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„ Amerykanie uważają się za naród surowych indywidualistów” 
Elliot Aronson 

 
 
 
Postmodernizm, jako szeroki i niejednolity nurt oddziałujący także na współczesną fi-

lozofię polityki, poddał w wątpliwość naczelne postulaty modernizmu. Modernizmu, ro-
zumianego jako cała epoka nowożytna, rozpoczynająca się od Kartezjusza w filozofii, 
Hobbesa i Locka w polityce, reformacji w religii i renesansu w kulturze. Wątpliwości 
wysuwane przez tę formację umysłową dotyczyły nie tylko założeń, ale w znacznej mie-
rze skutków, jakie dopiero w sposób widoczny przyniósł XX wiek. Jednym z podstawo-
wych założeń modernizmu, który, zdaniem tej formacji, okazał się fiaskiem historycznym 
a – ujmując rzecz ściślej – prawdziwą tragedią, był szeroko rozumiany mit emancypacji 
uwidaczniający się głównie w polityce i w społeczeństwie a ujmowany historiozoficznie, 
jako postęp ducha wolności, który zatacza coraz szersze kręgi. Najdobitniej i najdokład-
niej został on sformułowany w filozofii Hegla, gdzie autor dokładnie wyróżnił etapy urze-
czywistniania się ducha wolności, poczynając od Ludów wschodu, gdzie wolny był jedy-
nie władca, poprzez okres starożytnej Grecji i Rzymu, gdzie wolni byli jedynie niektórzy 
ludzie, aż po chrześcijańską Europę, która przyznaje wolność każdej jednostce1. Rozwa-
żania na temat tego długiego i żmudnego procesu Hegel kończył: „Dzieje powszechne to 
postęp w uświadamianiu wolności, postęp, który mamy poznać w jego konieczności”2 

To właśnie przeciwko tak pojmowanej wielkiej, historycznie zdeterminowanej narra-
cji, występował niemal 150 lat później Jean-François Loytard, pisząc w Kondycji Postno-
woczesnej o krachu kolejnych projektów. Począwszy od Rewolucji Francuskiej, która 
urzeczywistniając wolność poprzez terror wylewa morze krwi, by ostatecznie wytworzyć 
najbardziej scentralizowany i nastawiony na ekspansję system władzy w historii. Podobną 
kompromitacją kończy się powieść pod tytułem: wyzwolenie robotników; dobiega kresu 
wraz z dojściem do władzy Stalina w Bolszewickiej Rosji. Podobny sceptycyzm autor 
przejawia wobec anarchizmu, czy liberalizmu.3 Wszystkie te idee miały podobny charak-
ter i zawsze kierowały się takim samym mechanizmem, który w skrócie można określić, 
jako mechanizm emancypacyjny i zdefiniować, jako wyzwalanie się poszczególnych 

                                                 
1  G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958, t. I,            

s. 27 – 28. 
2  Tamże, s. 29. 
3  J. F. Lyotard, Bilet do nowej demokracji, [w:] tegoż, Postmodernizm dla dzieci, przeł. J. Migasiński,     

Warszawa 1998, s. 110. 
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wspólnot politycznych, czy grup społecznych w ramach jednej wspólnoty z różnorakich 
obciążeń i zobowiązań na rzecz innych jednostek, które nie musiały takowych ponosić. 
Mechanizm, który zwykle polegał na występowaniu przeciw naczelnym zasadom, regu-
łom czy porządkowi, istniejącym wspólnotom religijnym, rodowym, czy politycznym, 
które były uważane za ubezwłasnowolniające. 

Zaczynam od tego krótkiego zrelacjonowania postawy postnowoczesnej4, dotyczącej 
jednego z fundamentów nowożytności pod koniec XX wieku, bowiem wydaje się, że choć 
Postmodernizm rozumiany szeroko, będąc dużo ostrożniejszy, nie proponuje już żadnych 
rewolucyjnych kroków ani w sferze politycznej, ani w sferze społecznej, kulturalnej, czy 
religijnej, demistyfikuje systemy władzy i kontroli, i dekonspiruje dualizm władzy5.     
Niemniej jednak, w mojej pracy postaram się przedstawić i przeanalizować manifest este-
tyczny Gillesa Deleuza, jakim jest Rhizome w książce Capitalisme et Schizophrénie w to-
mie 2: Mille plateaux napisanym wraz z Felixem Guattarim6, właśnie pod kątem owego 
konsekwentnego, niemodernistycznego myślenia a w szczególności, w stosunku do wyżej 
wspomnianego mechanizmu emancypacji. Mój referat będzie więc sprawdzeniem, czy 
mechanizm ten istotnie nie jest już historycznym fatum, którego koniecznością możemy 
usprawiedliwić wszystko. Wspierając się na tezie Lyotarda, będzie on rozumiany przeze 
mnie szeroko, jako pewna reguła mogąca przejawiać się na różnych poziomach ludzkiej 
i społecznej egzystencji i nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale w ogóle, w relacjach 
pomiędzy różnymi podmiotami oraz nie tylko w postaci manifestów politycznych, w któ-
rych expresis verbis jest wskazany wróg zniewalający, z którym należy walczyć, ale być 
może także w manifestach estetycznych, w których wrogiem jest sposób myślenia, pisa-
nia, czy postrzegania dzieła sztuki, tak naprawdę jednak całej rzeczywistości.7 

Drugim zaś istotnym zadaniem będzie unaocznienie jak owe estetyczne nastawienie, 
postulat percepcji społecznej, czy manifest literacki płynnie i niepostrzeżenie przenikają 
do polityki. Polityki w postaci postulatów budowy nowego społeczeństwa – post-
społeczeństwa. Tu sięgnę po różne dzieła Richarda Rortego, który w różnych miejscach 
próbuje także naszkicować swoja wizję organizacji społecznej, najbardziej odpowiedniej 
dla cywilizacji zachodniej.  

Na wstępie dwa słowa dotyczące rozumienia przeze mnie estetyki. Otóż, przyjmę to, 
które wydaje mi się najbardziej korespondować z zagadnieniem, jakim chcę się zająć, 
czyli politologią. I tak, za Wolfgangiem Welschem, nadaję temu terminowi znaczenie 

                                                 
4  Jak na pewno zauważył czytelnik pozostawiam zupełnie na marginesie kwestie istnienia bądź nie filozofii 

postmodernistycznej i zarówno jeśli mówię o formacji, jak i o postawie, to mam na myśli pewne wyraźnie 
widoczne cechy zawarte w myślach filozofów z kręgu paryskiego: Jacquesa Derridy, Gillesa Deleuza, Jae-
ana Boudrillarda, Jeana-Francoisa Loytarda, Paula Virillo a także pewne ich oddziaływanie na, przede 
wszystkim, Richarda Rortego. Nie bez znaczenia jest tu także osoba Michaela Foucaulta, w którego myśli 
także możemy odnaleźć liczne antycypacje nowego spojrzenia. 

5  Por. M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 36-48. 
6  W pracy korzystam z angielskiego tłumaczenia: G. Deleuze, F. Guattari, A thousand plateaus, trans. 

by B. Messuni, London 2004. Część cytatów pochodzi z polskiego przekładu w: Kłącze, przeł. B. Banasiak, 
„Colloquia Communia”, 1-3/36-38/1988. 

7   Problem czy Rhizome to tylko manifest estetyczny, czy także polityczny pozostawiam do oceny czytelnika. 
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pierwotne, takie, jakie pojawia się u Baumgartena8 – ojca estetyki: punktem odniesienia 
jest wszelka zdolność poznawania, w tym ujęciu jest ono kontynuacją starożytnego rozu-
mienia greckiego terminu aisthetos – zmysłowy, postrzegalny. W tym ujęciu mówimy 
o znaczeniu aestetycznym, czyli de facto estetyka to nauka o postrzeganiu a w moim wy-
stąpieniu o postrzeganiu społecznym.  

 
Kłącze, powierzchnia, władza 
 
Gilles Deleuze przedstawia nam specyficzną teorię polityczną, którą ze względu na jej 
niekonwencjonalny język i dość skrajne ujęcie, należy traktować raczej, jako model poli-
tyczny organizacji władzy, ale także, na równi, jako reforma myślenia. Tym jest właśnie 
kłącze, rhizome, zdecentralizowany model organizacji sił, w którym nikt i nic nie przewa-
ża ani nie nadaje tożsamości, Deleuze często będzie mówił o niemożności nadania planu 
spójności lub niemożności nadkodowywania. Ujmując rzec najogólniej, rhizome to po 
prostu w i e l o o ś ć. 

Przechodzenie z poziomu epistemologicznego (nawet psychologicznego) na poziom 
polityczny, czy etyczny, to właśnie – należy to podkreślić – przejaw omawianej przez nas 
emancypacji percepcji, będącej efektem rozbicia podmiotu etycznego, lecz także decyzyj-
nego a w konsekwencji podmiotu politycznego, który dla Deleuza, tak jak dla Michela 
Foucaulta, to tylko w y n i k, nie zaś warunek stosunków politycznych. To, co jednak klu-
czowe, to właśnie zrozumienie, że jest to [zniesienie podmiotu] zarówno dla Deleuza, jak 
i dla Foucaulta nie tylko teoretyczny, polityczny postulat, ale przede wszystkim                   
s p o s ó b  m y ś l e n i a. Tym właśnie w formie jest Rhizome, zapis doświadczenia my-
ślenia w inny sposób. 

Urządzenie, by ująć to najprzystępniej dla czytelnika, to podrodzaj maszyny. Maszyny 
zaś dla Deleuza (mówi o maszynach abstrakcyjnych, maszynach wojennych, maszynach 
politycznych9) sposób myślenia. System myślenia, forma przepływu myśli, która dla auto-
ra, uważnie czytającego Państwo Platona stanowi warunek innej organizacji politycznej.10 

Wpływanie i przenikanie się wzajemne sfery refleksji i sfery bytu, rzeczywistości i po-
znania Deleuze ujmuje tak: 

Stanowi kłącze wespół ze światem; istnieje paralelna ewolucja książki i świa-
ta, książka zapewnia deterytorializację świata, ale świat działa poprzez rete-
rytorializację książki, która sama z kolei deterytorializuje się w świecie.11 

Oba urządzenia nawzajem siebie umożliwiają i nawzajem się tworzą poprzez oddzia-
ływanie; w tym ujęciu śmiało możemy powiedzieć, że bez książki świat nie istnieje, jest 
ona jego pojmowaniem i postrzeganiem, to książka, jako narzędzie go poznaje. Jednak 
wydaje się, że te wnioski nie są uprawnione na gruncie koncepcji Deleuze’a, ponieważ nie 

                                                 
8  A. G. Baumgartner, Meditationes philosophicae ad poema pertinetibus, Halle 1735, [cyt. za:] W. Welsch, 

Estetyka poza estetyką, przeł. K. Guczalska, Kraków 2005.  
9   Zob. G. Deleuze, F. Guattari, A thousand plateau…, s. 558-562. 
10  Szczegółową analizę teorii politycznej G. Deleuza - maszyny wojennej omawiam w innym moim artykule: 

Gilles'a Deleuza człowiek demokratyczny, będącym w przygotowaniu do druku. 
11  G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia”, 1-3/36-38/1988, s. 226. 
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może być u niego mowy o pojmowaniu czegoś przez coś. Poznaje się tylko to właśnie 
określone urządzenie: poznajemy książkę, ale nie poznajemy przez nią świata, ponieważ 
książka musiałaby być w tym ujęciu odbiciem czy transkrypcją świata a to właśnie jest 
głównym przedmiotem krytyki Deleuze’a12. Jest tylko powierzchnia idealnie płaska13, na 
której żaden z elementów nie może rościć sobie prawa do bycia instancją odwoławczą. 
W teorii percepcji Deleuza przed nami, jako podmiotami poznającymi, nie ma ani głębi14, 
która byłaby sensem powierzchni, ani żadnego metajęzyka15, który miałby powierzchnię 
tłumaczyć; w teorii zarządzania Deleuze’a nie ma jednostki nam podporządkowanej16, 
która może się do nas odwołać ani jednostki centralnej, stanowiącej instancję odwoławczą 
dla nas w strukturze władzy:17 

taka wielość, urządzenie, czy społeczeństwo mechaniczne,odrzuca jako intru-
za aspołecznego, wszelki centralizujący, unifikujący automat18 

To krótkie dotknięcie tekstu już pokazuje nam, jak fundamentalnych zagadnień chce 
dotknąć Deleuze. Jego manifest wychodzący z postulatami, jak należy pisać postnowocze-
sne dzieło literackie, w istocie implikuje a w konsekwencji narzuca sposób widzenia całej 
rzeczywistości, by w konkluzji przerodzić się w polityczny projekt systemu zarządzania 
acentrycznego, który niezbyt nawet wytrawny politolog identyfikuje z konkretnym pro-
gramem politycznym, jakim jest demokracja radykalna i program mikropolityki, ujawnia-
jące się także u innych autorów postmodernistycznych.19 

Czy mechanizm emancypacji istotnie przeniknąwszy sferę polityczną, religijną, spo-
łeczną, kulturalną (a przecież dokonywał tego poprzez zmiany świadomościowe), prze-
niknął wreszcie do postrzegania rzeczywistości przez indywidualne jednostki? Czy dawne 
systemy władzy ukrywające się w religii, czy instytucjach kościelnych, polityce, organi-
zacji państwa, społeczeństwie – normach moralnych, medycynie – objawach choroby, nie 
wyemigrowały dzisiaj do Estetyki, narzucając podmiotom poznającym ściśle zdefiniowa-
ny sposób postrzegania? Kłącze chce temu zapobiec!  
 
Powierzchnia 
 
Kłącze musi być powierzchnią, to znaczy, że elementy kłącza muszą znajdować się na 
jednym poziomie:  

Wielość trzeba stworzyć nie poprzez dodanie wyższego wymiaru, ale prze-
ciwnie, najprościej, poprzez wstrzemięźliwość na poziomie wielości, jakimi 
się dysponuje, zawsze n – 1.20 

                                                 
12  Tamże, s. 221. 
13  G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk 2000, s. 198-199. 
14  G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze…, s. 202, 225. 
15  Tamże, s. 225. 
16  Tamże, s. 231. 
17  Tamże. 
18  Tamże. 
19  T. Buksiński, Racjonalność współdziałań: szkice z filozofii polityki, Poznań 1996, s. 253. 
20  G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze…, s. 223. 
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W kłączu można wyróżnić pewne warstwy, nawet pewne inne płaszczyzny, jednak one 
wszystkie muszą być ze sobą powiązane21, co musi implikować pewną ich przekładalność. 
To znaczy, że substancje, z jakiej są zrobione, muszą posiadać podobne cechy, to choć 
wypowiadamy to z tradycyjnego stanowiska ontologicznego, jednak istotna jest presupo-
zycja. Żadna jedność nie ma prawa wejść do systemu, jest z niego z definicji wykluczona, 
co więcej, połączenia muszą zapewniać system komunikacji, przepływu i krążenia, który 
jest dowolny, o ile niszczy organizm – symbol starego znienawidzonego systemu.22 
W systemie tym nie ma n + 1 poziomów, meta-dyskursów, nadkodowań, uprzywilejowa-
nych stanowisk. 

Powierzchnia, to więc, by ująć to najprościej, antyhierarchia. Lecz owa antyhierarchia, 
której efektem jest zawsze otwarty zbiór nieuporządkowanych elementów, których nie 
tylko nie grupuje się ze względu na jakości, ale jakości owych w ogóle się nie wyróżnia, 
to więc, by ująć rzecz od strony możliwości myślenia, ostateczny triumf matematyki nad 
logiką i tradycyjną ontologią. Myślenie w kategoriach liczby, nie zaś jakości. To, zamiast 
metafizycznego pytania o warunki możliwości, rachunek dodawania i odejmowania. 
Jak jednak miałby wyglądać konstruowany w ten sposób system polityczny?  Czy nie tym 
jest właśnie pluralistyczne społeczeństwo liberalnych ironistów, proponowane przez   
Richarda Rortego: 

Ani duchowni, ani fizycy, ani poeci, ani Partia nie byli by traktowani jako 
bardziej racjonalni czy bardziej naukowi, czy też głębsi niż pozostali. Żadna 
szczególna cząstka kultury nie była by uznawana za tą, która ucieleśnia kon-
dycję, do której reszta aspirowała23 

 
Zasada łączności i heterogeniczności 
 
Gilles Deleuza nie poprzestaje na tym:  

Dowolny punkt kłącza może i musi zostać połączony z dowolnym innym 
punktem.24 

Nie ma punktów niezależnych, w wirze kłącza każdy „musi” uczestniczyć. Lecz dopie-
ro zasada heterogeniczności zdaje się ukazywać nam prawdziwą wizję Deleuze’a budowy 
świata i książki. Deleuze żąda heterogeniczności elementów systemu, zarówno tych sub-
stancjalnych – podmiotów, jak i języków, form komunikacji, mówi o „współdziałaniu 
dialektów”, narzeczy, gwar, języków specjalistycznych.25 W kłączu nie morze istnieć ję-
zyk matka26, kłącze nie pozwala się nadkodowywać, nie dysponuje nigdy wymiarem uzu-
pełniającym liczbę jego linii.27 

                                                 
21  Tamże, s. 221. 
22  Tamże. 
23  R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu: eseje z lat 1972-1980, przeł. Cz. Karkowski, Warszawa 1998, s. 37. 
24  G. Deleuze i F. Guattari, Kłącze…, s. 223. 
25  Tamże, s. 224. 
26  Tamże. 
27  Tamże, s. 225. 
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W tym sensie najważniejszym pytaniem staje się: jak możliwa jest heterogeniczność 
bez jednego systemu kryteriów? Wszak różnicę możemy stwierdzić jedynie na podstawie 
jakiejś tożsamości, zarówno w przedmiocie, jak i w języku. Jeśli bierzemy: p i p ,̀ to róż-
nią się one właśnie owym ̀  tylko dlatego, że konstatujemy tożsamość p, jednocześnie 
graficzną i znaczeniową. Jeśli nawet odetniemy warstwę znaczeniową, to i tak problem 
pozostaje, ponieważ do stwierdzenia różnicy graficznej potrzebujemy jakichkolwiek kry-
teriów: czerwony kwadrat od żółtego różni się tylko barwą, gdy przyjmiemy definicję 
barwy na poziomie jednolitego metajęzyka, w przeciwnym razie przy współistnieniu 
dwóch języków różnica w jednym nie musi być różnicą w drugim, czyli nie możemy mó-
wić o heterogeniczności. A co z trudniejszymi porównaniami: zbawienie i lodówka; ile, 
takie porównanie, wymagało przyjęcia założeń, nadkodowań i kryteriów. Porównanie 
w ogóle narzuca istnienie pewnego nadkodowania, w przeciwnym razie możemy mówić 
o elementach, ale bynajmniej nie o heterogenicznych elementach. 

Rozwiązaniem problemu prymarności różnicy wydaje się interpretacja tego w świetle 
Różnicy i Powtórzenia, w którym Deleuze żąda, by uznać samoistność i pierwotność róż-
nicy.28 Takie rozwiązanie jednak natrafia na dwa poważne błędy: po pierwsze, wcale nie 
rozwiązuje problemu stanu faktycznego, to znaczy nie przekonuje nas, by takie rozpozna-
nie różnicy bez pierwotnego pojęcia tożsamości było możliwe.29 Gdy widzę dwa przed-
mioty takie same, to one są takie same i już a nie takie same ze względu na… 30 Po drugie, 
nawet jeśli udałoby się to Deleuze’owi poprzez argumentację wyjścia z logiki31, to wciąż 
różnica jest pojęciem logicznym i z konieczności odsyła do hermetycznego systemu.  

                                                 
28  G. Deleuze, Różnica i Powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997, s. 37. 
29  Próba uchwycenia pierwotności różnicy najpierw bazuje na pewnym nieuczciwym triku: autor konstatuje 

wieczną niezgodność pomiędzy zakresem pojęcia z reguły mającym zakres = 1, a zakresem przedmio-
tów = ∞. Powoduje to tak zwany zakres rozsiany – rozmnożenie się indywiduów całkowicie identycznych 
i obdarzonych taką samą jednostkową egzystencją (paradoks sobowtórów) (tamże, s. 42 – 43). Konkluduje, 
że powtórzenie jawi się więc jako różnica nie posiadająca pojęcia, która wymyka się nieokreślonej różnicy 
pojęciowej (tamże, s. 44). Nieuczciwość autora polega na tym, że nikt nigdy nie twierdził, że pojęcie może 
a jakikolwiek sposób przylegać ściśle do indywiduów, wiedza (pojęcie) ze swej definicji jest umocowane 
dopiero na poziomie tożsamości rodzajowej i różnicy gatunkowej (por. Arystoteles, Metafizyka, 
przeł. K. Leśniak, Warszawa 1983, Księga Z, 1038a) i nie ma w tym żadnego paradoksu. Rozważanie te 
oczywiście nie kończą próby udowodnienia samoistności różnicy, ale ani dalsze rozważania nad psychoana-
lizą, ani jeszcze późniejsze wydają się nie przekonujące. 

30  Deleuze dostrzega ten problem, por. G. Deleuze, Różnica i Powtórzenie…, s. 47, 51. 
31  Problem jest rzeczywiście fundamentalny i w związku z tym niemożliwy do rozwiązania w tym krótkim 

szkicu, biorącym pod uwagę głównie społeczne konsekwencje społeczne modelu myślenia rhizome. Skon-
statujmy tu jednak fakt, iż całość myślenia w kategoriach różnicy winna być interpretowana w zgodzie ze 
skrajnie nominalistycznym stanowiskiem zajmowanym przez Deleuza a przede wszystkim specyficzną jego 
formą jaka jest nominalizm podobieństwa (similarism). J. Gracia w swojej książce Individuals ujmuje to 
tak: making similarity independent of subjects, similarism has done away with this objection. (...) Many of 
best known difficulties encounterd by Similarism steam from the intrepretation of similarity as a relation. 
Indeed, it is difficult to see what else but a relation similarity could be (J. Gracia, Individuals, New York 
1988, s. 76). To więc co autor podkreśla, to przede wszystkim tkwienie różnicy immanentnie w przedmio-
tach, w jakiś tajemniczy sposób samoistnej, tzn. nie różnicy wobec czegoś innego, co podkreśla Gracia, ja-
ko relacji, lecz nie-relacyjnej cechy. 
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Wbrew temu, co powiedzieliśmy, Deleuze chce nas przekonać, że pojmowanie w kate-
goriach prymarności różnicy względem tożsamości jest możliwe a paradygmatem dla 
niego staje się właśnie d o ś w i a d c z e n i e   e s t e t y c z n  e:  

Książka istnieje jedynie poprzez zewnętrze i na zewnątrz.32 Nie mówimy 
o niczym innym: wielość, linie warstwy i odcinki, linie ujścia i intensywności, 
urządzenia mechaniczne i różne ich typy(…). Pisanie nie ma nic wspólnego 
ze znaczeniem, lecz z wytyczaniem, kartografowaniem, nawet okolic przy-
szłych.33 Opisując obraz: Tak jak całe malarstwo, malarstwo abstrakcyjne 
jest tylko wrażeniem, niczym innym tylko wrażeniem34. 

Podobnie we fragmentach dotyczących kartografii rzeczywistości, polegającej na kre-
śleniu mapy35 odnajdujemy odpowiedź na pytanie: czym jest, według Deleuza różnica? 
„Różnica to to” - autor Powtórzenia i różnicy, chce interpretować różnicę w kategoriach 
prostego aktu asercji, tego co doświadczane. Różnica realizuje się przez wskazanie i ma-
lowanie, kreślenie i odbieranie. Nie potrzebujemy żadnych kryteriów, nawet nie potrzebu-
jemy myśleć, by wskazać różnicę palcem: to tu jest różne, tu jest inaczej, tu dokonało się 
nieznaczące przesunięcie względem tamtego, w tym obszarze jest inaczej, te fragmenty 
mapy różnią się. W ten sposób można postrzegać rzeczywistość w kategoriach proporcji 
i kompozycji, mówiąc: to bardziej pasuje. Nie wiemy, czy jest prawdą, że to się tak-a-tak 
różni od tamtego pod tym-i-tym względem, ale wiemy, że to jest piękniejsze, to bardziej 
pasuje, przekonuje nas autor. 

W całej jednak tej konstrukcji zawiera się jedno bardzo ważne założenie: założenie 
zewnętrzności, odrysowania i obrazu.36 Nie możemy porównać zbawienia i lodówki.   
Możemy porównać lodówkę z obrazem zbawienia. Po drugie, konstatacja różnicy wyma-
ga od nas bezpośredniego obcowania z przedmiotem:  

Figura jest niczym fabulacja według Bergsona – ma źródło religijne. Gdy 
jednak staje się estetyczna, jej wrażeniowa transcendencja przeciwstawia się 
skrycie lub otwarcie nadzmysłowej transcendencji religii. 37 

 
Zasada wielości 
 
Kłącze jest wielością absolutną, bez punktów odniesienia38 ani kryteriów pomiaru39, taką, 
jak rozgwieżdżone niebo, o którym widzące je dziecko orzeka, że jest nieskończone.   
Ciekawe, że wielość posiada jednak ukryty system oceny – plan spójności, przeciwstawia-
jący się konstrukcji korzenia palowego – sensu i istoty, od której odchodzą rozgałęzienia 
w porządku binarnym. Plan spójności nie jest zdefiniowany – tylko tyle i  a ż  t y l e.    

                                                 
32  G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze…, s. 222. 
33  Tamże. 
34  G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?..., s. 202. 
35  G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze…, s. 228-229. 
36  Tamże, s. 222. 
37  G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?..., s. 213. 
38  G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze…, s. 224. 
39  Tamże. 
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Kto jednak nadaje plan spójności w systemie władzy? Brak metajęzyka, naczelnych kon-
stytucyjnych zasad, osobowego suwerena? Te, może jeszcze infantylne pytania, w przy-
padku zadawania ich Delezowi, nabierają przecież kapitalnego znaczenia gdy zadamy je 
Rortemu: 

Wielość określa się poprzez zewnętrze: poprzez linię abstrakcyjną, linię uj-
ścia, albo deterytorializację, wokół której zmieniają one naturę łącząc się 
z innymi. Plan spójności /siatka/ jest zewnętrzem wszelkich wielości.(…) Pła-
skie wielości o n wymiarach.40 

Oraz głos Rortego: 
Nic nie liczy się jako uzasadnienie, jak tylko odniesienie do tego, co już ak-
ceptujemy (…) nie istnieje żaden sposób wyjścia poza nasze przekonania  
i nasz język, tak aby znaleźć jakiś inny sprawdzian niż spójność.41 (…) Gwa-
rantem uzyskania tak pojmowanej prawdy jest wolność.42  

A więc kto nadaje plan spójności? Czym jest spójność, skoro nie ma dla niej żadnego 
zewnętrznego kryterium? Tu w gruncie rzeczy dotykamy kluczowego przewartościowa-
nia, jakiego dokonuje nowy sposób myślenia. Prawda przestaje być kryterium wolności, to 
wolność staje się kryterium prawdy. Co jest prawdziwe, nie ze względu na adekwatność, 
czy korespondencję, lecz ze względu na polityczne skutki. To właśnie współczesna forma 
emancypacji przybierająca nowoczesną formę t r a n s g r e s j i. Jeśli jednak nie ma punk-
tów odniesienia ani kryteriów, po co w ogóle plan spójności? Mówienie o nim sugeruje 
czytelnikowi ukryty punkt widzenia i właściwy obraz, jaki obaj autorzy zdają się przyj-
mować. Deleuze, np. w niejasnej relacji przytacza figurę mrowiska:  

Nie można skończyć z mrówkami, ponieważ tworzą kłącze zwierzęce, którego 
znaczna część może ulec zniszczeniu, ale nie przestaje się rekonstruować.43 

Czy tak w istocie Deleuze wyobraża sobie społeczeństwo? 
 

Zasada nieznacznego zerwania 
 
Jest ona w znaczącej mierze kontynuacją zasady heterogeniczności i konsekwentnym 
rozprawieniem się z dwoma ontologicznymi „zmorami” tożsamości: 
1. Zniesienie kategorialnego podziału na istotę i atrybut: 

W pewnych warunkach wirus może się połączyć z komórkami rozrodczymi 
i przenieść się sam jako gen komórkowy złożonego rodzaju; co więcej mógł-
by umknąć wejść w komórki całkiem odmiennego rodzaju, przenosząc infor-
mację genetyczne pochodzące od pierwszego właściciela.44 

                                                 
40  Tamże, s. 225. 
41  R. Rorty, Philosophy and the mirror of nature, Oxford 1986, s.178. [cyt. za:] A. Szahaj, Richrad Rorty 

i nieodparty urok (neo)pragmatyzmu, [w:] Oblicza postmoderny, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Warszawa 
1992. 

42  R. Rorty, Wychowanie bez dogmatu, „Ameryka 1990”, nr 2, s. 45-46. 
43  G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze…, s. 225. 
44  Tamże, s. 226. 
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2. By także pozbyć się problemu tożsamości przedmiotu w czasie, Deleuze odcina czas 
i historię: Kłącze jest antygenealogią.45 

I głos Rortego odnośnie różnicy pomiędzy sztuką, nauką i filozofią: 
Z punktu widzenia pragmatyzmu nie ma żadnej interesującej różnicy pomię-
dzy stołami i tekstami, pomiędzy protonami i wierszami. Dla pragmatysty są 
to wszystko jedynie stałe możliwości użycia, a więc ponownego opisu, po-
nownej interpretacji i manipulacji.46 
Afekt nie jest przejściem od jednego stanu przeżytego do innego, lecz nie-
ludzkim stawaniem się człowieka.47  

I wreszcie:  
Percept jest krajobrazem rozciągającym się przed człowiekiem – pod nie-
obecność człowieka.48  

W tym jednym zdaniu ujawnia się cała istota delezjańskiej koncepcji: człowiek wcho-
dzący do systemu wrażeń musi zatracić swoją tożsamość.  Jeśli Deleuze mówi o równole-
głych wiązkach bodźców, to nie jest to nadanie przedmiotowi roli podmiotu, przekształ-
cenie podmiotu przetwarzającego w przedmiot jedynie odbierający. Czy w takim ujęciu 
miękki podmiot postnowoczesny nie przechodzi niepostrzeżenie w bez-podmiot a więc 
w przedmiot?  

Idealnie tym słowom wtóruje Rorty, kreśląc wizję nowego człowieka: 
Wolno zmontować taki model ja jaki mi się podoba, przykrawać go do wła-
snej polityki, religii, osobistego poczucia sensu 49   

A przejście od człowieka moralnego do człowieka estetycznego poczytuje za sukces. 
Tak naprawdę jednak chcielibyśmy nie tylko podkreślić wątpliwość takich pomysłów 
z punktu widzenia etyki, czy ich konsekwencje społeczne, ale zadać proste pytanie: Jeśli 
dokonamy rozbioru podmiotu, czyniąc go, czy to filtrem estetycznych doznań, czy colla-
gem różnych wartości, to kto będzie dokonywał owego zmontowania, do kogo odnosi się 
w powyższym cytacie słowo: wolno? Czym w takim ujęci miało by być osobiste poczucie 
sensu, skoro tak naprawdę było by tylko jedną z wielu spontanicznych kreacji? Jest to 
klasyczna sprzeczność, sprzeczność, która ukazuje dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, trud-
ność w adaptacji inspirujących pomysłów, zrodzonych w kręgu filozofów paryskich, po 
drugie, iż konsekwentna chęć myślenia o polityce w kategoriach kłącza, do której zachęca 
Deleuze, to w istocie z n i e si e n i e  p o l i t y k i, jako specyficznej, rządzącej się wła-
snymi prawami sfery działań autonomicznych podmiotów.  

 
 
 
 
                                                 
45 Tamże. 
46  R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu…, s. 153. 
47  G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?..., s. 191. 
48  Tamże, s. 186. 
49  R. Rorty, Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, [w:] Obiektywność, relatywizm i prawda, 

przeł. J. Margański, Warszawa 1999, s. 288. 
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Zasada  Kartografii 
 
W świcie płaszczyzn i obrazów, nie może być już opisu – interpretacji – odwołania.    
Jedynym upoważnionym sposobem jest odmalowywanie obrazu i kreślenie, które z resztą 
jest do niego podłączone, przekształca nam mapę a mapa przekształca świat. Malowanie 
mapy staje się naszą egzystencją. Mapa nie może być odbitką. 
 
Czym jest manifest Rhizome? 
 
Rzeczywistość kłącza, czyli nieustanny ciąg wrażeń równolegle atakujących jednostkę, 
w których jej tożsamość się rozmywa, pozostawiając same wrażenia. Wszystkie one są 
przeżyciami – i to równoważnymi a co ciekawe, nieporównywalnymi, heterogenicznymi. 
Wolfgang Welsch ujmie to tak:  

Każdy butik jest aranżowany pod kątem aktywnego przeżywania50. 
A dalej:  

Rozczarowanie przeżyciami, które w rzeczywistości nie są żadnymi przeży-
ciami, w coraz wyższym stopniu popycha jednostki od przeżycia do następne-
go przeżycia.51 

Przeżyciami zinstytucjonalizowanymi, dookreślonymi i zaprogramowanymi. W kon-
sekwencji, nasze uwolnione wrażenia stają się wolne w stosunku do nas, defragmentary-
zując podmiot (nas), rozszczepiając go i dekonstruując, jednak są one zaprogramowane na 
zewnątrz, przemyślane tak, by wywoływały reakcję i pożądany skutek (oczywiście nie 
poprzez zabronione nadkodowanie):   

W świecie, gdzie zanikają normy moralne, najprędzej oparcie zdają się da-
wać formy towarzyskie – wybór kieliszka i osoby na daną okazję.(…) Kompe-
tencja estetyczna ma rekompensować utratę standardów moralnych.52 

Tym samym Wolfgang Welsch konstatuje narodziny nowego typu człowieka Homo 
aesteticus53 a nowe światło pada na wcześniejsze twierdzenia dotyczące filtru systemu 
kłącza: nie wchodzą do niego inne podmioty a nawet jeśli wchodzą, kłącze okraja je, 
z jednej strony do obrazu – lifestyle, z drugiej, do ciągów wrażeń, które się przeżywa.  
Przymusowe połączenie nie pozostawia miejsca na samotność i autonomię, nachalnie 
przekształca je w „ciało bez organów” w „ciele bez organów”.  Żąda od jednostki zrze-
czenia się tożsamości, zastąpienia jej obrazami i emblematami, które są nasycone konota-
cją.54 Pytanie, które zadaliśmy wcześniej: kto ma dokonywać wyborów konstruujących ja? 
staje się jasne: moda, konwenanse, prądy myślowe, ruchy społeczne. 

 
 

                                                 
50  Tamże, s. 33. 
51  Tamże. 
52  Tamże, s. 39. 
53  Tamże. 
54  To właśnie konotacja zaczyna nas odwoływać z konieczności do czegoś innego, lecz nie do znaczenia, ale 

do sąsiadowania. Produkty kłącza określają więc swoją tożsamość przez regułę sąsiadowania. 
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Przeniesione zaś w warstwę społeczną komponuje się następująco: 
Kultura taka nie zawierałaby nikogo nazywanego Filozofem, kto mógłby wy-
jaśnić dlaczego i jak pewne dziedziny kultury cieszą się specjalną relacją do 
rzeczywistości. Kultura taka zawierałaby bez wątpienia specjalistów w do-
strzeganiu tego jak rzeczy wzajem pasują do siebie. Lecz byliby to ludzie, 
którzy nie mają żadnych specjalnych problemów do rozwiązania, ani żadnej 
specjalnej metody do zastosowania (…) byliby oni intelektualistami do 
wszystkiego, gotowymi zaoferować jakiś pogląd na nieomal cokolwiek w na-
dziei dopasowania tego do wszystkiego innego.55  

 
Totalność kłącza 
    
W pracy tej nie odpowiedziałem jeszcze na postawione na wstępie pytanie: w jaki sposób 
w istocie przejawia się wspomniany mechanizm emancypacyjny w manifeście Rhizome? 

Wydaje się, że dokładnie tym wszystkim, czym kłącze miało nas wyzwalać: znosze-
niem wszelkich struktur jednolitej komunikacji, wszelkich poziomów metadyskursu, 
wszelkiego nadkodowania, instancji odwoławczych, czy wreszcie rozregulowaniu języka 
w jego dialektycznej formule dobra i zła, w zniesieniu wszelkich kryteriów oceny nie 
tylko w systemach władzy, czy we wspólnotach możliwości odwołania się do historii, 
genealogii, kultury, czy religii, ale nawet w odniesieniu do wspomnianych form estetycz-
nych, które wbrew idealistycznym intencjom Welscha już także nie stanowią kryterium 
oceny, w tym wszystkim właśnie kłącze nas ogranicza, uprzedmiotawia i domyka prze-
strzeń nad nami, nie zostawiając żadnego punktu odniesienia. 

To prawda, że nowoczesność, utrwalając w nas dialektyczne sposoby myślenia, istot-
nie wpędziła nas w koleiny postrzegania, które to ostatecznie oderwały nas od rzeczywi-
stości, pochłaniając w swym deficycie miliony istnień; lecz jednocześnie tradycyjne pod-
stawowe formy stanowiły także odwieczną intelektualną przestrzeń realizowania się ludz-
kiej  w o l n - o ś c i. Zniesienie antynomii prawdy i pozoru, dobra i zła, piękna i brzydoty 
nie jest ostatecznym historycznym urzeczywistnieniem się ducha wolności w rozwinię-
tych społeczeństwach kapitalistycznych cywilizacji zachodu, lecz ostatecznym domknię-
ciem sfery państwa, rozumianego po Heglowsku, rozprawieniem się z autonomią ludzkiej 
woli, która już nie może dokonać wyboru. Iluzja konsumpcji kolejnych, mniej lub bardziej 
materialnych dóbr, mniej lub bardziej spektakularnych lifestyle’ów, nie jest żadnym wybo-
rem. Nie tylko dlatego, że wydaje się to moralnie wątpliwe, lecz przede wszystkim dlate-
go, że jest egzystencjalnie sprzeczne: wybór ludzki zyskuje swoją wartość ze względu na 
swój kontekst, swoje punkty odniesienia, tło i wartości, jakie mu przypisujemy, czy choć-
by różnorodność listy alternatyw. Jeśli świadome, bądź nieświadome wprzęgnięcie do 
swojej filozofii mechanizmu emancypacji u Gillesa Deleuza istotnie zachodzi, czego sta-
rałem się dowieść, to po raz kolejny możemy obserwować jego paradoksalność.        
Uwolnienie od archaicznego wyboru dobra lub zła znosi w konsekwencji istotę wyboru, 
znosi wolność i uprzedmiotawia człowieka. To prawda, że w rzeczywistości kłącza        
                                                 
55  R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu…, s. 36. 
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nie ma podmiotów władzy, lecz Deleuze skrzętnie przemilczał fakt, że są same jej            
p r z e d m i o t y.  

Pluralizm i pragmatyzm zaś Richarda Rortego wydaje się być tu nie tylko najgorszym 
rozwiązaniem, pogłębiającym owy proces dezintegracji a w konsekwencji zniewalania 
jednostek, lecz w istocie jedynie faktem skonstatowania i apologii rzeczywistości bez 
żadnej próby krytycznej analizy.  

Ponieważ zniesienie kryteriów oceny a więc władzy, nie jest ich likwidacją, lecz w rze-
czywistości wyniesieniem do rangi kryterium wszystkich innych, wszystko staje się punk-
tem odniesienia i kryterium oceny. Każda różnica staje się godna powtórzenia, każdy ele-
ment godny naśladowania. Nie ma powtórzenia w różnicy, jest różnica mechanicznie   
kopiowana, ale nie uwalnia jednostkowej egzystencji a wręcz przeciwnie: jej egzystencja 
zaczyna s p r o w a d z a ć  się do tej różnicy, jest tylko tym, zlepionym z małych różnic 
wizerunkiem. Paradoksalnie, różnica staje się warunkiem t o ż s a m o ś c i. Nie ma już 
mistycznej głębi powtórzeń Kierkegaarda, czy choćby wspomnianej sakralizacji w Różni-
cy i Powtórzeniu 56, to już jedynie mechanika, zwierzęcy instynkt, stale rozmnażające się 
kłącze. Istotnie, takie kłącze nie może zginąć, lecz to właśnie jego istność przeraża. 
Wszelki dyskurs publiczny i mechanika władzy57 zostaje zastąpiona ślepym naśladownic-
twem kłącza, co wydaje się, możemy dzisiaj obserwować we współczesnych społeczeń-
stwach. 

Kłącza nic nie nadbudowuje, przeciwnie: jest to właśnie ten tajemniczy, wspominany 
plan spójności, którego efemeryczność i niedookreśloność jest tyleż nieuchwytna, co nie-
bezpieczna: tu już nie chodzi o dyscyplinę i dyscyplinowanego58, lecz o samodyscyplinę. 
Nie ma rzeczywistości, są tylko jej simulacra i władza wie to lepiej od Deleuze’a, nie 
tylko na poziomie jałowych kampanii wyborczych, lecz każdego dnia medialnych prezen-
tacji. W systemie Rhizome władza znajduje się najszybciej sprzedając ludziom sny, ma-
rzenia, miłość, czy choćby cuda, co tak mocno w swoich analizach podkreśla Michel Fo-
ucault.59 To prawda: Nie ma języka-matki, jest tylko zdobycie władzy przez język dominu-
jący w politycznej wielości.60 Z rozbrajającą szczerością przyznaje Gilles Deleuze, lecz nie 
zauważa, że siła tej władzy jest wprost proporcjonalna do owej „politycznej wielości”. 
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