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HVILKEN ROLLE KAN FORSKJELLEN SPILLE I FILOSOFIEN? HOS GILLES DELEUZE
ER DEN INNGANGSPORTEN TIL EN TENKNING SOM GRIPER LIVET DER DET ER,
OG SOM SELV TAR DEL I DETS SKAPENDE UTVIKLING.
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orskjell, heterogenitet og mangfold har i flere tiår figurert som slagord for noe enkelte oppfatter som en
«farlig» intellektuell bevegelse. Ofte grupperes en broket
forsamling franskmenn sammen i en egen tankeretning
kalt postmodernisme. Under denne fanen sprader angivelig både Foucault, Derrida, Lyotard, Baudrillard – og
Gilles Deleuze. Et bemerkelsesverdig trekk ved kritikken
av denne franske tenkningen, er at man har gjort det til
en intellektuell dyd å innrømme at man ikke forstår noe
av det. Det er for «obskurt». De beskyldes for å praktisere
en oppstyltet og uansvarlig leking, luftig prat innhyllet
i parfyme, en høyt oppdrevet tåketale uten forpliktelser
overfor vitenskap, rasjonalitet og sannhet. Mens villfarne
ungdommer gjør store øyne, blir det opp til de gamle å
rope at keiseren er naken.
Gilles Deleuze har fått et mer eller mindre velfortjent
rykte som en av de «obskure». Han ville muligens ha godtatt en slik karakteristikk, men gitt den et positivt fortegn.
Obskurantismen kan skrive seg fra uklarheten ved det
man forsøker å kretse inn. Ved å rette oppmerksomheten
mot det klare, kan det tenkes at filosofien gjør seg blind for
noe annet, noe uklart, som ikke desto mindre spiller inn
i erkjennelsen. Hva om vi, opphengt i det vi erfarer klart,
taper av syne det som betinger vår erfaring? Denne blinde
flekken skyldes filosofiens marginalisering av forskjellen,
mener Deleuze, noe som i sin tur innskrenker tenkningens
muligheter. Når filosofien kretser rundt identitet og representasjon, gis forskjellen alltid en avledet betydning, underordnet spørsmålet om identitet og likhet. Reduksjonen
av forskjellen umuliggjør frembruddet av noe nytt og gjør
det vanskelig for filosofien å tenke nytt, hevder Deleuze.
En filosofi som vil være på høyde med det nye, må samtidig være på høyde med «de rene forskjeller», «forskjellen i
seg selv», som for Deleuze blir tenkningens begynnelse og
bærende prinsipp.
I denne artikkelen vil vi forsøke å introdusere Deleuzes
tilnærming til filosofien. Med utgangspunkt i hans kritikk av den filosofiske tradisjonen vil vi vise hvordan og
hvorfor Deleuze staker ut en retning for tenkningen som
vektlegger det kreative og skapende, en åpning av mulighetsrom gjennom konstruksjon av begreper og kontinuerlig oppstilling av nye problemer. Vi mener at kapittelet om
«tankebildet» fra Deleuzes doktoravhandling Différence et
Répétition (1968) er velegnet til å kaste lys over hele hans
filosofiske virke. Med kritikken av tankebildet posisjonerer
Deleuze sitt arbeid i et oppgjør og brudd med den filoso-

fiske tradisjonen, ved å gjøre forskjellen til omdreiningspunkt for en dynamisk og skapende tenkning.
Tankebildet
Hva vil det si å tenke? Den filosofiske tradisjonen, hevder
Deleuze, har med få unntak latt seg strukturere etter et
bestemt bilde av tanken. Filosofien har gått ut fra visse forutsetninger som har tjent som dens grunnlag, et plan den
har kunnet artikulere seg på, som har drevet tenkningen i
bestemte retninger. Tankebildet forsyner tenkningen med
mening ved å distribuere dens elementer ut fra gitte, førfilosofiske standarder. Fastlåst i dette bildet av tanken, har
filosofien aldri klart å finne veien ut av hva Deleuze kritiserer som identitets- og representasjonstenkningen. Bildet av
tanken har ligget til grunn som noe uartikulert, implisitt,
tatt for gitt. Målet om å legge bak seg doxa (antagelser) for
å nå episteme (kunnskap), blir aldri realisert, ettersom doxa
har tatt plass i hjertet av filosofien selv.
Dette viser seg i de tilfeller hvor filosofien leter etter
en begynnelse. En tenkning som forsøker å unnslippe alle
forutsetninger og fordommer for å oppnå en uhildet tilgang, løper sjelden linen helt ut. Descartes vil ikke definere mennesket som et rasjonelt dyr, da det ville forutsette
begrepene «rasjonell» og «dyr» som gitte; samtidig tar
Cogito-setningen for gitt hva det vil si med «selv», «tenkning» og «væren» (Deleuze 2004:164). Slike forutsetninger viser ifølge Deleuze tilbake til en allmenn grunnforestilling, i form av doxa eller common sense. Når Descartes
ikke finner det nødvendig å gå inn på disse begrepene, er
det fordi «alle vet hva det vil si å tenke eller være». Dermed
er «alle» representert. Tenkningen sikrer sin objektivitet i
en førfilosofisk forståelse basert på representasjon. Alle kan
tenke, alle vet hva det vil si å tenke, og alle kan tenke sant.
Filosofien forfekter ikke at et bestemt innhold er universelt
gyldig, men den postulerer en universelt gyldig form, for
tenkning, væren og selv, etter mønster av doxas «Alle vet
at …».
conceptual philosophical thought has as its implicit presupposition a pre-philosophical and natural Image of
thought, borrowed from the pure element of common sense.
According to this image, thought has an affinity with the
true; it formally possesses the true and materially wants the
true. (Deleuze 2004:167)

Tenkningen antas å ha en naturlig orientering mot, og en
affinitet med, det sanne. Dette er tankebildets postulat om
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tenkerens gode vilje og tankens rettskafne natur. Tenkning
er ifølge bildet en egenskap vi alle er utstyrt med, og en
virksomhet vi frivillig engasjerer oss i, en naturlig aktivitet
som har et talent for sannhet. De ulike erkjennelsesevnene, slik som persepsjon, erindring, imaginasjon og forståelse, følger riktignok sine spesifikke tendenser, men er på
samme tid harmonisk orkestrert mot erkjennelsen av det
identiske objekt. Her møter vi den doxiske antagelsen om
en concordia facultatum: forestillingen om at de ulike ev-

Tankebildets forståelse av sannhet tenker dermed i modell av gjenkjennelsen. For Deleuze blokkerer gjenkjennelsesfiguren veien for interessant tenkning, ved å lede oppmerksomheten mot det konforme og banale. Dumheten
siver inn i filosofien. Man senker seg ned i trivialiteter
uverdige noen intellektuell anstrengelse og gjør knefall for
infantile plattheter som var de uttrykk for filosofisk åndfullhet. The cat is on the mat.
the criticism that must be addressed to this image of thought
is precisely that it has based its supposed principle upon extrapolation from certain facts, particularly insignificant facts
such as Recognition, everyday banality in person; as though
thought should not seek its models among stranger and
more compromising adventures. (Deleuze 2004:171)
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nene sorterer under en felles homogen instans, rettet mot
identifikasjonen av de samme objektene. Det selvidentiske
subjekt, enheten til et «jeg tenker», står som garantist for
denne harmoniske erkjennelsesmodellen, der de mentale
evner utgjør modaliteter underordnet cogito. Slik støtter
objektets identitet seg på subjektets enhet i en modell av
erkjennelsen som gjenkjennelse. Objektet og subjektet speiler hverandre. Gjennom concordia facultatum gjenkjenner
subjektets ulike evner objektet som det identisk samme.
Det er det samme som sanses, erindres, forestilles; det er
alltid et identisk jeg som tenker, sanser, dømmer og erindrer. Forskjellen fortrenges av identiteten, representert ved
cogito og det gjenkjennelige Objekt (Deleuze 2004:174).
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Gjenkjennelsesmodellen kan ikke vise oss noe annet enn
det vi visste på forhånd. Det sanne = det samme. Vi forstår hvordan Nietzsche kunne sammenligne erkjennelsesfilosofien med å gjemme noe bak en busk, for så å søke
og finne det igjen akkurat der (Nietzsche 2001:337). I
tankebildet knyttes sannhet til det «klare og distinkte»,
gjenkjennelsens allmenne figur, den harmoniske affinitet
mellom verden og vår tenkning (Deleuze 2004:184). Når
objektet ikke blir entydig og klart begrepet, skyldes det
ifølge modellen en feil, en gal gjenkjennelse. I sitt oppgjør med doxa åpner Deleuze for å snu det hele om: Er
det ikke nettopp det klare og distinkte som er betenkelig?
Er ikke det klare og distinkte preget av en overtydelighet
som berøver det troverdighet? Forstått som gjenkjennelse
opererer erkjennelsen kun innenfor det konforme og kan
knapt skilles fra fordommer og klisjeer. En situasjon der
det reelle gjør uklanderlig oppstilling etter våre begreper,
kunne imidlertid vekke mistanke. Var det ikke allerede
foregrepet i modellen? Kanskje erkjente man bare det man
selv tilførte, idet « tanken ble fylt med et bilde av seg selv»
(Deleuze 2004:175).
Transcendental empirisme
Når Deleuze vil bryte ut av tankebildet er det fordi det gjør
det nye, det forskjellige, til noe umulig. Alt føres tilbake til
det samme. Gjenkjennelsen tilordner individuelle tilfeller
en generell kategori, definert ved sin essensielle karakteristikk. Forskjellene legges under identitetsprinsippet, og
blir noe sekundært, avledet og u-vesentlig. Bruddet med
tankebildet innebærer for Deleuze å «knuse logos til hieroglyfer», i en åpning mot det kaotiske, paradoksale og
obskure. Bevegelsen kan ses i kontrast til Kant: Kant strekker ut et felt for legitim kunnskap mellom ytterpunktene
ren sansning og rene ideer; her administrerer forstandska-

tegoriene et område mellom det sansemessige kontinuums
virvar og de transcendentale illusjoner. Han innfører de
transcendentale kategoriene som betingelser for vår erkjennelse. Men den kopernikanske revolusjon utspiller seg
innenfor tankebildet, idet den fastholder den doxiske antagelsen om samsvaret mellom virkeligheten og tenkningen.
Kategoriene blir homogene i forhold til det empiriske.
Deleuze vil vise noe heterogent, ved å flytte sitt anliggende
til de ekstreme ytterlighetene Kant grenser ut: til den rene,
umedierte sansning, eller de rene ideers paradokser. Dette
er den transcendentale empirisme.
The transcendental form of a faculty is indistinguishable from its disjointed, superior or transcendent exercise.
Transcendent in no way means that the faculty addresses
itself to objects outside the world but, on the contrary, that
it grasps that in the world which concerns it exclusively and
brings it into the world. (Deleuze 2004:180)

Deleuze oppløser forestillingen om concordia facultatum,
og dermed forestillingen om det identiske objekt og det
enhetlige cogito. De mentale evner konvergerer ikke i en
univokalitet, men følger sine heterogene tendenser: det
finnes noe man bare kan sanse, som bare kan erindres, som
vi bare kan forestille oss, og så videre. Hver evne presses i
en transcendental retning, mot sin grense; på grensen opptrer det eksklusive, det singulære, som ikke lar seg oversette
til noe gjenkjennelig. Tenkningen gis her en annen bestemmelse enn i det ortodokse bildet: Noe tvinger oss til å
tenke, noe setter tenkningen i sving, og dette er møtet med
noe nytt og fremmed (Deleuze 2004:176). Vi støter mot
noe, i form av et sjokk eller et problem. Tenkning oppstår
når vi rykkes ut av gjenkjennelsens sløvsinn. Snarere enn
å finne tilflukt i gjenkjennelsen, må tenkningen situeres i
dens sammenbrudd. Det er det kreative og skapende som
påkalles når vi må tolke uventede tegn eller håndtere problemer som ikke var der på forhånd. Vi møter eksempelvis
noe vi bare kan sanse, et monstrøst og insisterende nærvær
vi ikke gjenkjenner som det samme. Dette er sansningens
grense, det som kun kan sanses. I gjenkjennelsesmodellen
vil dette fortone seg som noe usansbart, idet det ikke lar
seg identifisere klart og distinkt. Man sanser her ikke en
bestemt væren, men selve det sansemessiges væren, kjennetegnet ved inntrykkets intensitet. Tilsvarende vil erindringen, forfulgt til sitt ytterste transcendentale nivå, finne
noe som bare kan erindres, som ikke samsvarer med noe
tidligere persipert. På grensene til hver evne finner vi de
rene forskjeller.
Tenkningen melder seg i bruddet med doxa, i det ikkeidentiskes voldelige inntrengning, som setter gjenkjennel-

sesapparatet ut av spill. Den tvinges frem av en rystelse, en
intens erfaring, som blottstiller vår sensitivitet og sårbarhet. Deleuze synes å mene at det ortodokse tankebildet
mister det avgjørende, at identitetstenkningen på sett og
vis kommer for sent. Hans kritikk er ontologisk motivert.
Møtet med de rene forskjeller er for Deleuze nettopp møtet med det værende, det virkelige, med materiens vibrerende midtpunkt. All individuasjon stiger ut av og tilslører et underliggende felt av forskjeller, av intensive størrelser, et kraftfelt av konturløse, differensielle strømmer.
Differensen er konstitutiv for identiteten i den forstand at
enhver entitets eller kvalitets fremtreden er muliggjort av
forskjeller i intensitet. Forskjellen er essensen. Individuasjonen består i «asymmetris- Tenkning oppstår
ke synteser» av intensitet, alltid desentrert,
når vi rykkes ut av
aldri endelig, i en kontinuerlig, dynamisk
tilblivelse. Det reelles «grunn» er variasjo- gjenkjennelsens
ner i intensitet. En direkte opplevelse av sløvsinn.
det virkelige kan derfor være voldsom og
opprivende; den svimlende erfaringen av kaos, på galskapens rand, ligger nærmere virkeligheten enn gjenkjennelsens klisjébilder.
Problematologien
Ved å stille opp tenkningen i møte med det ukjente, forskjellige og kaotiske, vil Deleuze sette et nytt ideal for filosofien. Det å tenke skal ikke være en enkel øvelse som
kommer naturlig, en simpel refleksjon fra lenestolen; tenkning skal være en kamp. Det dreier seg ikke om å tenke
riktig, det dreier seg om å tenke noe. Tenkning skal være
en anstrengelse, en skapende handling i sin egen rett. I sin
kritikk av filosofiens tankebilde er det nettopp dette som
er ankepunktet for Deleuze: Filosofien har latt seg avgjøre
av sine forutsetninger heller enn av den kraften som begynner tenkningen, nemlig tenkningen selv. Tenkningen
må finne sine betingelser i sitt eget virke framfor å begynne
i bestemmelser utenfor den selv. Den skal selv skape, selv
bringe noe nytt inn i verden. Fanebærerne for tenkning
hos Deleuze er den motvillige tenker og den hodeløse;
bare disse kjemper for å tenke. Likeledes må filosofien bli
en misosofi, den fiendtlige kontrasten til antikkens vennlige søken etter visdom (Deleuze 1968:181).
Når Deleuze betoner det motvillige, fiendtlige, problematiserende, er det for å vise hva filosofien ikke har vært
i stand til å innlemme i tenkningen i sin vennlige sannhetssøken. Tenkningens antatte affinitet med det sanne
gjør den ute av stand til å gripe det kaotiske eller sykelige.
Deleuze hevder at en tenkning orientert mot riktig utøvelse av forstandskategoriene ender opp med å bli moralsk
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og dogmatisk, fordi den begrenser mening til en bedømmelse av om en proposisjon er sann eller falsk. Dumhet
og galskap kan innenfor tankebildet kun skyldes eksterne
årsaker og er derfor ikke noe som tenkingen selv åpner
for. For hvilke muligheter har en tenkning som forutsettes av en orientering mot det riktige, annet enn å ta feil?
(Deleuze 1968:193) Feiltakelsen er en sentral figur for å
avsløre hvordan tankebildet strukturerer tenkningen. En
slik feiltakelse kan ikke være annet enn en feilaktig bruk av
forstandskategoriene, f.eks at et minne forveksles med en
persepsjon, som ikke desto mindre bekrefter erkjennelsens
doxiske form. Deleuze hevder at filosofien er orientert mot
en universell riktighet, som ikke åpner for at tenkning kan
være amoralsk eller sykelig i sin egen rett, uten å henvise
til en norm for tenkningen
Fanebærerne for tenkning som avgjør dens riktighet.
hos Deleuze er den motvillige Feiltakelsen er nettopp det
som bekrefter sitt mottenker og den hodeløse; bare
stykke: den naturlige og
disse kjemper for å tenke. velvillige orienteringen
mot det riktige i henhold
til en rasjonell ortodoksi. Deleuze etterlyser en tenkning
som er i stand til å gjøre vondt.
Den eneste muligheten tenkningen har til å være uten
orientering mot det riktige i tankebildets modell, er å havne i det som blir definert som meningsløst eller absurd.
En slik klassifisering rokker likevel ikke ved grunnreferansene for mening innenfor tankebildet, som riktig eller
galt. Meningen kan ikke bli annet enn en tom kategori så
lenge den forblir en betingelse for det riktige. For Deleuze
betyr dette at meningen til et utsagn ikke forstås som det
som uttrykkes i utsagnet, men som det det benevner, som
en tom referent. Dette reduserer mening til en likegyldig
benevner for riktig eller galt, uten å opprette noen virkelig forbindelse i meningen mellom utsagnet og det som
benevnes. Benevnelsen ender opp med å bli det som avgjør utsagnets sannhet, mens meningen er redusert til en
tom henviser til andre utsagn. Og dermed var man tilbake
til start: Tenkningen blir knyttet til en uendelig rekke påstander i bevisstheten som i siste instans leder tilbake til
første påstand, cogito, som nettopp blir den første tomme,
meningsløse påstand, fordi den ikke henviser til noe annet enn seg selv («Jeg tenker at jeg tenker at jeg tenker at jeg
tenker…»). (Deleuze 1968:202) Tenkningen bindes til en
evig sirkel av det samme, som en kontinuerlig bekreftelse
på seg selv, og hindres fra et genuint møte med verden.
Som et alternativ til den form for tenkning han kritiserer, forfekter Deleuze en problematologi, en tenkning
som skaper problemer framfor å formulere proposisjoner.
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I tankebildet modelleres problemet etter proposisjonen og
de betingelser som allerede er gitt for denne. Når problemet alltid må svare til en påstand eller muligheten for en
påstand, innskrenkes potensialet til å bringe tenkningen
videre. Heller enn å spørre om man har å gjøre med en
sann eller falsk proposisjon, foreslår Deleuze en ny kvalitetsstandard for tenkningen: Spørsmålet blir om man har
å gjøre med et godt eller dårlig problem. Det er ikke snakk
om å finne riktig problem til riktig svar, men om å skape
gode, interessante og betydningsfulle problem, som kan
åpne tenkningen. Problemet kan bære den meningen som
proposisjonene ikke er i stand til å holde på som noe annet
enn en tom benevnelse for riktig eller galt. Det defineres
ikke ut fra en mulig ekstern løsning, men av en indre evne
til å løses i problemet selv. Deleuze etterlyser en produksjon eller genese av sannhet internt i problemet og tenkningen. Tenkningen skal ikke bare avspeile virkeligheten,
den skal skape betingelsene for en fruktbar problematisering av den.
For Deleuze gjelder det å åpne tenkningen for en vitalitet og bevegelighet etter modell fra livet selv. Hos hans
viktigste franske forløper, Henri Bergson, skildres livets
evolusjon som resultatet av en kontinuerlig løsning på
problemer. Tilsvarende beskriver Deleuze tenkningen som
en stillen av stadig nye problemer. I livet som i tenkningen er forskjellen generatoren. Forskjellen er nøkkelen til
å nå tingene selv i deres kontinuerlige differensiering, til
deres bliven i tiden. Forskjellen sikrer også tenkningens
bevegelighet, idet den utvikler tenkningen i en problematiserende virtualitet. Problemet har en indre forskjellighet
som driver det fremover. Der en proposisjon eller et begrep i tankebildets filosofi vil ha en bestemt og avgrenset
betydning, vil et ideelt problem åpne for utvikling og forandring. Som en videreutvikling av den platonske ideen,
forfekter Deleuze en tenkning av problematiske ideer som
kan romme en størst mulig grad av potensiell betydning
og mening, med en indre kontinuitet som utvikler ideen i
henhold til dens problematiske utgangspunkt.
Et objekt utenfor erfaringen kan ikke bli representert på annen måte enn i en problematisk form; noe som ikke betyr
at Ideen ikke har et reelt objekt, men at problemet, i form
av å være problem, er det reelle objektet til Ideen. (Deleuze
1968:219, egen oversettelse)

Ideen avløser den concordia facultatum som knytter seg til
tankebildets gjenkjennelsesmodell: Den går til det ytterste av de ulike åndsevnene, uten å bringe dem inn under
en enhet. Tenkningen orienteres ikke lenger mot å befeste
nødvendigheten av det den tenker, men mot å avsløre mø-

tet med det som tvinger til å tenke: problemet. Ideen er
kontinuitetsbæreren, mens problemet skal avdekke stadig
nye forskjeller i henhold til tendensen som ivaretas i ideen.
Tenkningens virtualitet
Deleuze søker en filosofi som nærmer seg tingene i deres
differensierende natur. Gjennom å nærme seg tingenes forskjell kan man også forstå deres differensiering og forandring i tiden. Men hvis tenkningen skal være på høyde med
utviklingen og være i stand til å åpne for det nye, må den
selv ha et virtuelt potensial. Hos Deleuze gis ideene skaperkraft i tenkningen på et virtuelt plan. Forutsetningene
for dette nye ligger i ideene selv, men ikke i det aktuelle.
Fra Bergson arvet Deleuze distinksjonen mellom begrepsparene virkelig/mulig og aktuell/virtuell, hvor det første
søkes erstattet av det siste. Deleuze hevder at all tenkning
tidligere har hatt en begrenset forståelse av muligheter,
fordi det mulige har vært redusert til en abstrakt representasjon av potensielle utfall innenfor det som allerede er
gitt. Slik er det bare det vi allerede kjenner som er mulig,
og ikke noe genuint nytt. Begrepet om det virtuelle søker å utvide forståelsen av det mulige. Hos Bergson er det
virtuelle den rene forskjells begrep, et resultat av hukommelsens evne til å sette oss ut av varigheten og være bevisst
forskjeller i tiden. Det finnes en livskraft, élan vital, som
driver ting framover i tid og holder det i en kontinuerlig
differensiering. Liv er forskjell. Det virtuelle drives av den
samme differensieringen i tenkningen. Med utgangspunkt
i de gradene og nyansene som ble inneholdt i en virtuell
idé blir de aktualisert gjennom å differensieres fra seg selv,
slik livet lever ved å differensieres i tiden. Virtuelle ideer
inneholder tendenser til å utvikles, differensieres, mens det
mulige som begrep kun var en abstrakt representasjon av
det virkelige.
Betingelsene for tenkningen ligger i det ideene rommer på et virtuelt plan og er dermed mer enn det ideene
kunne peke mot i det virkelige. Et slikt forhold mellom
tenkningen og verden gir tenkningen et eget plan for å
bringe noe nytt inn i verden. I den transcendentale empirismen formes tenkningen etter en ontologisk modell som
gir den bevegelighet og vitalitet som livet selv. Tenkningen
skal nettopp ikke være en livløs og abstrakt representasjon
av virkeligheten, men et virtuelt og levende felt som selv
skaper og tilfører noe til virkeligheten. Her kan man ane
hvorfor Deleuze forfekter den paradoksale transcendentale
empirisme. Der det transcendentale tidligere ble tredd ned
over virkeligheten som en modell for tenkningen med utgangspunkt i den psykologiske bevisstheten og forstandskategorienes virkemåte, gis tenkningen her et eget plan å

operere på, etter modell av livet. Det transcendentale blir
det feltet for tenkningen som tillater den å trekke problemer ut av virkeligheten og gi dem en virtualitet som åpner
for forandring og stadig nye forskjeller.
Forskjellens imperativ
Deleuze skrev om Bergson at hans jakt på forskjellen var
både ontologisk og metodologisk motivert. Det samme
gjelder for Deleuze selv. Forskjellen er både det metodologiske verktøyet som gir tenkningen vitalitet og bevelighet,
og arnestedet for den deleuzianske ontologi. Forskjellen
er nøkkelen til å forstå livet og virkeligheten i deres kontinuerlige tilblivelse.
Hos Deleuze utleveres Tenkningen skal nettopp ikke
tenkningen til evig for- være en livløs og abstrakt
andring og skapelse i representasjon av virkeligheten,
forskjellens navn. Det
men et virtuelt og levende felt
forskjellige vil tvinge
seg fram enten vi vil som selv skaper og tilfører noe
eller ikke. Deleuze til virkeligheten.
overlater oss til det stadig nye. Tenkningen skal ikke forankres i de betingelser
man har forsøkt å formulere siden filosofiens begynnelse.
Deleuze vil gjøre filosofien i stand til å åpne tenkningen
for det intense, vibrerende felt av liv som er i kontinuerlig
forandring. I møtet med det som tvinger til å tenke, med
det kaotiske og obskure, avsløres virkelighetens grunn.
Med Deleuze får filosofien dessuten en ny formålsparagraf, i forlengelsen av Marx’ velkjente Feuerbachtese: Der
filosofene før ville fortolke virkeligheten, kommer det for
Deleuze an på å forandre, oppskake, mangfoldiggjøre og
skape den. Filosofen skal bringe noe nytt inn i verden
gjennom tenkningen, slik kunstneren gjør med sitt virke.
Det betyr ikke at all tenkning er god tenkning så lenge
den er ny og forskjellig. Men med ny tenkning formuleres
problemer som omfatter stadig nye elementer. Det er dette
som gir filosofien selvstendighet i forhold til vitenskapene
– dens kreative utforming av nye og fruktbare problemer.
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