

Simptomi se bodo tako nujno spet ponovili, tokrat v odvisnosti od nečesa drugega, 

kar se bo ponovno, tako kot v otroštvu, pojavilo v vlogi odrešitve. Nemogoče je 

razrešiti probleme, ki so nastali zaradi odnosa odvisnosti oziroma zaradi otroške 

nebogljenosti, s sredstvi ponovitve odnosa odvisnosti.  

Prav iz razloga, ker se je psihoanaliza v tolikšni meri oddaljila od vsega, kar v osnovi 

omogoča njena metoda, sta Deleuze in Guattari ustvarila nov koncept shizoanalize. 

Shizoanaliza je teoretski in praktičen pristop k psihičnim vsebinam, ki raziskuje 

zmoţnosti in metode (samo)preseganja ter eksperimentira z načini ustvarjanja razlik, 

ki niso pogojeni s prevladujočo diferencialno pogojenostjo. Zato ne izhaja iz 

binarnega razcepa med realno/druţbeno in imaginarno/ţelečo produkcijo, niti iz 

simbolne pogojenosti, ki binarno razliko šele ustvarja, ampak razliko umesti med 

paranoidno in shizofreno diferencialno pogojenostjo nezavednega, pri čemer je 
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osnovni kriterij razlike med njima njuna spremenljivost. Tako raziskuje na kakšen 

način pogojujeta nezavedno, kako sestavljata in prečkata druţbeno polje, kakšne 

sinteze ustvarjata in kako se iz njih konstituiramo kot subjekti.  

Paranoidni model smrti pa nikakor ni edini modus shizofrenega ţivljenjskega 

postajanja, kajti ţivljenje je zmoţno nenehno spreminjati svojo matrico, ki pogojuje 

njegov način ustvarjanja razlik. Tako lahko tudi človek vsakič znova soustvarja nove 

matrice ţeleče in druţbene diferenciacije ter tako vpliva na pogoje spreminjanja 

njihovih sestav in načine njihove urejenosti. In šele v kolikor je zmoţen ustvariti 

nezavedno razliko, ki ni podrejena prevladujoči diferencialni pogojenosti, lahko 

zavestno odstrani tudi njene simptome, ki preko predzavestnih avtomatizmov, 

mehanizmov in programov delujejo tako v njegovi duševnosti, kot v celotnem 

druţbenem polju. Nezavedno je namreč tako ustvarjalni material kot učinkujoča 

moč. 
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ZAKLJUČEK  

Prispeli smo do zaključnega dela pričujoče doktorske disertacije, v katerem smo 

raziskovali pogoje (samo)preseganja in dejavnike, ki omogočajo preseganje 

diferencialne pogojenosti, v kateri so vsebovani vsi zmoţni načini ustvarjanja razlik. 

Spoznali smo dva temeljna pogoja diferenciacije, med katerima enega predstavlja 

nespremenljiva in drugega spremenljiva forma spremenljivosti. V prvem primeru so 

vse spremembe, ki jih je zmoţna ustvariti neka sestava, racionalno predvidljive in 

sledijo neki vzročno-posledični logični nujnosti. V drugem primeru pa so načini 

spreminjanja sestave nepredvidljivi, kar pomeni, da je sestava zmoţna preseči lastno 

diferencialno pogojenost. Slednji primer se sicer izogne nujnosti, ki je vsebovana v 

njeni izvorni programski shemi, vendar to ne pomeni, da je zato tudi spontana. Njeno 

spreminjanje namreč sledi določeni implicitni urejenosti, ki smo jo zmoţni tudi do 

določene mere spoznati. 

Spremenljivi pogoj diferenciacije je primaren in predstavlja imanentni nivo vsega 

bivajočega. Zanj je značilno, da ustvarja vključujočo razliko, kar pomeni, da se vse, 

kar se razlikuje, tudi vzajemno omogoča in dopolnjuje, ter je zato zmoţno bivati 

hkrati oziroma sočasno delovati. Njegov način delovanja je sintetičen, kajti zdruţuje 

in povezuje razlike, ne da bi jih s tem poenotil ali homogeniziral. Plan imanence tako 

sestavljajo singularnosti kot posamezne razlike in povezave med njimi, ki tvorijo 

nove sestave in nove singularnosti. Singularnosti niso posamezne stvari, ki bi imele 

svojo formo ali mejo, s katero bi določale svojo posameznost ali razliko, ampak so 

potencialne zmoţnosti spreminjanja. Medsebojno se tako razlikujejo glede na to, kar 

so potencialno zmoţne storiti ali kako so se zmoţne aktualizirati. Te potencialne 

zmoţnosti se neprestano gibajo in spreminjajo svoje sestave. Vsakič, ko vstopijo v 

novo povezavo, se spremenijo, s tem pa se spremeni tudi njihova potencialna 

zmoţnost vzpostavljanja novih povezav. Posledično povezav med njimi ne moremo 

razumeti kot linije, ki bi potekale od ene nespremenljive točke do druge, ampak zgolj 

kot poti, ki jih zarišejo gibanja njihovih spreminjanj oziroma kot linije tokov in 

procesov, ki jih izrišejo njihova postajanja. Tako sestavljajo gibajočo in prehajajočo 

virtualno sfero, ki pogojuje zmoţnosti udejanjanja vsega, kar ţivi in biva. Implicitno 

urejenost te virtualne sfere lahko razloţimo s teorijo kaosa, kajti singularnosti imajo 
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enako vlogo kot atraktorji v kaotičnih sistemih oziroma so atraktorji z vidika teorije 

kaosa. Atraktor je določeno stanje oziroma vzorec določenega stanja sestave 

predpostavljenih elementarnih delcev (ki jih lahko opišemo zgolj potencialno – kot 

potencialne zmoţnosti ali potence moči), v katerem je sestava teh delcev najbolj 

stabilna oziroma kjer so njihove zmoţnosti medsebojno najbolj usklajene. Sestava se 

lahko nenehno spreminja, vendar ne glede na vse njene vmesne transformacije in 

mutacije dolgoročno teţi k temu, da se povrne v stanje medsebojne usklajenosti. To 

stanje določa sestavo kot singularno oziroma deluje kot njen dejavnik individuacije, 

hkrati pa je tudi določeno od same sestave oziroma s skrajno mejo vseh njenih 

zmoţnih sprememb. Zgornja in spodnja meja vseh zmoţnosti spreminjanja neke 

sestave sta vsebovani v njeni konstitutivni sestavi (singularnosti), ki predstavlja njen 

pogoj diferenciacije. Ko se sestava spremeni do te mere, da preseţe prag lastne 

diferencialne pogojenosti in se ne zmore več vrniti v enako stanje usklajenosti, takrat 

ne moremo govoriti več o enaki singularnosti. Singularnost je preminila, kar pomeni, 

da se je pretvorila v drugo singularnost, ki s svojim novim pragom diferenciacije in 

novim vzorcem urejenosti pogojuje nove sestave. Moţno pa je tudi, da zgolj preseţe 

svoj prag diferenciacije, hkrati pa njena konstitutivna sestava ostane enaka. Takrat 

govorimo o enaki urejenosti, ki jo določa enaka singularnost, kajti vzorec stanja, v 

katerem so delci medsebojno usklajeni, je še vedno isti, vendar pa se je sestava 

spremenila do te mere, da se je (samo)presegla, kar pomeni, da je prešla preko 

lastnega pragu diferenciacije in s tem razširila svoj kvalitativni spekter zmoţnosti. 

Medsebojna usklajenost in stabilnost različnih potencialnih zmoţnosti, ki je določena 

z atraktorji ali singularnostmi, predstavlja kriterij urejenosti primarnega pogoja 

diferenciacije vsega, kar ţivi in biva. Ta implicitna urejenost se nenehno spreminja 

glede na minevanja ali (samo)preseganja singularnosti in glede na njihove povezave 

in sestave, ki so jih zmoţne medsebojno vzpostaviti. Kljub njihovi spremenljivosti pa 

je implicitna urejenost sestav povsem konsistentna, kajti njihovo notranjo integriteto 

omogočajo prav singularnosti. Ker njihova urejenost ni določena od zunaj, glede na 

neko zunanje ali predpostavljeno merilo, jih imenujemo mnogoterosti. Mnogoterosti 

so določene s tem, da niso vsebovane v nekem predpostavljenem sistemu, ki bi 

vnaprej določal pozicije njihovih delcev ali snoval relacije med njimi. Kar z drugimi 

besedami pomeni, da niso strukturno pogojene. Kar mnogoterosti v osnovi razlikuje 

od strukturno pogojenih sestav oziroma kar primarni pogoj diferenciacije razlikuje 

od simbolnega polja, je pogoj, da kriterij ali merilo urejenosti ne obstaja ločeno od 
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tega, kar ureja (na primer kot baza ali izvorni temelj, ki bi obstajal ločeno od tega, 

kar utemeljuje; kot zunanje merilo; kot kategorično topološka meja; ali kot 

transcendentalni smoter). Kriterij urejenosti mnogoterosti je namreč vsebovan v sami 

zmoţnosti urejanja in ne predstavlja in ne pomeni nič drugega kot usklajenost in 

stabilnost med večno spreminjajočimi se zmoţnostmi. Ker kriterij urejenosti ni 

zunanje merilo, niti struktura, ampak medsebojno ujemanje in usklajenost različnih 

zmoţnosti, jim nič ne preprečuje, da se v nekem trenutku ne bi strukturirale, v 

kolikor se v neki strukturi medsebojno dopolnjujejo. Obstaja namreč toliko vrst 

mnogoterosti, kolikor je njihovih zmoţnih načinov urejanja, in vsakič, ko se 

spremeni ureditev, se spremeni tudi sama mnogoterost in vse, kar jo sestavlja. Šele 

takrat, ko se aktualizirajo in postanejo udejanjene sestave, ki medsebojno 

vzpostavljajo časovno-prostorske relacije, lahko govorimo o njihovi zunanji 

določljivosti, kajti takrat kriterij urejenosti postane zunanje merilo.  

Še preden relacije med sestavami postanejo prostorsko in časovno določljive, tudi 

razlika med potencialnimi zmoţnostmi, ki se razporejajo v virtualni sferi implicitne 

urejenosti, ni podrejena zunanjemu merilu ali nekemu splošnemu kriteriju. To 

pomeni, da dejavnik razlike nima nič skupnega s tem, kar ima skupnega vse, kar se 

razlikuje oziroma, povedano še na drug način, dejavnik razlike se ne konstituira 

glede na to, kar je identično v različnem. Singularnosti se razlikujejo zgolj glede na 

to, česa so zmoţne, in ne glede na to, česa niso zmoţne, saj negativna razlika ne 

upošteva potencialnih zmoţnosti. Določujoče lastnosti neke singularne sestave tako 

opredeljuje njena zmoţnost spreminjanja in ne neko nadčasno transcendentno bistvo, 

topološko določena kategorija, zunanja meja ali pozicija znotraj strukture. Afirmacija 

medsebojno dopolnjujočih se razlik in njihove povezave tvori implicitno urejenost 

primarnega pogoja diferenciacije, ki je imanentno vsebovan v vsem, kar biva. Ta 

učinkuje v sestavah in njihovih urejenostih, kot tudi v tem, kar pogojuje načine 

njihovega spreminjanja oziroma njihovo zmoţnost ustvarjanja razlik. Sekundarno 

lahko učinkuje tudi v nespremenljivem pogoju diferenciacije, ki pa se manifestira 

zgolj kot njegova modalnost in ne kot nekaj, kar bi bilo imanentno samemu bivanju. 

Primarni/spremenljivi in sekundarni/nespremenljivi pogoj diferenciacije se 

medsebojno razlikujeta v načinu ustvarjanja razlik. Razlike prvega so vključujoče in 

medsebojno dopolnjujoče, medtem ko se drugi razlikuje na podlagi izključevanja in 

onemogočanja. Slednji način razlikovanja je analitičen in deluje tako, da medsebojno 

preţemajoča se prehajanja različnih tokov razdeli na posamezne ločene in 
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samostojno obstoječe dele, katere potem zaporedno naniza v nek sistem ali strukturo. 

Ti deli lahko obstajajo zgolj eden poleg drugega, kar pomeni, da se mora eden 

končati, da se lahko začne drug. Kar omogoča integriteto vsakega izmed njih, je 

zunanja meja, ki jo vzpostavijo v odnosu do drugega. Njihova razlika se konstituira 

glede na neko predpostavljeno celoto, ki jo sestavljajo kot njeni deli in glede na 

zunanjo mejo, ki te dele neke celote naredi za posamezne oziroma za medsebojno 

različne. Kljub temu, da se kot posamezni deli medsebojno razlikujejo, so še vedno 

homogeni, kajti njihova razlika se vzpostavi v odnosu do tega, kar je vsem skupno 

oziroma glede na njihovo skupno identiteto. Poleg tega, da je razlika med njimi 

podrejena identičnemu, se razlikujejo tudi na podlagi negacije, glede na to, kar niso, 

pri čemer to, kar niso, ne pove nič o tem, kako so potencialno zmoţni delovati v 

različnih situacijah. Za te formirane dele je značilno, da se ne spreminjajo oziroma, 

da ne glede na povezavo, v katero vstopajo, ostajajo identični. Njihove sestave se 

urejajo v strukture, kot so aparati, organizmi ali institucije, delujoče na podlagi 

mehanizmov, organizacij in programskih shem. Ne glede na strukturo urejenosti in 

ne glede na to, ali so statične ali dinamične, je zanje značilno, da kriterij urejenosti 

oziroma ureditev obstaja ločeno od tega, kar (se) ureja. Kar z vidika primarnega 

pogoja diferenciacije pomeni, da se sestave niso zmoţne (samo)preseči. Kriterij 

urejenosti namreč ne pomeni usklajenosti med večno spreminjajočimi se 

zmoţnostmi, ampak neko zunanje, samo na sebi obstoječe merilo, ki se manifestira 

bodisi kot strukturna, sistemska ali simbolna ureditev. To merilo urejenosti se 

formira enkrat za vselej in se ne spreminja, ne glede na to, da se zmoţnosti vsega, kar 

se ureja, sestavlja in povezuje, nenehno spreminjajo, s tem pa se spreminja tudi to, 

kar predstavlja stabilnost in usklajenost njihovega medsebojnega delovanja. Vsaka 

zmoţnost tako zavzema svojo pozicijo znotraj strukturne ureditve, pri čemer je 

njihova moč delovanja, vloga ali funkcija povsem podrejena tej poziciji. Ker so 

določujoče lastnosti posameznih zmoţnosti ali njihovih sestav odvisne od strukturne 

pozicije, je lahko tudi razlika, ki se vzpostavi med njimi, zgolj (o)pozicijska. 

Izključujoča razlika pa se ne vzpostavlja zgolj med posameznimi zmoţnostmi ali 

njihovimi sestavami, ampak tudi med posameznimi procesi. Procesi se lahko izvajajo 

zaporedno, kar pomeni, da se mora eden nujno končati, da se lahko začne izvajati 

drug, ali pa vzporedno, vendar v nobenem primeru eden na drugega ne smejo vplivati 

na način, ki bi bil nepredvidljiv. Kajti v kolikor bi vplivali eden na drugega na 

nepredvidljiv način, z vsako njihovo interakcijo ne bi več mogli govoriti o istih 
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procesih, kot so obstajali pred tem, ko se je interakcija zgodila, kar bi pomenilo, da 

se ne nahajamo več na nivoju sekundarne, ampak primarne diferenciacije. Kajti na 

sekundarnem nivoju je pomembno, da se vsi procesi izvedejo tako, kot so bili v 

osnovi zastavljeni oziroma kakor je zapisano v njihovi osnovni programski shemi, 

simbolnem strukture ali pogoju diferenciacije. Osnovni delci, njihove sestave in 

povezave, ki se vzpostavijo med njimi, delujejo zgolj tako, da se medsebojno omejijo 

ali onemogočijo, kajti, če med njimi ni meje, lahko eden deluje zgolj pod pogojem ali 

na račun onemogočanja delovanja drugega. Izključujoča razlika sekundarne 

diferenciacije tako v sebi implicira razliko omejevanja, opozicije in negacije.  

Rekli smo, da se primarni in sekundarni pogoj diferenciacije medsebojno razlikujeta 

glede na zmoţnost ustvarjanja razlik, ki jih pogojujeta, in glede na kriterij urejenosti. 

Ker je razlika primarnega pogoja diferenciacije vključujoča, je takšna tudi 

medsebojna razlika med obema diferencialnima pogojema. Spremenljiva pogojenost 

je tako hkratna in sočasna z nespremenljivo pogojenostjo, njun odnos pa je vzajemno 

dopolnjujoč. To pomeni, da strukture sekundarne diferenciacije, kot so aparati, 

organizmi in institucije ter njihove tehnike, kot so mehanizmi, organizacije in 

programi na primarnem nivoju sluţijo kot strukturno orodje, s katerim je moţno 

urejati ali zagotavljati urejenost, vendar niso to, kar naj bi predstavljalo kriterij 

urejenosti. Zato se te strukture in njihove tehnike tudi nenehno spreminjajo, ko ne 

sluţijo več svojemu namenu. Pozicija, ki predpostavlja eno vrsto urejenosti, ki 

izključuje drugo, ali en način diferenciacije, ki lahko zgolj nadomesti drugega, izhaja 

iz sekundarnega pogoja, ki ni imanenten bivanju, ampak obstaja zgolj kot njegov 

zmoţen način pojavnosti. Prav tako na sekundarnem nivoju strukture ne sluţijo 

zmoţnostim, ampak so zmoţnosti povsem v sluţbi struktur. Ker te predstavljajo 

edino merilo urejenosti, se prisilno ponavljajo v neskončnost, kajti kriterij urejenosti, 

ki je izključno vezan na določeno strukturo, nujno povzroča strahove pred tem, da bi 

se z njihovo razpustitvijo ustvaril nered in medsebojno onemogočanje. Zato se 

zmoţnosti povsem podredijo strukturam, katere, vključno s svojimi mehanizmi, 

organizacijami in programi, postanejo njihov gospodar. Strah je namreč eden izmed 

poglavitnih razlogov, zakaj si ţelja ţeli strukturne dominacije. 

Strukturna dominacija pa je zgolj eden izmed njenih zmoţnih sekundarnih učinkov 

primarnega pogoja diferenciacije, kjer se konstituirajo ţelja in njene teţnje. Deleuze 

in Guattari govorita o strojnosti ţelje, vendar ne zato, ker bi jo enačila z aparatom, 

organizmom ali institucijo, niti ne zato, ker bi bila mehanizirana, organizirana in 
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programirana, ampak zato, ker je produktivna in ker je vsebovana v sestavah 

potencialnih zmoţnosti in v moči njihove aktualizacije. Ţelja je stroj, ker je hkrati 

sestava, sestavljeno in (po)gonska energija tega, kar je sestavljeno. Ne obstaja ţelja, 

ki ne bi bila sestava, kajti urejenost sestave pogojuje kvaliteto ali nagib ţelje. Zato 

nikoli ni spontana, saj je pogojena s sestavo, hkrati pa tudi ni določena z zunanjostjo, 

saj se njena usmerjenost na zunanje objekte, njena namerna volja ali njena 

intencionalna zavest vzpostavijo šele sekundarno. Kot zmoţnost spreminjanja in kot 

proces postajanja deluje hkrati v virtualni in aktualni sferi. Z močjo aktualizacije 

spreminja virtualno sfero zmoţnosti, s tem pa nenehno spreminja tudi lastne pogoje 

udejanjanja. Tako je s svojim delovanjem nenehno soudeleţena pri soustvarjanju 

sestav, ki jo pogojujejo.  

Ţeleča produkcija je lahko pod določenimi pogoji tudi druţbena produkcija, pri 

čemer druţbene sestave predstavljajo sekundarni način njene diferenciacije. Ker je 

sekundarni vedno hkraten s primarnim kot eden izmed njegovih zmoţnosti, je tudi 

druţbena produkcija vedno hkratna z ţelečo produkcijo. Ţelja tako soustvarja celotno 

druţbeno polje oziroma učinkuje v njegovih sestavah in njihovih urejenostih. Ker 

učinkuje tako v političnih kot v gospodarskih sestavah (v javnem in privatnem, v 

lokalnih polisih in univerzalnih oikosih, v mikropolitikah in globalnih 

gospodinjstvih, na nivoju totalizirajočih svetovnih strategij in na nivoju upravljanja s 

samim seboj), se takrat, ko govorimo o ţelji, nanašamo na politično ekonomijo 

ţeleče produkcije. V kolikor je vsebovana v primarnem polju diferenciacije, njena 

razlika s sekundarno druţbeno diferenciacijo ni izključujoča. Kar pomeni, da ne 

obstaja druţbena produkcija po eni strani in ţeleča produkcija po drugi strani, 

ampak, da je vsa ţeleča produkcija tudi druţbena. Dejstvo, da se ne izključujeta, pa 

implicira tudi njunega poenotenja. Med primarno ţelečo in sekundarno druţbeno 

diferenciacijo obstaja temeljna razlika v načinu ustvarjanja razlik. Njune značilnosti 

smo spoznali tekom pričujoče doktorske disertacije z vidika matrice spremenljivosti, 

z vidika oblasti in s psihološkega vidika. Preden na kratko povzamem poglavitne 

značilnosti vsake izmed dimenzij, je na tem mestu pomembno poudariti še, da ni 

vsaka druţbena diferenciacija pogojena z nespremenljivo formo spremenljivosti 

oziroma ni vsaka druţbena produkcija pogojena s sekundarno diferenciacijo. 

Druţbene sestave so namreč lahko pogojene tudi s spremenljivo formo 

spremenljivosti ali primarno diferenciacijo. Zato osnovne razlike v urejenosti ne 
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moremo opazovati z vidika ţeleče in druţbene produkcije, ampak z vidika 

spremenljivosti in nespremenljivosti pogojev diferenciacije.  

Način spreminjanja primarnega pogoja diferenciacije lahko ponazorimo z matricami 

postajanja kot so diagrami, rizomi ali mnogoterosti. Z vidika ţeleče produkcije se 

matrica postajanja imenuje abstraktni stroj, ki predstavlja virtualni plan konsistence 

vseh potencialnih zmoţnosti ţelečih strojev. Plan konsistence predstavlja implicitno 

urejenost vseh eksplicitno aktualiziranih sestav. Je imanenten vsem sestavam, 

njegova dimenzija pa je površina. To pomeni, da to, kar pogojuje vsako aktualizacijo 

in zmoţnost njenega spreminjanja, ne deluje v dimenziji nediferenciranih globin, niti 

v dimenziji transcendentalnih višin. Površino namreč sestavljajo singularna 

postajanja oziroma virtualni dogodki potencialnih zmoţnosti. Ti virtualni površinski 

dogodki pogojujejo način aktualizacije v stanjih stvari in v njihovih pripetljajih. Ker 

je razlika primarnega pogoja diferenciacije vključujoča, lahko tudi sekundarno 

diferenciacijo ponazorimo z matricami postajanja, kot enega izmed strukturiranih 

načinov mnogoterosti. Sekundarni pogoj diferenciacije se imenuje simbolno in nujno 

učinkuje v strukturi, katere način spreminjanja je vnaprej določen. Simbolno 

pogojuje vse zmoţne načine, kako se ena sestava nanaša na drugo, njihovo 

medsebojno komunikacijo in njihove zmoţne transformacije.  

Z vidika oblastne dimenzije smo primarni pogoj diferenciacije poimenovali 

anarhističnost, sekundarni oziroma simbolni pogoj pa drţavnost. Oba učinkujeta v 

različnih načinih urejanja sestav moči, v njihovih zmoţnostih spreminjanja in v tem, 

kar zagotavlja konsistenco njihovi urejenosti. V anarhistični oblastni pogojenosti je 

kriterij urejenosti vzajemno dopolnjevanje in medsebojna usklajenost različnih 

zmoţnosti, medtem ko je v drţavnostni oblasti kriterij urejenosti določena struktura 

ali njen simbolni pogoj, v katerem so ţe vnaprej določene vse zmoţnosti njenega 

spreminjanja. Drţavnost se namreč konstituira na osnovi strahu oziroma na podlagi 

teţnje po predvidljivosti in nadzoru nad spreminjanjem. Drţavnosti tako ne določa 

toliko struktura moči, v kateri učinkuje (na primer drţava), kolikor jo določa 

pogojenost njenega spreminjanja. Kot simbolna pogojenost oblasti deluje vmes, med 

strukturami oziroma med njihovimi prehodi, tako, da nadzoruje njihove meje, 

pragove, transformacije in diferenciacije, ter določa vse zmoţne načine njihovega 

medsebojnega komuniciranja in nanašanja. Drţavnost je posrednik in transformer, ki 

deluje tako, da vse, kar se spreminja, podredi lastnemu nadzoru, z namenom, da 

spreminjanje postane popolnoma predvidljivo.  
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Predvidljivost in nadzor nad spreminjanjem omogočata strukture moči, kot so 

aparati, organizmi in institucije, ter njihove tehnike, kot so mehanizmi, organizacije 

in programi. V kolikor so pogojeni z oblastjo drţavnosti, se njihova konstitutivna 

pogojenost ne spreminja, in v kolikor se ne spreminja, predstavlja kriterij urejenosti. 

Ali, povedano z drugimi besedami, njen konstitutivni pogoj ali singularnost, ki 

predstavlja stanje medsebojne usklajenosti različnih zmoţnosti, začne obstajati sam 

zase. V kolikor se identično ponavlja ne glede na spremenljivost zmoţnosti, ki jih 

ureja, izgubi svojo vlogo kazalca njihove usklajenosti, ampak začne kot kriterij 

urejenosti obstajati povsem odtujeno in ločeno od tega, kar (se) ureja. Ker svojo 

simbolno pogojenost in svoje odtujene strukture identično ponavlja v neskončnost, je 

nujno nasilna do vsega, kar se konstituira in diferencira neodvisno od nje. Poleg tega, 

iz potrebe po nadzoru nenehno teţi k totalizaciji, kar pomeni, da se nič ne more 

konstituirati neodvisno od njenega pogoja diferenciacije. Vse, kar je različno, 

poskuša bodisi vpreči v svoje mehanizme oziroma integrirati, to, kar nenehno uhaja 

njenemu prijemu, pa lahko obstaja zgolj kot njena negacija, neurejenost ali 

nevarnost, ki jo poskuša v čim večji meri potlačiti. Integriteta drţavnosti se namreč 

lahko ohrani zgolj s pomočjo zunanjih mej oziroma glede na lastnega drugega, ki 

nastopa bodisi v vlogi njene opozicije bodisi v vlogi njene sprevrnjene negacije. 

V sestavah, ki so pogojene z anarhistično oblastjo, pa sta kriterija urejenosti 

medsebojna usklajenost in vzajemno dopolnjevanje različnih zmoţnosti. Ker se 

zmoţnosti in s tem tudi teţnje delovanja nenehno spreminjajo, se spreminjajo tudi 

načini njihovega urejanja. Strukture moči in njihove tehnike se uporabljajo zgolj kot 

orodje za zagotavljanje urejenosti, ki je podrejeno zmoţnostim, ki (se) urejajo, in ne 

obratno. Skladno z njihovim nenehnim spreminjanjem in prilaganjem raznolikim 

teţnjam, se te strukture in njihove tehnike vedno bolj izpopolnjujejo. Njihova 

mehkoba, gibljivost in pretočnost so pogoji, ki v sestavah zagotavljajo urejenost, 

konsistenčnost in notranjo integriteto. Zaradi svoje notranje konsistence jim nič, kar 

je različno od njih, ne predstavlja groţnje, ki bi lahko razdrla njihovo integriteto, 

ampak kvečjemu nekaj, kar jih lahko dopolnjuje, iz česar se lahko nekaj naučijo in še 

bolj izpopolnijo zmoţnosti medsebojnega urejanja. Zato tudi nimajo nikakršne 

potrebe po prisilnem ponavljanju pogojev diferenciacije in njihovi totalizaciji.  

Z vidika psihološke dimenzije pa smo razliko v med primarno in sekundarno 

diferenciacijo ponazorili kot razliko med shizofrenim in paranoidnim načinom 

ustvarjanja razlik. Shizofreni pogoj diferenciacije sestavljajo tri pasivne sinteze ţelje, 
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pri čemer njihova pasivnost nakazuje na to, da so vsebovane v virtualnem polju 

nezavednih potencialnih zmoţnosti, ki šele sekundarno učinkuje v zavestni volji. Tu 

se vzpostavijo osnovne povezave med tokovi ţelečih strojev, ki ustvarjajo delne 

objekte; tu se tvorijo verige pomena iz znakov, ki ne označujejo in vstopajo v relacijo 

prav na podlagi tega, ker ne izhajajo iz nikakršnih relacij; in tu se tekom prehajanj 

med intenzivnostmi ustvarjajo pogoji subjektivizacije.  

Te shizofrene sinteze lahko učinkujejo tudi v paranoidnem pogoju diferenciacije, ki 

se poraja na osnovi strahu. V svojem pričujoči doktorski disertaciji sem izhajala iz 

predpostavke, da strah ni imanenten bivajočemu, ampak se pojavlja kot učinek 

sekundarne diferenciacije oziroma kot učinek krčevitega zadrţevanja strukture, 

programske sheme ali vzorcev delovanja. Tam, kjer predvidljivost ni edino merilo 

urejenosti, kjer se shema urejenosti prilagaja medsebojnim teţnjam, kjer ni jasno 

začrtane meje med notranjostjo in zunanjostjo, kjer se konsistenca (integriteta, 

varnost in stabilnost) vzpostavlja glede na lastno delovanje in na osnovi notranjih 

sintez, kjer se vse, kar je različno, vzajemno dopolnjuje, tam ni nobenega razloga za 

nastanek strahu.  

Strahovi se porajajo šele kot učinek prekomernega oprijemanja in zadrţevanja vsega, 

kar naj bi omogočalo varnost. So vedno preventivni oziroma projekcijski, projicirani 

bodisi navzven bodisi v prihodnost. Ker se pojavljajo skupaj s preventivno zaščito, 

jih z njo tudi zamenjujemo, vendar med njimi obstaja bistvena razlika, kajti 

preventivna zaščita je pogoj, ki omogoča preţivetje, medtem ko strahovi nikakor 

nimajo te vloge. Kvečjemu obratno, saj posredno onemogočajo ţivljenje, kajti zaradi 

strahu se teţnja po krčevitem oprijemanju struktur, ki preventivno zagotavljajo 

varnost, tako poveča, da njihovo zadrţevanje in ohranjanje postane nasilno in 

prisilno. Poleg tega strah povzroča tudi teţnjo, da se strukturam, ki naj bi omogočale 

varnost, podredi vse sfere bivanja. Tako strah učinkuje v teţnji po prisilnem 

ponavljanju in totalizaciji struktur, ki preventivno zagotavljajo varnost. In tem 

močnejša je ta teţnja, tem bolj demonizirajo vse tiste tokove, ki uhajajo njihovemu 

krčevitemu oprijemu. In bolj kot ti tokovi postajajo demonski, tem bolj se v njihovi 

domnevni naravi groţnje najde opravičilo za prisilno ponavljanje in totalizacijo. In 

tako se še veliko bolj krčevito drţijo svojih struktur, kar povzroča še večje strahove. 

Krog se tako sklene v neskončnem, kroţnem in nujnem ponavljanju paranoidne 

pogojenosti. 
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Paranoidna psihološka pogojenost ima tudi močno teţnjo po racionalizaciji svojih 

delovanj oziroma po racionalnem opravičevanju svoje teţnje po nadzoru, ki izhaja iz 

različnih strahov. Zato je neločljivo povezana s sistemom vednosti ali določenim 

racionalističnim diskurzom, ki njenemu delovanju podeljuje smisel. Zato je zelo 

pomembno, da ločimo med imanentnimi teţnjami ţelje in namerami. Teţnje ţelje so 

lahko primarno ali sekundarno pogojene in so lahko shizofrene ali paranoidne, 

medtem ko so interesi in namere racionalistične reprezentacije teh teţenj in so lahko 

povsem neusklajeni z njimi. Tako se lahko pod dobrimi namerami skrivajo 

paranoidne in fašistične teţnje. Ne smemo pozabiti, da so bila največja človeška 

grozodejstva vedno izvršena pod taktirko dobrih namer.  

Razliko med primarnim in sekundarnim pogojem diferenciacije smo razloţili tudi kot 

razliko med ţivljenjem in modelom smrti. Ţivljenje določa nenehno spreminjanje, 

minevanje in začenjanje znova. Je imanentno vsemu bivajočemu kot njegov primarni 

in nenehno spreminjajoči se pogoj diferenciacije. Ker je opredeljeno kot proces 

večnega prehajanja, se nič, kar ţivi, ne more izničiti. Poleg tega, se tudi nič ne more 

identično ponoviti. Tu ni ne modela ne posnetka, ampak zgolj gibajoče se podobe, ki 

ničesar ne upodabljajo. Vse, kar se razlikuje, se razlikuje samo v sebi in ne glede na 

to, kar ima skupnega vse, kar se razlikuje. Zato se to, kar je različno, ne izključuje, 

ne negira, ne nasprotuje, ne omejuje in ne onemogoča. Ţivljenje je afirmacija razlik, 

kjer se vse razlike vzajemno dopolnjujejo in medsebojno omogočajo. Relacij med 

večno prehajajočimi razlikami ni mogoče locirati ali umestiti v sistem in strukturo, 

zato tu ni pozicij, niti opozicij. Tudi, ko govorimo o dvojnostih, si te ne nasprotujejo, 

ampak so si komplementarne. Tako se vsako novo ustvarjalno gibanje poraja iz 

gibanja razkrajajoče se stvarnosti. V ţivljenju je zato izkušnja smrti nenehno 

prisotna, prav tako kot izkušnja ponovnega rojstva. Kajti vse, kar ţivi in postaja, se 

večno (samo)presega. 

Pomembno je, da izkušnje smrti ne zamenjujemo s smrtjo. Smrt nastopi takrat, ko se 

preneha umirati, ko iz izkušnje umiranja nastane model smrti. Model smrti se ni 

zmoţen končati, ampak se identično ponavlja v neskončnost. Je nemobilen motor, 

mehanizem, organizacija ali progam, ki ničesar ne poganja, ampak zgolj omogoča 

predvidljivo spremenljivost nekega procesa. Zato ga ne smemo zamenjevati z 

(po)gonsko energijo oziroma z destruktivno teţnjo, kot je na primer gon smrti. Kajti 

vsaka energija je energija ţivljenja, ki zgolj nenehno prehaja in se ne zmore izničiti. 

V kolikor povzroča destruktivnost in nasilje, se to ne zgodi zato, ker bi bila 
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destruktivna ali nasilna sama po sebi, ampak zato, ker jo v svoje strukture vpregel 

model smrti. Zgolj to namreč, kar se prisilno ponavlja in kar totalizira, je lahko 

destruktivno ali nasilno. In to, kar se ponavlja, je model, ki sam po sebi nima 

nikakršne moči, zato potrebuje ţivljenjsko energijo, da črpa iz nje svoj zagon za 

delovanje.  

Problematika, ki sem jo poskušala izpostaviti tekom pričujoče doktorske disertacije, 

se ne nanaša na vrsto urejenosti, niti ne na njeno ponovljivost, stabilnost ali 

konsistenco, ampak na prisilno ponavljanje in totalizacijo njene strukture oziroma 

njenega modela spremenljivosti. Kajti vsak model spremenljivosti (struktura, sistem, 

mehanizem, organizacija, program) ima neprecenljivo vrednost v procesu 

ustvarjanja, urejanja in sestavljanja, dokler nam služi kot orodje. Ko pa začne 

struktura ali model spremenljivosti prevladovati nad vsem, kar se spreminja, 

uničevati vse, kar se diferencira neodvisno od njega, in zatirati vse, česar se ne da v 

ukleščiti v njegovo strukturno pogojenost, takrat postane model smrti.  

Imaneneca ţivljenja pa se spreminja povsem neodvisno od modela smrti, ne glede na 

to, da je nenehno hkratna in soobstoječa z njim. In pod tem pogojem je zmoţna 

uporabljati strukturne modele, mehanizme, organizacije in programe kot sredstva 

urejanja svojih sestav, ne da bi ti zato postali modeli smrti. Model smrti implicira 

nasilje in totalizacijo, kajti njemu se mora podrediti vse, kar se je zmoţno 

(samo)preseči, kar je zmoţno ustvariti razliko v sebi, odvisno od njegovih pogojev 

diferenciacije. Ali, povedano z drugimi besedami, vse, kar je zmoţno spreminjati 

lastne pogoje diferenciacije, ustvariti razliko v sebi in se (samo)preseči, ni nasilno in 

ne totalizira. Ta ugotovitev pojasnjuje osnovno predpostavko, iz katere sem izhajala 

– da je raziskava pogojev diferenciacije oziroma shizoanaliza v osnovi etična 

raziskava.  

Tako smo preko razlage razlike med obema pogojema diferenciacije potrdili tudi 

izhodiščno tezo, da je sprememba v smislu (samo)preseganja zmoţna zgolj na nivoju 

primarne diferencialne pogojenosti imanence ţivljenja oziroma na nivoju 

anarhističnosti. Primarni pogoj diferenciacije je anarhističen zato, ker je 

mnogoterost, ker nima izhodiščnega temelja, ki bi obstajal neodvisno od tega, kar 

utemeljuje in ker se ne opira na urejenost, ki bi obstajala neodvisno od tega, kar 

ureja. Anarhistična je vsaka urejenost sestav, kjer kriterije njihove urejenosti ne 

določa zunanje merilo, struktura, sistem ali simbolni pogoj, ampak notranja 

usklajenost zmoţnosti, ki vstopajo v sestave.  
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Ugotovili smo, da model smrti povzroča nasilje, ker ni zmoţen preseči lastnih 

pogojev diferenciacije, ter da je sprememba v smislu (samo)preseganja zmoţna zgolj 

na nivoju primarnih pogojev diferenciacije. Poleg tega smo preko raziskave 

primarnih pogojev diferenciacije izpostavili dejavnike, ki spodbujajo nastanek 

modela smrti, kajti poskušali smo ugotoviti, zakaj si ţelja ţeli nasilja, ki ga povzroča 

prisila ponavljanja in totalizacije nespremenljivega modela spremenljivosti. Izhajali 

smo namreč iz predpostavke, da tako opredeljeno nasilje ni imanentno bivajočemu, 

ampak nastane kot sekundarni učinek določenih dejavnikov. Teţnja po krčevitem 

zadrţevanju nespremenljivih modelov spreminjanja, njihovem prisilnem ponavljanju 

in totalizaciji v osnovi izhaja iz strahu pred vsem nepredvidljivim in 

nenadzorovanim. Tudi za strahove smo predpostavili, da niso imanentni bivajočemu, 

ampak so učinki določenih procesov. S pomočjo Spinozine, Nietzschejeve in 

Bergsonove filozofije smo ugotovili, da strahov, ki izzovejo teţnjo po krčevitem 

zadrţevanju nespremenljivih pogojev diferenciacije, ne povzročajo zunanji dejavniki, 

ampak so učinek notranjih dejavnikov, ki so pogojeni z imanentnimi zmoţnostmi 

človeškega delovanja. 

Preko Spinozine filozofije smo spoznali, da je pogoj za nastanek strahov in z njimi 

povezanega nasilje, trpljenje. Tudi trpljenje nastane šele sekundarno, ko je naša 

zmoţnost delovanja zmanjšana na minimum in smo tako v najmanjši moţni meri 

sami vzrok večanju ali manjšanju svoje moči delovanja, katere prehajanja povzročata 

veselje in ţalost. Trpljenje tako ni nič drugega kot pasivnost oziroma utrpevanje, 

prav tako, kot je radost zgolj drugo ime za aktivno, ustvarjajoče delovanje, v katerem 

smo v čim večji meri sami vzrok večanja ali manjšanja naše moči delovanja oziroma 

smo sami vzrok svojemu veselju in ţalosti. Te zmoţnosti, od katere je odvisno 

trpljenje ali radost, pa ne smemo zamenjevati s kvantiteto sile, kajti zmoţnost se 

nanaša na kvaliteto delovanja oziroma na obširnost spektra različnih načinov 

delovanja. Obširnejši je spekter naših zmoţnosti delovanja, na več različnih načinov 

smo se zmoţni spreminjati, ne da bi s tem izgubili lastno konsistenco urejenosti in 

notranjo integriteto. Ker je urejenost odvisna od zmoţnosti delovanja oziroma 

medsebojne usklajenosti zmoţnosti znotraj njihove sestave, se konsistenca urejenosti 

ohranja neodvisno od zunanjih vplivov. Prav zato se sorazmerno s povečanjem 

zmoţnosti delovanja oziroma s širjenjem kvalitativnega spektra različnih načinov, s 

katerimi lahko vplivamo na druge, razširi tudi spekter načinov, na katere lahko drugi 

vplivajo na nas, ne da bi s tem izgubili konsistenco urejenosti ali integriteto svojih 
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sestav. Na več zmoţnih načinov kot lahko sestave vplivajo ena na drugo, brez da bi s 

tem izgubile svojo konsistenco in integriteto, bolj se medsebojno krepijo in tem bolj 

si večajo svoje zmoţnosti ter širijo spekter različnih načinov delovanja in 

spreminjanja. Ali, povedano z drugimi besedami, obširnejši je kvalitativni spekter 

različnih zmoţnosti delovanja in večje so zmoţnosti sestav, tem bolj se sestave 

vzajemno dopolnjujejo, četudi so si povsem različne. V kolikor se sestave 

medsebojno krepijo in vzajemno dopolnjujejo, so njihova srečanja usklajena, in v 

kolikor se onemogočajo, so njihova srečanja neusklajena. Bolj kot so njihova 

srečanja usklajena in bolj kot se radostijo, se, sorazmerno z radostjo, spekter njihove 

zmoţnosti delovanja še bolj širi. In obratno, oţji je njihov spekter različnih načinov 

delovanja, manj se ujemajo z drugimi sestavami in tem bolj se medsebojno 

onemogočajo. Bolj kot so njihova srečanja neusklajena, toliko bolj trpijo in toliko 

bolj krni njihova zmoţnost delovanja. Trpeči ljudje se namreč v ničemer ne 

dopolnjujejo in so si zato zmoţni povzročati zgolj trpljenje. Bolj kot je njihova 

zmoţnost delovanja okrnjena, tem bolj so njihova veselja ali ţalosti odvisni od 

zunanjih dejavnikov. Tudi urejenost sestav ni več odvisna od usklajenosti njihovih 

notranjih zmoţnosti, kajti te, skladno s trpljenjem, postajajo vedno bolj neusklajene; 

urejenost sestav začne temeljiti na zunanji, samo na sebi obstoječi strukturi 

urejenosti, ki je ločena od tega, kar ureja in se zato ne spreminja. Bolj kot je toga v 

svoji zmoţnosti spreminjanja, toliko bolj vsak zunanji dejavnik ali vpliv predstavlja 

groţnjo, da se bo njena integriteta razgradila. Tako šibka in trpeča sestava postaja 

vedno bolj razpeta med dve medsebojno izključujoči si teţnji: med vedno večjo 

odvisnostjo od zunanjih dejavnikov, ki pa ji hkrati s pomanjkanjem njene notranje 

konsistence povzročajo tudi vedno večje strahove. Konflikt med tema 

nasprotujočima si teţnjama postaja tako vedno bolj samoumeven in sčasoma pridobi 

vlogo utemeljujočega problema. Okorele strukture spremenljivosti, ki se prisilno 

ponavljajo in totalizirajo vse, kar se spreminja neodvisno od njih, pa pridobijo vlogo 

njegove neizogibne rešitve. Tako lahko s pomočjo Spinozine filozofije izpeljemo 

sklep, da ni nasilje tisto, ki bi povzročalo trpljenje, ampak, da trpljenje povzroča 

nasilje. Trpljenje je predpostavljeno v nasilju, v kolikor pogojuje nastanek strahov, ki 

povzročajo teţnjo po prisilnem ponavljanju in totalizaciji modela smrti. V vseh teh 

pogojih dobi njegovo nasilje tudi svojo logično utemeljitev in moralno opravičilo.  

Tudi s pomočjo Nietzscheje filozofije smo spoznali, da strahov ne povzročajo 

zunanji dejavniki, ampak imanentna zmoţnost delovanja. To zmoţnost je pojasnil s 
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konceptom volje do moči, ki pogojuje moč postajanja aktivni ali reaktivni. Volje do 

moči namreč ne povzroči subjekt, niti ni usmerjena na objekt, ampak je vsebovana v 

relacijah med silami. Kar pomeni, da jih pogojuje in je hkrati pogojena z njimi. Sile, 

ki vstopajo v relacijo, so bodisi aktivne ali reaktivne. Pokazal nam je, kako je šibka 

sila nujno reaktivna sila, kajti njen spekter zmoţnega delovanja je zelo okrnjen. Prav 

tako je aktivna sila nujno močna sila s širokim spektrom zmoţnega delovanja. Pri 

tem se tu ne nanašamo na kvantiteto moči, ampak tako kot v primeru Spinoze, na 

kvalitativni razpon zmoţnosti oziroma na raznolikost načinov ustvarjalnega 

delovanja. Iz tega sledi, da sile, ki številčno prevladujejo, niso nujno tudi močnejše, 

prav tako kot ni mogočnejša kvantitativno močnejša sila. Aktivna sila je zmoţna 

afirmirati razliko oziroma iz nje narediti objekt afirmacije in vzajemnega 

dopolnjevanja, reaktivna sila pa iz vsake razlike naredi objekt negacije in 

onemogočanja. Tako ji vse, kar se od nje razlikuje, predstavlja groţnjo in povzroča 

strahove.  

Na podoben način tudi Bergson pojasnjuje strahove z zmoţnostjo delovanja, ki jo je 

nemogoče ločiti od zaznave in pozornosti. V svoji filozofiji nam razlaga, kako je 

vsaka aktualna zaznava pogojena z virtualno sfero čistega spomina. Čisti spomin je 

implicitna urejenost, v kateri so vsebovane vse potencialne zmoţnosti delovanja in 

spreminjanja. Sam na sebi je povsem brez moči, zato svojo vitalnost črpa iz aktualne 

zaznave in pozornosti. Čisti spomin je preteklost, ki ne prenehala biti, ampak se z 

vsakim trenutkom na določen način v celoti aktualizira, s svojo aktualizacijo pa se 

tudi povsem spremeni. Zato ga lahko razumemo tudi kot nenehno spreminjajoči se 

ontološki pogoj prehoda, na katerega lahko vplivamo z zavestno pozornostjo in z njo 

povezanim načinom delovanja.  

Spoznali smo tudi mentalni diagram prostora, ki kot shema diferenciacije obstaja 

ločeno od tega, kar diferencira. Ta diagram smo razprostrli preko materije z 

namenom, da njeno delovanje postane laţje predstavljivo, s tem pa tudi laţje 

obvladljivo. Prostorska reprezentacija je spoznavno orodje inteligence, ki analizira, 

razločuje in izločuje ter izločeno ponovno sestavi v nek logično predvidljiv sistem, s 

katerim si omogoči nadzor nad vsem, kar se spreminja. Bergson pa nas opozarja, da 

imajo orodja inteligence sicer neprecenljivo vrednost, vendar ţivljenje presega 

inteligenco, zato ga lahko v njegovi celovitosti spoznamo samo preko njenega 

vzajemnega dopolnjevanja z intuicijo. Inteligenca je zmoţna metodično raziskovati, 

vendar so nekateri procesi zanjo kljub temu nespoznatni. Te je zmoţna spoznati zgolj 
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intuicija, vendar pa jih nikoli ne bo sistematično raziskovala. Njuno medsebojno 

dopolnjevanje je kriterij naše izpopolnjenosti in z njo pogojene svobode. Svoboda ni 

abstraktna moţnost, ki se konstituira kot odsotnost prepovedi ali kot podeljena 

pravica, ampak imanentno vsebovana zmoţnost delovanja. To pomeni, da v kolikor 

je svobodna, nobeden izmed pogojev diferenciacije ne totalizira nad ostalimi 

oziroma, da so se pogoji diferenciacije zmoţni spreminjati. Če namreč en pogoj 

diferenciacije prevladuje nad ostalimi, je naša zmoţnost razlikovanja in spreminjanja 

zvedena na en način, kvalitativni spekter različnih načinov delovanja pa je povsem 

okrnjen. Posledično postane nespremenljivi model spremenljivosti tudi edinstven 

referenčni okvir naše pozornosti, ki začne kot zunanje merilo in kriterij uravnavati 

vse naše potencialne zmoţnosti in njihove teţnje. Karkoli se spreminja neodvisno od 

njega ali česar nismo zmoţni umestiti v kategorične okvirje njegovega spoznavnega 

sistema, pa postane groţnja, ki povzroča strahove.  

Imanentna zmoţnost delovanja, ki jo Spinoza označi kot spekter kvalitativno 

različnih zmoţnosti delovanja, Nietzsche kot voljo do moči in Bergson kot 

medsebojno preţemajočo in dopolnjujočo se celovitost, predstavlja konceptualno 

zasnovo teorije ţelje, ki sta jo razvijala Deleuze in Guattari. Ţelja je vsebovana v 

imanentnih sestavah potencialnih zmoţnosti in njihovi urejenosti, ki pogojuje njene 

teţnje in nagibe. Na tem primarnem nivoju diferenciacije, ki pripada tako dimenziji 

zavesti, kot dimenziji materije, lahko nenehno presegamo lastno diferencialno 

pogojenost. Kajti ne glede na to, da je namerna volja, ki je usmerjena na objekt, šele 

simptomatski učinek primarne diferencialne pogojenosti, vedno v njej obstaja nek 

(samo)preseţek oziroma preseţek nad svojimi vzroki, kjer smo zmoţni bivati 

neodvisno od lastnega udejanjanja. Kajti, kot pravi Deleuze v Logiki smisla (Deleuze 

1998, 200 in 225), iz simptomatskega udejanjanja lastne zgodbe oziroma lastne 

diferencialne pogojenosti lahko vedno izluščimo deleţ čistega dogodka, ki ga ni 

mogoče udejanjiti. Na tem nivoju potencialnih zmoţnosti smo gospodarji svojih 

vzrokov in vseh zmoţnih načinov svojega udejanjanja. Tu smo se kot pričujoči 

zmoţni nenehno (samo)presegati in tako spreminjati celotno preteklost in virtualno 

sfero čistega spomina, s katero smo pogojeni. In prav s to zmoţnostjo neodvisnega 

bivanja od lastnih pogojev diferenciacije onemogočamo nastanek strahov in z njimi 

povezanih trpljenj, ki povzročajo teţnjo po vzdrţevanju modela smrti. 

Model smrti je zelo omejen in predvidljiv, zato sploh ni mogočen v primerjavi z 

mogočnostjo ţivljenja, čeprav poskuša na vso silo prevladovati. Zelo hitro ga je 



 327 

moţno preučiti in kar je najpomembneje, ko enkrat prepoznamo njegovo sistematsko 

logiko delovanja, nas ne more presenetiti, kajti določa ga prav to, da ni zmoţen 

preseči lastne diferencialne pogojenosti oziroma lastne zmoţnosti ustvarjanja razlik. 

Kajti, če bi bil tega zmoţen, ne bi ni bil več model smrti, ampak bi postal ţivljenje. 

Model smrti se namreč ne more preseči, ne glede na to, da se nenehno obrača in 

sprevrača, lahko pa se preseţe vse, kar ţivi in biva, kar je mehko, neţno in gibljivo, 

pa vendar konsistentno, čvrsto in stabilno v svojem večnem prehajanju. 
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SUMMARY  

The following paper investigates conditions of differentiation on both the conscious 

and the unconscious level, from the psychological perspective and from the 

perspective of power. Accordingly, the research examines how the conditions of 

differentiation affect different modalities of order and their changeability. The main 

object of the analysis is the potential capacity of transformation which is treated as a 

constitutive element of various assemblages and their arrangements. Assemblage 

(l’agencement), a concept introduced by Deleuze and Guattari, refers to a particular 

arrangement of elements which distribute themselves in the open space, and to their 

capacity to assemble or arrange themselves. Therefore it designates a particular 

modality of order and the ability to make order. The main characteristic of 

assemblages is that they are always in the process of change, thus their order and 

their ability to make order are inherent in their changeability. The elements of 

assemblages, which are pure potentialities, are also eternally in the process of 

becoming, and in the constant flow of movement. Thus their features cannot be 

defined by neither a particular position in a predisposed structure or system, nor by 

their belonging to a presumed category. They can be defined only by their relation to 

other elements, even though their primary difference is not definable as a difference 

which refers to the other and does not result from the relation to the other (as in 

relations of affinity, identity, resemblance, analogy or negation). The elements of 

assemblages make differences exclusively in themselves and according to 

themselves. Thus an elementary difference can only be the difference of self-

surpassing.  

Following this perspective the research is based on the assumption that there exist 

two fundamentally distinct conditions of differentiation, implying two different 

modes of changeability or two different transformative capabilities. Both conditions 

thus indicate two different modalities of order, and consequently two different 

criteria of order. The main distinction between them is made according to their self-

surpassing capabilities: While the first one is capable of surpassing or exceeding its 

own differential conditions and the second is not, because it can change only within 

its forms of changeability. The first is also generative or primary, while the second 
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derives from the first even though they are eternally synchronously connected and 

intertwined. The third distinctive criterion regards their differentiation capability. 

The primary condition consist of included, mutually empowering and 

complementary differences, and the secondary of excluded, mutually hindering, 

precluded, oppositional or antagonistic differences. Therefore the difference between 

both conditions could be, from the perspective of the second differentiation, the 

difference of exclusion, which implies that one of them must end in order for the 

other to begin. Thus they could merely follow each other in linear succession, or they 

could be positioned one next to the other. Because the inclusive difference is 

primary, the two conditions hinder and preclude one another merely on a secondary 

level, i.e. under specific conditions. The last important distinctive feature between 

them refers to their relation to the outside, and to the other. Within the primary 

condition the difference of everything that distinguishes is made in themselves and 

according to themselves, therefore the difference could be treated exclusively in 

terms of self-surpassing. In the second case the difference could be made only 

through the relation to the outside and according to the relation to the other.  

The main thesis of this research follows the assumption that there exist two 

conditions of differentiation. It refers to the capability of surpassing one’s own 

conditionality: the change from the point of view of self-surpassing, could be made 

only on the level of the primary differential condition, which implies included, 

complementary and mutually empowering differences, and not on the level of the 

secondary differential condition, which implies excluded and hindered differences. 

Therefore the research is focused on how they affect the changeability of 

assemblages and in their capacity to make order. The main field of analysis is the 

primary differential condition, which is treated as a problem field through which the 

problems are constructed. In the context of the research, these problems apply to 

capabilities of change and to abilities to make order, and consequently also to the 

modalities and criteria of order. Thus the problems are not to be approached from the 

perspective of their solution, but from the aspect of their constitutive conditions, 

which generate them as problems. Namely, it is assumed that the problem persists in 

the solutions, therefore the solution does not abolish the problem, but just answers it 

or replies to it. Hence the problems of this research are treated from the perspective 

of their constitution within the problem field of the primary and secondary condition 

of differentiation. Furthermore the problem or the object of the analysis is the 
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process of becoming, namely the process of change or transformation. The research 

is in fact not focused on a particular assemblage as a specific arrangement, nor on its 

specific order or regulation, but on its changeability, which is implied in the 

particular order and its differential condition. The process of becoming is explained 

as the process of desire, and the assemblages are defined as desiring machines. Thus 

desire is contained in the syntheses of assemblages, which are immersed in the 

primary field of differentiation, and which are eternally changing. It is implied in the 

potential capabilities which are explained as working parts of the desiring machine, 

in their connections or compositions, and in the production of the machine. Desire 

could be thus expounded simultaneously as energy, as composition or arrangement, 

and as that which composes or arranges itself. There is no desire which is not 

contained in the assemblage, because its tendency is defined by its arrangement and 

its order before it becomes oriented towards the outside world and before it is aimed 

towards the object. As long as desire is not conditioned by its relation to the outside, 

and as long as tendency is not determined by its fixation to the object, it does not 

follow that it is spontaneous, because it is conditioned by the arrangement of the 

assemblage, with its order and with its changeability. That is also the main reason 

why desire is explained as desiring machine. 

The concept of desiring machines was introduced by Gilles Deleuze in Félix Guattari 

during their collaborative research which explores the connections between the 

psychoanalytic field and the field of political philosophy. From their perspective, 

desire is understood as an impersonal process of production, which traverses the 

whole social field and which is contained in all social assemblages, in different 

arrangements and various orders. Social production is thus a desiring production 

under certain determinate conditions. The method by which they research the social 

field of desiring production is called schizoanalysis. The term does not refer so much 

to schizophrenia as the clinical entity as to the official definition of psychosis, which 

is determined by the international standards as a discordance between the subjective 

psychological processes and the objective social reality. The definition of psychosis 

thus implies excluded difference between the psychic and the social reality that is, 

between the desiring subject and the social field. On this epistemological ground 

schizophrenia is comprehended as a psychosis which is diagnosed according to 

criteria of cognitive or emotional discordance in the fields of perception, attention, 

inference, expression, communication, conduct, volition and intention. On the other 



 339 

hand, Deleuze and Guattari presuppose that there is no excluded difference between 

the desiring subject and social reality, because desire produces the real and within the 

real. The social reality is treated as a definite assemblage of the desiring process or as 

certain connective mode of desire. According to this view, Deleuze and Guattari treat 

collective psychoses and neuroses as manifestations of social deliriums, as collective 

phantasms and as a massive paranoia of totalizing machines. Desire can, in fact, act 

within the social field in an exclusive, repressive, hindering, antagonistic and violent 

mode, and also in an inclusive, empowering, creative, consonant and mutually 

supportive mode. The mode of its acting and its tendency depends on the syntheses 

of the assemblages in which it is contained, and on the differential conditions which 

affect those assemblages. Hence the schizoanalysis investigates the occurrence of 

differential conditions in the social field and their mutual interaction. It researches 

the ways in which the desiring machines become social machines, their connections, 

their order, and above all their transformational capabilities. 

As the method of this research is schizoanalysis, the work mostly focuses on the 

primary and secondary conditions of differentiation, and on their interaction in the 

(social) field of the desiring production. It investigates the ways in which they 

function within various assemblages and how the transformational capability 

influences their interaction. The two differential conditions are observed from the 

three perspectives: through a schematic description of their processes, from the point 

of view of power and from the psychological point of view. The first one includes 

the several modes of description of transformational process: the diagram, the 

rhizome and multiplicity. The second perspective focuses on power which is defined 

as the differential condition of relations between forces. The primary or included 

condition is explained with the concept of anarchisticness, and the second or 

excluded one with the concept of stateness. Both conditions of power imply two 

different criteria of order. In the case of stateness the criteria of order is defined 

either with structure or its symbolic condition, either with some presupposed general 

measure which determines the order from the outside (or from above, or below). The 

structure of its order is separate from that which is ordered, and it functions on its 

own accord. In the case of anarchisticness the criteria of order are defined through 

mutual complementation and consonance of different capacities. Because these 

capacities are constantly changing, the modality of the order also changes 

accordingly, following the criteria of mutual consonance. Thus the order and the 
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mode of its transformation are totally subordinated to the immanently contained 

capabilities, which construct an assemblage. The third view is focused on the 

psychological processes. According to this perspective the primary and secondary 

differential condition is explained a paranoid and a schizophrenic and paranoid 

differential condition. Also in this case the main attention is directed toward the 

capabilities of transformation, which are determined by both differential conditions. 

Schizophrenic condition is constantly changing its own differential conditions, while 

the paranoid one is not capable to surpass itself. According to the above−mentioned 

perceptions (schematic description, power and psychology), the social production of 

the desiring machines is explained from the political and economic point of view, 

since the notion »political« refers to the dimension of power, and the notion 

»economy« to the dimension of their production. 

Because desire is understood as a productive process, the research focuses on its 

capability to create either assemblages of mutual exclusion and hindrance, or the 

assemblage of mutual inclusion and empowerment. The aim of this work is to 

examine and expose the conditions under which desire composes arrangements 

generating violence. The research is based on the assumption that violence, suffering 

and fears are not immanent in human existence, but are the effect of particular causes 

which disable the capability of surpassing one’s own differential condition. 

According to its aim, the research also explains why the theory of differential 

conditions is fundamentally an ethical theory.  

The text grounds its argumentation on the theory of Gilles Deleuze, who introduced, 

through the cooperation with the Felix Guattari, the method of schizoanalysis and the 

concept of the desiring machines. With the aim of precisely explaining the creative 

process of desire and its modes of differentiation, the text exposes the main theses 

from the philosophies of Baruch de Spinoza, Friedrich Nietzsche and Henri Bergson, 

which served Deleuze and Guattari as epistemological grounds on which they 

founded their theory of the desiring production. The research is focused exclusively 

on the analysis of theoretical texts, which cover the topics connected to the aim of 

the research and which serve as argumentation for the main thesis and the associated 

conclusions. The text consists of six main chapters which are going to be briefly 

described in the following part of present summary, gathered in the three distinct 

sections. 

1 
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The first chapter discusses the primary condition of differentiation which is defined 

as the immanence that is life. This immanence is not immanent in anything other 

than itself, which means, that it is not contained in anything, but that all being is 

immersed in it. It is that which permeates all being and that which founds all that 

exists, but not as ground or base, which would exists separately from what it 

founded, nor as some distinct finality into which everything is directed to. Its 

substantiality actualizes itself in every moment through all that exists, and all that 

exists are its modes. This all-pervasive immanence that is life includes both the 

material reality and the universal consciousness. It is material immanence because it 

permeates all that is actualized, created or produced, and it is conscious because it 

contains all that exists in its potential and implicit capability, which conditions all 

material actualization. Consciousness is all that exceeds the necessity of 

actualization, and all that exceeds that through which it is actualized. It is a condition 

which is implicitly enfolded in all its effects, but simultaneously existing 

independently from them because it is capable of changing or surpassing its own 

differential condition.  

The order of the primary differential condition is chaotic, which means that it is 

unpredictable, that its change is not linear and that its repetition is not periodical. It is 

composed of singularities or attractors that are explained as long-term tendency of 

different assemblages which never actualizes itself as identical. The attractor presents 

the most stable and concordant state of a particular assemblage, and the extreme limit 

of its differentiation. No matter how much an assemblage changes – it always ends 

up in the same stable state defined by the attractor. When an assemblage passes this 

limit we can no longer talk about same assemblage, or more precisely, we can no 

longer talk about a particular assemblage, which is defined by its singularity or its 

attractor. Each singularity determines its own limit of assemblage changeability and 

its elements. These elements are not formed parts of matter like atoms, but quantas, 

quantum particles of energy or wave-particle compositions of energy and matter. 

They are pure potentialities or pure virtualities, which compose themselves in 

singularities or in their assemblages. They distinguish each other according to their 

changeability or according to their differential capability. They are determinable only 

through by their relations with other elements. The criterion of difference between 

relations expresses itself in their variability or in their multiplicity, which defines the 
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degree of their variation. This extreme limit or threshold of their changeability 

expresses their virtual condition, which actualizes itself in the space-time relations 

which compose assemblages. Thus we speak about two different kinds of orders, 

about implicit order, which is potential and exist as an enfolded capability and 

explicit order, which actualizes itself at every moment. Each actualization changes 

the implicit order and thus also the degree of variation, which is conditioned by it. In 

this way each actualization changes its own conditions at every moment of its 

existence.  

The immanent field of life contains waves of energy which are perceived as light. 

Matter is thus explained as condensed frequency of light, or as a pattern of its 

appearance. According to this perception we distinguish two complementary 

tendencies which exist in life. The first is the tendency of energy, which tends 

towards intention, growth, expansion, transition and change, and the second is the 

tendency of matter, which tends towards extension, accumulation, contraction, 

condensation, stability and tranquility. Energy is also present in the state of material 

stillness, because it can not vanish, it can only pass from one state to the other. 

Conscious perception is also defined as light, but as condensed light which slows 

down lights movement and contracts it in its pattern of attention. Perception does not 

add anything to material things because it is itself one of the material images among 

the others. Bergson describes it as a zone of indetermination, as an interval of choice, 

where it is passed through by the actual action, with the virtual remaining. Thus the 

conscious perception does not enlighten things but only reveals the light which 

would remain hidden without its help. 

Consciousness is just the other, complementary dimension of the immanence – life 

besides the dimension of matter, therefore it simultaneously follows the same order. 

It can be described with the matrices differentiation and the changeability of neural 

networks, which can be treated as an exact reconstruction of order at the sub-qantum 

level of the material world. In this case the neuron cells have the same role as 

elementary quantum wave-particles. Likewise their mutual arrangement tends 

towards consonance, or towards the state which is presented in the pattern of the 

attractor, where the energy is at the lowest level. All elementary particles mutually 

determine, enable and condition themselves, whereas their arrangements contain the 

order of the wholeness, and the wholeness is contained in all of their arrangements. 

Their implicit order presents all their potential changeability, which is actualized in 
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the modalities of explicit order. From this point of view we can talk about the 

different levels of consciousness: the implicit order encompasses the sphere of the 

universal consciousness, which is defined by its unintentionality, which means that is 

not aimed at, focused on or directed toward the external object. It contains all 

potential capabilities of actualization and of changeability of explicit order. The 

explicit order defines the sphere of intentional consciousness, which is directed 

toward the object.  

The distinction between the intentional and the unintentional consciousness could be 

described as the difference between intelligence and intuition. The cognition of 

intelligence is analytical, which means that it assumes an exclusive distinction 

between the observing subject and the observed object. The difference between these 

two is invariably exclusive as the two are exterior to one another, with each 

presenting the other’s limit. Thus the separated parts hinder and preclude each other, 

so that each of them must end in order that the other could begin. On the other hand, 

the cognition of intuition is synthetic, because it assumes no clear diction between 

the perceptive subject and the perceived object. In its perception it can embrace the 

wholeness of existence in its potentiality and all its capabilities. Intuition therefore 

comprehends the implicit order, whereas intelligence comprehends the explicit one. 

Both are complementary features of conscience, and can also be mutually 

empowering if one does not dominate the other. Intuition can find what intelligence 

can only search for, but it can never find it without the investigative method of 

intelligence.  

Immanence – life is defined as an eternal passage between the implicit and the 

explicit order and as a process of the continuous becoming from the virtual to the 

actual sphere. The virtual dimension contains the potential for all changeability, 

which conditions everything that is actualized and the way it is actualized. It can be 

explained as a sphere of pure memory or of pure past, which is never present because 

it constantly changes with every new actualization. Pure memory is always 

actualized in its wholeness, and it changes completely with each of its actualizations. 

It also conditions the modalities of actualization, so consequently each different 

mode of action changes its conditions of potential actualization. Because the virtual 

sphere encompasses all potential capabilities, i. e. all capabilities of change and 

differentiation, they are actualized at every moment in the same manner as pure 

memory or the entire past. It is important that we recognize the difference between 
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virtual capabilities and possibilities. Virtual is real but un-actualized, whereas 

possible does not have its own reality. In other worlds, it can become real only if it 

meets certain defined conditions. The possible only illustrates the real and, like a 

model, supplements the real. Therefore the real does not resemble nor it is 

subordinate to the possible in the sense of the possible which could become real, but 

it is, inversely, the possible which resembles and is subordinate to the real. The 

possible is always derivative, which means that it is secondary according to the real 

and it derives from the real. As virtual is real and not actualized, it encompasses the 

real capabilities of actualization, not the abstract possibilities of realization.  

Deleuze describes the actualized assemblages as moving images, which do not 

illustrate or imitate anything, and consequently also do not resemble or apply to 

anything. On the level of the primary differential condition there is no model or 

copy, nothing which could be described as authentic or which could be signified as 

artificial because there are no grounds or referential structure to which we could 

resort. Accordingly there is nothing which could repeat itself, except the being of 

changeability or that which constantly transforms itself. The only repetition is 

repetition of difference in itself. The distinction between the moving images is thus 

determined by their capability to change, i.e. by their capability to affect other 

images and be affected by other images, themselves. 

The changeability of differential capacities, which are contained in virtual sphere of 

primary differential condition could also be described with the matrices of becoming, 

which are called diagrams, rhizomes and multiplicities. The matrix of becoming 

distinguishes itself from the model by constantly changing, so it is defined as a 

changeable matrix of changeability. Therefore we do not talk about a diagram of 

processes but about diagrammatic processes, about the unstructured and unformed 

order of the processes and all their potential capabilities of change. The lines of 

becoming do not follow the diagram, the diagram follows or draws the lines of 

becoming. It is therefore defined as a plane of consistency of all potentials, or as 

plane of continuous variation. The second matrix which describes the processes of 

becoming is called the rhizome. It is composed from moving lines of motion, which 

distinguish themselves according to their tendency or inclination, which gives them 

temporary direction (sense and meaning). This direction (sense and meaning) is 

never separated from the tendency, which drives the motion but is subordinate to it 

and is constantly re-constructing itself according to it. Its lines never end but they 
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continue through every established encounter. The rhizome also does not have a 

specific entrance, which could serve as a privileged point of view. Neither does it 

have an outlet, which could serve as a finality towards which everything would tend. 

In other words, it does not have a determinative base nor transcendental meaning, 

which would acquire sense from the outside. There is nothing in the rhizome which 

could be localized in the sense of a structurally determined position or place because 

all points are constantly in movement, and they are determinable only through their 

relations with other points.  

The third possible way of describing the processes of becoming is called multiplicity. 

It is defined by the feature, that it is not determinable by the outside criterion. It has 

an infinite number of dimensions, and each dimension presents a particular 

intertwinement of causes, which conditions the changeability of the process. 

Consequently only relations between the processes are determinable. Multiplicity is 

not grounded on a unity and is not subordinated to the transcendental totality, 

therefore it exceeds any binary opposition between the one and the multiple. This 

does not mean, however, that it is undifferentiated, but that merely that each 

multiplicity implies its own order. Different processes are directed by a common 

long-term tendency called attractor or singularity. Singularity determines the most 

stable state of a particular assemblage, the state of stability not defined by structure, 

existing independently of it. Both attractors and singularities are multiplicities, that 

is, that they are likewise eternally changing. Each of them implies its own threshold 

of changeability, which cannot be crossed without becoming other singularity. The 

same is true for assemblages. They also imply their own threshold of changeability 

defined by the arrangement or distribution of attractors, which could not be crossable 

without becoming other assemblage. Because an attractor never actualizes itself as 

identical, we cannot talk about a final state or an initial position in the arrangement 

of the different movements. It determines the implicitly contained capabilities of 

various assemblages, which condition its modalities of differentiation, but changes 

each time through their actualization. It can also be explained as a tendency of the 

assemblage or as an inclination of movement, which never actualizes itself or repeats 

itself as identical. 

Diagrams, rhizomes and multiplicities are matrices of the primary conditions of 

differentiation or matrices of changeability, which describe the immanent processes 

of becoming and self-surpassing. However, these multiplicities can be secondarily 
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actualized in the assemblages whose changeability can be described by the 

arborescent model. This model illustrates the unchangeable structure of changeability 

and its definable feature – its tendency towards totalization. Nothing could 

differentiate independently of its conditions of differentiation and therefore it cannot 

encompass the other without totally subordinating it or totally excluding it. The 

difference between matrices and the model is that the model can illustrate the 

becoming, but it cannot explain it.  

  

2 

 

So far we have acquainted ourselves with the criteria of differentiation, and 

comprehended that things do not differ according to their supposed essence, genera 

or (categorical or topological) boundaries, but according their capability of change 

and of differentiation. The philosophers who understood difference in the same way 

were Baruch de Spinoza, Friedrich Nietzsche and Henri Bergson. Their 

understanding of difference was one of the main reasons why their theories served as 

the epistemological grounds for the concept of desire introduced by Deleuze and 

Guattari. We are going to present some of the more important concepts by the 

abovementioned philosophers which contributed to the theory of desire.  

 

Baruch de Spinoza  

 

Spinoza defines the primary condition of differentiation as substance. Substance does 

not act as a base, which would exist separately from that which conditions, nor does 

it act as an unattainable finality, toward which everything would tend. Seeing that 

everything which exists is already contained in the substance and that substance is 

contained in everything, it cannot be determinable from the outside. Substance acts 

as the immanent cause of everything which is contained in it, that is, as immanent 

cause of itself. Its nature is defined by essences, as potential or virtual capabilities, 

which imply various modes of actualization. When these unbounded capacities 

actualize themselves, they become confined by their involvement in the relation, and 

determined by it. Each singularity acts as a modus, as a determined and finite 

modality of being which is always in relation with some other finite modality of 

being. All beings are equal regarding their being or substantiality, but they differ in 



 347 

their essences, which are defined as their capabilities. The main emerging modalities 

of essences are called attributes. With the attribute of thinking Spinoza refers to the 

psychic, and with the attribute of extension to the material reality. The essence of 

singularity is not determined by the attribute, but by the capability. That is, Spinoza 

does not distinguish bodies according to their possibilities or some presupposed 

essential features, but on the grounds of their capability of action. Each body is 

composed of several bodies, these bodies are also composed, and so forward in the 

same manner, to eternity. A singular assemblage is determined by constitutive 

relations which act as their attractor. It is also defined by the force of existing, i. e. by 

the effort with which it persists in its own being, or with which it is capable of 

preserving its constitutive relations. This effort or conatus is the power of affirmation 

and creative change. It is virtuality in its process of actualization, which implies 

capabilities to act. Capability to act increases and diminishes within the framework 

outlined by the extreme limits of changeability of a particular assemblage. And its 

limits or thresholds of changeability are determined by the constitutive relation of the 

assemblage, presented in the attractor or the singularity.  

The continuous variation of the power of acting and of the force of existing is 

defined as affect (afectus). Affect is variation or an experienced passage from one 

degree of the power of acting to another. Affect of joy means increasing the power of 

acting, and affect of sadness means diminishing it. Joy and sadness are passive 

affects or fundamental passions, which means that we do not possess the power of 

acting or that we are separated from it. Because we are not the cause of our actions, 

we are passive and consequently suffer. There is also another kind of affect, active 

affect, which assumes that we possess the power of action. In this case we do not 

suffer passively, but experience active joys. The more we are adequate cause of our 

sad or joyful passions, the more we experience active joys, which Deleuze named 

blessedness in one of his commentary on Spinoza. The power to become active 

increases proportionately to the qualitative diversity of the capabilities of acting. 

During our lifetime we increase or diminish the extent of these capabilities and thus 

influence the conditions of our passions and actions, which lead to sadness or active 

joys.  

These capabilities are never dependent exclusively on the power of acting, because 

each singularity is always in relation with other singularities. They are mutually 

determining and conditioning, but how they are going to influence each other always 
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depends on qualitative diversity of the capabilities which determine their power of 

acting. Through all of those potential capabilities emanates desire. It is implied in the 

virtual sphere which conditions the differentiation capability and our power of 

acting. Because it is virtual, we could say that it is unconscious or that it belongs to 

unintentional consciousness. Conscious desire, will and intention are merely 

secondary compared to the primacy and generic function of desire. Therefore desire 

is subordinated neither to the conscious will nor to the sublime idea of goodness and 

superiority. As an implicit capability of actualization, it is not subordinated to the 

idea any more than it is subordinated to the physical conditions contained in material 

compositions. Its capability to become active and to act is increasing proportional to 

the qualitative diversity of capabilities. This ambit, which increases and diminishes 

during our lifetime, contains two continuously changing extremes, or two thresholds. 

If we cross the lower threshold, the constitutive relation changes to the extent where 

we die. On the other hand, we are constantly surpassing the higher threshold during 

our lives and with every passage we extend the limit as well as the scope of our 

potential capabilities.  

These arguments can lead us to certain ethical conclusions. The first conclusion is 

that there is no good or bad in itself. Good is whatever qualifies the body or the spirit 

to get affected or to affect in as many ways as possible. Good are also the encounters 

among bodies and souls which empower each other, and bad are encounters of 

bodies and souls which destroy each other. The more capabilities a body or soul has, 

in more different ways it can be affected and still retain its consistency and 

constituent relation. Hence it can be pleased by more relations, as an increasing 

number of relation empowers it. Things are in consonance with one another 

according to their power, not to their weakness; on the condition of active joy, not of 

passive sadness and suffering. That is, the force of existing is entirely affirmative and 

it can be destroyed only by a discordant cause. The more extensive is our capability 

of being active, the more we are in concordance with the outside world, and 

consequently the border separating the inner and the outer world diminishes. As this 

border dissolves, the resultant fear disappears with it, as does the need to retain rigid 

structures at all costs. Borders and restrictions cease to be a condition for consistence 

of order and its preservation in a particular assemblage, on the contrary, they 

determine the condition which creates mutual destruction.  
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As there is no good or bad in itself, it does not follow that all is allowed or that we 

cannot distinguish between a good or a bad action. Understanding good and evil is 

necessarily connected with understanding desire. Desire is the power to become 

actual, the power of creation, which is constantly in the process of becoming. It is a 

virtual capability, constantly actualizing itself in extensive assemblages. It is 

comprised in the primary condition of differentiation of every assemblage, in an 

eternally changing mode of changeability. From this point of view we do not desire 

something because it is good, but it is good because we desire it, and because we 

increase our capability to act thorough it. From this perspective it is not possible to 

become a victim because we can only establish the kind of relations of which we are 

capable. In other words, we only make encounters we desire, yet we simultaneously 

change with every encounter and every established assemblage we are capable of. As 

we are constantly exceeding the limit of our capabilities we are thus changing all that 

conditions us. Because there are no victims, there can be no guilt or guilty people. 

We can always ask ourselves what are the factors and causes of the evil and suffering 

among people. And we can also always investigate how we could increase the 

variety of capabilities of acting and how we could establish conditions which would 

allow us to mutually empower and complement each other.  

 

Nietzsche 

 

Nietzsche, too, is one of the philosophers who does not assume the existence of good 

or evil in itself, and thus constructs his ethics on the different capabilities to act, 

namely on the will to power. The will to power is a desire which can be understood 

only in relation to other powers and other capabilities of acting. This means that we 

cannot comprehend things without other things and that no thing exists in itself. All 

features and attributes derive from the relations with others. Likewise we cannot 

presuppose the existence of an autonomous subject which could initiate action from 

some independent distance, or of an active subject which would precede an action or 

be distant from its action. Conscious will is always the effect of will to power, and 

this is always contained in the relations with other wills. The same goes for 

recognition, for which we could assert that it is judgment implied in the process of 

synthesis, which is performed already before the judgment. Because to recognize 

means to assume, conditions of perspective (and every condition) are expression of 
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the will to power. From this perspective we cannot assume the existence of truth. The 

will to truth is the expression of weakness of the creative will, or of a weak will to 

power. Only with the will to power can we experience recognition as a process of 

determination, and truth as a process of becoming. Thus Nietzsche’s critique of 

causality does not imply a critique of connectedness or conditionality, but 

problematizes perception which assumes separated and detached entities, such as 

conditioning, determining and causing action. Action is in fact conditioned neither 

with a presumably autonomous subject, nor with a singular cause or a distant goal or 

intention. Therefore the will to power is not directed from some distinct, yet 

unrealized goal, or even less, directed from some good intention, vision or mission. It 

is contained in every power to act as that which becomes in it, and as that which 

wills in it. Its affirmation of difference and its power of self-surpassing make it the 

foundation of creativity and the condition of the mutual complementarity of 

differences. It is the creative will of joy, which knows only activity or calmness as its 

extremities. Sadness and suffering, however, are something entirely different because 

they come merely as its secondary manifestations, conditioned with a weak (but not 

calm or stable) will to power. 

The will to power is composed of several syntheses of forces, and not one among 

them can be comprehended as distinct in itself, only through the relation with other 

forces. These forces also change one another with every relation, and simultaneously 

change their capability of connecting and relating again. They follow certain 

regulations and a particular order, but their law is not detached from that which 

regulates itself, and order as a particular arrangement is not separate from that which 

orders itself. That is why the regulations forces and their orders change with different 

forces and their mutual relations. The order of their activities is thus subordinated to 

their capabilities and not, inversely, to some assumed arrangement.  

If it is impossible to think them detached and separated from one another, it does not 

follow that they are undistinguishable. The criterion of their differentiation is implied 

in the quality of the relation they are capable of establishing. They distinguish 

themselves either as active or as reactive. While reactive forces are weak, active 

forces are strong. Their weakness and strength, however, do not signify their quantity 

but the quality of their power. Thus reactive forces could quantitatively prevail, but 

not for the reason of their strength. To prevail or to dominate (to have the position of 

power) does not imply inner strength. Besides their weakness, the reactive forces are 
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determined also by their automatic and mechanical necessity, which drives them to 

act exclusively in one particular mode (of changeability). Their capacity of acting is 

so truncated that they are not able to act but just automatically re-act. On the other 

hand, active forces are determined by their variety of modes or capacities of acting. 

Hence they can act, connect and establish relations between each other in a very 

diverse way and in a changeable manner.  

However activity and passivity do not signify an unchangeable quality or feature of 

forces, but they indicate the quality of becoming. The power to become active is 

determined by affirmative quality of acting and the power to become reactive is 

defined by negative quality of acting. It is significant for reactive forces that they 

separate active forces from what they are capable of because they constantly 

experience them as restrictive or as opposing. Therefore they try either to destroy or 

to harness them. Reactive forces are mutilated to the extent where they necessarily 

need the quality of other forces, but simultaneously consider them dangerous. This is 

why they are not able to establish a relationship of mutual empowerment since it 

requires a variety of qualities to do that. As far as weak and reactive forces prevail, 

their quantity of power enables them to, in some cases, totally destroy active forces 

or disable them from becoming. Instead, more and more forces become reactive and 

associate with the negative quality of becoming. An active force always reaches the 

limit of what it is capable, thus constantly surpassing itself and widening the variety 

of its capable modes of action. But in the case of the prevailing reactive forces, they 

become detached of that which they are capable of. Simultaneously they gradually 

become reactive, because they are able to re-act only in one possible, namely 

exclusive and negative way.  

The will to power as a primary condition of differentiation determines the relations 

between forces, and is simultaneously determined by them. It is the active force of 

living, which constantly surpasses itself. It is the power of creation, which affirms 

difference, and causes mutual empowerment of everything that differs. Nietzsche 

shows us that although there is no over-coding measure which could define what is 

good or what is bad, no higher judgment and no hierarchy of values, it does not mean 

that every action can be treated the same, that everything is allowed and that there 

are no values. Everything differs according to its will to power, and according to the 

(long-term) consequences which cause this will. 
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Bergson  

 

In the theory of Bergson we can observe the same perception of difference as in the 

theory of Spinoza and Nietzsche. He also assumes the affirmation of differences, or 

the non-exclusive primary condition of differentiation, which permeates everything. 

Likewise he treats negation or opposition merely as its secondary manifestations, 

caused by the mental diagrams of our perception. Thus he explains the primary 

condition of differentiation from the dimension of the human psyche, as a virtual 

sphere of pure memory, and the second condition from the dimension of the material 

world, as an actual sphere of pure perception. The first one presents the past which 

never ceases to be when it is substituted by the present, but is always contemporary 

with the present, which is continuously passing. All that exists and all that is is past 

because we cannot claim that the present is, since it is constantly passing and 

becoming past in each moment. All this present passes through the past, which does 

not cease to be. While we can claim that the past is, we can assert that the present 

acts. Consciousness is memory, which in every moment actualizes itself as the 

wholeness of the past. Memory is either virtual or pure, either actual or motor, 

presenting the way through which the pure memory actualizes itself in concrete 

activity. Pure and motor memory condition the pure perception, and desire contained 

in all of them presents the way in which the past repeats itself in the future. Our 

memory is the potential power we have over the material and the psychic worlds – as 

it conditions us, it also simultaneously supplies us with variety of modes of action 

between which we can choose and thus avoid necessity. Through memory, desire 

constitutes its own conditions of choices.  

Pure perception is contained in the presence of material activity, namely in the actual 

movement. It works in the manner of filtering, selecting, choosing and conducting 

actions, and not in the manner of representing them. It is one of the moving images 

immersed in the material world, connecting with other moving images, as material 

presence passes from moment to moment. From this point of view we cannot 

distinguish between a mode of our perception and a mode of our action, because 

when we perceive, we already choose with our attention. This attention is already 

contained in our movement as its condition, and as it constantly changes itself it also 

changes the conditions of our activity and therefore all the capabilities to act and to 

establish relations. 
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Perception and motor memory act on the level of material presence, while pure 

memory acts in the sphere of virtual past. It is simultaneous with the presence and 

immersed in it, because it gives the presence the potential power to act. Bergson 

represents the dimension of actual materiality with a horizontal line, which refers to 

the level of perception where individualized images follow each other in a linear 

succession, and where motor mechanisms through which these images become active 

movements are contained. On the other hand, the dimension of pure memory can be 

represented vertically as a cone with its point immersed directly in the horizontal line 

of actual materiality. This cone is constantly moving with its point on the horizontal 

line, which indicates that it is continuously actualizing itself and thus simultaneously 

changing. It is composed by different assemblages of images and general schemes or 

matrices, which also entirely change with each supplemented image. We can explain 

it as the condition of passage, because it conditions, as a personal or collective 

memory, the entire presence in the process of its actualization. In itself, it is 

completely powerless because it gets its power through actualization. With our 

attention we are constantly changing our memory, and simultaneously the condition 

of our potential capabilities to act.  

Bergson is also critical of some interpretations of memory. Specifically he 

problematizes certain assumptions about its linearity and about its direction. In the 

first case he argues that memory is not just fading perception but circular movement. 

When we perceive something or choose some image, we include it in established 

system of relations. This system is represented as mental diagram in the memory, 

because memory is composed of an endless number of relations and their diagrams. 

Each process of attention creates new relations in the memory, which are all entirely 

present in the presence through the modality of their actualization. In the second 

instance he is critical towards the assumption that we travel from a perceived image 

to memory. This is problematic because it is not possible to explain how memory 

could recognize the perceived image, except it is active. But memory is not active, so 

it necessarily needs a motor diagram to actualize itself. The past can act only on the 

condition that it borrows the vitality of pure perception which attracts it, because it is 

completely without power on its own. Perception is completely dependent on the 

meaning or the idea previously reconstructed in the memory, and only meaning can 

provide form and content for perception. Each idea (or mental diagram) actualizes 

itself with all its plane of connection, with all its relations, which are established 
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between an idea and an object. Thus the actualization process of the mental diagram, 

which continues to the movement and action, is defined as intellectual or creative 

process.  

In the virtual dimension of memory nothing can be repeated identically because each 

attention changes the perceived images and the relations between them. On the other 

hand, everything in the actuality repeats itself through motor mechanisms. Thus a 

virtual mental diagram is constantly changing in the process of its actualization 

through motor mechanisms, which could only repeat themselves. These processes of 

actualization distinguish themselves in two ways: either the perceived images modify 

themselves according to mental diagrams, or the other way around where the 

diagrams adapt themselves to the perceived images. Changing mental diagrams, 

however, has no effect if we do not simultaneously alter the motor mechanisms that 

actualize them. Thus mental diagrams are implicitly contained in every process of 

becoming. They conduct the attention, and give value and priority to the process. 

Bergson thus explains that it could be very problematic, if we separated the diagram 

from the process of its actualization because the process is constantly changing, and 

consequently every detached diagram or structure which remains identical implies 

violence. This is why its modification is so important. 

The mental diagram by which we explain extensiveness and duration is called space. 

Matter is not located in space, but space is spreads over matter as a model of 

differentiation. The space model is defined as a diagram of infinite divisibility, which 

assumes a fixed reference point or structure. The medium of space is the media of 

number, and the number is determined as a collection of units. A unit presupposes 

unification on at least one level. Units must also be unchangeable, so that they can be 

added one to another, or counted. With the process of unifying, dividing and 

stringing the separate units, we construct a measure or measuring system. This 

measure is representative tool for understanding extension. Thus we comprehend and 

explain, through the perception of qualitative homogeneity, what is qualitative and 

heterogeneous, and simultaneously construct a model of differentiation which exists 

completely independently and separately form that which differentiates. This 

comprehension, however, applies not only to extensiveness, but also to duration. We 

therefore embrace continuous duration all at once within the mental diagram of the 

space model, which represents permeating moments, as the succession of the distinct 

points in line. But duration is a passage and a changing process of the mutually 
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permeating and penetrating moments, therefore we are digressing from it very much, 

if we comprehend it all at once and represent it with the already established diagram 

of differentiation.  

Movement can be comprehended and explained in the same way as extensiveness 

and duration. It is represented by the space model as a synthesis of positions, and 

despite being much more than merely a distribution of separated position, it is an 

undividable process. It is primary a qualitative reality, which is independent of our 

perception because inversely, the reality of our perception is dependent on it. 

Following this perception, desire is represented as an effort which brings us from one 

distant point to the other, notwithstanding that desire does not follow any previously 

charted lines, does not direct itself towards a distinct goal, and does not choose 

between pre-established choices. Consequently it also does not construct itself 

according to the other. This does not mean, however, that desire is spontaneous. 

Desire is directed by its own tendency or inclination, and following its tendency it 

constructs in each moment the conditions of its own actualization, and consequently 

also the conditions of its choices.  

Homogenous space and time are not attributes of things, but diagrammatic models of 

possible operability concerning the material world. These serve as a very appropriate 

tool of intelligence, which analytically separates and identically repeats that which is 

distinguished, following the aim of predictability. The tendency to predict is caused 

by tendency to control and thus to be able to protect, because tools of intelligence are 

constructed in order to assure survival and protection. But Bergson warns us that our 

lives surpass intelligence and its handy tools, which means that the primary 

differential condition can be comprehended only through intuition. The condition of 

our freedom could merely be the union of intuition and intelligence in a way where 

they complement and empower each other. 

Freedom is usually comprehended in its relation to the outside world. It is therefore 

understood either in its negative meaning, as a freedom from external constraint, or 

in its positive meaning, as freedom to act in any possible way. On the other hand, 

Bergson does not understand freedom as something opposed to the necessity, neither 

in the other way, as spontaneity. Action can never be spontaneous because it is 

conditioned by the virtual sphere of pure memory in which are contained all our 

potential capabilities, and likewise it cannot be determined because these conditions 
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change every single moment according to our perception, attention and action. Thus 

each living being is as zone of conditioned changeability and indetermination.  

Therefore Bergson developed the theory of freedom as positive conditionality. 

Freedom is defined as a sphere of virtuality containing all our potential capabilities, 

which determine the modes and ways of our actualization. The wider the spectrum of 

our various capabilities, the more freedom we have. This, however, does not mean 

that we are able to do many things and to establish many connections, but we are 

capable of constantly changing our modes of doing and ways of establishing 

connections. Thus we can understand freedom as a quality of capabilities, and not as 

a state with or without possibilities. Freedom is wholeness of consciousness, implied 

in the condition that no part of our psyche prevails over the other ones, and that no 

part neither desires nor is capable of dominating the other ones.  

This changeable process of varied capabilities cannot be ideal, but can nevertheless 

be perfect because it encompasses the wholeness of the various differentiation 

capabilities, and consequently also the variety of perception, attention, 

comprehension and action. It is as perfect as only life can be, where different 

capabilities complement and empower each other.  

 

3 

 

Desire is a process contained in the primary condition of differentiation and as such 

permeates all living. Because it is immanently productive, composed of the synthesis 

of working parts and driven by (life) energy, it is explained by Deleuze and Guattari 

as a machine. This machine must not be confused with the automaton, the organism 

or a programmed working structure. All those productive forms are just capable 

modes of the desiring machine, but not their determinative attributes. The 

assemblages of its working parts are never individualized, because desire traverses 

the entire social field. Thus when we talk about the singularity of the desiring 

machine we refer to different connected bodies and to their arrangement, as is for 

instance the assemblage of a forest, squirrels and the sun. The singularity of the 

machine is not defined by form, function, role or structure, but by the event 

contained in the primary conditions of differentiation, and in syntheses of virtual 

memory. Each machine has its own implicit order composed of potential capabilities, 

and this is implied in the changeability of their compositions. The order is not 
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defined as a mechanism, an organization, a structure or a program. This is also one of 

the main distinctive features of desiring machines: the compositions of their 

assemblages cannot be separated from the way they are composed, nor their order 

from their manner of crating order. Likewise, we cannot distinguish the product from 

the process of production.  

Each desiring production is machinical, and each machine is composed of flows 

connecting the partial objects. Partial objects are elements of the primary condition 

of differentiation and belong, from the psychological perspective, to the unconscious 

sphere or to the dimension of unintentional consciousness. They are defined as 

singularities, events, haecceitas (this-ness), or as potential differentiation 

capabilities. The criterion of their distinction is not implied in a general measure or 

scale because each of them has its own measure and condition of differentiation. The 

factor of difference has nothing in common with that which everything that differs 

has in common. This does not mean that they have nothing in common or that they 

are not connected, but merely that they do not differ according to what they have in 

common. Thus the criteria of difference is completely affirmative – they differ 

according to what they are capable of and nor according to what they are not, 

because negation does not encompass potential capabilities. These elements and their 

compositions are singularities or events, determined by the moment, atmosphere, 

situation or environment. Their distinctive feature is their capability of 

differentiation, and they change with each established connection. This entire 

dimension of constantly transforming assemblages constitutes the plane of 

consistence and field of the immanence of desire.  

Assemblages of desire are passive, which means that they are contained in the 

syntheses of the virtual field of immanence. Deleuze distinguishes three kinds of 

passive syntheses. The first one consists of habits immersed in the presence, which 

can be ascribed to the sphere of pure perception on the horizontal line of 

actualization. The second one consists of reminiscence immersed in the past, which 

can be ascribed to the sphere of pure memory. Finally the third one refers to the 

eternal return of the future, which actualizes itself in the perceptive subject. The first 

synthesis repeats, the second is repetition and the third is repeated.  

The matrix of these passive syntheses of desire is explained with the concept of a 

body without the organs. This body either attracts or repulses its assemblages. It 

repulses them if their elements compose themselves into apparatuses, organisms or 
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institutions. The factor of their repulsiveness is not their order, but the particularity of 

their order, which implies a mechanism, an organization or a program as a means of 

maintaining order. Repulsion causes the primary repression, because the body 

without the organs averts localization, closeness, limitation, restriction, coercion and 

totalization. The first psychic repression is the model for all following psychic and 

social repressions. The residual product of the attraction or repulsion of the body 

without organs becomes the subject or its subjectivization.  

With these perceptions Deleuze and Guattari surpass the binary opposition between 

social production and personal production, which assumes the detachment of the 

psychic world from the supposed reality of the social world. They assert that desire is 

not personal, but it can be personalized, that it produces real and in the real, and that 

social production is thus a desiring production under certain determinate conditions. 

On these grounds they expose several questionable assumptions, which mistake 

desire for a personal thing, associate it with loss, and determine it by its object. 

Instead, Deleuze and Guattari assert that there is no gap between desire and the 

outside world because neither contains an implicit limit. Desire is also not fixated on 

the object, because the desiring subject and the desired object are both desiring 

machines, mutually connected in a particular assemblage of the desiring production. 

Desire is no more determined by the object than it is caused by the subject. 

Consequently we cannot associate it with the pleasure or with the object of pleasure 

because the above explanation makes it completely dependent on the outside cause 

and entirely conditioned by the fleeting nature of pleasure which emerges during the 

relaxation of tension. Pleasure and enjoyment are just interruptions or suspensions of 

the continuous flow of desire, which causes desire to alienate from its own process of 

production. Notwithstanding that desire is not determined by the outside object, and 

is not driven by sensible pleasures or by rational goals, we cannot confuse it with 

disordered spontaneity because it is contained in every process of creating order, of 

arranging, of composing and associating, because all arranged syntheses act as the 

condition of its very emergence.  

Thus desire can be explained only as an assemblage in the process of becoming. Its 

tendency has several simultaneous directions or senses, implied in its flows or 

connective lines between partial objects. The process of becoming one from the other 

does not presuppose that the one which becomes is separated form the other, but that 

they are melding into each other and thus constantly changing. Following this 
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explanation it is easier to understand why desire cannot be represented by a mental 

diagram of space model because a space model presupposes unchangeable and 

immovable structural positions, which during the movement from one point to 

another remain the same and separated from the one moving. Thus desire does not 

have a starting or final position which could be represented by a space model as a 

fixed and unchangeable point of departure or arrival. This is also the reason why it is 

not determined by intention, but only by a driving tendency which gives inclination, 

direction and sense to its movement.  

The tendencies of desire are determined by three qualities of its becoming: becoming 

indiscernible, impersonal and imperceptible. To become indiscernible means to 

merge into the environment and become everybody/everything. This implies 

surpassing everything that founds us as subjects or persons, everything that grounds 

us in ourselves, in the roles that we play, in our morality, in our interests, personal 

criteria and convictions. But the personal is also personified social. Therefore, 

through our becoming everybody/everything, we surpass universal generalities 

embodied in the personal, so that we can live our own singularity. To do that it is 

necessary to be deeply rooted in the world and completely belong to it. We need its 

completion and stabile firmness of its ground, that we could jump away from them 

and be thus able to constantly change everything that conditions us. The first quality 

of desire already implies the second – becoming impersonal. It presupposes the 

process of depersonalization, which implies a journey to the level of the primary 

conditions of differentiation, because the person is merely its secondary 

manifestation. The process of becoming implies the loss of roles, identities and 

personal names, as it surpasses the unique direction of good sense and exceeds the 

identity of common sense. The unique direction of good sense is implied in 

intension, function, role, mission or goal of desire, while the common sense is 

contained in the discursive field and dispositif, if we use the terminology of Foucault. 

The third quality of the desiring becoming is determined as becoming imperceptible. 

This includes consciousness that acts beyond the intentional consciousness, directed 

toward the object, because it presupposes the indiscernibleness of the perceptive 

subject and of the perceived object. Becoming imperceptible does not exclude 

perception, just reflexive consciousness that assumes the perception of things 

understood as distinct and excluded objects.  
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Through these tendencies desire constructs its own plane of immanence, or plane of 

consistence. This plan assures consonance, stability and order of its assemblages, 

although that their changeability is not structured and thus cannot be anticipated or 

controlled in advance. Therefore we assume an implicit order of desiring production 

implied in the primary condition of differentiation, and explicit order implied in the 

secondary condition of differentiation that is structured, programmed, mechanized or 

organized. These two orders, which imply two basic ways of creating difference, are 

simultaneously contained in the plane of immanence of the desiring production. We 

have explained them from three different perspectives: from the perspective of their 

schematic description, from the aspect of power and from the psychological view. 

We have described the first dimension in the previous section, where we discussed 

matrices of differentiation and changeability on the examples of the diagram, the 

rhizome and multiplicity. In the following pages we will explain the other two 

dimensions.  

The concept of power is defined as a condition of differentiation that is implicitly 

contained in each order of assemblage. Foucault assumes a symbolic dimension of 

power or dispositif, which conditions power arrangements and their preservative 

techniques. But Deleuze develops his thesis further, pointing out that it is necessary 

to distinguish between structural power arrangements (the concept recommended by 

Foucault) and assemblages of desire, which condition those arrangements. Power 

arrangements are therefore components of assemblages of desire. Hence it follows 

that power is not necessarily symbolic and does not necessarily influence structural 

relations between forces. We can therefore distinguish between the symbolic 

condition of power that manifests itself in the structures of forces such as 

apparatuses, organisms and institutions, and the plane of consistence of desire, which 

manifests itself in the assemblages and their implicit order. We defined the first 

condition of power with the concept of stateness, and the second one with the 

concept of anarchisticness. The first is implied in the primary condition of 

differentiation, and the second in the secondary. Both are simultaneous, although 

anarchisticness is completely independent from the differentiation of stateness.  

Stateness is defined as an unchangeable form of changeability and as a tendency 

which tries to totalize with its own mode of differentiation everything that differs 

from it independently. Therefore it conditions all forms of changeability and capable 

variations, alternatives and deviations. It is implied on all levels and in all spheres of 
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human existence (on the personal level, on the level of subjectivization, in the 

relations of the subject towards itself and towards others, in the sphere of family, 

education, economy, politics, culture, work and leisure). It manifests itself in the 

apparatuses or in their mechanisms, in organisms or in their organizations, and in 

institutions or in their programs. The main characteristics of its order are endlessness, 

circularity, necessity and restrictiveness. 

The first characteristic of its order implies a tendency to endlessly repeat its own 

condition of differentiation. Because it cannot surpass itself or exceed its own 

conditions of changeability or differentiation, its arrangements of forces 

compulsorily persist in their structures, although that the tendencies which condition 

and construct these arrangements are constantly changing. This is why it necessarily 

implies violence as it tries to preserve its structure of differentiation, and necessarily 

implies coercion as it tries to assure order, or its consistence. Instead of structures 

serving as tools for the reconciliation of various tendencies, in this case tendencies 

are in the service of structures. And instead of structures serving to maintain order, 

order is subordinated to the structures. On the one hand its assemblages of forces 

preserve and constantly reproduce stateness and its power, and on the other the 

stateness necessarily manifests itself in these structures. These techniques of power 

that serve the structure, and are simultaneously enabled by it, are defined as 

government, conduct and management. The difference between them lies in their 

mode and not in their aim or purpose, because the aim is the same for all of them – to 

maintain the unchangeable form of changeability defined as stateness.  

The second characteristic of its order is circularity. Although it is constantly 

changing, and disregarding its evolutions and revolutions, ascensions and 

descensions, it always returns in its circular path back to the same place to the 

meeting point of the beginning and the end. All that is new is measured by the former 

measurement, because its form of changeability assumes universal measurements, 

scales, criterions, standards and categorizations. Its circularity has its own metrical 

rhythm of repetition. Stateness is captured in its own condition of differentiation, and 

this captivity is manifested in its characteristic, which presents changeability as 

completely dependent on the structure of power, while simultaneously the structure 

of power determines what enables changeability.  

The third characteristic of stateness is necessity. This means that it has to coercively 

repeat its form of changeability although all conditions and tendencies which 
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constitute it are constantly changing. At the same time, this characteristic implies the 

fourth one, that is restrictiveness towards everything that could enable or cause it to 

change. Its closeness is caused by the territorialization of its assemblages and by the 

appropriation of components of passage. Power of stateness acts as a condition which 

holds territorialized assemblages together and simultaneously controls the 

components of the passage from one arrangement to the other. It depends on these 

passages whether assemblage is close in itself or open towards new arrangements.  

Stateness also manifests itself in the relations of power which are defined as the state. 

The state is not determined neither by relations of power nor by their structure, but 

by the tendency to coercively preserve any relations or structure of power, and to 

restrict its unchangeable form of changeability. These tendencies are already implied 

in its constitution where all its capabilities to change are determined. Consequently 

its constitution also implies coercion and violence toward everything that could 

change it. And although it is constantly revolutionizing and modifying itself, it 

cannot change its fundamental condition of differentiation.  

Apart from the power of stateness there is also another condition of differentiation, 

defined as anarchisticness. It is determined by inclusive differentiation, therefore it 

can neither oppose the stateness nor necessarily exclude it, from the point of view 

that one must end in order that the other could begin. So anarchisticness and 

stateness are eternally simultaneous, but while the first one is primary or generative, 

the second one is secondary and exists merely as one of its capabilities. They differ 

by their capabilities for differentiation, by their changeability and consequently also 

by order of their assemblages. While the main features of stateness are endlessness, 

circularity, necessity and restrictiveness, the main characteristics of anarchisticness 

are terminability, eternity, contingency and openness. All structures of power which 

are conditioned by anarchisticness are terminable meaning that they are constantly 

changing and surpassing their condition of changeability with every transformation. 

Consequently, the order of assemblages also constantly changes, but not necessarily. 

Their arrangements are completely subordinated to the tendencies, which require 

them as a tool for ordering their mutual relations. Therefore anarchisticness can 

manifest itself also in arrangement that do not change for a long time, if tendencies 

which arrange themselves demand this.  

The second distinguishing feature of anarchisticness is eternity. This feature is 

implied in its capability of surpassing itself because all that is capable of exceeding 
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itself is eternal. Because its scheme of arrangement constantly adapts to the various 

circumstances or factors, it is continually improving itself. This is why its third 

characteristic is contingency, meaning that nothing is necessary although everything 

is spontaneous. Therefore the passages from one arrangement into another are not 

over-coded or over-determined, which defines its fourth characteristic, openness.  

Anarchisticness and stateness also imply a different means of assuring the 

consistency of their assemblages. In the case of anarchisticness these means can be 

defined as war machines. It is important that we do not mistake a war machine for 

war, military institutions or weapons, or even for aggressive or violent action. War 

and violence are immanently contained in stateness. Because its main feature is to 

preserve its own form of changeability, it needs coercion, violence, totalization and 

appropriation in order to prevent all factors which could disable its aim. Following 

this it establishes its own mechanism of security and protection, which condition 

emergence of war. These mechanisms also enable the main characteristic of 

stateness: its endlessness, circularity, necessity and restrictiveness. Thus the 

fundamental conditions and factors that cause war are implied and developed already 

in the period of peace. Therefore we have defined the means which assure 

consistency of its assemblages as peace machines. With these arguments we have 

confirmed the assertion that war, violence, domination, coercion, mutual disabling 

and destruction are manifestations of stateness and its peace machines.  

On the other hand the main characteristic of war machines is to assure 

metamorphosis, transformation, self-surpassing as well as exceeding various orders, 

arrangements and mutual relations. They change and transform only on the condition 

that they simultaneously construct something new. So with their creative and 

affirmative action they constantly prevent themselves from becoming a rigid and 

unchangeable form of changeability, which would consequently enable the 

conditions for war and violence They can achieve this purpose with their inner 

consistency, which enables them to maintain their integrity, order and all their 

distinctive characteristics even during the process of eternal change. 

In the last chapter we have explained the difference between both conditions of 

differentiation from the psychological perspective. To this aim we have introduced 

the research method defined as schizoanalysis. Schizoanalysis is materialistic 

psychiatry whose object is the process of desiring production. It investigates the 

assembling, arranging and acting modes of the desiring machines, without requiring 
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interpretation. To this aim it follows the connective lines between the elements of 

unconscious, determined as potential capabilities for change. Its research is focused 

on the psychical processes implied in entire social field. Thus it investigates the 

simultaneous connectivity of both conditions of differentiation, and the mode their 

mutual determination.  

Therefore schizoanalysis analyses passive syntheses of desire, which compose two 

unconscious conditions of differentiation: the schizophrenic and the paranoid. The 

first presents a changeable and the second an unchangeable condition of 

differentiation. Both are simultaneous, but the schizophrenic is primary and the 

paranoid is secondary, therefore the difference between them is inclusive. The 

primary contains the plane of consistence of the desiring production, where various 

singularities (which are eternally changing their conditions of changeability and 

differentiation) are distributing and assembling themselves. Schizophrenic desiring 

machines decode and deterritorialize all which is over-coded and territorialized by 

the paranoid desiring machines. On the other hand, the paranoid differential 

condition of the unconscious works as an unchangeable form of changeability, and it 

manifests itself in the assemblages which can transform themselves exclusively by 

following the predetermined patterns of change. They coercively repeat this pattern 

because they are not able to surpass their conditions of differentiation. Paranoid 

condition of differentiation causes a tendency towards totalization and over-coding 

so that nothing can differentiate independently from it, and thus it assures that all 

changes can be absolutely controllable. It can act only in cooperation with the 

rational structures, because all paranoid tendencies towards coercion and totalization, 

as well as their fears of losing control, have to be rationalized to become justified and 

legitimized. These rational representations, which Deleuze defines as social 

deliriums, serve as fundamental justifications for all collective neuroses and 

psychoses.  

These two fundamental conditions of differentiation manifest themselves in different 

tendencies of desire. In the case of the primary condition of differentiation we refer 

to the unconscious investments of desire, and in the case of the secondary conditions 

we refer to the pre-conscious investments of interest. Interests are merely secondary 

manifestations of the unconscious tendencies of desire, and are mostly not 

corresponding them. Good interests and sublime intentions often hide fascistic 

tendencies caused by a paranoid differentiation of the unconscious. This is why a 
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change on the level of interest does not necessarily make a fundamental difference in 

the arrangements and their pattern of change if the condition of differentiation itself 

remains the same. A fundamental change is possible only through unintentional or 

unconscious investments of the primary differential condition, because only this level 

allows one's own differential conditions to be surpassed. Paranoid differential 

condition cannot surpass itself although it is constantly changing its interests, even if 

it is continually negating, opposing or revolutionizing itself. As the paranoid model 

is not capable of creating neither newness nor difference in itself, it is called the 

death model. 

The main feature of the death model is the infinite circular repetition of 

unchangeable form of changeability. It has a strong tendency towards totalization, 

therefore it tries to wedge or subordinate everything that changes independently of it. 

The death model constructs itself on the grounds of the unconscious, paranoid fear of 

everything which cannot be anticipated or controlled. This is why it is necessarily 

violent. The model of death cannot be mistaken for the experience of death or for the 

experience of passage, which is a distinguishing feature of life. To pass means to 

transform oneself and to begin again, because there is nothing that does not exist in 

life. Consequently, neither negation nor nothingness exists, only passages from one 

assemblage to the other, or from one energy into the other. Everything that lives is 

thus constantly dying and being reborn again, and is thus eternal. But death occurs 

only when we stop dying and transforming ourselves, and commences to repeat 

identically the same pattern of changeability. And because everything in life 

eternally changes, identical repetition can exist merely as model. This is why death is 

represented as a model, a model of movement which cannot change, but can only 

circularly repeat itself to infinity. So death as a model is not immanent in life, but it 

exists as one of its modes of differentiation. It is important that we do not mistake it 

for drive or driving force as it drives nothing – it only enables something to be 

driven. It is the mechanism, the program, the scheme, the immobile motor of the 

machine, but not its power or its energy. It is determined by the compulsion to repeat 

because it cannot construct itself independently of its own condition of 

differentiation. Death is therefore not necessary as it does not exist because of 

necessity, but it contains in itself the necessity of the continual repetition of its own 

mechanism, organization or program. Because it cannot accommodate to the 

changing tendencies of life, and because it exists, as a structure of arrangement, 
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separately from that which arranges itself, it necessarily implies violence. It is also 

determined by a tendency to totalize or subordinate everything that differs 

independently from its form of changeability.  

Besides the coercion to repeat and the tendency to prevail it is also characteristic for 

the model of death to differentiate according to the principle of exclusion. In its 

dimension where one and the other cannot exist simultaneously, neither can one 

become the other. Only either one – the other, one excluding the other, or one that is 

added to the other – can exist. Besides, something can be different only because it is 

not identical, or it can differentiate only according to what is identical. Sameness is 

the only factor for the difference, and the only thing that can be the same is the 

model of death.  

On the other hand, the life does not create exclusion, merely inclusive difference. It 

also does not differentiate according to the common identity, but only creates 

difference in itself. This means that the factor of differentiation has nothing in 

common with that which everything which differentiates has in common. Thus life 

does not differentiate according to the model of death and does not act as its 

negation, but lives totally independently from it. Because the mode of its 

differentiation is not exclusive, it also does not exclude the model of death, in the 

sense that it can be either life or death. Consequently life and the death model are 

simultaneous, but not as opposing dualities because oppositions are the distinctive 

features of the death model and can be expressed only secondarily in regard to life’s 

primary differential condition. It can exist only as one of its modes, as tool (a 

mechanism, organization or program) at the service of its tendencies.  

The death model cannot surpass its own form of differentiation, and all that which 

cannot exceed its own conditionality is necessarily violent, coercive and compulsory. 

Because the death model is not immanent in life, but is exists merely as its secondary 

manifestation, the violence itself is not immanent in life. Consequently there exist 

capable modes of enabling the violence and the suffering that is connected to it. 

These modes were explored in this research, where we have pointed out that the 

capability of self-surpassing disables violence. We also argued that difference in the 

sense of self-surpassing can only be created on the level of the primary condition of 

differentiation. With the method of schizoanalysis, which investigates the 

intertwinements of desiring and the social field, we have exposed the factors that 

stimulate the emergence of the death model. Its coercive tendency to retain an 



 367 

unchangeable form of differentiation, compulsive repetition and totalization is 

caused by the fear of the unpredictable and the uncontrollable. We have assumed that 

fears are similarly not immanent in life, but are the effects of definite processes and 

causes. With the help of Spinoza’s, Nietzsche’s and Bergson’s theories we have 

discovered, that the fears, which provoke the tendency to coercively repeat the 

unchangeable conditions of differentiation are not caused by external factors, but by 

inner factors, ones which are conditioned by immanent capabilities of acting. Only 

on the grounds of these immanent capabilities we can surpass fears and the death 

model, which is caused and empowered by them. Thus we are capable of disabling 

its violence, domination, restriction, coercion and compulsion without losing 

duration of inner consistency and its eternal changeability. 

 

  

 

  

  

 

  


