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Abstract 

This essay provides a thorough reading of Gilles Deleuze’s (1925–95) philosophy of nature and 

the way music relates to this philosophy. It does so with regards to changes in the view of nature 

in 20th century science, especially in the theories of self-organisation as developed by, among 

others, Ilya Prigogine. Deleuze’s metaphysics is viewed in relation to these theories, and is also 

compared to the philosophy of Immanuel Kant, which is related to classical science. The essay 

then investigates certain key issues in Deleuze’s philosophy concerning difference and univocity 

(or immanence), developed in his doctoral thesis Différence et répétition (1968). Also, certain aspects 

of the further evolution of this philosophy of immanence in Mille plateaux (1980), co-written with 

Félix Guattari, are examined. The essay then studies the role of aesthetics in Deleuze’s 

philosophy, and the way he transforms the aesthetics of Kant. The following chapter deals with 

Deleuze & Guattari’s primary text concerning music, ”De la ritournelle” in Mille plateaux. In this 

text, they develop a highly abstract concept of music, which, in their philosophy, is: 1) granted a 

cosmological reach regarding rhythms and motives; 2) made an essential aspect of the emergence 

of art, which they find in animals creating a territory (especially in the songbird); 3) used to 

discuss Baroque/Classicist, Romantic and 20th century musical styles. Apart from analysing these 

aspects, this chapter focuses on 20th century music, with a thorough examination of Gustav 

Mahler and of spectral music, demonstrating that Deleuze’s philosophy can deepen the 

understanding of this music. The chapter also discusses problematic tendencies in Deleuzian 

research on contemporary music, which does not take the entirety of Deleuze’s philosophy of 

nature into account. This essay argues that such knowledge is necessary to correctly examine the 

implications of Deleuze & Guattari’s philosophy of music. The lack of awareness of Deleuze’s 

philosophy of nature is also significant in the critique that Deleuze’s aesthetics has received by 

Jacques Rancière, which is analysed in the final chapter. This chapter also discusses Michael 

Gallope’s reading of Deleuze & Guattari, in which he makes a distinction between a metaphysical 

and an ethical-aesthetic philosophy of music. Although the relation between metaphysics, ethics, 

and aesthetics, is key to understanding their philosophy of music, this essay argues that Gallope’s 

idea of what sort of music they advocate is incorrect. 
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1 Inledning 

I sitt uppmärksammade program av ”Sommar i P1” ägnade sig Ingmar Bergman åt att berätta om 

musikens betydelse i sitt liv. Han avslutade med att fråga lyssnarna: varifrån kommer musiken, 

hur kommer det sig att människan är det enda djuret som gör musik? Lyssnarresponsen blev den 

största i programmets historia med hundratals inskickade brev.1 Denna uppsats kommer likväl 

inte behandla dessa brev, däremot skulle Gilles Deleuzes (1925–1995) filosofi om naturen, 

konsten och skapandet kunna ses som ett svar på Ingmar Bergmans fråga.2 Tvärtemot Bergman 

menar Deleuze att musiken inte alls är något specifikt för människan. Musikens ursprung finns 

hos djuret, medan naturen i sig ges en musikalisk konception hos Deleuze. Detta är dock endast 

en del i en naturfilosofi som – likt Gustav Mahlers symfonier3 – önskar fånga allt, där konst och 

skapande har en central plats, och där naturen förstås som en kreativ process i blivande.  

1.1 Syfte och introduktion 

Uppsatsens syfte är att extrahera en modern naturfilosofi ur Deleuzes filosofi och att undersöka 

Deleuzes estetik och musikfilosofi i relation till denna. Det handlar om att tydliggöra en central 

underström i Deleuzes filosofiska projekt. Detta kommer att göras genom att läsa Deleuzes 

filosofi i relation till de förändringar som skett inom 1900-talets naturvetenskap med avseende på 

teorier om självorganisation inom den icke-linjära termodynamiken. På vad sätt Deleuzes filosofi 

verkligen är en ny typ av naturfilosofi, ett nytt metafysiskt system, kommer att undersökas genom 

att ställa denna emot tidigare filosofi, och då inte minst Immanuel Kant, med avseende på 

metafysik, natursyn och estetik. Det är vidare ur denna, av mig accentuerade, naturfilosofi som 

jag kommer att läsa Deleuzes estetik för att utreda dess vidare och mer fördjupade betydelse. Det 

naturfilosofiska perspektivet kommer slutligen att anläggas på den musikfilosofi som Deleuze 

skapar tillsammans med Félix Guattari. Naturen har en väsentlig roll i deras musikfilosofi, men 

syftet är att visa hur denna musikfilosofi även kongruerar med den naturfilosofi som denna 

uppsats skriver fram. Beträffande musikfilosofin är syftet även att utveckla de tämligen 

summariska analyser som Deleuze & Guattari gör liksom att undersöka denna musikfilosofis 

gångbarhet på senare konstmusik. 

                                                 
1 Ingmar Bergman, ”Sommar i P1”, Sveriges Radio P1, 18 juli 2004; ”Breven till Bergman”, Sveriges Radio P1, 24 
december 2004. Dessa program återfinns även på SR:s hemsida. För att inte göra fotnoterna överbelamrade av långa 
internetlänkar återges dessa endast i källförteckningen (”Otryckt litteratur”). Detta noteras i fotnoterna med ”otryckt: 
online”.  
2 Bergman ägnas en passage i Deleuzes Cinéma 1. L’image-mouvement (Paris: Minuit, 1983), s. 141–143. 
3 Mahlers orkesterverk Das Lied von der Erde (”Sången om jorden” eller ”Jordens sång”) är en bidragande orsak till 
uppsatsens titel. Jag behandlar Mahler i kapitel 5.4. 
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Vad beträffar naturfilosofin menar jag att Deleuze är den senaste tidens viktigaste 

naturfilosofer: en metafysiker i en tid då många menat att metafysiken spelat ut sin roll.4 För 

Deleuze handlade det tvärtom om nödvändigheten att skapa en ny typ av metafysik, en ny typ av 

system.5 I ett brev författat sent i sitt liv skriver Deleuze:  

 

Jag tror på filosofin som system. Det är en konception av systemet där man kopplar det till 
koordinater som det Identiska, det Liknande och det Analoga som jag ogillar. Det är Leibniz, tror 
jag, som är den första att uppfatta system och filosofi som identiska. Det sätt han gör det på, det 
följer jag. Följaktligen har frågorna om att ”lämna filosofin bakom sig”, om ”filosofins död”, aldrig 
berört mig. Jag uppfattar mig som en mycket klassisk filosof. För mig måste systemet inte bara vara 
i en ständig heterogenitet, det måste också vara en heterogenes, något som, synes det mig, aldrig har 
försökt att göras.6 
 

I brevet menar jag att man retrospektivt kan utläsa något som varit centralt i hela Deleuzes 

filosofiska projekt, men som sällan formulerats så pass explicit: att skapa en ny typ av system. I en 

intervju, också den sen, påpekar Deleuze att han vill återknyta samarbetet med Guattari och 

skapa ”ett slags Naturfilosofi”.7 Någon sådan bok skrevs aldrig men jag menar att en sådan redan 

finns implicit formulerad i Deleuze och Deleuze & Guattaris tidigare verk. De viktigaste verken i 

skapandet av det nya systemet är Deleuzes doktorsavhandling Différence et répétition, medan 

naturfilosofin får sitt främsta uttryck i den andra volymen av Capitalisme et schizophrénie, Mille 

plateaux, skriven tillsammans med Guattari.8 Det är följaktligen dessa verk som är de viktigaste i 

                                                 
4 Ett tema som återfinns hos lika skilda som tongivande 1900-talsfilosofer som Martin Heidegger, Ludwig 
Wittgenstein och Jacques Derrida. Filosofer som också är exempel på 1900-talets så kallade ”språkliga vändning”. Se 
här exempelvis Claire Colebrook, ”The Linguistic Turn in Continental Philosophy”, i The History of Continental 
Philosophy, Volume 6: Poststructuralism and Critical Theory’s Second Generation, red. Alan D. Schrift (Chicago: The 
University of Chicago Press, 2010), s. 279–309. För ”överkommandet av metafysiken” se Michael Friedman & 
Thomas Ryckman, ”Analytic and Continental Traditions: Frege, Husserl, Carnap, and Heidegger”, i The History of 
Continental Philosophy. Volume 3: The New Century: Bergsonism, Phenomenology and Responses to Modern Science, s. 111–148, i 
synnerhet avsnittet ”Overcoming Metaphysics”, s. 138–148. Hos Derrida å sin sida handlar det inte så mycket om ett 
överkommande av metafysiken – en omöjlighet – som en dekonstruktion av västerlandets närvarometafysik eller 
logocentriska metafysik (se exempelvis Andrew Cutrofello. ”Derrida, Jacques (1930–2004)”, Routledge Encyclopedia of 
Philosophy, 2006 [otryckt: online]).  
5 Naturfilosofi, metafysik och ontologi är begrepp som kommer att användas för att beteckna likartade saker av olika 
omfattning: ontologin som en del av metafysiken, och metafysiken i sin tur som en del av naturfilosofin. 
Gränsdragningen är inte strikt och termerna används, beroende på sammanhang, emellanåt synonymt. 
6 Gilles Deleuze, ”Lettre-préface à Jean-Clet Martin”, Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975–1995, red. David 
Lapoujade (Paris: Minuit, 2003), s. 338: ”Je crois à la philosophie comme système. C’est la notion de système qui me 
déplaît quand on la rapporte aux coordonnées de l’Identique, du Semblable et de l’Analogue. C’est Leibniz, je crois, 
qui le premier identifie système et philosophie. Au sens où il le fait, j’y adhère. Aussi les questions ’dépasser la 
philosophie’, ’mort de la philosophie’ ne m’ont jamais touché. Je me sens un philosophe très classique. Pour moi, le 
système ne doit pas seulement être en perpétuelle hétérogénéité, il doit être une hétérogenèse, ce qui, il me semble, n’a 
jamais été tenté.” Brevet är daterat till den 13 juni 1990. 
7 Gilles Deleuze, ”Sur la philosophie” [1988], Pourparlers. 1972–1990 (Paris: Minuit, 1990/2003), s. 212: ”une sorte de 
philosophie de la Nature”. Deleuze nämner dessförinnan att han vill skriva en bok om vad filosofi är. I slutändan 
blev det alltså denna bok som blev den sista skriven tillsammans med Guattari: Gilles Deleuze & Félix Guattari, 
Qu’est-ce que la philosophie? (Paris: Minuit, 1991).  
8 Gilles Deleuze, Différence et répétition (Paris: Presses Universitaires de France, 1968); Gilles Deleuze & Félix Guattari, 
Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2 (Paris: Minuit, 1980). Första volymen: Gilles Deleuze & Félix Guattari, 
L’anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie (Paris: Minuit, 1972/1973). Mille plateaux har nyligen kommit i svensk 
översättning av Gunnar Holmbäck: Tusen platåer. Kapitalism och schizofreni (Stockholm: Tankekraft förlag, 2015). Då 
denna översättning utkom i slutfasen av detta arbete har jag endast konsulterat den, men bifogar sidhänvisningar. 
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uppsatsens ansats att (åter)skapa en deleuziansk naturfilosofi.9 

Deleuzes naturfilosofi har givetvis sina föregångare, inte minst gäller det romantikens 

naturfilosofi, och då i synnerhet Friedrich Wilhelm Joseph Schelling von Schellings.10 Ett 

viktigare spår är emellertid den franska traditionen av filosofi i dialog med naturvetenskap: Henri 

Bergson, Gaston Bachelard, Raymond Ruyer, Georges Canguilhem, Michel Serres, med flera.11  

Om vad handlar då denna moderna naturfilosofi, denna nya metafysik? Beträffande den 

senare formulerar sig Deleuze på följande vis i en föreläsning som behandlar Alfred North 

Whitehead, det tidiga 1900-talets främsta brittiska naturfilosof: 

 

Bergson säger oss att det som ni kallar för metafysik, det är den gamla metafysiken […]. Den var 
perfekt avpassad till den antika vetenskapen, precis som den antika vetenskapen var perfekt 
avpassad till sin metafysik. […] Aristoteles skapar en rörelsens fysik och en metafysik som 
överensstämmer med denna rörelsens fysik, precis som rörelsens fysik överensstämmer med 
Aristoteles metafysik. Idag finns det en mängd stollar som tänker att eftersom vetenskapen har 
utvecklats så kan den vara utan metafysiken. […] Man måste skapa den metafysik som är korrelatet 
till den moderna vetenskapen, precis som den moderna vetenskapen är ett korrelat till en potentiell 
metafysik som man ännu inte lyckats skapa. […] Han vill mena att det är en metafysik om 
varaktigheten [durée] och inte längre om evigheten. […] Det skulle vara en kreativitetens metafysik, 
en metafysik för det nya.12 

 

En central aspekt handlar därför om att göra den framåtskridande, utvecklande tiden till 

essentiell. Tiden ska inte förstås som underordnad rörelsen eller en förutbestämd teleologi: tiden 

är primär, den öppna plats där allt utspelas och skapas.13 Med detta synsätt finns därför inga 

                                                                                                                                                         
Det ska även påpekas att Holmbäcks översättningar ofta skiljer sig från mina. Platå nummer 12 är vidare översatt av 
Sven-Olov Wallenstein: ”1277 – Traktat om nomadologin: krigsmaskinen”, Tusen platåer, s. 522–623. Denna 
översättning är tidigare utgiven i Nomadologin (Stockholm: Raster förlag, skriftserien Kairos nr. 4, 1998), s. 59–176. 
9 Jämför med vad Daniel Smith & John Protevi skriver: ”the Capitalism and Schizophrenia project of Deleuze and 
Guattari will bring to the fore naturalist tendencies that are only implicitly present in the still-Kantian framework of 
Difference and Repetition” (Daniel Smith & John Protevi, ”Gilles Deleuze”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 
2013 Edition), red. Edward N. Zalta [otryckt: online]).  
10 Schelling ägnas en längre parantes i Différence et répétition (s. 246f.), men är utöver det en sällsynt referens hos 
Deleuze. Se även Iain Hamilton Grants Philosophies of Nature After Schelling (London: Continuum, 2006), där Deleuze 
(& Guattari) är en återkommande referens.  
11 Henri Bergson utgör, efter Baruch Spinoza och Friedrich Nietzsche, Deleuzes viktigaste influens, men även de 
andra filosoferna förkommer i Deleuzes verk. 
12 Gilles Deleuze, ”L’évènement, Whitehead”, Les cours de Gilles Deleuze, 10 mars 1987 (otryckt: online): ”Bergson 
nous dit: ce que vous appelez métaphysique, c’est la métaphysique ancienne […] Elle était parfaitement adaptée à la 
science antique, et inversement la science antique était adaptée à sa métaphysique. […] Aristote fait la physique du 
mouvement, et la métaphysique qui correspond à cette physique du mouvement, et la physique du mouvement 
correspond à la métaphysique d’Aristote. Aujourd’hui il y a une série de crétins qui ont pensé, parce que la science 
avait évolué, elle pouvait se passer de métaphysique. […] Il faut faire la métaphysique qui est le corrélat de la science 
moderne, exactement comme la science moderne est le corrélat d’une métaphysique potentielle qu’on a pas encore su 
faire. […] Il veut dire que c’est une métaphysique de la durée, et non plus de l’éternité. […] Ce serait une 
métaphysique de la créativité. Ce sera une métaphysique du nouveau.” Whiteheads Process and Reality från 1929 
benämner Deleuze som ”en av den moderna filosofins viktigaste böcker” (Différence et répétition, s. 364: ”un des plus 
grands livres de la philosophie moderne”). 
13 För en koncis redogörelse av relationen mellan tid och rörelse hos Bergson, se ”Thèses sur le mouvement. Premier 
commentaire de Bergson”, Cinéma 1. L’image-mouvement, s. 9–22. I Deleuzes filmböcker utspelar sig samma 
omkastning av förhållandet mellan tid och rörelse. I den klassiska filmen, behandlad i L’image-mouvement, är tiden 
underordnad rörelsen (dvs. handlingen eller filmens narrativ), medan det i den moderna filmen, behandlad i Cinéma 2. 
L’image-temps (Paris: Minuit, 1985), istället är handlingen – eller bristen på handling – som tar plats i tiden. Ett 
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eviga, förutbestämda essenser, utan det väsentliga är skapandet och detta tar plats i tiden. 

Men tiden som sekundär och obetydlig är emellertid inte endast något som utmärker antiken, 

det kännetecknar även den klassiska mekaniken, den naturvetenskapliga revolutionens första och 

främsta vetenskap, såsom den utvecklades hos Galileo, Kepler och Newton. Den klassiska 

mekaniken kommer att behandlas i nästa kapitel, jämte den metamorfos som skett inom en del av 

naturvetenskapen under 1900-talet med avseende på just tid och kreativitet. Det är denna 

moderna naturvetenskap som jag menar att Deleuzes metafysik utgör ett korrelat till.14 Jag 

kommer även, i nästa kapitel, att utreda hur Immanuel Kants filosofi i sin tur kan förstås som ett 

korrelat till den klassiska naturvetenskapen. Mark Bonta & John Protevi formulerar det på 

följande vis: 

 

Just as Kant’s Critiques were in a sense the epistemology, metaphysics, ethics, and aesthetics for a 
world of Euclidean space, Aristotelian time, and Newtonian physics, Deleuze provides the 
philosophical concepts that make sense of our world of fragmented space (the fractals of 
Mandelbrot, the ’patchworks’ of Riemann), twisted time (the so-called anticipatory effects of 
systems that sense their approach to a threshold), and the non-linear effects of far-from-equilibrium 
thermodynamics. To provide such an ontology, Deleuze examines the self-ordering and emergent 
properties of material systems in widely differing registers – the physical, chemical, biological, 
neural, social, and anthropological – and sets forth the basic concepts that make sense of the world 
as it must be to provide the results elicited by complexity theory.15  
 

Många av begreppen må vara främmande, det centrala är att det handlar om en komplexare 

konception av naturen och naturens processer. Jag kommer att teckna huvuddragen i denna det 

komplexas naturvetenskap med hjälp av en av dess främsta företrädare, Ilya Prigogine, 

Nobelpristagare i kemi 1977.16 I La nouvelle alliance. Métamorphose de la science skildrar Prigogine, 

tillsammans med filosofen Isabelle Stengers, naturvetenskapens framväxt och dess 

transformation mot det komplexa, och, inte minst, hur vetenskapsmän och filosofer förstått 

naturen och människans relation till denna. I utredningen av den deleuzianska filosofins 

kopplingar till naturvetenskap kommer jag även ta hjälp av Manuel DeLanda, den främsta 

Deleuze-interpreten beträffande detta.17 

                                                                                                                                                         
exempel på det förra är den klassiska hollywoodfilmens täta händelseförlopp, medan exempel på det senare är nya 
vågen-filmernas ofta planlösa narrativ eller Andrej Tarkovskijs långsamma och svävande filmer (”skulpterandet i tid” 
[se nedan, s.102]). 
14 Förståelsen av tid som primär fanns inte inom den moderna naturvetenskapen under Bergsons tid, varför han 
hamnade i klinch med den. Det gäller i synnerhet Einsteins relativitetsteori, i vilken Bergson – med rätta – inte såg 
någon väsentlig skillnad gentemot den klassiska naturvetenskapen vad avser tidens sekundära betydelse, se Ilya 
Prigogine & Isabelle Stengers, La nouvelle alliance. Métamorphose de la science (Paris: Gallimard, 1979), s. 106–109. 
15 Mark Bonta & John Protevi, Deleuze and Geophilosophy. A Guide and Glossary (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2004), s. viif.  
16 Motiveringen löd: ”för hans bidrag till den irreversibla termodynamiken, särskilt teorin för dissipativa strukturer”  
(Nobelpristagare 1901–1991, red. Hans Sundström [Höganäs: Wiken, 1991], s. 270). Se även Irving R. Epstein & John 
A. Pojman ”Prigogine, Ilya”, New Dictionary of Scientific Biography.Vol. 6, red. Noretta Koertege (Detroit: Charles 
Scribner’s Sons/Thomson Gale, 2008), s. 164–168. 
17 Manuel DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy (London/New York: Continuum, 2002) och A Thousand 
Years of Nonlinear History [1997] (New York: Swerve Editions, 2000). På svenska finns föredraget ”Deleuze och 
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Det handlar alltså inte bara om en metafysik för den moderna naturvetenskapen. I det större 

perspektivet rör det en annan förståelse av naturen och människans plats i naturen. Människan är 

varken guds avbild, i en värld där materien kommit till liv genom att formas, eller ett unikum av 

frihet och kreativitet i en mekanistisk natur. Människan är en del i en skapande och föränderlig 

natur som är allt annat än mekanistisk eller ”död”: en ny allians mellan människa och natur, som 

titeln på Prigogine & Stengers bok lyder. I detta avseende finns det en viktig posthumanistisk 

aspekt i Deleuzes metafysik: människan står inte i centrum utan det handlar om att ta sig bortom 

en alltför människocentrerad syn på varat.  

En viktig motpol hos Deleuze är som sagt Kant.18 Och vad beträffar den moderna tidens 

människocentrering finns det första och viktigaste filosofiska uttrycken för detta i Kants filosofi.19 

Som Michel Foucault argumenterar för i sin analys av det moderna epistemets framväxt omkring 

sekelskiftet 1800, är det först nu som förståelsen av människan som ett autonomt subjekt 

utvecklas, där människan tidigare förståtts inom en teologisk världsbild.20 Visst talade man om 

människan tidigare: ”Men det fanns ingen epistemologisk medvetenhet om människan som 

sådan.”21 Hos Kant etableras en sådan i uppgörelse med den tidigare metafysiken och dess mer 

eller mindre explicita utgångspunkt hos Gud. Men hos Kant tar sig detta uttryck i en filosofi med 

en skarp skiljelinje mellan naturens lagbundenhet och människans frihet.  

Hos Deleuze handlar det alltså om att komma bort ifrån människan som den centrala 

utgångspunkten och det enhetliga subjektet som garanten för tingens ordning. ”Att öppna oss för 

det inhumana och överhumana (varaktigheter [durées] mindre och större än vår…), överskrida 

människans villkor, detta är filosofins mening”, som Deleuze skriver i sin bok om Bergson.22 Idén 

                                                                                                                                                         
formens genes”, i Deleuze och mångfaldens veck [1998], red. Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: 
Axl Books, 2008), s. 43–56. (Bidragen i denna volym är hämtade från ett Deleuze-symposium som hölls i Stockholm 
1998.) 
18  Som Daniel W. Smith skriver: ”Deleuze’s philosophy can be read as both an inversion and a completion of Kant’s 
philosophy.” (Gilles Deleuze and the Philosophy of Difference. Toward a Transcendental Empiricism, avh. University of Chicago 
1997 [Ann Arbor: UMI, 2002], s. 2.)  
19 Som Kant sammanfattar filosofins centrala frågor och deras områden i Logik: ”1. Vad kan jag veta? [/] 2. Vad bör 
jag göra? [/] 3. Vad kan jag hoppas på? [/] 4. Vad är människan? [/] Den första frågan besvaras av metafysiken, den 
andra av moralen, den tredje av religionen och den fjärde av antropologin. I grunden kan man dock räkna alla dessa 
frågor till antropologin, då de tre första frågorna fås ur den sista.” (Logik, i Kant’s Gesammelte Schriften. Werke Band IX 
[Berlin/Leipzig: Walter de Gruyter, 1923], s. 25: ”1) Was kann ich wissen? [/] 2) Was soll ich thun? [/]3) Was darf 
ich hoffen? [/] 4) Was ist der Mensch? [/] Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die 
dritte die Religion, und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie 
rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen.”) I Kritik av det rena förnuftet återfinns endast de tre 
första frågorna, se Kritik av det rena förnuftet [1781/1787], sv. övers. Jeanette Emt (Stockholm: Thales, 2004), s. 697 
(A805/B833). Siffrorna inom parantes refererar till standardutgåvan, där A står för den första (1781) och B för den 
andra utgåvan (1787). 
20 Epistem (fr. épistémè; jämför med epistemologi) är Foucaults term för de kunskapsbetingelser som en viss epok har, 
det vill säga vad som är möjligt att formulera och ha kunskap om under en viss epok.  
21 Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (Paris: Gallimard, 1966), s. 320: ”Mais il n’y a 
pas de conscience épistémologique de l’homme comme tel”.  
22 Gilles Deleuze, Le bergsonisme (Paris: Presses Universitaires de France, 1966), s. 19: ”Nous ouvrir à l’inhumain et au 
surhumain (des durées inférieures ou supérieures à la nôtre...), dépasser la condition humaine, tel est le sens de la 
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om människan som en stabil identitet – ”Människoformen”, la forme-Homme, som det heter i 

boken om Foucault – är för Deleuze något som hindrar de livets krafter som föregår och 

överskrider identiteter och former: ”det är i människan själv som livet måste frigöras, eftersom 

människan är ett sätt att stänga inne livet”.23 Före och under varje identitet eller entitet ryms 

intensiva skillnader, dynamismer och blivanden, och det är dessa som är den centrala och 

skapande utgångspunkten. Identiteten är endast ett resultat av dessa förindividuella, intensiva 

processer. Skillnaden är primär, identiteten sekundär. Detta kommer att behandlas i kapitel tre. 

Det posthumanistiska hos Deleuze därför inte om att vi – genom cyborgs, hybrider eller 

digital teknik – har inträtt i en ny epok i mänsklighetens historia.24 Människan har alltid ingått i 

sammansättningar som överskrider det endast mänskliga; människan har alltid varit i ett blivande 

med sin omgivning. En entitet eller identitet ska inte förstås som något som blivit till – om det så 

är utifrån en essensialistisk prototyp eller genom en teleologisk utveckling. Det centrala är 

blivandets processer.  

Franҫois Dosse använder i sin dubbelbiografi om Deleuze & Guattari ett citat av Pierro 

Montebello, som visserligen handlar om Deleuzes föregångare, men som i en välfunnen 

beskrivning fångar denna strävan efter en annan metafysik:  

 

Det handlade i själv verket för dessa tänkare om att gå så långt som möjligt i en decentrering av 
människan för att bättre kunna sänka ned henne i hennes levande miljö och på så sätt återfinna den 
förlorade enhetligheten, att avhumanisera människan för att humanisera naturen, i det som Pierro 
Montebello beskrivit som ”den mest mänskliga metafysiken av kosmos och den mest kosmiska 
metafysiken av människan efter den kopernikanska revolutionen”.25 

                                                                                                                                                         
philosophie”. 
23 Gilles Deleuze, Foucault, övers. Erik van der Heeg & Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Symposion, 1990), s. 136; 
Foucault (Paris: Minuit, 1986), s. 98: ”c’est dans l’homme même qu’il faut libérer la vie, puisque l’homme lui-même est 
une manière de l’emprisonner”. Se även ”Om människans död och övermänniskan”, s. 175–187; ”Sur la mort de 
l’homme et le surhomme”, s. 131–141. Kritiken mot antropocentrismen har även en viktig normkritisk aspekt, då 
”Människoformen” ofta fungerat som en exkluderande och normativ kategori – vit, man, vuxen, heterosexuell, 
etcetera – på bekostnad av det som inte platsat.  Människoformen är en måttstock, större och viktigare (majeur), och 
blivandet är därför alltid ett mindreblivande (mineur): ett barnblivande, ett kvinnoblivande, ett djurblivande... 
Blivandet går inte åt andra hållet för ”man blir inte Människa/Man [Homme], såtillvida att människan visar sig som 
en dominerande uttrycksform som ämnar göra sig gällande för all materia” (Gilles Deleuze, ”La littérature et la vie”, i 
Critique et clinique [Paris: Minuit, 1993], s. 11: ”on ne devient pas Homme, pour autant que l’homme se présent 
comme une forme d’expression dominante qui prétend s’imposer à toute matière”). Homme är symptomatiskt nog 
både man och människa på franska. Se även Mille plateaux, s. 133; Tusen platåer, s. 166, liksom hela tionde platån 
”Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible…”, s. 284–380; ”Intensiv-blivande, djur-blivande, 
omärkbar-blivande” s. 350–461. 
24 Cyborgs och olika typer av teknologiska hybrider är annars något som utmärker en stor del av det 
posthumanistiska fältet. Se exempelvis ett inflytelserikt verk av en av de stora företrädarna: Donna Haraway, Simians, 
Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature (New York: Routledge, 1991); Apor, cyborger och kvinnor. Att återuppfinna 
naturen, övers. Måns Winberg (Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008). 
25 François Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari. Biographie croisée (Paris: La Découverte, 2007/2009), s. 205: ”’Il 
s’agissait en effet pour ces penseurs d’aller au plus loin dans un décentrement de l’homme pour mieux le replonger 
dans son milieu vivant et retrouver ainsi l’unité perdue, de déshumaniser l’homme pour mieux humaniser la nature, 
dans ce que Pierre Montebello qualifie de ’la plus humaine des métaphysiques du cosmos et la plus cosmique des 
métaphysiques de l’homme postérieures à la révolution copernicienne’.’” Citatet är hämtat ur Pierre Montebellos 
L’Autre Métaphysique. Essai sur Ravaisson, Tarde, Nietzsche et Bergson (Bruxelles: Desclée de Brouwer, 2003), s. 12. 
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Det är i denna tradition som Deleuze skriver in sig – en tradition som Deleuze dessutom, vilket 

Montebello påpekar, i hög utsträckning själv skapar.26 Deleuze skulle visserligen inte tala om att 

humanisera naturen, men innebörden är likväl densamma: att levandegöra kosmos och se 

människan som en del i dess kreativa processer.  

 

Så vad har då estetik och konst med detta att göra? För det första kan det konstateras att synen på 

naturen och varat som skapande och kreativt i sig har en konstnärligt-poetisk karaktär.27 Konsten 

är vidare det främsta mänskliga uttrycket för denna kreativitet och är därmed essentiell. För 

konsten handlar inte om konstnärens formande av ett oformat, ”dött” material eller om 

konstverket som materialiseringen av en idé. Precis som beträffande naturen är en strikt 

uppdelning mellan form och materia ett felaktigt och alltför enkelt sätt att förstå det hela. Det 

verkliga konstnärliga skapandet går istället om bortom dualismen mellan form och materia för att 

fånga de skapande processer som redan pågår: i naturen, världen, materialet.  

Deleuze återkom ofta till en idé om konst som ett fångande av krafter:  

 

Ty det finns en gemenskap mellan konstformerna, ett gemensamt problem. I konsten – måleriet 
såväl som musiken – handlar det inte om att reproducera eller uppfinna former, utan om att fånga 
krafter. Det är just genom detta som ingen konst är figurativ. Klees berömda formel ’inte att återge 
det synliga, utan göra synligt’ betyder inget annat.28  
 

Konsten avbildar inte utan söker sig inåt till de intensiteter och krafter som föregår formerna, det 

virtuella snarare än det aktuella.29 Deleuze & Guattari skriver, återigen utifrån Paul Klee: 

 

konstnären börjar med att se sig omkring i alla miljöer, men detta för att fånga spåret av skapandet i 
det skapade, av den naturerande naturen i den naturerade naturen. Och konstnären intresserar sig 
sedan, genom att installera sig ”innanför jordens gränser”, för det mikroskopiska – för kristaller, 
molekyler, atomer och partiklar – men inte för den vetenskapliga överensstämmelsens skull, utan 
för rörelsen, inget annat än den immanenta rörelsen. Konstnären intalar sig att världen har haft 

                                                 
26 Montebello intervjuad i Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari. s. 204. Se även Dialogues där Deleuze nämner sin egen 
”mindre” filosofihistoria: Lucretius, Spinoza, Hume, Nietzsche och Bergson – tänkare som inte platsade i den 
filosofihistoria som var gällande i den franska efterkrigstiden, där det inte minst var de ”tre H:na”, Hegel, Husserl, 
Heidegger, som var i fokus (Gilles Deleuze & Claire Parnet, Dialogues [1977] [Paris: Flammarion, 1996], s. 21). Andra 
traditioner som Deleuze skapar är univocitetens (se kapitel tre) – Duns Scotus, Spinoza, Nietzsche – och en 
alternativ post-kantiansk tradition – Maïmon, Nietzsche, Bergson, snarare än Fichte, Schelling, Hegel. För det senare, 
se Daniel W. Smith, Essays on Deleuze (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), ”Hegel. Deleuze, Hegel, and 
the Post-Kantian Tradition”, s. 59–71 (liksom hela första delen av Essays on Deleuze som ägnas Deleuze och 
filosofihistorien, s. 3–85). 
27 Poetisk inte minst i dess ursprungliga betydelse ”att skapa” (gr. poïesis). 
28 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation [1981] (Paris: Éditions du Seuil, 2002), s. 57: ”Car il y a une 
communauté des arts, un problème commun. En art, et en peinture comme en musique, il ne s’agit pas de reproduire 
ou d’inventer des formes, mais capter des forces. C’est même par là qu’aucun art n’est figuratif. La célèbre formule 
de Klee ’non pas rendre le visible, mais rendre visible’ ne signifie pas autre chose.” Paul Klees vitt spridda 
formulering lyder i original: ”Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.” (i Tribüne der Kunst und 
Zeit. Eine Schriftensammlung. XIII Schöpferische Konfession, red. Kasimir Edschmid [Berlin: Erich Reiß Verlag, 1920], s. 
28). 
29 En central distinktion hos Deleuze som ersätter de modala kategorierna möjligt och verkligt (se nästa kapitel). 
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olika aspekter, att den kommer ha ytterligare andra därtill, och att det kommer att finnas än fler på 
andra planeter. Och slutligen så öppnar sig konstnären för Kosmos för att fånga dess krafter i ett 
”verk” (utan vilket öppningen mot Kosmos inte skulle vara annat än ett drömmeri inkapabelt att 
vidga jordens gränser)30 
 

Idén om konsten som ett fångande av krafter och konstens relation till kosmos och natur 

kommer att behandlas ingående i kapitel fem.  

Deleuze & Guattari har också en definition av konstverket som ”ett block av förnimmelser, det vill 

säga ett komposit av percepter och affekter”.31 Percepter och affekter är förnimmelser och känslor som i 

konstverket fått en autonom existens: de härrör varken från skaparen eller från betraktaren, utan i 

konstverket uppnås det skapades ”självsättande” (auto-position).32 Konstnärens arbete handlar 

därför om att skapa ett block av percepter och affekter och att få dem att ”helt självt hålla sig 

upprätt”.33 Ett konstverk som ”lever” lever av att dess percepter och affekter står i sig själva; 

konstverket är ett icke-organiskt liv. Man kan förstå detta som en intern definition av konstverket: 

det sanna konstverket är det som får percepterna och affekterna att stå i sig själva. Ett dåligt 

konstverk är det som inte lyckas med detta: det som inte blir mer än ett stelt formande av ett dött 

material, en samling klichéer eller perceptioner som inte reser sig ur konstnärens förnimmelser 

eller känslor.  

Med detta synsätt är en landskapsmålning inte perceptionen av landskapet, utan landskapet 

som percept; inte en representation av ett landskap utan ett landskap i sig, oberoende av det 

landskap som det sägs representera. En figurativ målning är inte konst genom det den 

representerar, utan genom att det som representeras blir något annat: ett förnimmelseblock av 

färger och linjer. De imitationer som återfinns i musiken blir inte musik genom det som imiteras 

utan att det som imiteras blir något annat: ett sonort förnimmelseblock. Idén om konstverket 

som stående i sig självt och som ett fångande av krafter har därför en motsvarighet i materiens 

                                                 
30 Mille plateaux, s. 416: ”l’artiste commence par regarder autour de lui, dans tous les milieux, mais pour saisir la trace 
de la création dans le créé, de la nature naturante dans la nature naturée; et puis, s’installant ’dans les limites de la 
terre’, il s’intéresse au microscope, aux cristaux, aux molécules, aux atomes et particules, non pas pour la conformité 
scientifique, mais pour le mouvement, rien que pour le mouvement immanent; l’artiste se dit que ce monde a eu des 
aspects différents, qu’il en aura d’autres encore, et qu’il y en a déjà d’autres sur d’autres planètes; enfin, il s’ouvre au 
Cosmos pour en capter les forces dans une ’œuvre’ (sans quoi l’ouverture au Cosmos ne serait qu’une rêverie 
incapable d’élargir les limites de la terre)”. Tusen platåer, s. 501. Resonemanget återfinns i föredraget ”Über die 
moderne Kunst” som Klee höll i Jena 1924 (manuskriptet publicerades först 1945, fem år efter Klees död): ”Men 
befattar sig då konstnären med mikroskopi? Historia? Paleontologi? Bara som jämförelsematerial, bara för att hålla 
tankefriheten vid liv och absolut inte för att vetenskapligt testa naturen. [/] För frihetens skull. För det slags frihet 
som inte leder till fixerade utvecklingsfaser, som bestämt pekar på hur naturen en gång sett ut och kommer att se ut, 
eller hur den ser ut på andra planeter (vilket kanske en dag kommer att bevisas). För en frihet som bara begär sin rätt 
att få utvecklas så som Naturen i sig själv utvecklas” (Paul Klee, Pedagogisk skissbok; Om den moderna konsten, övers. 
Sune Nordgren [Göteborg: Anamma, 1992], s. 72). 
31 Gilles Deleuze & Félix Guattari, ”Percept, affekt, begrepp”, övers. Sven-Olov Wallenstein, Deleuze och mångfaldens 
veck, op. cit., s. 196; Deleuze & Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, s. 154: ”un bloc de sensations, c’est-à-dire un composé de 
percepts et d’affects”. ”Percept, affekt, begrepp” är bokens sjunde kapitel och utgör ett slags bokslut över deras syn på 
konst. (I citatet har jag lagt till originalets kursivering.)  
32 Ibid., sv., s. 195; fr., s. 154. 
33 Ibid., sv., s. 196; fr., s. 155: ”tenir debout tout seul”. 
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självorganiserande processer. Materian får inte sin form utifrån, utan skapas inifrån av de krafter 

och intensiteter som materian själv härbärgerar och uppsamlar, vilka uppreser formen i ett 

”självsättande”. 

Lika viktigt som dessa idéer om konstverket är Deleuzes förståelse av estetiken och det 

sinnliga, vilket jag kommer att fördjupa i kapitel fyra. Deleuzes filosofi skapades ofta i mötet med 

områden utanför filosofin, inte minst konsten. Men för Deleuze har också tänkandet i sig sitt 

upphov, sin genes, i mötet med något annat: något som tvingar oss att tänka. Återigen är det 

utifrån Kant och i konfrontation med Kant som Deleuzes utvecklar dessa idéer.  

 

Musiken är slutligen det område där metafysik, posthumanism, estetik och konst förenas i det 

tydligaste och mest visionära uttrycket av Deleuzes naturfilosofi. Idén om en relation mellan 

musik och kosmos har formulerats många gånger genom historien, men har precis som 

naturfilosofin till stor del varit frånvarande inom 1900-talet filosofi. Men om det är en gammal 

idé får den ett radikalt annorlunda uttryck hos Deleuze & Guattari. Från antiken och framåt har 

idén framförallt formulerats som en kosmos musikaliska harmoni: en gudomlig, tidlös och 

rationell ordning, där balansen mellan makrokosmos och mikrokosmos (människan) är 

essentiell.34 Hos Deleuze & Guattari återfinns varken harmoni eller ordning, utan det är utifrån 

Deleuzes metafysik och dess fokus på skillnad, upprepning (rytm), blivande och 

sammansättningar, som sambandet mellan musik och kosmos formuleras. Skillnad och blivande 

har ersatt harmoni och evighet.35 

Den centrala texten är ”1837 – De la ritournelle”, den elfte platån i Mille plateaux, som färdas 

från en musikalisk kosmologi, där Jorden ses som en jättelik kontrapunktisk komposition, till 

konstens ursprung hos det territorieskapande djuret, och slutligen till  en originell uttolkning av 

den västerländska konstmusiken.36 Den senare kopplas även till en materians självorganisation. 

”De la ritournelle” utgör följaktligen huvudfokus i kapitel fem. Där kommer även etologin (läran 

om djurs beteende) att avhandlas, vilken Deleuze & Guattari använder som grund för sin analys 

                                                 
34 Se exempelvis Roland Bogue, Deleuze on Music, Painting, and the Arts (New York: Routledge, 2003), s. 14ff. 
35 Deleuze & Guattaris (musik)filosofi skiljer sig även betydligt från Arthur Schopenhauers.  Inte minst gäller det den 
grundläggande dualism mellan världen som vilja och världen som representation som finns i Schopenhauers filosofi 
(en utveckling av Kants uppdelning mellan ting-i-sig och fenomen). Viljan är en blind, meningslös och ostoppbar 
kraft som objektiverar sig i världen som representation (stenar, djur, människan). Varat är icke-rationellt blivande, 
något helt och hållet negativt i Schopenhauers pessimistiska filosofi. Människan är underkastad och styrd av Viljan 
och detta leder till lidande. Kontemplerandet av konsten erbjuder för Schopenhauer ett avbrott från detta. Och den 
högsta konsten, det är musiken, då denna är en direkt avbild av Viljan, den representerar inget i fenomenvärlden. 
Likväl har den sina paralleller i olika riken: den oorganiska materian i basen, människan i melodin.  Se Arthur 
Schopenhauer, Världen som vilja och föreställning, övers. Efraim Sköld (Nora: Nya Doxa, 1916/1992), och i synnerhet 
avsnittet om musik, §52, s. 367–383. 
36 Ritornell är en musikalisk term för ett återkommande parti eller ett återkommande tema (en ”refräng”). Deleuze & 
Guattari utvecklar termen till ett högst abstrakt begrepp som utgör en viktig sammanbindande länk mellan platåns 
olika områden. 
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av konsten ursprung. Jag kommer behandla Jakob von Uexküll och hans efterföljare Konrad 

Lorenz, men även några ornitologiska skrifter. Vad gäller utredningen av musiken kommer jag att 

utvidga och fördjupa Deleuze & Guattaris uttolkning av den västerländska konstmusiken, vilken 

är tämligen komprimerad. Ett särskilt avsnitt ägnas Gustav Mahlers musik, där jag kommer 

utreda hur hans musik kan förstås som kongenial med mycket av det uppsatsen behandlar vad 

avser en annorlunda syn på naturen, och vad avser skillnad, immanens, tid, med mera. Jag 

kommer i kapitlet även överskrida Deleuze & Guattaris tidsramar och behandla senare 

konstmusik. Först beträffande två tolkningar inom sekundärlitteraturen som behandlar samtida 

musik, sedan med en behandling av spektralmusik.  

Uppsatsens avslutande kapitel kommer sedan behandla relationen mellan metafysik, estetik 

och etik, ett underliggande tema i uppsatsen i sin helhet och beträffande musikfilosofin i 

synnerhet. Detta görs utifrån Jacques Rancières respektive Michael Gallopes kritik. Rancière är en 

av den senaste tidens mest inflytelserika kontinentala filosofer inom estetik. I sina läsningar av 

Deleuze menar Rancière att Deleuze använder konsten allegoriskt. Där Rancière undersöker en 

deleuziansk estetik och helt förbigår musiken, är det musiken som står i fokus hos Gallope. 

Gallope urskiljer två musikfilosofier hos Deleuze & Guattari: en metafysisk och en etisk-estetisk. 

Gallope är emellertid kritisk till den inriktning som han menar att den senare ges liksom han 

finner en problematisk diskrepans mellan de två musikfilosofierna. Jag kommer att bemöta 

Rancières och Gallopes kritik med stöd i min tidigare utredning av Deleuzes naturfilosofi och 

mina analyser av Deleuze & Guattaris musikfilosofi.  

 

För att sammanfatta uppsatsens ämne kapitel för kapitel så utgörs kapitel två av en genomgång av 

naturvetenskapens metamorfoser, från en mekanistisk världsbild till en idé om naturen som 

skapande och blivande. Jag kommer här visa hur Kants metafysik kan förstås som ett korrelat till 

det förra och Deleuzes till det senare. Kapitel tre är en utredning av Deleuzes metafysik: den 

skillnadsontologi han skapar i uppgörelsen med identitetsfilosofi, och det immanenta och öppna 

system han skapar i uppgörelsen med den filosofi som förstår varat utifrån representation eller 

transcendens. Kapitel fyra utreder estetiken och sinnlighetens plats hos Deleuze, där Kant 

återigen utgör en central motpol. Utredningen av musikfilosofin i uppsatsens mest omfångsrika 

kapitel utgör sedan slutstadiet på de tidigare kapitlens rörelse genom naturvetenskap, metafysik 

och estetik. Kapitel sex diskuterar slutligen relationen mellan metafysik, estetik och etik utifrån 

Rancières kritik av Deleuzes estetik och Gallopes kritik av Deleuze & Guattaris musikfilosofi(er).  

 Uppsatsen handlar alltså om Deleuzes naturfilosofi och om estetikens och musikens plats i 

denna naturfilosofi. Jag kommer att utforska den helhetliga aspekt som finns i Deleuzes filosofi, 
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som jag menar är den senaste tidens mest utarbetade naturfilosofier. Det är en filosofi som 

varken har människan som grund, mål eller mening, utan det handlar istället om att utveckla ett 

filosofiskt system för varat i dess helhet, där livet – i dess allra bredaste betydelse – förstås som 

kraft, experiment och frihet. I detta filosofiska system finns en central etisk aspekt. För likt hos 

Spinoza – den filosof som Deleuze höll högst av alla – är Deleuzes metafysik oskiljbar från en 

etik: ett utökande och ett experimenterande av livet, bortom varje förutbestämd förståelse.  

I allt detta är konsten central.  Både på det sätt som den fångar de blivanden som går utöver 

det mänskliga, liksom hur den är en ingång i, och ett uttryck för, varats blivanden och dess 

experimenterande och utvidgande processer. Konsten reser ett monument över detta. 

Naturfilosofin får vidare ett av sina mest pregnanta uttryck i Deleuze & Guattaris uttolkning av 

musik, där naturen förstås som ett musikaliskt blivande i ett utbyte av motiv och ritorneller, och 

musiken förstås genom sitt förhållande till territoriet och jordens krafter. Konsten är ett sätt att 

överbrygga klyftan mellan människa och natur och återupprätta en förlorad enhetlighet. Eller 

som Deleuze själv uttrycker det: ”den sensibla och sinnliga enheten mellan människa och Natur 

är konstens essens par excellence”.37  

1.2 Ingång, forskningsläge och sekundärlitteratur 

Receptionen av Deleuze tog fart på allvar först under 2000-talet, med ett ständigt ökat intresse 

inom en mängd områden och discipliner. Till skillnad från generationskamrater och partners in 

crime i viss mening – som inte minst en amerikansk hopbuntning som ”French Theory” låter 

påskina38 – som Michel Foucault, Jacques Derrida eller Jean-François Lyotard, har det alltså tagit 

längre tid för Deleuze. Mycket av receptionen, den tidiga i synnerhet, utmärks även av sitt fokus 

på kulturkritiska och postmoderna aspekter av Deleuzes filosofi, där Deleuze uppmärksammas 

som en nomadisk tänkare i studentrevoltens efterföljd. Detta indikeras också av att de båda 

volymerna av Capitalisme et schizophrénie, L’anti-Œdipe och Mille plateaux, skrivna tillsammans med 

                                                 
37 Denna definition av konstens essens formulerar Deleuze i anslutning till temat om en degenererad värld i Luchino 
Viscontis filmer. I meningen kopplas enheten samman med den ”återfunna tiden” och konstverkets aspekt av ett 
”för sent” (konstverket kommer efter att enheten har brutits). I sin helhet lyder meningen: ”Det för-sena betingar 
konstverket, och betingar även dess framgång, eftersom den sinnliga och sensuella enheten mellan människa och 
Natur är konstens essens par excellence, i den mån som det tillhör konsten att framträda för sent i alla aspekter utom 
just denna: den återfunna tiden.” (Deleuze, L’image-temps, s. 128: ”Le trop-tard conditionne l’œuvre d’art, et en 
conditionne la réussite, puisque l’unité sensible et sensuelle de la Nature avec l’homme est l’essence de l’art par 
excellence, en tant qu’il lui appartient de survenir trop tard à tous les autres égards sauf précisément celui-là: le temps 
retrouvé.”) En jämförelse med Adornos syn på konsten som ställföreträdare för en undanträngd natur skulle därför 
vara intressant, något som dock går utöver uppsatsen ramar. För detta tema hos Adorno, se Camilla Flodins 
avhandling Att uttrycka det undanträngda. Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning (Göteborg: Glänta, 2009). Flodin 
lyfter i sin avhandling fram vikten av en mer etisk syn på natur, djur och omvärld i en tid när människan de facto hotar 
möjligheterna för livet på jorden. Denna etiska appell finns implicit även i denna uppsats. 
38 Se François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis 
(Paris: La Découverte, 2003). För ett verk som mer av är en del i denna amerikanska teoribildning, se Peter Starr, 
Logics of Failed Revolt. French Theory after May ’68 (Stanford: Stanford University Press, 1995).  
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Guattari, tidigt översattes till engelska, och främst uppmärksammades för sina politiska och 

samhälleliga aspekter, medan Différence et répétition i sin tur fick vänta ett drygt kvartssekel.39  

Sekundärlitteraturen utgörs till en stor del utav introduktioner av olika slag till Deleuzes (& 

Guattaris) filosofi i allmänhet40 eller till specifika verk.41 En omfattande del av sekundärlitteratur 

består vidare av antologier där Deleuzes behandlas utifrån ett specifikt tema. Detta gäller 

exempelvis Edinburgh Universitys serie ”Deleuze Connections” – 25 volymer så långt – av typen 

Deleuze and…: Deleuze and Feminist Theory,42 Deleuze and the Social,43 Deleuze and Architecture,44 etcetera. 

Böckerna, och dess artiklar, utmärks generellt av en användande, för att inte säga applicerande 

karaktär, utifrån en, som jag ser det, postmodernistiskt förpackad Deleuze. En antologi jag istället 

vill framhålla är Aux sources de la pensée de Gilles Deleuze 1, som utöver olika konstformer, mer 

kända filosofer och skönlitterära författare, även behandlar en rad tänkare inom biologi och 

naturalhistoria som influerat Deleuze.45 (Franska antologier är annars betydligt mer sällsynta.) 

Den främsta biografin är François Dosses tidigare citerade Gilles Deleuze et Félix Guattari. 

Biographie croisée. Det är en omfattande och detaljerad intellektuell biografi som utöver en god 

kännedom om deras gemensamma och respektive skrifter (liksom Deleuzes föreläsningar), tar 

stöd i ett hundratal intervjuer med människor i deras närhet liksom viktiga uttolkare av deras 

filosofi. Dosse önskar även ge Guattari upprättelse i den något känsliga ”Guattari-frågan”.46 Ett 

                                                 
39 Différence et répétition (1968) översattes till engelska 1994, L’Anti-Œdipe (1972) 1977 och Mille plateaux (1980) 1987:  
Anti-Oedipus. Capitalism and Schizophrenia, övers. Robert Hurley, Mark Seem & Helen R. Lane (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1977); A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia II, övers. Brian Massumi (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1987); Difference and Repetition, övers. Paul Patton (London: Athlone Press, 1994). 
Översättningen av Mille plateaux, A Thousand Plateaus, kategoriserades också som ”Philosophy/Cultural Studies” på 
dess baksida (se Gregory J. Seigworth & J. Macgregor Wise, ”Introduction. Deleuze and Guattari in Cultural 
Studies”, Cultural Studies, 14:2, 2000, s. 139). Tankekraft förlag, som givit ut den svenska översättningen, är i sin tur 
inriktade på ”högklassig litteratur av politisk karaktär” (”Om förlaget” [otryckt: online ]). 
40 På svenska återfinns Claire Colebrook, Deleuze. En introduktion, övers. Victor Andreasson & Mikael Müller 
(Göteborg: Korpen, 2010), en översättning av Understanding Deleuze (Crows Nest: Allen & Unwin, 2002) – även det 
en bok utgiven i en ”Cultural Studies”-serie. Colebrook har även skrivit introduktionsböckerna Deleuze 
(London/New York: Routledge, 2002) och Deleuze. A Guide for the Perplexed (London: Continuum, 2006). Se även 
Roland Bogue, Deleuze and Guattari (London/New York: Routledge, 1989). En svensk introduktion finns även av 
Fredrika Spindler: Deleuze. Tänknade och blivande (Göteborg: Glänta, 2013). Boken är den tredje i en serie som där de 
tidigare verken ägnats Spinoza respektive Nietzsche, det vill säga Deleuzes viktigaste föregångare. Utöver tidigare 
nämnda antologin Deleuze och mångfaldens veck ska även ett gemensamt tidskriftsnummer nämnas: Aiolos, nr 24 + 
Glänta, nr 4.2003–1.2004: ”Deleuze”, red. Fredrika Spindler & Jan Holmgaard. 
41 Exempelvis James Williams Gilles Deleuze’s Difference and repetition. A Critical Introduction and Guide (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2003) och Gilles Deleuze’s Logic of Sense. A Critical Introduction and Guide (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2008).  
42 Deleuze and Feminist Theory, red. Ian Buchanan & Claire Colebrook (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001).  
43 Deleuze and the Social, red. Martin Fuglsang & Bent Meier Sorensen (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006). 
44 Deleuze and Architecture, red. Helene Frichot & Stephen Loo (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013). 
45 Aux sources de la pensée de Gilles Deleuze 1, red. Stéfan Leclercq (Mons/Paris: Sils Maria/Vrin, 2005). Någon andra 
volym, vilket utlovas på baksidan, har tyvärr inte sett dagens ljus. Franska antologier om Deleuze hör annars till 
ovanligheten till skillnad från den väldiga mängden inom den anglosaxiska världen. 
46 Kort sagt: hur ska man värdera Guattaris bidrag, som ofta tenderar att hamna i skymundan (ibland på rent plumpa 
sätt då hans namn försvunnit som medförfattare till de gemensamma verken)?  
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omtalat verk är vidare Alain Badious polemiska Deleuze. ”La clameur de l’Etre”.47 Badious kritiska 

genomgång av Deleuzes filosofiska system bidrar med en ingående förståelse av Deleuzes 

filosofi, gjord av en filosof som sysselsatt sig med liknande problem i sin egen filosofi. Att Badiou 

i många avseenden ligger nära Deleuze är sannolikt en förklaring till den polemiska tonen, där 

Deleuze utmålas som det Enas moderna filosof, en ofrivillig nyplatonist och en aristokratisk 

tänkare.  

Att läsa Deleuzes som en modern naturfilosof går stick i stäv med en vanlig uppfattning om 

Deleuze som en högst disparat och ”anarkistisk” tänkare; en radikal postmodern eller 

poststrukturalistisk filosof. Visst kan Deleuze förstås som en poststrukturalistisk filosof i sin 

strävan att upphäva varje idé om ett centrum, och idén om människan som det viktigaste 

centrumet. Någon postmodernist, i den gängse uppfattningen, är han dock svårligen, varken 

beträffande dess relativism eller beträffande dess fokus på språklig konstruktivism.48 Det som 

utmärker Deleuze är att han inte ”ger upp” idén om en metafysik, idén om ett system: en 

”klassisk filosof”, som Deleuze själv uttryckte det. Lika radikal som Deleuze emellanåt är, lika 

rotad är han i filosofins historia, något monografierna om Hume,49 Nietzsche,50 Bergson,51 Kant,52 

Spinoza53 och Leibniz54 tydligt visar.55 Uppsatsen naturfilosofiska inriktning gör därför att den 

står i motsats till en stor del av Deleuze-forskningen, något som medför att jag beträffande detta 

uppsatsens större tema sällan kommer att bemöta sekundärlitteraturen i närkamp. Detta kommer 

istället ske beträffande musiken mer specifika nivå, där den naturfilosofi som skrivits fram 

kommer att utgöra den bas utifrån vilken jag kritiserar andra läsningar av Deleuze & Guattaris 

musikfilosofi. 

Det finns emellertid forskning som är inne på det perspektiv som jag anlägger. Manuel 

DeLanda är som sagt den uttolkare som tydligast tagit fasta på Deleuzes kopplingar till 

naturvetenskaperna och som mest grundligt utrett dessa. Men DeLanda har därmed inte något 

naturfilosofiskt perspektiv utan det handlar istället om ontologi och vetenskapsteori liksom att 

                                                 
47 Alain Badiou, Deleuze. ”La clameur de l’Etre” (Paris: Hachette, 1997). 
48 Angående relativismen är Deleuzes brytning med Jean-François Lyotard, som François Dosse lyfter fram, talande: 
”Med publiceringen av La Condition postmoderne är brytningen fulländad: Deleuze tolererar inte att se sin vän försvara 
radikalt relativistiska ståndpunkter”. (Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari, s. 419: ”Avec la publication de La Condition 
postmoderne, la rupture est pourtant consommé: Deleuze ne supportera pas de voir son ami défendre des positions 
radicalement relativistes”.) 
49 Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaine selon Hume (Paris: Presses Universitaires de France, 1953). 
50 Nietzsche et la philosophie (Paris: Presses Universitaires de France, 1962); Nietzsche och filosofin, övers. Johannes Flink 
(Göteborg: Daidalos, 2003). 
51 La philosophie critique de Kant. Doctrine des facultés (Paris: Presses Universitaires de France, 1963); Kants kritiska filosofi. 
Doktrinen om förmågorna, övers. Carl Montan (Göteborg: Glänta, 2015). 
52 Op. cit. 
53 Spinoza et le problème de l'expression (Paris: Minuit, 1968) och Spinoza. Philosophie pratique (Paris: Minuit, 1981). 
54 Le pli. Leibniz et le baroque (Paris: Minuit, 1988); Vecket. Leibniz & barocken, övers. Sven-Olov Wallenstein 
(Göteborg: Glänta, 2004). 
55 Till denna lista av monografier ska även Foucault (op. cit.) fogas, även om det nu rör sig om en samtida tänkare. 
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DeLanda även gjort en nymaterialistisk historieanalys utifrån Deleuzes (& Guattaris) filosofi.56 Ett 

något mer lättillgänglig verk beträffande naturvetenskapernas betydelse hos Deleuze & Guattari 

(fokus ligger framförallt på Mille plateaux) är den tidigare citerade Deleuze and Geophilosophy av Mark 

Bonta & John Protevi.57 Ytterligare ett verk är Clayton Crocketts Deleuze beyond Badiou. Ontology, 

Multiplicity, and Event58 som, utöver en uppgörelse med Alain Badious polemiska konfrontation, 

tematiserar kopplingar till den icke-linjära termodynamiken och Ilya Prigogine. Men varken Bonta 

& Protevi eller Crockett har något egentligt naturfilosofiskt perspektiv och behandlar heller inte 

estetik eller konst. 

Den som tydligast behandlat en deleuziansk naturfilosofi är istället Jonnie Eriksson i sin 

omfångsrika avhandling Monstret & människan. Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, 

från renässanshumanism till posthumanism.59 ”Deleuze och en posthumanistisk naturfilosofi”, 

avhandlingens avslutande del, är vidare det mest gedigna som skrivits om Deleuzes filosofi på 

svenska, och står sig väl också i ett internationellt perspektiv.60 Min ingång till en deleuziansk 

naturfilosofi skiljer sig emellertid på en mängd punkter. För det första är det utifrån en 

teratologins idéhistoria som Eriksson läser Deleuze, där Eriksson söker utkristalliserande 

monstret och det monstruösa som en central underliggande figur respektive idé i Deleuzes 

filosofi. Det genomgående spänningsfältet står därför mellan det humana och det inhumana, där 

kroppen intar en central skärningspunkt i Erikssons analys. Följaktligen är biologi och 

naturalhistoria de naturvetenskaper som står i fokus, medan (icke-linjär) termodynamik eller 

teorier om självorganisation är frånvarande. Även Eriksson vänder sig till konsten, men i hans fall 

är det filmen och då utifrån avhandlings monstertematik. Vad beträffar andra svenska 

avhandlingar om Deleuze så behandlar dessa litteraturvetenskap och litteratur,61 film,62 

arkitektur63och dans,64 liksom pedagogik65 och teologi.66  

                                                 
56 Ontologi och vetenskapsteori behandlas i Intensive Science and Virtual Philosophy medan A Thousand Years of Nonlinear 
History analyserar de senaste tusen åren i Fernand Braudels anda (histoire de la longue durée) utifrån Deleuze & Guattari. 
57 Även denna bok är utgiven i serien ”Deleuze Connections” men utgör ett av de positiva undantagen.  
58 Clayton Crockett, Deleuze beyond Badiou. Ontology, Multiplicity, and Event (New York: Columbia University Press, 
2013). Även Miguel de Beistegui har ägnat sig åt de naturvetenskapliga kopplingarna och implikationerna hos 
Deleuze, se här Truth and Genesis. Philosophy as Diffential Ontology (Bloomington: Indiana University Press, 2004), vars 
första del ägnas Heidegger, och Immanence. Deleuze and Philosophy (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010). 
59 Jonnie Eriksson, Monstret & människan. Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till 
posthumanism, avh. Lunds universitet (Lund: Sekel förlag, 2010). Teratologi är läran om missbildningar. Avhandlingen 
har varit betydande för uppsatsens inriktning i dess inledningsskede. 
60 Ibid., s. 443–646. 
61 Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap. Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter (Göteborg: Glänta, 2003); 
Frida Beckman, Reconfiguring Subjectivity. Experimental Narrative and Deleuzean Immanence (Uppsala: Department of 
English, 2009). 
62 Seppo Luoma-Keturi, Mellan rummen. En studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi (Stockholm: 
Filmvetenskapliga institutionen, 2003); Jakob Nilsson, The Untimely-Image. On Contours of the New in Political Film-
Thinking (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2012). 
63 Fredrik Nilsson, Konstruerandet av verkligheter: Gilles Deleuze, tänkande och arkitektur (Göteborg: Chalmers tekniska 
högskola, 2002). 
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Hur ställer sig då min ingång till Deleuzes konstfilosofi gentemot andra möjliga ingångar? 

Först och främst är det musiken som är i fokus och då utifrån en naturfilosofisk kontext. Den 

konstform som förekommer mest hos Deleuze är litteraturen, som utöver monografier om 

Marcel Proust,67 Leopold Sacher-Masoch68 och Franz Kafka,69 återfinns lite varstans i Deleuzes 

verk. De två volymerna om film utgör i sin tur Deleuzes mest systematiska analys av en 

konstform och hans mest omfattande verk.70 Till detta ska även läggas monografin om 

konstnären Francis Bacon.71 Dessa verk spänner från en analys av de respektive konstformerna 

eller de respektive konstnärerna, till analyser av en mer politisk karaktär, eller till ett angreppssätt 

utifrån ett rent filosofiskt tema.  

Vad gäller litteraturens, filmens och måleriets relation till en naturfilosofi, är detta långt ifrån så 

tydligt tematiserat som det är beträffande musiken. Beträffande litteraturen har Catarina Pombo 

Nabais gjort en naturfilosofisk läsning i relation till litteraturen i sin avhandling L’esthétique en tant 

que philosophie de la nature: le concept de vie chez Gilles Deleuze. Pour une théorie naturelle de l’expressivité. 

Regards sur la littérature.72 Men trots den lovande, om än långa, titeln är avhandlingen mer av en 

kronologisk undersökning av Deleuzes texter om litteratur, där det naturfilosofiska temat 

tenderar att hamna i bakgrunden. Deleuzes filmböcker är framförallt en systematisk genomgång 

av filmens utveckling och en taxonomi av dess bildtyper, men här utformas också ett öppet 

system med utgångspunkt i Henri Bergsons Matière et mémoire. Eriksson behandlar som sagt 

filmen, men det naturfilosofiska perspektivet är här helt inriktat på det monstruösa. Boken om 

Francis Bacon är i sin tur en analys av Bacons konstnärskap där även måleriet som konstform 

behandlas. Musiken är, som denna uppsats kommer att visa, en konstform hos Deleuze som har 

en tydlig koppling till en naturfilosofi. 

Musik är vidare en konstart som ofta förbigås vid diskussioner av Deleuzes konstfilosofi och 

                                                                                                                                                         
64 Camilla Damkjær, The Aesthetics of Movement. Variations on Gilles Deleuze and Merce Cunningham, avh. Stockholms 
Univsersitet och l’Université Paris VIII (Stockholm: Department of Musicology and Performance Studies, 
Stockholms universitet, 2005). 
65 Lotta Johansson, Tillblivelsens pedagogik. Om att utmana de förgivettagna. En postkvalitativ studie av det ännu-icke-seddas 
pedagogiska möjligheter (Lund: Lund University, Faculty of Social Sciences, 2015). 
66 Petra Carlsson, Theology beyond Representation. Foucault, Deleuze and the Phantasms of Theological Thinking (Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 2012). 
67 Proust et les signes [1964/1972/1973] (Paris: Presses Universitaires de France, 2010); Proust och tecknen, övers. Rikard 
Johansson (Göteborg: Glänta, 2015). Monografin utökades två gånger. 
68 Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel (Paris: Minuit, 1967).  
69 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure (Paris: Minuit, 1975); Kafka. För en mindre litteratur, 
övers. Vladimir Cepciansky & Daniel Pedersen (Göteborg: Daidalos, 2012). 
70 Op. cit. 
71 Op. cit.  
72 Catarina Pombo Nabais, L’esthétique en tant que philosophie de la nature: le concept de vie chez Gilles Deleuze. Pour une théorie 
naturelle de l’expressivité. Regards sur la littérature, avh. Université de Paris VIII – Vincennes – Saint-Denis, 2007 (otryckt: 
online). En ungefärlig översättning av titeln lyder: ”Estetik som naturfilosofi: livsbegreppet hos Gilles Deleuze. För 
en naturens uttrycksteori. Nedslag i litteraturen”. Avhandlingen finns även tryckt under den mer lätthanterliga titeln 
Gilles Deleuze. Philosophie et littérature (Paris: L’Harmattan, 2013). 
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estetik. Jacques Rancière, vars kritik jag kommer att behandla i kapitel sex, utelämnar den helt i 

sin utredning av Deleuzes estetik. Detsamma gäller Anne Sauvagnargues Deleuze et l’art, en annars 

gedigen genomgång av Deleuzes konstfilosofi.73 Ett annat intressant exempel på denna tendens är 

Elisabeth Grosz Chaos, Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth. Fokus för boken är ”De 

la ritournelle” och Grosz utreder musikens roll i djurets skapande av territoriet, men ingenstans 

behandlar hon någon faktiskt musik. När hon väl vänder sig till konst är det till måleriet, utifrån 

Deleuze bok om Bacon, och till samtida konstnärer inom land art.74  

Vad gäller den sekundärlitteratur som behandlar musik återfinns Roland Bogues Deleuze on 

Music, Painting and the Arts som är en redogörande och pedagogisk översikt (detsamma gäller 

verken om litteratur och film).75 Bogues arbeten är värdefulla inte minst på grund av de 

närläsningar och fördjupningar han gör i den litteratur som Deleuze (& Guattari) använder sig av 

och som läsaren ofta förutsätts ha kännedom i. Verken saknar dock mer genomgripande 

tolkningar – någon återkoppling till Deleuzes filosofi i dess helhet eller andra verk görs sällan – 

vilket gör att Bogue inte riktigt lyckas bidra med en förståelse till varför Deleuze skrivit om detta, 

och vad det är som står på spel hos Deleuze.76 Kort sagt den resonanslåda som lyfter upp 

problematiken till en högre nivå.  

I serien ”Deleuze Connections” återfinns antologin Deleuze and Music som likt många av 

böckerna i serien är av en applicerande och kulturkritisk karaktär. En representativ artikel ur 

antologin – Eugene Hollands ”Studies in Applied Nomadology. Jazz Improvisation and Post-

Capitalist Markets” – kommer tillsammans med Edward Campbells Music after Deleuze att 

behandlas i kapitel fem.77 Även Campbells studie har, menar jag, sina problem, och den saknar 

även den ett naturfilosofiskt perspektiv. 

En mer lyckad antologi är Sounding the Virtual. Gilles Deleuze and the Theory and Philosophy of Music 

där majoriteten av bidragen är skrivna av musikvetare.78 De mer musikvetenskapliga inslagen 

ligger dock utanför uppsatsens område. Jag kommer däremot att fördjupa mig i Michael Gallopes 

artikel ”The Sound of Repeating Life: Ethics and Metaphysics in Deleuze’s Philosophy of 

Music”.79 Gallope utreder relationen mellan musik, metafysik och etik i Deleuzes filosofi och 

                                                 
73 Anne Sauvagnargues, Deleuze et l’art (Paris: Presses Universitaires de France, 2005). 
74 Elisabeth Grosz, Chaos, Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth (New York: Columbia University Press, 
2008).  
75 Roland Bogue, Deleuze on Cinema; Deleuze on Literature och Deleuze on Music, Painting and the Arts (New York: 
Routledge, 2003 [gäller alla tre verken]).  
76 I musikdelen av Deleuze on Music, Painting, and the Arts är det, utöver ett kort exempel ur L’anti-Œdipe, endast till 
”De la ritournelle” och de musikrelevanta passagerna ur den föregående platån som det hänvisas.  
77 Edward Campbell, Music after Deleuze (London/New York: Bloomsbury Academic, 2013). 
78 Sounding the Virtual. Gilles Deleuze and the Theory and Philosophy of Music, red. Brian Hulse & Nick Nesbitt (Farnham: 
Ashgate, 2010). 
79 Michael Gallope, ”The Sound of Repeating Life: Ethics and Metaphysics in Deleuze’s Philosophy of Music”, 
Sounding the Virtual, s. 77–102. Artikeln är baserad på kapitlet om Deleuze i Gallopes avhandling Musical Technique and 
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Deleuze & Guattaris musikfilosofi, och den är ett enligt mig ett av de intressantaste bidragen 

inom forskningen. Jag kommer att behandla denna text i kapitel sex.  

Nämnas ska även tidskriften Revue Filigrane:s temanummer ”Deleuze et la musique”, Mireille 

Buydens Sahara. L’esthétique de Gilles Deleuze och Richard Pinhas Les larmes de Nietzsche. Deleuze et la 

musique.80 ”Deleuze et la musique” innehåller en rad intressanta bidrag men dock inget som 

behandlar musikens relation till en naturfilosofi. Buydens behandlar uteslutande Pierre Boulez, 

vars musikaliska och teoretiska verk hon utförligt analyserar, medan Pinhas bok å sin sida är en 

personligt hållen och stilistisk experimentell bok om vännen Deleuze och musiken.81  

Det finns därför lite forskning om en deleuziansk naturfilosofi i allmänhet och beträffande 

musikens relation till en naturfilosofi är den närmast obefintlig. Det finns även en tendens i 

forskningen att förbigå musiken i analyser av Deleuzes estetik. Och vad gäller den svenska 

receptionen saknas musiken överhuvudtaget. Uppsatsens ämne är därför tämligen outforskat. 

1.3 Metod 

Utifrån uppsatsens syfte att extrahera en modern naturfilosofi ur Deleuzes filosofi, och att 

undersöka estetiken och musikfilosofin i relation till denna, handlar metoden följaktligen också 

om att extrahera. Mer precist består detta i att utveckla och förtydliga, och att koppla samman: att 

utveckla och förtydliga på en mindre nivå, det vill säga enskilda passager eller idéer hos Deleuze; 

och att koppla samman på en större nivå, såväl inom Deleuze (& Guattaris) verk, som i relation 

till andra texter (Adorno, Kant, Uexküll, etcetera) och andra företeelser (icke-linjär 

termodynamik, spektralmusik, etcetera). Det handlar om att genom Deleuzes filosofi skapa en 

modern (deleuziansk) naturfilosofi.  

I viss mån liknar min metod därför Deleuzes egen (outtalade) metod i sina monografier, där 

Deleuzes läser en tänkare genom att undersöka en underliggande problematik som tänkarens 

filosofi svarar på och att analysera de begrepp som skapas för att göra detta.82 Då problematiken 

väljs och läses utifrån uttolkaren (det vill säga Deleuze) blir emellertid problematiken lika mycket 

uttolkarens som den uttolkades. Hos Deleuze är detta väldigt långt draget och det handlar snarast 

                                                                                                                                                         
Metaphysical Singularity in Bloch, Adorno, Jankélévitch and Deleuze, avh. New York University (New York: UMI/Proquest, 
2011). 
80 Revue Filigrane, nr. 13: ”Deleuze et la musique”, 2011; Mireille Buydens, Sahara. L’esthétique de Gilles Deleuze [1990] 
(Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2005); Richard Pinhas Les larmes de Nietzsche. Deleuze et la musique (Paris: 
Flammarion, 2001). 
81 Pinhas studerade för Deleuze och de blev sedan nära vänner. Pinhas var en tid filosofilärare på Sorbonne innan 
han övergav detta för en musikalisk karriär, där han sedan 70-talet rört sig i gränslandet mellan progressiv rock och 
experimentell elektronisk musik. 
82 Deleuzes diskuterar detta senare i ”K comme Kant”, L’abécédaire avec Gilles Deleuze [1996], DVD-film, regissör 
Pierre-André Boutang (Paris: Éditions Montparnasse, 2004). Filmen är en 8-timmar lång intervju gjord av Claire 
Parnet 1988 som tar sin utgångspunkt i ett tema valt av Parnet för varje bokstav i alfabetet. Deleuze & Parnet gjorde 
även ”intervjuboken” Dialogues 1977 (op. cit.). Se även Deleuze & Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, ”Qu’est-ce 
qu’un concept?”, s. 21–37. 
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om en sammanblandning där Deleuze talar genom studieobjektet i fråga.83 Resultatet blir en 

Deleuzes Spinoza, en Deleuzes Bergson, en Deleuzes Proust, etcetera (eller en Deleuze/Spinoza, 

Deleuze/Bergson, Deleuze/Proust). Även om min strävan är att vara tydligare med vad som 

kommer från vem, finns det likväl också i detta arbete en viss tendens till glidningar mellan vad 

jag vill få ut och vad Deleuze själv skriver.  

En central skillnad gentemot denna Deleuzes metod är däremot min strävan att vara 

pedagogisk liksom min användning av sekundärlitteratur och av annan ”primär litteratur”, det vill 

säga litteratur som inte handlar om Deleuze, men som jag använder för att konstruera något 

utöver det som finns hos Deleuze. Vad beträffar det pedagogiska är detta något som saknas hos 

Deleuze, som i regel förutsätter en god kännedom i ämnet som behandlas. En fördjupning av de 

hänvisningar Deleuze ger, liksom de tolkningar han ofta implicit tar kamp emot, är därför av stor 

vikt. 

Jag vill vidare karaktärisera min metod visavi Deleuze som helhetligt uttolkande, vilken skiljer 

sig från en användande metod inte minst.84 Det är givetvis svårt att dra några knivskarpa gränser 

då en användande metod även kan innehålla en stor del uttolkande. Likaså innehåller denna 

uppsats läsningar av Gustav Mahlers musik och spektralmusiken vilket går utöver det Deleuze (& 

Guattari) själva skriver. För att likväl hårdra det handlar den användande metoden om att 

inspireras av Deleuzes tänkande och – följande Deleuzes egen uppmaning att se hans tänkande 

och hans begrepp som en verktygslåda85 – ta det man anser intressant i Deleuzes tänkande  och 

använda det på vilket område det nu må vara. Denna metod kan givetvis resultera i högst 

intressanta och produktiva möten, men den kan emellanåt också riskerar att bli ett tämligen ytligt 

användande av ett ”deleuzianskt tänkande”, där begreppen i värsta fall fungerar som modeord 

eller buzzwords för ett uttalat ”radikalt” tänkande. Hollands artikel om improvisationsjazz menar 

jag är ett exempel på en sådan ytlig användning. Som jag påpekat ovan menar jag att detta 

utmärker en inte obetydlig del av sekundärlitteraturen (såsom bokserien ”Deleuze Conncetions”).  

En central aspekt av ett sådant ytligt användande handlar också om stil. Anders Johansson 

påpekar hur man skulle kunna missta Deleuzes filosofi för att framförallt vara en stil: ”[o]ch den 

stilen kan, som alltför många exempel visar, lätt imiteras och fungera som en chickt radikal 

                                                 
83 Eller som Deleuze själv vanvördigt formulerar det: ”Jag föreställde mig hur jag tog en författare bakifrån och 
gjorde honom ett barn: ett barn som skulle vara dennes men som likväl skulle vara monstruöst.” (”Lettre à un 
critique sévère” [1973], Pourparlers, s. 15: ”Je m’imaginais arriver dans le dos d’un auteur, et lui faire un enfant, qui 
serait le sien et qui serait pourtant monstrueux.”) 
84 En introduktion till Deleuzes filosofi, eller ett enskilt verk, är även den mer eller mindre uttolkande och detsamma 
gäller en jämförande studie, som exempelvis Clarence Crocketts bok om Deleuze och Badiou.  
85 Se Foucaults samtal med Deleuze, ”Les intellectuels et le pouvoir” (1972), L’île désert et d’autres textes. Textes et 
entretiens 1953–1974, red. David Lapoujade (Paris: Minuit, 2002), s. 290: ”Det är vad en teori är, den är precis som en 
verktygslåda. […] Den måste vara användbar, den måste fungera.” (”C’est ça, une théorie, c’est exactement comme 
une boîte à outils. […] Il faut que ça serve, il faut que ça fonctionne.”) 
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förpackning åt ett högst traditionellt trädtänkande”.86 Men denna stil kan även innebära en 

svårighet när det kommer till uttolkandet av Deleuzes filosofi. Som Manuel DeLanda skriver: 

 

When confronted with Deleuze’s original texts this audience is bound to be puzzled, and may even 
be repelled by the superficial similarity of these texts with books belonging to what has come to be 
known as the ’post-modern’ tradition. Although as I argue in these pages Deleuze has absolutely 
nothing in common with that tradition, his experimental style is bound to create that impression.87  
 

DeLanda visar i sin studie hur givande och upplysande det kan vara att separera på Deleuzes stil 

och den filosofi som denna stil emellanåt riskerar att skymma; ”Deleuze’s words” och ”Deleuze’s 

world”, som DeLanda formulerar det.88 En stil som alltså dessutom kan användas som en ”chick 

radikal förpackning”. DeLanda lyckas med sin separation, och sin grundliga uttolkning, inte minst 

genom en djup förtrogenhet i den matematik och naturvetenskap som finns i bakgrunden av 

Deleuzes filosofi. I DeLandas fall kan man till och med tala om en rekonstruktion av Deleuzes 

filosofi. Någon sådan kommer inte att göras i uppsatsen, och heller inte någon egentlig separation 

av ”Deleuze’s words” och ”Deleuze’s world”. Däremot kommer denna värld att uttolkas vilket i 

sin tur kommer att ge en fördjupad förståelse av orden. ”One must grasp the whole first, all at 

once, and use that to understand the concepts”, som Ian Buchanan formulerar det.89 

Att skapa begrepp var i själva verket Deleuzes definition av filosofi, vilken han ofta återkom 

till, från en tidig text om Henri Bergson 1956 till Qu’est-ce que la philosophie? 1991.90 Och skapade 

begrepp, det gjorde Deleuze en masse. Begreppens uppkomst, transformationer och, emellanåt, 

försvinnande, är följaktligen en central del för att förstå den deleuzianska filosofin. Och några 

fasta definitioner ges sällan till begreppen. Att så inte är fallet ska dock inte ses som inkonsekvens 

eller nonchalans. Ett filosofiskt begrepp är inte en proposition för Deleuze: ett begrepp får sin 

styrka utifrån vad det kan åstadkomma, i olika sammanhang likväl som tillsammans med andra 

begrepp. En central del av uttolkandet av Deleuzes filosofi handlar därför om hur man förstår 

begreppen i deras sammanhang.91  

                                                 
86 Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap, s. 52. Trädet och rhizomet är två typer av tänkande som Deleuze & 
Guattari ställer mot varandra, där det förra är hierarkiskt och binärt med tydliga centrum, så utmärks det senare av att 
sakna ett centrum och vara sammankopplande över gränsdragningar. Just ”rhizom” är ett typexempel på ett begrepp 
som emellanåt fungerar som ett buzzword. Johanssons avhandling är annars ett lyckat exempel av den användande 
metoden.  
87 DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy, s. 1. ”This audience” åsyftar analytiska vetenskapsfilosofer vilka 
utgör en viktig målgrupp för DeLandas studie. 
88 Ibid., ”Introduction: Deleuze’s World”, s. 1–7.  
89 Ian Buchanan, ”Introduction: Deleuze and Music”, Deleuze and Music, s. 2. Likt många av dessa antologier (se 
nedan) är problemet med många bidrag att denna helhet inte alls beaktas, utan man använder sig istället av en 
tämligen postmodernistiskt förpackad Deleuze. Jag behandlar en av artiklarna ur Deleuze and Music i kapitel 5.7. 
90 Gilles Deleuze, ”Bergson, 1859–1941” [1956], i L’île désert et d’autres textes, s. 28–42. Som texten inleds: ”En stor 
filosof är den som skapar nya begrepp” (s. 28: ”Un grand philosophe est celui qui crée de nouveaux concepts”). 
91 Jämför med Camilla Damkjærs diskussion om ritornell-begreppet: ”I do not agree with the objection that its 
incoherence makes it a less successful creation of a concept. Instead, it is a concept that refuses to become a tool, a 
concept where the sense is struggling […]. La ritournelle is never unified into a strate, but it is a consistance that relates 
heterogeneous elements without dissolving them.” (Damkjær, The Aesthetics of Movement, s. 156.) Jag vill inskärpa att 
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Apropå detta gör Deleuze, i en intervju, en intressant koppling mellan denna begreppens 

rörliga konstellation och det nya, öppna systemet. Efter att intervjuaren Robert Maggiori påtalat 

att Mille plateaux, trots dess tillsynes anti-systematiska karaktär, uttrycker en tämligen systematisk 

vision av världen och verkligheten, som inte är utan släktskap med teorier inom den samtida 

naturvetenskapen, svarar Deleuze att:  

 

systemen har strängt taget inte förlorat något av sina krafter. Det finns idag, inom naturvetenskapen 
och inom logiken, en början till en teori om så kallade öppna system, som grundar sig på 
interaktioner, som frånsäger sig de linjära kausaliteterna och som omvandlar vår föreställning om 
tid. […] Alla vet att filosofin sysslar med begrepp, och ett system är en samling av begrepp. Ett 
öppet system, det är när begreppen hänförs till omständigheter och inte längre till essenser. […] 
Inget är bra i sig själv, allt beror på den försiktiga och systematiska användningen.92  
 

Citatet fångar väl uppsatsens metod att låta begrepp och system ömsesidigt samspela. Men även 

den sista meningen är central när jag, i läsningarna av Mahler och spektralmusiken, vidgar det 

öppna systemet. Häri vill jag återigen påkalla åtskillnaden mellan en användande och en 

uttolkande metod för i dessa läsningar söker jag att försiktigt och systematiskt vidga det 

naturfilosofiska system som uppsatsen skriver fram, snarare än att ta ett begrepp och använda det 

på ett annat område.  

1.4 Félix Guattaris roll 

Félix Guattaris roll är en problematisk stötesten vad gäller Deleuze-forskningen, där Guattari 

emellanåt är tämligen styvmoderligt behandlad. Att ändra på detta ligger emellertid inte i 

uppsatsens syfte utan Guattari kommer även här ha rollen som Deleuzes dynamiske 

samarbetspartner, som bidrog till många begrepp och till en utvidgning av Deleuzes domäner. 

Rätt eller orätt så är linjen i uppsatsen att grunden till det naturfilosofiska systemet utvecklas av 

Deleuze och till stor del är utarbetat innan deras möte 1969. Som François Dosse beskriver deras 

möte: ”1968 rörde sig Gilles Deleuze och Félix Guattari i två olika galaxer. Inget förutbestämde 

att deras två världar skulle mötas. Å ena sidan en erkänd filosof som redan publicerat en stor del 

av sitt verk, å andra sidan en militant aktivist som rörde sig inom psykoanalysens och 

samhällsvetenskapernas område, som var administratör för en psykiatrisk klinik och författare till 

ett par artiklar.”93 När Deleuze å sin sida beskriver deras arbete är det på följande vis: ”Félix hade 

                                                                                                                                                         
begreppet inte blir något enkelt verktyg (simple tool).  
92 Gilles Deleuze, ”Entretien sur Mille plateaux” [1980], Pourparlers, s. 48f.: ”les systèmes n’ont strictement rien perdu 
de leurs forces vives. Il y a aujourd’hui, dans les sciences ou en logique, tout le début d’une théorie des systèmes dits 
ouverts, fondés sur les interactions, et qui répudient seulement les causalités linéaires et transforment la notion de 
temps. […] Tout le monde sait que la philosophie s’occupe de concepts. Un système c’est un ensemble de concepts. 
Un système ouvert c’est quand les concepts sont rapportés à des circonstances et non plus à des essences. […] Rien 
n’est bon absolument, tout dépend de l’usage, et de la prudence, systématiques.”  
93 Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari, s. 11: ”En 1968, Gilles Deleuze et Félix Guattari évoluent dans deux galaxies 
différentes. Rien ne prédestine leurs deux mondes à se rencontrer. D’un côté, un philosophe reconnu qui a déjà 
publié une bonne partie de son œuvre et, de l’autre, un militant qui évolue dans le domaine de la psychanalyse et des 



21 

verkliga blixtar, och jag, jag var ett slags åskledare, nedgrävd i jorden, för att det skulle återfödas 

annorlunda, men Félix återtog, osv., och på så vis avancerade vi.”94 Guattari får här rollen som ett 

slags idémaskin, medan Deleuze är den som ger uttryck och konsistens åt det hela. Man kan på så 

vis säga att det väsentliga är att det är emellan dem som det skapas. Det utgör en sammansättning 

kort och gott, som ett av deras centrala begrepp lyder.95 Eller som öppningen av Mille plateaux 

lyder: ”Vi var två som skrev l’Anti-Œdipe. Eftersom vi båda var flera, så utgjorde redan det en stor 

mängd.”96  

Ett sätt att förhålla sig till problemet är att helt enkelt läsa deras arbete utifrån och genom en 

av dem. I denna uppsats innebär det att Mille plateaux kommer att behandlas som en del av, och 

en ut-veckling av, Deleuzes filosofi. Problemet om vad som kommer från vem, eller hur Guattari 

ska värderas jämte Deleuze, kommer alltså inte att beröras. Med detta sagt har jag likväl här velat 

poängtera Guattaris viktiga om än undanskymda roll i denna uppsats vars titel endast bär 

Deleuzes namn.  

  

                                                                                                                                                         
sciences sociales, administrateur d’une clinique psychiatrique auteur de quelques articles.”  
94 Gilles Deleuze, ”Lettre à Uno: comment nous avons travaillé à deux”), Deux régimes de fous, s. 220: ”Félix avait de 
véritables éclairs, et moi, j’étais une sorte de paratonnerre, j’enfouissais dans la terre, pour que ça renaisse autrement, 
mais Félix reprenait, etc., et ainsi nous avancions.” Brevet är skrivet till deras japanske översättare Kuniichi Uno. Det  
är daterat till den 25 juli 1984 och ursprungligen publicerat i en japansk tidskrift. 
95 Agencement är ett inte alldeles lättöversatt begrepp: både sammansättning och anordning har använts i svenska 
översättningar (Holmbäck översätter med ”anordning”). Anordning fångar dess mer ”maskinella” aspekt och 
indikerar också en viss tillfällighet eller instabilitet, medan sammansättning bättre pekar på att det handlar om 
heterogent sammansatta komponenter. ”Heterogent sammansatt anordning” skulle därför vara en heltäckande 
översättning, men hopplöst otymplig. Samma svårighet märks för övrigt med Michel Foucaults term dispositif – en 
term som sannolikt influerat Deleuze & Guattaris egen term (jämför Mille plateaux, s. 175f., not 36 [Tusen platåer, s. 
775f.], liksom Deleuze brev till Foucault från 1977, ”Désir et plaisir”, Deux régimes de fous, s. 112–122). Enligt 
Nordstedts ordbok översätts såväl agencement som dispositif i första hand som just ”anordning”. Vad gäller Foucaults 
begrepp har man i Sexualitetens historia. Viljan att veta översatt med ”schema”, ett något märkligt ordval som indikerar 
svårigheten med att översätta termerna. Se Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta, övers. Britta 
Gröndahl (Göteborg: Daidalos, 2002).  
96 Mille plateaux, s. 9: ”Nous avons écrit l’Anti-Œdipe à deux. Comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà 
beaucoup de monde.” Tusen platåer, s. 17. 
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2 Från mekaniskt varande till kreativt blivande. 

Naturen inom vetenskap och filosofi 

Detta kapitel är avsett som en fördjupning av den klassiska naturvetenskapen och dess idé om 

naturen som ett urverk, liksom transformationen mot en mer komplex naturvetenskap och en 

mer komplex, och positiv, bild av naturen. Jag kommer utreda hur Deleuzes metafysik kan ses 

som ett svar på det senare. Konfrontationen med Kant kommer också att vara viktig; Kants 

metafysik som jag i sin tur kommer att läsa som en parallell till den klassiska naturvetenskapen. 

Ilya Prigogine & Isabelle Stengers bok La nouvelle alliance. Métamorphose de la science, som behandlar 

den klassiska naturvetenskapen och dess metamorfos mot det komplexa, utgör den huvudsakliga 

utgångspunkten.97 Beträffande Deleuzes metafysik och dess kopplingar till naturvetenskap är i sin 

tur Manuel DeLanda den viktigaste referensen. 

2.1 Ett mekaniskt och tidlöst universum. Den klassiska mekaniken 

Den vetenskapliga revolutionen, med sitt främsta namn i Isaac Newton, föds i avslöjandet av att 

det finns fysiska lagar, universella och oföränderliga, som styr universum. Newtons upptäckt av 

gravitationslagen, formulerad i Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687), visar att det – 

oavsett om det rör sig om planeter, kometer eller en kropp som faller på jorden – är en och 

samma kraft som verkar, vilken kan beräknas med en och samma matematiska ekvation. Succén 

var ett faktum. Och det blev även startpunkten för ett vidare sökande efter naturens 

oföränderliga lagar, som endast kom att bekräfta och utöka den newtonska triumfen: bakom 

verklighetens föränderlighet finns det oföränderliga lagar, genom vilka människan kan avslöja 

Skaparens logiska arkitektur för denna värld.  

Vad den klassiska mekaniken visar är att det – utifrån informationen om varje punkts position 

och momentum (massa och hastighet) tillsammans med kunskapen om gravitationskraften – går 

att beräkna ett systems utveckling, såväl framåt som bakåt i tiden. Den klassiska mekanikens 

system är med andra ord deterministiskt och reversibelt. Ur detta växte en idé fram om att hela 

universum kunde förstås som en mekanisk maskin, ett urverk. Pierre-Simon de Laplace 

formulerade detta i en ökänd hypotes (”Laplaces demon”) i början av 1800-talet: om en 

överlägsen intelligens hade all information om universums objekt, från den tyngsta astronomiska 

kroppen till den lättaste atomen, skulle denna intelligens, genom mekanikens lagar, kunna 

                                                 
97 Jag kommer använda mig av både den franska originalutgåvan från 1979 (op. cit.) och den svenska översättningen 
av den omskrivna engelska utgåvan från 1984: Ordning ur kaos. Människans nya dialog med naturen, övers. Inge Larsson 
& Kjell H. Waltman (Göteborg: Bokskogen, 1985). 
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förutsäga utvecklingen, framtid som dåtid, för hela universum; allt är deterministisk bestämbart. 

Laplaces idé sågs visserligen inte som praktisk nåbar (endast för en överlägsen intelligens), men 

teoretiskt korrekt.98  

Men kunskapen om naturlagarna innebar även något annat: möjligheten att manipulera 

naturen utifrån dessa lagar – något som hela den industriella revolutionen i den vetenskapliga 

revolutionens efterföljd med all tydlighet visar. ”Och människan, en främling i världen, uppsätter 

sig själv som dess härskare”, som Prigogine & Stengers uttrycker det.99 För entusiasmen över en 

sådan triumf, och sådana – som det visade sig – enorma framsteg, innebar även en fundamental 

splittring: var naturen inget annat än ett urverk, och vad var i sådana fall människan? 

 

Vetenskapen inledde en framgångsrik dialog med naturen. Men å andra sidan var det första 
resultatet av denna dialog upptäckten av en tyst värld. Detta är den klassiska vetenskapens paradox. 
Den avslöjade för människan en död, passiv natur, en natur som uppträder som en maskin, vilken 
då den en gång blivit programmerad fortsätter att följa de regler som står inskrivna i dess program. 
I denna mening tjänade dialogen med naturen till att isolera människan från naturen, i stället för att 
bringa henne närmare den. En triumf för det mänskliga förnuftet blev till en dyster sanning. Det 
såg ut som om vetenskapen förnedrade allt den rörde vid.100 
 

Vad det handlar om är därför, med Max Webers kända formulering, en avförtrollning av världen 

(”die Entzauberung der Welt”).101 Naturvetenskapens framväxt innebar därför ett val mellan det 

”heroiska bejakandet av rationalitetens hårda implikationer” och en skepsis till det 

naturvetenvetenskapliga tillvägagångssättet.102 I många avseenden lever denna klyfta kvar, inte 

minst mellan det som C.P. Snow benämnt som de två kulturerna: humaniora och 

naturvetenskap.103 Det intressanta är hur en besläktad konflikt växt fram inom själva 

naturvetenskapen: mellan deterministiska och eviga lagar, och en tidens och förändringens 

ostoppbara utveckling; mellan ett tidlöst ideal och en tidens utveckling, som tidigare endast 

återfunnits på ett värdsligt, ofullkomligt plan. 

2.2 Värmedöd och ångmaskiner. Den klassiska termodynamiken 

Tid som förändring och som varaktighet – tiden i sin egen rätt – var länge frånvarande i 

naturvetenskapen, och då inte minst i den teoretiska fysiken, som setts som den mest 

fundamentala och grundläggande vetenskapen. Tiden var något som hörde jordelivet till. 

                                                 
98 Utifrån ett kantiansk perspektiv är Laplaces demon en illusion men en rationell sådan. Se mer nedan, liksom 
Prigogine & Stengers, Ordning ur kaos, s. 87. 
99 Prigogine & Stengers, La nouvelle alliance, s. 38: ”L’homme étranger au monde se pose en maître de ce monde.”; 
Ordning ur kaos. s. 36. 
100 Prigogine & Stengers, Ordning ur kaos, s. 11f. 
101 Formulering återfinns i Webers föredrag ”Wissenschaft als Beruf” från 1919, se Max Weber, Schriften 1894–1922, 
red. Dirk Kaesler (Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2002), s. 488. 
102 Prigogine & Stengers, La nouvelle alliance, s. 16: ”l’affirmation héroïque des dures implications de la rationalité”. 
Denna formulering kommer från den ursprungliga versionen av föregående blockcitat. 
103 ”The Two Cultures” är titeln på det inflytelserika föredrag som Snow – själv naturvetare och skönlitterär 
författare – höll 1959. Se C.P. Snow, The Two Cultures (Cambrigde: Cambrigde University Press, 1993). 
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Evolutionens och utvecklingens intåg inom exempelvis biologi och geovetenskap innebar på så 

vis ingen motstridighet. Den verkliga utmaningen kom istället inifrån fysiken: framväxandet av 

”värmens vetenskap”, termodynamiken, under 1800-talet.104  

Jean-Joseph Fourier belönades, vid samma tid som Laplace formulerade sin hypotes om en 

”överlägsen intelligens”, med den franska akademins pris för sin formulering av hur värmeflödet 

mellan två kroppar är proportionellt mot temperaturskillnaden.105 Denna process uppkommer 

vidare helt av sig själv – och inte minst: den är irreversibel. Fouriers lag innebar därför en 

motsättning mellan två naturlagar: gravitationen och värmens spridning, den ena reversibel och 

den andra irreversibel. Det dröjde dock även inom termodynamiken tills irreversibilitet gjorde sig 

gällande.  

Termodynamiken växte fram i relation till ett mycket konkret ingenjörsproblem under den 

industriella revolutionen: hur kan man maximera effekten av ångmaskinen?106 Ångmaskinen 

uppfanns av Thomas Newcomen under tidigt 1700-tal och kom att förbättras radikalt av James 

Watt under andra halvan av 1700-talet. Men det var med Sadi Carnots studie Réflections sur la 

puissance motrice du feu (1824) som problematiken lyftes till en teoretisk nivå, och termodynamiken 

var född. Carnots teoretiska modell utgjordes emellertid av en ideal och fullständigt reversibel 

ångmaskin, där en grundprincip var värmens oförstörbarhet; värme som ansågs vara en osynlig 

och viktlös substans (caloric). Ett viktigt steg var därför upptäckten under 1840-talet att 

mekaniskt arbete och värme är ekvivalenta och kan omvandlas den ena till den andra, och 

sedermera formuleringen av lagen om energins bevarande (termodynamikens första lag). Caloric-

teorin var därmed falsifierad. 1850 kom Rudolf Claudius att förena Carnots teori med denna nya 

lag och en mekanisk teori om värme – men alltjämt utifrån en reversibel ångmaskincykel.  

Det var först 1852 som William Thomson (Lord Kelvin) –  välbekant med Fouriers lag – 

drog slutsatsen, utifrån Clausius nya teori, att en reversibel cykel i själva verket inte var praktisk 

möjlig: det sker en ”dissipation” av mekanisk energi i förvandlingen till värmeenergi och 

processen är irreversibel.107 Termodynamikens andra lag var formulerad. Thomson lyfte också 

detta till en universell och kosmologisk nivå, där han menade att denna universella förskingring 

av mekanisk energi, dess förvandling till värmeenergi, slutligen skulle göra världen obeboelig. 

Clausius kom senare att ge termodynamikens två lagar dess mest spridda och mest slagkraftiga 

                                                 
104 Karl-Erik Eriksson & Ture Eriksson skriver i förordet till Ordning ur kaos hur termodynamiken idag förstås som 
”grundläggande för all fysik (utom möjligen för isolerade, mikrokosmiska system) och all kemi” (”Förord: I tiden”, 
Ordning ur kaos, s. xiii). För Prigogine & Stengers redogörelse av den klassiska termodynamiken, se ”L'énergie et l’ère 
industrielle”, La nouvelle alliance, s. 117–144. 
105 Prigogine & Stengers, La nouvelle alliance, s. 118. 
106 För en klassisk studie, se D.S.L. Cardwell, From Watt to Clausius. The Rise of Thermodynamics in the Early Industrial Age 
(New York: Cornell University Press, 1971). 
107 William Thomson, ”On a Universal Tendency to the Dissipation of Mechanical Energy” (1852), Proceedings of the 
Royal Society of Edinburgh. Vol. 3 (Edinburgh: Neil and Company, 1858), s. 139–142. 
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formulering: ”1) Die Energie der Welt ist constant. [/] 2) Die Entropie der Welt strebt einem 

Maximum zu.”108 Universums energi är konstant, entropin (oordningen) i universum går mot ett 

maximum. Energin är konstant men omvandlas till den lägsta energiformen: värme. En processen 

som är omöjlig att vända. Termodynamiken introducerade därmed det som, efter Arthur 

Eddington, benämns som ”tidens pil”: en asymmetri mellan dåtid och framtid.109  

Men denna tidens pil verkade emellertid inte leda någon annanstans än till ett jämviktsläge där 

alla skillnader eliminerats, den så kallade värmedöden. ”Till den mekaniska jämvikten mellan 

krafter fogar den positivistiska klassificeringen helt enkelt begreppet termisk jämvikt”, som 

Prigogine & Stengers formulerar det.110 1800-talets termodynamik, den linjära termodynamiken, 

hade därför endast negativa implikationer: all skillnad – all ordning – strävade mot att suddas ut 

(entropin går mot ett maximum). Häri finns, som Deleuzes påpekar i sin Nietzsche-bok, en likhet 

mellan mekaniken och termodynamiken: i mekaniken är framtid och dåtid identiska, i 

termodynamiken är slutmålet något identiskt då alla skillnader suddats ut.111 I den linjära 

termodynamiken strävar ett system (varav universum är det största) med andra ord mot ett 

tillstånd – jämvikt – och erbjuder därför ingen lösning på paradoxen mellan fysik och 

evolutionsbiologi, mellan ökandet av oordning (eller utsuddandet av alla skillnader) och 

uppkomsten av organiserade organismer.112  

2.3 Ett skapande och blivande universum. Den icke-linjära 

termodynamiken 

Där 1800-talets termodynamik är linjär, är 1900-talets termodynamik istället icke-linjär.113 Vad 

den icke-linjära termodynamiken visar är att det i system som, genom ett inflöde av energi, hålls 

långt ifrån jämvikt inte endast finns ett jämviktstillstånd som systemet strävar mot, utan systemet 

kan rör sig mot flera olika tillstånd (det finns flera ”attraktorer” eller ”singulariteter”, och inte 

endast en jämviktsattraktor). Är skillnaderna tillräckligt stora uppstår det spontant strukturer. Ett 

åskådligt exempel hämtat från hydrodynamiken (dynamiken som studerar vätskor) är turbulens 

eller virvlar: ”Även om turbulent strömning ter sig oregelbunden eller kaotisk i makroskopisk 

                                                 
108 Rudolf Clausius, ”Ueber Verschiedene für die Anwendung bequeme Formen der Hauptgleichungen der 
mechanischen Wärmetheorie”, Annalen der Physik, vol. 125, 1865, s. 353–400, här s. 400. 
109 Arhur Eddingtton, The Nature of the Physical World (New York: The MacMillan Company, 1928), se i synnerhet s. 
68–71. 
110 Prigogine & Stengers, Ordning ur kaos, s. 105. 
111 Se avsnittet ”Nietzsche och vetenskapen”, Nietzsche och filosofin, s. 90-93; ”Nietzsche et la science”, Nietzsche et la 
philosophie, s. 50–53. Prigogine & Stengers hänvisar i en not till detta (La nouvelle alliance, s. 127), den enda referens till 
Deleuze som återfinns i den svenska utgåvan (Ordning ur kaos, s. 110).  
112 Manuel DeLanda beskriver hur man även beträffande just evolutionsbiologin hade en förenklad syn på tidens pil i 
likhet med termodynamikens sluttillstånd: ”both classical thermodynamics and Darwinism admitted only one 
possible historical outcome, the reaching of thermal equilibrium or of the fittest design. In both cases, once this 
point was reached, historical processes ceased to count.” (DeLanda, A Thousand Years of Nonlinear History, s. 13.) 
113 Prigogine & Stengers, Ordning ur kaos, s. 135. 
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skala, så är den tvärtom högt organiserad i den mikroskopiska skalan. Turbulensen svarar mot ett 

samordnat uppförande hos miljoner och åter miljoner molekyler i ett flertal rums- och tidsskalor. 

En del av systemets energi, som i den laminära [virvelfria] strömningen utgjordes av molekylernas 

värmerörelse, överförs till en makroskopisk organiserad rörelse.”114 Ett flöde av materiaenergi 

skapar form genom materiens immanenta processer. 

Ett välstuderat exempel är Bénard-cellerna. I en vätska som värms upp underifrån – i Bénard-

experimentet är det olja, men all vätska genomgår liknande processer, som exempelvis vatten i en 

kastrull som värms upp på en spisplatta – övergår, vid en viss temperatur, det stationära 

tillståndet, där värmen endast överförs via värmeledning (konduktion), till en värmeöverföring 

genom konvektion: ”miljontals molekyler rör sig koherent och bildar hexagonala 

konvektionsceller”.115 Struktur och ordning har spontant uppkommit. Den värmeöverföring som 

i den klassiska termodynamiken betraktades som en förlust har här blivit en källa till ordning. Det 

är dessa självorganiserade strukturer som Prigogine gett namnet ”dissipativa strukturer”.116  

Rörelsen från konduktion till konvektion och slutligen till turbulens förklaras också genom 

symmetribrytningar. Vid konduktion råder högsta symmetri där vätskan ser likadan ut från alla 

vinklar. När värmens höjs bifurkerar vätskan vid en viss temperaturtröskel till konvektion och en 

cirkelformad rörelse uppstår, där bubblor accelererar mot ytan där de sedan vänder nedåt. En 

symmetribrytning har uppstått. Värms vätskan ytterligare bifurkerar den, vid en viss tröskel, än en 

gång och genomgår ännu en symmetribrytning och turbulens uppstår. Vid dessa 

bifurkationspunkter spelar även små fluktuationer en avgörande roll för den struktur som 

uppstår, exempelvis vilken riktning, med- eller moturs, som cirkelrörelserna eller virvlarna tar. 

Inte minst har gravitationsfältet här en avgörande roll.117 Som Prigogine & Stengers skriver 

apropå detta: ”För att använda ett något antropomorft språk: så länge materien befinner sig i 

jämvikt är den ’blind’, i långt-ifrån-jämvikt-förhållanden börjar den kunna ’varsebli’, dvs i sitt sätt 

att fungera ’ta med i beräkningen’ skillnader i den externa världen”.118  

Där dissipativa strukturer inom dynamiken (exempelvis hydrodynamiken) är mekaniska – det 

som leder till att systemet bifurkerar är skillnaden mellan molekylernas täthet i det undre 

uppvärmda lagret och det övre lagret – är det annorlunda beträffande de dissipativa strukturerna 

inom kemin. I en linjär kemisk reaktion – två ämnen förenas och bildar två andra ämnen (A+X 

 B+Y) – spelar det inte någon roll hur långt från jämvikt det kemiska systemet befinner sig i 

utgångsläget (hur stor koncentration av de två ämnena som finns): ett stabilt jämviktsläge är det 

                                                 
114 Ibid., s. 139. 
115 Ibid. 
116 Ibid., s. 140. Att jämföra med den klassiska termodynamikens jämviktsstrukturer, exempelvis en kristall. 
117 Ibid., s. 160. 
118 Ibid., s. 19. 
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enda möjliga slutstadiet (där ämnena har reagerat färdigt med varandra).  

Det som skiljer reaktioner som inte går mot ett stabilt jämviktstillstånd är att 

reaktionsproduktens närvaro påverkar reaktionsförloppet: självkatalys, självinhibering, 

korskatalys.119 Ökningen av koncentrationen av ett eller flera av de ämnen som ingår i dessa 

reaktioner leder, vid en viss tröskel (dvs. långt från jämvikt), till att systemet lämnar 

jämviktsattraktorn och upptäcker andra attraktorer. Ett exempel som Prigogine & Stengers 

redogör för är ”kemiska klockor”, en periodisk kemisk process. Två ämnen, ett ”rött” och ett 

”blått”, reagerar med varandra, men istället för att nå ett jämviktstillstånd, ”violett”, förändras 

istället hela systemet med regelbundna tidsintervall från att vara helt rött till att vara helt blått och 

åter helt rött.120 Systemet har rört sig utanför den stabila jämviktsattraktorns räckvidd (dess 

attraktionsbassäng), och påverkas nu istället av en periodisk attraktor. Att hela systemet samtidigt 

byter färg innebär också att systemet i sin helhet fungerar kommunicerande. Som de skriver: ”De 

dissipativa strukturerna utgör antagligen en av de enklaste fysiska mekanismerna för 

kommunikation.”121 Det finns här tydliga kopplingar till molekylärbiologins studier av en levande 

miljö (exempelvis en cell), där kommunikation genom positiv återkoppling (självkatalys) och 

negativ återkoppling (självinhibering) är helt centralt. Men medan reaktioner med återkoppling är 

relativt sällsynta inom den oorganiska kemin, visar molekylärbiologin att de snarare är regel inom 

den organiska världen.122  

Centralt i studiet av dissipativa strukturer är vidare att de inte går att förstås utifrån lagar: 

”Varje system blir ett fall för sig, varje uppsättning kemiska reaktioner måste undersökas och kan 

mycket väl ge upphov till kvalitativt olika uppföranden.”123 Denna generella skillnad kan man 

uttrycka som ”det specifika och unika mot det upprepade och allmängiltiga”.124 Inte minst 

handlar det om hur slumpmässiga ”val” vid bifurkationspunkterna definierar systemets framtid:  

 

Den ”historiska” väg som systemet följer […] karaktäriseras av en följd av stabila områden, där 
deterministiska lagar dominerar, och av instabila områden i närheten av bifurkationspunkterna, där 
systemet kan ”välja” mellan flera möjliga framtider. Det finns ett oupplösligt samband mellan de 
slumpmässiga fluktuationer som ”väljer” mellan eller bland tillstånden runt bifurkationspunkterna 
och den deterministiska karaktären hos de kinetiska ekvationerna, med vilka man kan beräkna de 

                                                 
119 Ibid., s. 132, 141, 150. Självkatalys innebär att närvaron av ämnet X påskyndar och krävs för bildandet av X (A+X 

 2X); självinhibering innebär att närvaron av X tvärtom blockerar den katalys som fodras för att X ska bildas; 
korskatalys innebär i sin tur att två produkter som hör till två olika reaktionskedjor aktiverar varandras syntes 

(exempelvis 2X+Ý3X; B+XY+D). Dessa reaktioner är vidare icke-linjära, vilket är detsamma som att de kan 
inta flera olika tillstånd (precis som en andragradsekvation, det enklaste exemplet på en icke-linjär funktion, har två 
rötter (x2=9; x1=3, x2=-3)). 
120 Ibid., s. 144. 
121 Ibid., s. 145. Beträffande detta kan man även tala om ett generellt möte mellan termodynamiken och 
informationsteorin: ”Modern informationsteori hänger nära samman med termodynamiken”, som Eriksson & 
Eriksson skriver i förordet till Ordning ur kaos (s. xiii). 
122 Ibid., ”Mötet med molekylärbiologin”, s. 150–156. 
123 Ibid., s. 141.  
124 Ibid., s. 18. 
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möjliga tillstånden och deras stabilitet. Det är denna blandning av nödvändighet och slump som 
utgör systemets historia.125 
 

Något som vidare har konstaterats är att upprätthållandet av ett läge långt från jämvikt är en 

central aspekt av liv. Prigogine & Stengers menar på så vis att det inte behövs någon livsprincip, 

grunderna till livet finns i de processer av självorganisering som påträffas i förhållanden långt från 

jämvikt: 

 

Numera vet vi att långt-ifrån-jämviktförhållanden råder såväl för biosfären i sin helhet som för dess 
delar, levande eller döda. I detta sammanhang blir liv den yttersta konsekvensen av förekomsten av 
självorganiserade förlopp, i stället för att vara något som står utanför naturens ordning. 

Vi frestas att gå så långt som att säga att livet blir lika förutsägbart som Bénards instabilitet eller 
en fallande sten, när villkoren för självorganisation väl har blivit uppfyllda.126 
 

Men denna idé om självorganisering i förhållanden långt ifrån jämvikt kan även appliceras på 

samhälle och kultur. Där statiska jämviktstrukturer, som exempelvis en kristall, behåller sin 

struktur isolerade från omvärlden, är det precis öppenhet och utbyte som krävs för de 

självorganiserade strukturerna, om det så är virvlar, celler eller städer: ”När vi undersöker en 

biologisk cell eller en stad blir däremot situationen helt annorlunda. Dessa system är inte bara 

öppna, utan existerar helt enkelt just därför att de är öppna. De livnär sig på inflödet av materia 

och energi från omvärlden.”127 Självorganisering är på så vis en process som återfinns över 

gränser mellan det icke-organiska, det organisk och det kulturellt skapade; de tre huvudsakliga 

stratumen i Deleuze & Guattaris naturfilosofi i Mille plateaux som jag kommer behandla i nästa 

kapitel. 

2.4 Ihärdiga övertygelser. Universums tidlöshet och människans 

unikum 

Innan jag går över till hur filosofin har bemött och förstått naturvetenskapen och dess världsbild, 

är det intressant att se hur strävan efter en enkel och deterministisk beskrivning av ett tidlöst 

universum levt kvar, liksom idén om människan som i grunden ensam i ett dött universum.  

En som inte gav upp tron på en komplett och deterministisk beskrivning av universum är 

Albert Einstein. Trots relativitetsteorins radikala omdaning av synen på verkligheten – liksom den 

samtida utvecklingen inom kvantmekaniken – är det mycket av den klassiska vetenskapens 

världsbild som behålls. Inte minst beträffande tiden, vilken i såväl relativitetsteorins som 

kvantmekanikens tidiga stadier alltjämt förstods som reversibel. Som Einstein uttrycker det: ”Det 

                                                 
125 Ibid., s. 166. Jämför DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy, s. 38. 
126 Prigogine & Stengers, Ordning ur kaos, s. 172. 
127 Prigogine & Stengers, Ordning ur kaos, s. 126; La nouvelle alliance, s. 142: ”Or, que nous examinions une cellule ou 
une ville, la même constatation s’impose: non seulement, ces systèmes sont ouverts, mais ils vivent de leur ouverture, 
ils se nourrissent du flux de matère et d’énergie qui leur vient du monde extérieur.” 
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fysikaliska rummet kompletterades på detta sätt; det upptog tiden som fjärde dimension och blev 

fyrdimensionalt. Den speciella relativitetsteorins fyrdimensionala rum är lika stelt och absolut 

som det Newtonska rummet.”128 Hos Einstein uttrycks även en önskan om att vetenskapens 

enkla och klara världsbild ska ”övervinna den faktiska världen” och dess förändringar.129  

 

Stödd på dem [de allmänna naturlagarna] skulle man genom ren deduktion kunna finna avbildning 
av, d.v.s. teorin för varje naturprocess, även livsprocesserna, om blott icke denna deduktion låge 
vida över gränsen för vad det mänskliga tänkandet kan åstadkomma. Att den fysikaliska 
världsbilden avstår från anspråken på fullständighet, beror således ej på principiella förhållanden.130 
 

Häri återfinns Laplaces idé om en ”överlägsen intelligens” som rent principiellt skulle kunna 

deducera varje naturprocess. Och även tiden har kvar sin egenskap av att vara obetydlig: allt är en 

logisk deduktion utifrån ”det matematiskt enklast tänkbara”, i vilken tiden inte tillför någonting.131  

Frågan gäller självfallet inte Einsteins vetenskapliga bidrag, utan om hur tron på gamla 

föreställningar om naturen som enkel, reversibel och deterministisk lever kvar. Detta är särskilt 

intressant i ljuset av hur relativitetsteorin ställer så mycket på ända: det i många avseenden 

revolutionerande kan samtidigt vara allt annat än revolutionerande.132 För det irreversibla, tidens 

fortlöpande, är inte annat än en illusion, upprepar Einstein ihärdigt på frågorna från sin förtrogna 

vän Michele Besso. Vid Bessos bortgång formulerar Einstein sig på följande vis i ett vida 

återgivet citat: ”’För oss övertygade fysiker är distinktionen mellan förfluten tid, nutid och 

framtid en illusion, även om den är en ihärdig sådan.’”133 Vad som snarare framstår som ihärdigt 

är idén om att tiden skulle vara en illusion.  

Hos andra framstående vetenskapsmän är det istället idén om människans ensamhet i ett dött 

universum som levt kvar. Prigogine & Stengers återkommer i sin bok till ett citat av 

molekylärbiologen Jacques Monod, Nobelpristagare 1965:134 ”Den gamla alliansen är bruten; 

människan vet slutligen att hon är ensam i Universums enorma likgiltighet i vilken hon har 

uppstått av slump.”135 Som Prigogine & Stengers påpekar: ”Ett lysande genombrott inom 

molekylärbiologin, tolkningen av den genetiska koden, i vilken Monod aktivt deltog, slutar med 

                                                 
128 Albert Einstein, Min världsbild, övers. G. Starck (Stockholm: Bonniers, 1934), s. 184. 
129 Ibid., s. 130. 
130 Ibid., s. 131. 
131 Ibid, s. 143. 
132 Vi kommer möta samma dubbelhet beträffande tolvtonsmusik och serialism. 
133 Prigogin & Stengers, Ordning ur kaos, s. 288. Citatet är hämtat ur ett brev till Bessos änka och återfinns i 
Correspondance Albert Einstein-Michele Besso, 1903–1955. 
134 Monod fick tillsammans med François Jacob och Andre Lwoff Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1965 ”för 
deras upptäckter rörande genetisk styrning av enzym- och virussyntes” (Nobelpristagare 1901–1991, s. 274). Monod 
och Jacob är återkommande referenser i Mille plateaux. 
135 Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne (Paris: Éditions du Seuil, 
1970), s. 194f.: ”L’ancienne alliance est rompue; l’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de 
l’Univers d’où il a émergé par hasard.” 
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en tragisk underton.”136 Att alliansen dessutom först nu skulle vara bruten är, som tidigare visats, 

inte korrekt.  

Steven Weinberg, Nobelpristagare i fysik 1979, formulerar en liknande slutsats som Monods i 

The First Three Minutes. A Modern View of the Origin of the Universe: ”The more the universe seems 

comprehensible, the more it also seems pointless. [/] But if there is no solace in the fruits of our 

research, there is at least some consolation in the research itself”.137 Vetenskapens utveckling 

leder endast till en allt större alienation för människan, men forskaren värjer sig inte för det 

”heroiska bejakandet av rationalitetens hårda implikationer”.138 

Den pessimistiska för att inte säga tragiska tonen bör delvis, vad gäller Einstein och Monod 

inte minst, förstås utifrån den historisk-politiska kontexten: världskrigen, förintelsen, 

atombomben… Men denna dubbelhet – framstegets fram och baksida, ett dött universum och en 

grym mänsklighet – löper som en röd tråd genom modernitetens utveckling.139 Universum har en 

ordnad och tämligen oförändrad struktur, medan människan är ett unikum av frihet och 

handlingsmöjligheter – något som alltför ofta visat sig genom människans grymheter. 

2.5 Kants metafysik. Naturens lagbundenhet och människans frihet 

Förställningen om verkligheten som något föränderligt och ogreppbart går som en röd tråd 

genom västerlandets idéhistoria: från Platons dualism mellan en evig idévärld och verklighetens 

sken till den klassiska naturvetenskapen, för att bara ta två exempel (undantag finns givetvis). 

Såväl filosofi som naturvetenskap har strävat efter det eviga och oföränderliga, om det så varit i 

form av enkla och universella lagar eller eviga essenser.  

Det är därför intressant hur den klassiska naturvetenskapen, trots att den bryter med en 

aristotelisk världsbild, i detta avseende utgör en fortsättning på densamma. Aristoteles menade att 

den celesta världen, planeterna och stjärnorna, var den enda på vilken man kunde applicera en 

matematisk och exakt beskrivning: ”en gudomlig och oföränderlig himmel”.140 Den sublunära 

världen med sin oupphörliga förändring var i den meningen underlägsen. Den klassiska 

mekaniken är en fortsättning på denna världsbild i så måtto att den lyfter ner den oföränderliga 

himmeln till jorden: Newtons syntes visar att det är samma oföränderliga och gudomliga lag, 

gravitationen, som även verkar på jordens nivå. Men det föränderliga lämnades alltjämt därhän. 

Häri återfinns det också ett mått av förgudliggörande som på samma gång innebär en 

                                                 
136 Prigogin & Stengers, Ordning ur kaos, s. 9. 
137 Steven Weinberg, The First Three Minutes. A Modern View of the Origin of the Universe (London: Flamingo, 1977), s. 
149. En hänvisning till detta citat återfinns i förordet till Ordning ur kaos, s. XII. 
138 Prigogine & Stengers, La nouvelle alliance, s. 16; citerat ovan, s. 23. 
139 Titlarna på Sverker Sörlins europeiska idéhistoria är talande i detta avseende: Europas idéhistoria 1492–1918. Band 1. 
Världens ordning och Europas idéhistoria 1492–1918. Band 2. Mörkret i människan (Stockholm: Natur & Kultur, 2004). 
140 Prigogin & Stengers, Ordning ur kaos, s. 298. 
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avförtrollning: ”[den klassiska mekaniken] avförtrollar just för att den förgudligar, då den 

förnekar mångfalden och de naturliga blivandena – vilka Aristoteles gjorde till den sublunära 

världens kännetecken – i namn av en oförstörbar evighet, vilken är den enda som går att tänkas 

sanningsenligt”.141 

Till en början förstods den naturvetenskapliga framgången i teologiska termer. Upptäckten av 

de naturvetenskapliga lagarna var också upptäckten av Skaparens rationella arkitektur för världen, 

förstådd i termer av ett ”urverk”. Som Prigogine & Stengers uttrycker det: ”Det verkar som det, 

vid tiden för den moderna vetenskapens början, hade uppstått en ’resonans’ mellan teologisk 

diskurs och teoretisk och experimentell aktivitet – en resonans som utan tvekan tjänade till att 

förstärka och befästa uppfattningen, att vetenskapsmännen var på väg att upptäcka hemligheten 

med ’universums stora maskin’”.142 Gud försvann som bekant ur bilden, vilket emellertid inte 

innebar att världsbilden ändrade sig i någon större utsträckning – åtminstone inte beträffande 

synen på naturen som något mekaniskt: ”det västerländska tänkandet [har] alltid pendlat mellan 

världen som en automatisk maskin och en teologi i vilken gud styr universum. […] Faktum är att 

dessa visioner hänger samman. En robot behöver en extern gud.”143 Idealet förblev att söka de 

enkla lagar som kunde beskriva universum i sin helhet: logiskt slutet, bortom jordelivets 

förändringar.144  

Kants kritiska projekt – avgörande för den moderna filosofins utveckling – är i det avseendet 

centralt: när Gud försvunnit som garant för världsordningens rationalitet träder människan – 

Människoformen (la Forme-homme) – in i dess ställe. Människan blir nu själv källan till ordning och 

beständighet i relation till naturens synbara föränderlighet. Kants kritiska filosofi handlar i den 

första kritiken, Kritik av det rena förnuftet, om att säkra naturvetenskapens objektiva grund a priori, 

medan den andra kritiken, Kritik av det praktiska förnuftet, istället handlar om att säkra människans 

moraliska frihet i denna lagbundna natur. På så vis är Kants kritiska filosofi också ett metafysiskt 

grundläggande av den klyftan mellan naturens lagbundenhet och människans frihet: den 

fenomenala och den noumenala världen. Som Prigogine & Stengers skriver: ”På sätt och vis är 

Kants lösning den enda möjliga för dem som både hävdar etikens verklighet och den objektiva 

världens verklighet, så som den kommer till uttryck i den klassiska vetenskapen.”145 Med Kants 

”kopernikanska vändning” är det inte objekten som är i centrum, utan det transcendentala 

                                                 
141 Prigogine, La nouvelle alliance, s. 266: ”elle le désenchante précisément parce qu’elle le divinise, parce qu’elle nie la 
diversité et le devenir naturels, dont Aristote faisait l’attribut du monde sublunaire, au nom d’une éternité 
incorruptible seule susceptible d’être pensée en vérité” Jämför Ordning ur kaos, s. 298f.  
142 Prigogin & Stengers, Ordning ur kaos, s. 49. 
143 Ibid., s. 12. Som Laplace sägs ha svarat på Napoleons frågan om var gud fanns i hans teori: jag har inte behov av 
den hypotesen. 
144 Prigogine & Stengers gör även en jämförelse mellan dynamikens stänga system och Leibniz monader, se Ordning 
ur kaos, s. 295. 
145 Ibid., s. 86. 
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subjektets betingelser a priori för en erfarenhet överhuvudtaget av ett objekt vilketsomhelst: den 

varseblivna världen underkastas subjektets ”språk”, och Newtons principer om ett absolut rum 

och en absolut tid, oberoende av människan, flyttas in i det transcendentala subjektet. Det vi erfar 

erfar vi genom våra betingelser a priori för erfarenhet, och det är i dessa som lagarna har sin 

grund. Även om många saker kan erfaras, även om många lagar kan upptäckas, är formen alltid 

densamma. Som Prigogine & Stengers skriver: ”I överensstämmelse med den klassiska 

vetenskapens myt är Kant ute efter det unika språk som vetenskapen dechiffrerar i naturen, den 

unika uppsättning av fundamentala principer på vilken fysiken är grundad, och som följaktligen 

måste identifieras med kategorierna av mänsklig förståelse.”146  

Men den kritiska filosofin är även ett säkerställande av den mänskliga friheten i en lagbunden 

natur där friheten är frånvarande. Och denna människans oförklarliga frihet kan inte säkras på 

annat sätt än som ett faktum: den uppenbarar sig som ”given […] det rena förnuftets enda 

faktum”.147 Det rena förnuftet ”stiftar (för människan) en allmängiltig lag som vi kallar 

sedelagen”:148 ”Handla på sådant sätt att din viljas maxim alltid samtidigt kan gälla som princip i en 

allmängiltig lagstiftning.”149  

Det är här intressant hur friheten härleds och tar sitt främsta uttryck i en lag som höjer oss 

över den empiriska situationens särskildhet i en universell princip eller lag (formen är alltid 

densamma): en a priori lag för människans moral och frihet, lika bergfast som förståndets lagar 

visavi naturen. Det finns med andra ord ett starkt formmässigt samband mellan de två lagarna, 

något som inte minst framkommer i en ofta citerad passage i den andra kritikens ”Slutord”. Kant 

lyfter där fram de två saker som ”fyller sinnet med ständigt förnyad och tilltagande beundran och 

respekt […]: ”stjärnhimlen över mig och morallagen inom mig”.150 Den första har sin grund i utökandet 

av den plats jaget tar i den yttre sinnevärlden till ”oöverskådligt stora dimensioner med värld efter 

värld och system av system, och dessutom i obegränsade tider av deras periodiska rörelser, av 

deras början och fortvaro”.151 Det är tydligt att det är den mekanistiska världsbildens reversibla 

och eviga universum som Kant lutar sig mot.152 Beträffande morallagen är det istället det osynliga 

                                                 
146 Ibid., s. 88. 
147 Immanuel Kant, Kritik av det praktiska förnuftet [1788], övers. Fredrik Linde (Stockholm: Thales, 2004), s. 53 (31). 
Siffran inom parantes hänvisar till standardutgåvan. 
148 Ibid. 
149 Ibid., s. 52 (30). 
150 Ibid., s. 203 (161). 
151 Ibid., s. 203 (162) 
152 Se även ibid., s. 205 (163): ”En stens fall, en slungas rörelse, upplösta i sina beståndsdelar och i de krafter som där 
kommer till uttryck, samt matematiskt bearbetade, åstadkom slutligen den klara, för all framtid oföränderliga insikt i 
världens konstruktion […]. Nämnda exempel kan råda oss att slå in på denna väg för behandlingen av vår naturs 
moraliska anlag […] att i upprepade experiment rörande det allmänna mänskliga förståndet avskilja det empiriska från 
det rationella som måhända förefinns i exemplen, det kan ge oss vetskap med visshet om bådadera i deras renhet”. 
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självet som ”framställer mig en värld som har sann oändlighet”.153 Detta är en annan värld, den 

noumenala, med vilken jaget är ”universellt och nödvändigt förknippad”.154 

Kants två första kritiker innebar därmed en fördjupad klyfta mellan naturens lagbundenhet 

och människans frihet, vilken Kant själv försökte överbrygga i den tredje kritiken, Kritiken av 

omdömeskraften. Jag kommer återkomma till den tredje kritiken längre fram i uppsatsen. Intressant 

här är istället de postkantianska försöken att överkomma denna klyfta, inte minst beträffande 

strävan att skapa en enhetlig naturfilosofi, en förening av ande och natur, noumen och fenomen. 

Men även dessa försök bidrog i ett vidare perspektiv endast till att klyftan ökade.  

 

För de flesta vetenskapsmän blev naturfilosofin synonym med en arrogant, absurd spekulation utan 
hänsyn till fakta och med jämna mellanrum vederlagt av fakta. Å andra sidan har den för de flesta 
filosofer blivit en symbol för farorna i att behandla naturen och i att tävla med vetenskapen. Klyftan 
mellan naturvetenskap, filosofi och humanistiska studier vidgades alltså av ömsesidig ringaktning 
och fruktan.155 
 

Förställningen om denna fara lever i högsta grad än. Prigogine & Stengers påpekar också att den 

vetenskap som naturfilosofin – de behandlar Hegels som ett exempel – sökte sitt stöd hos, som 

var i motsättningen till den mekanistiska världsbilden, var särdeles ogynnsam i början av 1800-

talet.156 ”På så viss skärps en tendens till allmänt åtskiljande, som i synnerhet avskiljer filosofin 

från en av sina traditionella källor till reflektion, och vetenskapen från ett av sina medel att 

reflektera sin praktik.”157 Med den förändring som skett inom naturvetenskapen under 1900-talet 

har förutsättningarna emellertid blivit betydligt mer gynnsamma.  

2.6 En modern metafysik 

Teorierna om självorganisation innebär ett avsteg från idealet om evig lagbundenhet, om det 

upprepade och det allmängiltiga, till förmån för utforskandet av det specifika och det unika: det 

nya som uppstår i tiden, i lokala situationer, och som inte kan förstås som en logisk deduktion ur 

en fastlagd, evig lag.158 Deleuzes projekt att skapa en ny metafysik kan förstås utifrån dess fokus 

på just dessa andra termer: det nya istället för det eviga, skillnad istället för identitet, det unika 

istället för det allmänna, det singulära istället för det ordinära, tid istället för rörelse, blivande 

                                                 
153 Ibid., s. 204 (162). 
154 Ibid. 
155 Prigogine & Stengers, Ordning ur kaos, s. 89. 
156 Ibid., s. 90. Det har emellertid gjorts försök att sammanföra Schellings naturfilosofi med just Prigogines teorier 
om självorganisering. Se Marie-Luise Heuser-Kessler, ”Die Produktivität der Natur”. Schellings Naturphilosophie und das 
neue Paradigma der Selbstorganisation in den Naturwissenschaften (Berlin: de Gruyter, 1986). 
157 Prigogine & Stengers, La nouvelle alliance, s. 102: ”Se trouve ainsi accentuée une tendance au cloisonnement général 
qui, en particulier, coupe la philosophie d’une de sources traditionnelles de sa réflexion, et la science des moyens de 
réfléchir sa pratique.” 
158 Prigogine & Stengers, Ordning ur kaos, s. 18: ”Det märkliga som sker, när vi förflyttar oss från jämvikt till långt-
ifrån-jämvikt-förhållanden, är att vi samtidigt förflyttar oss ifrån det upprepade och det allmängiltiga till det specifika 
och unika.” 
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istället för vara. Det handlar även om ersättandet av vissa fundamentala ontologiska begrepp: 

mångfald (multiplicité) ersätter begreppet om essenser, medan virtuellt och aktuellt ersätter de 

modala kategorierna möjligt och verkligt (eller nödvändigt).159 Det är utifrån dessa andra termer 

som självorganisationen i systemen långt från jämvikt kan förstås, snarare än utifrån de gängse 

ontologiska termerna.  

I ett system långt från jämvikt är skillnaden något som förstås i sig: en skillnad i intensitet som 

är kvalitativ och intern (det vill säga inom systemet), inte en skillnad mellan redan konstituerade 

entiteter. Denna skillnad är även skapande: den ger upphov till en morfogenetisk process som skapar 

verklighetens entiteter.160 Det är denna morfogenetiska process som måste förstås som en virtuell 

del av verkligheten som, genom det intensiva, skapar den aktuella verkligheten. Det virtuella och 

dess singulariteter (attraktorer) är dock något som ”släcks ut” i den linjära termodynamiken, som 

endast behandlar system med en singularitet. Det är därför intressant hur man, när det gäller de 

icke-linjära systemen, tenderat att studera dessa i låga intensiteter för att undkomma systemets 

mer svårstuderade, komplexa och icke-linjära egenskaper. Precis som i den klassiska mekaniken 

har man sökt en ideal situation, lagenlig och upprepbar, istället för att följa materien och dess 

förmåga att skapa form och struktur långt-ifrån-jämvikt. Man har på så vis dolt systemets – och 

verklighetens – virtuella aspekter, dess immanenta möjligheter att inta olika tillstånd. Som 

DeLanda skriver:  

 

A system with multiple attractors, in short, has a greater capacity to express or reveal the virtual. 
But this expressive capacity will depend, in turn, on the thermodynamic ’zone of intensity’ in which 
the system operates: at low intensities (near equilibrium) a nonlinear system will in effect be 
linearized, that is, its potential complex behaviour will not be revealed. 161 

 

En mångfald kan förstås på det viset: en entitet som inte definieras av dess aktuella utan av dess 

virtuella egenskaper. I exemplet med vattnet kan dess flöden inta en mängd olika former – 

                                                 
159 Beträffande de modala kategorierna, se Différence et répétition, s. 269ff.; DeLanda, Intensive Science and Virtual 
Philosophy, s. 33ff. Virtualitet och aktualitet behandlas nedan. Vad gäller begreppen multiplicitet och singularitet 
sammanfattar Clarence Crockett det på följande vis, utifrån den framstående 1800-talsmatematikern Henri Poincaré: 
”As defined by Henri Poincare, a singularity represents the inherent long-term tendencies of a system, and these 
singularities can be further specified as attractors. Singularities are ’recurrent topological features’ that define 
multiplicities and replace more conventional philosophical identities or essences.” (Deleuze beyond Badiou, s. 146). 
Topologi är en gren av geometrin som Poincaré utvecklade, där ett objekt kontinuerligt kan sträckas och deformeras 
utan att dess egenskaper förändras. Till exempel kan ett objekt med formen av en munk (en torus) omformas till en 
kopp med ett öra, då det definierande för båda formerna är att de har ett hål (”genus ett”), liksom en sfär kan 
omvandlas till en kvadrat, en cylinder, en pyramidform, etcetera, då de alla har noll hål (”genus noll”). Den 
topologiska geometrin utmärks därför av en högra grad av symmetri, och singulariteter kan i sin tur beskrivas som 
punkter i ett topologiskt, virtuellt, rum. 
160 Den morfogenetiska modellen står emot den hylomorfiska, såsom denna först formulerades av Aristoteles. I den 
hylomorfiska modellen förstås ett föremål (en substans) som en sammansättning av form (morphe) och materia (hyle) 
där det är formen som definierar föremålet; form är essens, materia blott material. Detta gäller såväl naturliga objekt, 
växter och djur, som mänskligt producerade artefakter. Se exempelvis S. Marc Cohen, ”Aristotle’s Metaphysics”, The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2015 Edition), red. Edward N. Zalta (otryckt: online). 
161 DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy, s. 67. Se även Difference et répétition, s. 294f. där Deleuze redogör för 
detta. 
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laminär strömning, konvektion, turbulens – liksom att det även kan anta former av is, snö, vatten 

och vattenånga. Det handlar inte om att definiera dessa former som essenser – en kristallens 

essens som formar vattnet, materian, utifrån – utan om att undersöka de morfogenetiska 

processer som ger upphov till de olika formerna. Som DeLanda uttrycker det: ”the different 

realizations of a multiplicity bear no resemblance whatsoever to it and there is in principle no end 

to the set of potential divergent forms it may adopt”.162 Det finns ingen likhet mellan virtuell 

process och aktuell entitet såsom det finns mellan en idé och dess realisering. 

Om detta är mångfalden förstådd i dess mest fysikaliska uttryck, är det också ett begrepp som 

återfinns inom snart sagt alla områden som Deleuze behandlar – precis som beträffande essenser, 

som ju inte endast gäller fysiska objekt utan även immateriella ting, eller former, såsom skönhet, 

sanning, etcetera. Ett filosofiskt begrepp definieras av Deleuze just som en mångfald: begreppet 

kan ingå i olika sammanhang där det aktualiserar olika egenskaper.163 Ett begrepp får därför aldrig 

en fast och oföränderlig definition hos Deleuze, utan begreppet måste förstås utifrån dess olika 

komponenter och utifrån de sammanhang i vilket det ingår. Att begreppet inte har en fast 

definition innebär därför ingen svaghet, utan visar istället på dess styrka.164  

Deleuzes filosofi är full av referenser till en mängd olika former av naturvetenskap och en 

matematik (vilket är det DeLanda ägnar störst utrymme åt att utreda). Detta gäller inte minst de 

två huvudverken Différence et répétition och Mille plateaux. Men den filosofi och den metafysik som 

Deleuzes utvecklar ska därför inte förstås som bunden till vetenskap – och än mindre att 

vetenskapen på något sätt skulle vara beroende av en metafysik.165 Vad det istället handlar om är 

att skapa en metafysik där vetenskapen och dess formulering av verkligheten ryms tillsammans med 

andra erfarenhetsområden av verkligheten. Prigogine & Stengers tar fasta på detta när de återger 

Alfred North Whiteheads karaktärisering av filosofin, som de ser som ett av det mest lyckade 

försöken att i början av 1900-talet formulera en ny naturfilosofi: 

 

Medan varje vetenskaplig teori väljer ut en viss uppsättning av relationer och för övrigt abstraherar 
bort världens komplexitet, kan inte filosofin välja ut något speciellt område av mänsklig erfarenhet. 
Genom begreppsligt experimenterande måste den konstruera ett sammanhang som kan rymma alla 
erfarenhetsdimensioner, vare sig de tillhör fysiken, fysiologin, biologin eller etiken.166 
 

En karaktärisering som även passar Deleuzes filosofi ypperligt.167  

                                                 
162 Ibid., s. 22. 
163 Se första kapitlet, ”Qu’est-ce qu’un concept ?”, i Deleuze & Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, s. 21–37. 
164 Jämför med vad Daniel W. Smith skriver: ”While concepts have no identity, they must have a consistency, but 
this consistency must have as its necessary complement the internal variability of the concept.” (Essays on Deleuze, s. 
134.) Jämför även diskussionen ovan, s. 19. 
165  Även om de frågor som vetenskapen ställer i hög grad är beroende av tidens uppfattning om naturen och varat, 
vilket Prigogine & Stengers insisterar på genom hela sin bok. 
166 Prigogine & Stengers, Ordning ur kaos, s. 94. 
167 Deleuze som också såg Whitehead som en viktig föregångare. Se ovan, s. 3. 
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Jag har tidigare påpekat hur Deleuzes filosofi kan förstås utifrån dess utgångspunkt i och dess 

omformulering av Kants kritiska filosofi, vilket både Daniel W. Smith och Mark Bonta & John 

Protevi lyfte fram. Överkommandet av Kants kritiska filosofi är även något Prigogine & Stengers 

lyfter fram som centralt hos de filosofer (bland annat Deleuze) som formulerat alternativ, såväl 

till den klassiska vetenskapens världsbild som dess filosofiska uttryck i den kritiska filosofin:  

 
det framstår för oss som åtminstone ett drag förenar de filosofer som har hjälp oss att betänka 
vetenskapens konceptuella metamorfos och dess implikationer: det är ansatsen att tala om världen 
utan att gå igenom den kantska domstolen, utan att placera det mänskliga subjektet, definierat 
genom sina intellektuella kategorier, i centrum av sina system, utan att låta deras föresatser 
underställas av vad ett sådant subjekt lagenligt kan tänka. Kort sagt handlar det om för-kritiska eller 
a-kritiska tänkare […] filosofer som inte centrerat sitt tänkande på det mänskliga subjektet […] [och 
som använt] ett experimentellt tillvägagångssätt168 
 

I Deleuzes fall går denna decentrering av det mänskliga subjektet hand i hand med en ny syn på 

varat i sin helhet: varat som univocitet och som blivande; varat som ett immanensplan; varat 

förstått utifrån en ny konception av Jorden. Denna jord ska dock varken förstås som någon 

mytisk ”början” eller som något fast eller stabilt: Jorden är ”den Deterritorialiserade”.169 Vi 

kommer att återvända till begreppen om territorium, deterritorialisering och reterritorialisering 

(centrala i Mille plateaux). Än så länge kan det förstås just som en decentrering av jorden: Jorden är 

konstituerad av decentrerande rörelser – skapande och blivande – som expanderar den, inte av 

centrerande rörelser mot något fast-ställt och bestämt. Deleuze & Guattaris gör i relation till detta 

en distinktion mellan två typer av vetenskapliga tillvägagångssätt, där även en skillnad mellan ett 

mekaniskt och ett blivande universum framträder: 

 

Att reproducera förutsätter en permanent och fixerad synvinkel utanför det som reproduceras: att se 
något flyta, ståendes på strandkanten. Men att följa, det är något helt annat än reproduktionens 
ideal.  Inte bättre, men något annat. Man är tvungen att följa då man söker en materias, eller snarare 
ett materials, ”singulariteter”, och inte upptäckten av en form; när man undflyr gravitationskraften 
för att inträda i ett fält av snabbhet; när man upphör att kontemplera en laminär ströms flöde i en 
bestämd riktning och förs bort i en turbulent ström; när man ger sig in i den kontinuerliga 
variationen av variablerna, istället för att extrahera konstanter, etc. Då har Jorden helt olika 
betydelser: enligt den lagenliga modellen så upphör man inte att reterritorialisera sig på en synvinkel, 
i en viss domän, i enlighet med en samling konstanta relationer; men enligt den ambulerande 
modellen så är det deterritorialiseringsprocessen som konstituerar och utvidgar själv territoriet.170 

                                                 
168 Prigogine & Stengers, La nouvelle alliance, 291f.: ”ils nous semble qu’un trait au moins rassemble ceux qui nous ont 
aidés à penser la métamorphose conceptuelle de la science et ses implications, c’est la tentative de parler du monde 
sans en passer par le tribunal kantien, sans mettre au centre de leur système le sujet humain défini par ses catégories 
intellectuelles, sans soumettre leur propos au critère de ce que peut penser, légitimement, un tel sujet. Bref, il s’agit de 
penseurs précritique ou acritique […] de philosophes d’une pensée non centrée autour de sujet humain […] une 
démarche expérimentale”. Karaktäriseringen påkallar den som görs i citatet i inledning ovan, s. 6; Dosse, Gilles Deleuze et 
Félix Guattari, s. 205. 
169 Deleuze & Guattari, Mille plateaux, s. 53: ”la Déterritorialisée”. Tusen platåer, s. 71. 
170 Ibid., s. 461: ”Reproduire implique la permanence d’un point de vue fixe, extérieur au reproduit: regarder couler, 
en étant sur la rive. Mais suivre, c’est autre chose que l’idéal de reproduction. Pas mieux, mais autre chose. On est 
bien forcé de suivre lorsqu’on est à la recherche des ”singularités” d’une matière ou plutôt d’un matériau, et non pas 
à la découverte d’une forme; lorsqu’on échappe à la force gravifique pour entrer dans un champ de célérité; lorsqu’on 
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Det finns kort sagt en väsentlig sammankoppling mellan Deleuzes metafysik och en annorlunda 

konception av Jorden. I citatet om systemet som inledde uppsatsen talar Deleuze även om ett 

”grundläggande förhållandet till Jorden”.171 Det är denna Jord, och i synnerhet närbesläktade idéer 

om varats univocitet och immanensplanet, vi nu ska gå över till.  Vi kommer där även se hur en 

idé om en skillnad i sig – en skillnad i intensitet, en produktiv och skapande skillnad – går hand i 

hand med den annorlunda konceptionen av Jorden och naturen.  

                                                                                                                                                         
cesse de contempler l’écoulement d’un flux laminaire à direction déterminée, et qu’on est emporté par un flux 
tourbillonnaire; lorsqu’on s’engage dans la variation continue des variables, au lieu d’en extraire des constantes, etc. 
Et ce n’est pas du tout le même sens de la Terre: selon le modèle légal, on ne cesse pas de se reterritorialiser sur un 
point de vue, dans un domaine, d’après un ensemble de rapports constants; mais suivant le modèle ambulant, c’est le 
processus de déterritorialisation qui constitue et étend le territoire même.” Tusen platåer, s. 552f. 
171 Deleuze, ”Lettre-préface à Jean-Clet Martin”, Deux régimes de fous, s. 338: ”le rapport essentiel avec la Terre”. 
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3 Immanens och skillnad. Deleuzes metafysik  

Det huvudsakliga ämnet för detta kapitel är Deleuzes metafysik, med utgångspunkt i Différence et 

répétition. Som titeln indikerar är skillnaden och upprepningen huvudteman i Deleuzes viktigaste 

verk. Men skillnad och upprepning är även två företeelser som Deleuze menar att filosofin, 

alltsedan Platon, inte har förstått utifrån deras egen beskaffenhet. Jag kommer att rikta in mig på 

begreppet skillnad, som jag menar är det viktigaste begreppet, inte minst med avseende på 

filosofihistorien. Men skillnaden utgör även den enklaste vägen in i den filosofi där skillnad och 

upprepning i slutändan är två delar av samma mynt, då den verkliga repetitionen i sig innebär en 

skillnad.172 Båda begreppen har hos många av centralgestalterna inom filosofihistorien förståtts 

utifrån det identiska: skillnaden som det som skiljer sig mellan – objekt, typer, begrepp, etcetera – 

och upprepningen som upprepningen av det identiska, det vill säga det som behåller sin identitet 

oförändrad vid varje upprepning. Deleuzes projekt i Différence et répétition handlar därför om ge 

båda dessa termer en primär betydelse – skillnaden i sig, upprepningen i sig – och inte en 

sekundär betydelse avledd från det identiska. Hos Deleuze är det tvärtom det identiska som är 

sekundärt, då skillnaden är upphovet till det som framstår som identiskt.  

Deleuze benämner den filosofi som tar sin utgångspunkt i det identiska som en 

representationens filosofi, då den utgår ifrån en identitetsprincip där varat i sin helhet och alla 

dess enskilda entiteter förstås utifrån principer om identitet, analogi, opposition och likhet.173 

Dess ontologi benämner Deleuze i sin tur som ekvivok, med flera röster, mot vilken han ställer 

en univok ontologi, med en röst. Dessa latinska termer är översättningarna av Aristoteles termer 

synonymos och homonymos. Men det som i första hand synes röra sig om en rent språklig distinktion 

– om ett ord har en eller flera betydelser (jämför svenskans ”ekivok”) – har även en central 

ontologisk betydelse, och då inte minst i den skolastiska debatten om varat.174 Har alla varanden 

grund i samma vara, eller härrör de ur olika typer av vara? ”Är” Gud på samma sätt som 

människan ”är”? Är människans vara samma vara som djurets eller växtens? Kort sagt: är varat 

entydigt eller flertydigt, utsägs varat med en eller med flera röster?  

Inledningsvis kommer jag att behandla dessa två problem: hur en skillnad i sig kan formuleras 

och förstås, och huruvida varat är univokt eller ekvivokt. Vi kommer som sagt också se hur båda 

dessa problem hör ihop: en primär skillnad, skillnaden i sig, går hand i hand med ett univokt vara, 

                                                 
172 Som Deleuze skriver: ”upprepningen är skillnaden utan begrepp” (Différence et répétition, s. 36: ”la répétition est la 
différence sans concept”).  
173 Jämför citatet om det nya systemet ovan, s. 6. 
174 Se uppslagsordet ”univok/ekvivok” i Filosofilexikonet, red. Poul Lübcke, övers. Jan Hartman (Stockholm: Forum, 
1988), s. 560. 
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och en sekundär skillnad, skillnaden mellan, går hand i hand med ett ekvivokt vara. Dessa båda i 

huvudsak skolastiska termer har emellertid en kort varaktighet i Deleuzes filosofi – utöver 

Différence et répétition är begreppen viktiga i Deleuzes kompletterande doktorsavhandling Spinoza et 

le problème de l’expression – men är centrala i utarbetande av en immanent ontologi; immanens som 

är det begrepp som kommer att ersätta univocitet. Hela Deleuzes filosofiska projekt kan förstås 

som en strävan att skapa en immanent förståelse – om det så är av varat, idéerna, subjektet, 

konstverket… – i motsats till varje transcendent förståelse. Ekvivocitet och univocitet kommer 

på så sätt att genomgå en begreppslig förändring som också innebär en förskjutning från ren 

ontologi till ett mer omfattande användningsområde. Men även rent ontologiskt innebär denna 

begreppsliga omvandling att förhållandet mellan dessa två poler blir mer komplicerat.  

Denna förändring eller förskjutning har sitt tydligaste och främsta uttryck i Mille plateaux. Det 

handlar där inte endast om två olika konceptioner av varat, univokt eller ekvivokt, utan även om 

två olika processer på varats univocitets- eller immanensplan: det transcendenta som en process 

av konsolidering och stratifiering – ett avstannande, ett fastspärrande – och det immanenta som 

en konsistensprocess – en rhizomatisk sammansättning av krafter i blivande. Skillnaden mellan 

dessa processer kan även förstås som skillnaden – central i uppsatsen – mellan formandet av en 

materia å ena sidan, och en materiekrafternas självkonstituering å andra sidan.  

3.1 Skillnad mellan och skillnad i sig. Ekvivocitet och univocitet  

Deleuzes huvudsakliga utgångspunkt i Différence et répétition är att skillnaden aldrig tänkts utifrån sig 

själv. Skillnaden har istället förmedlats i ett representationens system som ett andrahandsbegrepp. 

Den har aldrig bevärdigats ett eget begrepp, utan har reducerats till en begreppslig skillnad mellan 

redan fastlagda begrepp, en skillnad mellan redan konstituerade objekt och identiteter, eller som 

en del av allmänbegreppet.175 Skillnaden är på så vis ett negativt definierat begrepp, en icke-

definition. Denna brist av egentlig definition hör även samman, menar Deleuze, med 

uppfattningen att skillnaden är något negativt, något svårfångat och kaotiskt. Och det är just detta 

som man önskat tämja och harmonisera genom att inordna den i representationen system, i en 

ekvivok ontologi. Deleuze skriver: 

 

Utifrån ett första intryck (skillnaden, det är det onda), föresätter man sig att ”rädda” skillnaden 
genom att representera den, och man representerar den genom att underställa den kraven för 
allmänbegreppet. Det handlar då om att fastställa ett lyckligt ögonblick – det lyckliga grekiska 

                                                 
175 Allmänbegreppet (notiones universales) beskriver Spinoza på följande vis: ”Av liknande orsaker har vidare 
uppkommit dessa begrepp som kallas allmänbegrepp, såsom människa, häst, hund, etc., nämligen därför att så många 
bilder, t.ex. av människor, samtidigt bildas i den mänskliga kroppen, att de visserligen inte helt och hållet, men dock 
till den grad överskrider föreställningsförmågan, att själen inte kan föreställa sig små skillnader hos de enskilda 
(nämligen vars och ens färg, längd, etc.) eller deras bestämda antal, utan tydligt föreställer sig endast det som alla, 
försåvitt kroppen påverkas av dem, stämmer överens i” (Spinoza, Etiken, övers. Dagmar Lagerberg [Stockholm: 
Thales, 1989/2001], del 2, teorem 40, anmärkning 1, s. 88). 
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ögonblicket – när skillnaden försonas med begreppet. Skillnaden måste lämna sin grotta och den 
måste upphöra med att vara ett monster; eller så kan den endast bestå som monster i egenskap av 
det som undflyr det lyckliga ögonblicket, det som endast utgör ett dåligt möte, en dålig 
omständighet.176  
 

Detta ”lyckliga grekiska ögonblick” återfinns hos Aristoteles och i hans system av kategorier.177 

Jag kommer i det följande därför behandla Aristoteles ontologi, vilken kan förstås som urtypen 

för en representationell eller kategorisk ontologi. 

Att skillnaden harmoniseras hos Aristoteles har att göra med uppdelningen av varat i olika 

släkten (gr. genos, lat. genus). Varat är inte detsamma för de olika släktena, utan varat är ekvivokt, 

flerstämmigt: varat utsägs på olika vis genom släktena. Problemet har i grunden att göra med hur 

man ska förstå olika typer av skillnader: vad är skillnaden mellan människan och blomman, 

människan och djuret, Sokrates och Theaitetos? Den första skillnaden är enligt Aristoteles för 

stor: det finns inget gemensamt jämförelsemått, skillnaden är här istället en motsats och kan bara 

förstås genom analogier. Den sista skillnaden – mellan Sokrates och Theaitetos – är istället för 

liten: det rör sig endast om individuella skillnader som är partikulära. Den ”bästa” skillnaden, den 

specifika skillnaden (eidopoios diaphora), är istället skillnaden mellan arter inom släkten.178  

Det viktigaste begreppet i det här sammanhanget är analogin.179 Varat är flerstämmigt, men 

dess olika betydelser kan förstås genom analogi: Guds, människans och djurets varande är inte 

detsamma, men de kan förstås genom analogi. Detta blev också den skolastiska lösningen, 

                                                 
176 Différence et répétition, s. 45: ”A partir d’une première impression (la différence, c’est le mal), on se propose de 
’sauver’ la différence en la représentant, et de la représenter en la rapportant aux exigences du concept en général. Il 
s’agit alors de déterminer un heureux moment – l’heureux moment grec – où la différence est comme réconciliée 
avec le concept. La différence doit sortir de sa caverne, et cesser d’être un monstre; ou du moins ne doit subsister 
comme monstre que ce qui se dérobe à l’heureux moment, ce qui constitue seulement une mauvaise rencontre, une 
mauvaise occasion.” 
177 Hos Platon är skillnaden – med dess främsta uttryck i simulakrat (skenet) – istället just ”monstruös” enligt 
Deleuze. Platons metod handlar inte om att tämja skillnaden i ett representationens system, utan hos Platon handlar 
det om ett gradvis sökande efter den sanna Idén. Detta görs genom att stegvis skilja mellan det som leder mot Idén 
och det som inte gör det: ”det handlar inte om att identifiera utan om att bevisa äktheten [authentifier] […], att mäta 
rivalerna, att välja pretendenterna, att i hjärtat av ett pseudosläkte eller en stor art urskilja saken och dess simulakra” 
(Différence et répétition, s. 84f.: ”il ne s’agit pas d’identifier, mais d’authentifier […] de mesurer les rivaux, de sélectionner 
les prétendants, de distinguer la chose et ses simulacres au sein d’un pseudo-genre ou d’une grosse espèce”). Denna 
stegvisa uppdelningsmetod har en motsvarighet i deltagandet: endast Rättvisan är rättvis, sedan finns de som har del 
däri i andra hand, i tredje hand, i fjärde hand… Och slutligen så återfinns simulakrat. Men att Platon överhuvudtaget 
möjliggör existensen av simulakran blir för Deleuze ett sätt att omstörta platonismens idévärld. För avsnittet om 
Platon, se Différence et répétition, s. 82–95.  
178 Jämför med vad Paul Studtmann skriver om detta i förhållande till Aristoteles tio kategorier: ”In addition to 
positing ten highest kinds, Aristotle also has views about the structure of such kinds. Each kind is differentiated into 
species by some set of differentiae. In fact, the essence of any species, according to Aristotle, consists in its genus 
and the differentia that together with that genus defines the species. (It is for this reason that the highest kinds are, 
strictly speaking, indefinable – because there is no genus above a highest kind, one cannot define it in terms of its 
genus and a differentia.) Some of the species in various categories are also genera – they are, in other words 
differentiated into further species. But at some point, there is a lowest species that is not further differentiated. 
Under these species, we can suppose, fall the particulars that belong to that species.” (Paul Studtmann, ”Aristotle’s 
Categories”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy [otryckt:  online]) 
179 Deleuze har en lång utredning i en fotnot om varför Aristoteles ekvivoka ontologi måste förstås genom analogi 
trots att Aritstoteles inte använder denna term. Se Différence et répétition, s. 50, liksom hela avsnittet om Aristoteles, s. 
45–52. 
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utarbetad inte minst av Thomas av Aquino, vars filosofi blev den ortodoxa kristna doktrinen. 

Varat som univocitet förstods istället i kätterska termer. Som Deleuze uttrycker det: ”varat 

utsäger sig i en och samma mening om Gud och om loppan” – något som givetvis inte var en 

godtagbar ståndpunkt.180 

Problem för Deleuze är att skillnaden här förstås som en skillnad mellan redan konstituerade 

arter. Skillnaden harmoniseras inom ett system av representation, där släkten, arter och individer 

är olika kategorier, vilka representerar olika nivåer i ett hierarkiskt system. Det ekvivoka varat och 

en specifik skillnad mellan redan konstituerade arter hör därför ihop. Som Deleuze skriver:  

 

I denna idé om Varat är Varat inte något gemensamt, som ett släkte är visavi sina arter, utan endast 
distributivt och hierarkiskt: det har inget innehåll i sig, men endast ett innehåll i proportion till de 
formellt skilda termer som man logiskt härleder sig till. Dessa termer (kategorier) behöver inte ha en 
jämlik relation till varat: det räcker att var och ens förhållande till varat är internt i var och en.181 

 

Varat är ekvivokt, det är inte gemensamt för de olika släktena, men identiteten – definitionen, 

essensen, den specifika skillnaden – är gemensam, det vill säga den är univok. I det univoka varat 

är förhållandet istället det motsatta: varat är entydigt, identiteten flertydig. Som Deleuze skriver: 

”det är inte vi som är univoka i ett Vara som inte är det; det är vi, vår individualitet, som förblir 

ekvivok i ett univokt Vara, för ett univokt Vara”.182 

 

”Det har aldrig funnits mer än en ontologisk proposition: Varat är univokt. Det har aldrig funnits 

mer än en ontologi: Duns Scotus, som ger en enda röst åt varat.”183 Med dessa ord inleder 

Deleuze redogörelsen av den univoka ontologi med utgångspunkt i den skolastiska 1200-

talsfilosofen John Duns Scotus.184 Utifrån Scotus skapar Deleuze en univocitetens tradition som 

löper vidare till Spinoza och Nietzsche – betydligt viktigare hållpunkter hos Deleuze än Scotus.185 

Och det är i denna tradition Deleuze själv inplacerar sig.186 Vad innebär då varats univocitet, att 

                                                 
180 Deleuze, Les cours de Gilles Deleuze , 14 januari 1974, op. cit.  
181 Deleuze, Différence et répétition, s. 49: ”Ce concept d’Être n’est pas collectif, comme un genre par rapport à ses 
espèces, mais seulement distributif et hiérarchique: il n’a pas de contenu en soi, mais seulement un contenu 
proportionné aux termes formellement différents dont on le prédique. Ces termes (catégories) n’ont pas besoin 
d’avoir un rapport égal avec l’être; il suffit que le rapport de chacun avec l’être soit intérieur à chacun.”  
182 Ibid., s. 57: ”ce n’est pas nous qui sommes univoques dans un Être qui ne l’est pas; c’est nous, c’est notre 
individualité qui reste équivoque dans un Être, pour un Être univoque”. 
183 Ibid., s. 52: ”Il n’y a jamais eu qu’une proposition ontologique: l’Etre est univoque. Il n’y a jamais eu qu’une seule 
ontologie, celle de Duns Scot, qui donne à l’être une seule voix.” 
184 Som Daniel W. Smith skriver är detta det främsta exemplet hos Deleuze på en oortodox appropriering av ett 
teologiskt begrepp (eller ett onto-teo-logiskt begrepp). Se Smith, Essays on Deleuze, s. 28. Se hela avsnittet, ”Univocity. 
The Doctrine of Univocity: Deleuze’s Ontology of Immanence”, s. 27–42. 
185 Smith argumenterar för att Scotus plats även ska förstås utifrån den uppgörelse med Heideggers filosofi som hela 
Différence et répétition kan läsas som, i synnerhet beträffande idén om den ontologiska skillnaden (Heidegger skrev sin 
doktorsavhandling om Scotus). Se Smith, Essays on Deleuze, s. 29. 
186 Som Deleuze uttrycker det i en intervju om den period av studier i filosofins historia som föregick Différence et 
répétition: ”allt gick mot den stora identiteten Spinoza-Nietzsche” (Deleuze, ”Sur la philosophie”, Pourparlers, s. 185: 
”tout tendait vers la grande identité Spinoza-Nietzsche”). Det kan dock påpekas att det i genomgången av 
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varat uttalar sig med en enda röst?  

 

Det väsentliga med univociteten är i själva verket inte att Varat utsägs i en och samma betydelse. 
Det är att det utsägs i en och samma betydelse om alla sina individuerande skillnader eller 
inneboende modaliteter. Varat är detsamma för alla dessa modaliteter, men dessa modaliteter är inte 
desamma. Det är ”likvärdigt” för alla, men de själva är inte likvärdiga. […] Varat utsägs i en och 
samma betydelse för allt det som utsägs, men det som Varat utsäger skiljer sig: Varat utsägs genom 
själva skillnaden.187  
 

I det univoka varat är det ett och samma vara som utsäger sig: det finns ingen ontologisk skillnad 

mellan olika typer av vara, ingen essentiell skillnad mellan släkten eller arter som redan skulle vara 

konstituerade. Men att varat utsäger sig i en och samma mening innebär dock inte att det inte 

finns skillnader, tvärtom. Dessa skillnader är dock inte ontologiska skillnader i vara: varat är 

skillnad. De individuerande skillnader tar plats i ett och samma vara och inom var och en av 

modaliteterna. Hierarki och distribution har därför en helt annan betydelse i den univoka 

ontologi. Som Deleuze beskriver det:  

 

Att uppfylla ett område, att dela upp sig i det, är något mycket annorlunda mot att dela upp 
området. Det är en irrande eller till och med ”delirisk” distribution, där sakerna breder ut sig på hela 
ytan av ett Univokt och ej uppdelat vara. Det är inte varat som delar upp sig utifrån 
representationens villkor, utan det är alla ting som fördelar sig i varat, i den enkla närvarons 
univocitet.188  
 

Häri finns en väsentlig skillnad gentemot Aristoteles och Aquinos analoga modell. I den 

aristoteliska modellen är det varat som fördelar sig i fasta släkten som mellan varandra ingår i 

analogiförhållanden, medan förhållandet mellan varat och varandena i univocitetens modell är 

förstått som en distribution av varandena på själva varat.189 Det handlar om att sprida sig på en 

”öppen och obegränsad rymd, åtminstone utan tydliga gränser”.190  

Denna konception av släkten och deras spridande på en öppen yta kan kopplas till såväl 

evolutionsbiologi som självorganisation. Som DeLanda beskriver det så handlar det inte om att 

förstå arter utifrån en hierarkisk uppdelning mellan generella typer och partikulära instanser, där 

varje nivå representerar olika ontologiska kategorier (släkte, art, individ), utan om att förstå det 

utifrån samverkande delar och emergenta helheter i en platt ontologi (flat ontology), utan skillnader 

                                                                                                                                                         
immanensfilosofins tradition i Qu’est-ce que la philosophie? är Bergson, och inte Nietzsche, som tar vid efter Spinoza. Se 
Qu’est-ce que la philosophie?, s. 50. 
187 Différence et répétition, s. 53: ”En effet, l’essentiel de l’univocité n’est pas que l’Être se dise en un seul et même sens. 
C’est qu’il se dise, en un seul et même sens, de toutes ses différences individuantes ou modalités intrinsèques. L’Être 
est le même pour toutes ces modalités, mais ces modalités ne sont pas les mêmes. Il est ’égal’ pour toutes, mais elles-
mêmes ne sont pas égales. […] L’Être se dit en un seul et même sens de tout ce dont il se dit, mais ce dont il se dit 
diffère: il se dit de la différence elle-même.”  
188 Ibid., s. 54: ”Remplir un espace, se partager en lui, est très différent de partager l’espace. C’est une distribution 
d’errance et même de ’délire’, où les choses se déploient sur toute l’étendue d’un Être univoque et non partagé. Ce 
n’est pas l’être qui se partage d’après les exigences de la représentation, mais toutes choses qui se répartissent en lui 
dans l’univocité de la simple présence”. 
189 Jämför Paola Marrati, Deleuze. Cinéma et philosophie [2003], i Paola Marrati, Anne Sauvagnargues & François 
Zourabichvili, La philosophie de Gilles Deleuze (Paris: Presses Universitaire de France, 2004), s. 329. 
190 Différence et répétition, s. 54: ”un espace ouvert illimité, du moins sans limites précises”. 
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i ontologisk status.191 DeLanda hänvisar apropå detta till biologen Ernst Mayrs distinktion mellan 

ett typologiskt tänkande och ett populationstänkande. Mayr menar att det senare är en central 

men förbisedd aspekt i Darwins evolutionsteori:  

 

Typological thinking no doubt had its roots in the earliest efforts […] to classify the bewildering 
diversity of nature into categories. The eidos of Plato is the formal philosophical codification of this 
form of thinking. According to it, there are a limited number of fixed, unchangeable ’ideas’ 
underlying the observed variability, with the eidos (idea) being the only thing that is fixed and real, 
while the observed variability has no more reality than the shadows of an object on a cave wall […].  

The assumptions of population thinking are diametrically opposed […]. The populationist 
stresses the uniqueness of everything […]. All organisms and organic phenomena are composed of 
unique features and can be described collectively only in statistical terms. […] Averages are merely 
statistical abstractions, only the individuals of which the populations are composed have reality. […] 
For the typologist the type (eidos) is real and the variation an illusion, while for the populationist, the 
type (average) is an abstraction and only the variation is real.192 
 

Det är genom variation som arter växer fram och differentieras från varandra, inte utifrån en 

förbestämd uppdelning i typer.193 Arter skapas genom variationer och skillnader, de är historiskt 

konstituerade och de kan även dö ut. Som Deleuze skriver om Darwins epokgörande verk: 

”Ledmotivet för On the Origins of Species är: man vet ännu inte vad den individuella skillnaden är 

kapabel till!”194 Och i Mille plateaux heter det att: ”Darwinismens två fundamentala insikter drar i 

denna bemärkelse mot mångfaldernas vetenskap: populationer ersätter typer, halter eller 

differentiella samband ersätter nivåer.”195  

Skillnad är alltså i den typologiska modellen något problematiskt, som man dels subsumerar 

inom arten, som en obetydlig variation, dels som en specifik, dompterad, skillnad mellan arter. I 

populationstänkandet är skillnaden istället själva drivkraften, upphovet till de olika arterna, vilka 

inte kan förstås som eviga eller essentiella typer. Man kan uttrycka det som att det inte finns 

någon ontologisk skillnad mellan den obetydliga variationen och den specifika skillnaden utan de 

återfinns tvärtom på samma nivå: varat uttalar sig med en röst genom den individuerande 

skillnaden.  

Hur kan man då förstå den individuerande skillnaden? Väsentligt är att den egentliga 

skillnaden, den individuerande skillnaden, är något som föregår identiteter och vår (aktuella) 

                                                 
191 DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy, s. 47.  
192 Ernst Mayr, ”Typological versus Population Thinking” [1959], Evolution and the Diversity of Life. Selected Essays 
[1976] (Cambridge/Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1997), s. 27f.  
193 Man kan givetvis påpeka anakronismen i att anklaga ett förevolutionärt tänkande för att inte vara evolutionärt, 
men som Mayr påpekar så är populationstänkandet en tämligen förbisedd aspekt av evolutionsteorin. Vad det därför 
handlar om är hur gamla och förenklade tankemodeller har en tendens att leva kvar – något som i än högre grad 
gäller relationen mellan skillnad och identitet.  
194 Différence et répétition, s. 319: ”Le leitmotiv de L’origine des espèces est: on ne sait pas ce que peut la différence 
individuelle!” 
195 Mille plateaux, s. 64: ”Les deux acquis fondamentaux du darwinisme vont dans le sens d’une science des 
multiplicités: la substitution des populations aux types, et celle des taux ou rapports différentiels aux degrés.” Tusen 
Platåer, s. 84. 
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verklighets entiteter. Som Deleuze skriver:  

 

när vi säger att det univoka varat ögonblickligen och till sin natur förhåller sig till individuerande 
faktorer, förstår vi förvisso inte detta genom individer konstituerade i varseblivningen, utan det som 
agerar i dessa som en transcendental, plastisk princip – anarkisk och nomadisk, samtida med 
individuationsprocessen – och vilken heller inte är mindre kapabel att upplösa eller förstöra 
individerna, som att temporärt konstituera dem; varats inneboende modaliteter, som passerar från 
en ”individ” till en annan, som cirkulerar och kommunicerar under formerna och under materian.196 
 

En plastisk individuationsprincip som rör sig – bortom, under eller genom – subjekt och objekt, 

form och materia. Under formerna, under individen, rör sig de intensiteter och krafter som är 

upphovet till formerna och individerna. Den individuerande skillnaden är en skillnad i intensitet 

och det är den som är upphovet till individuationsprocesserna (eller de morfogenetiska 

processerna, för att använda ett begrepp från föregående kapitel). Problemet är dock att 

skillnaden i sig, skillnaden i intensitet, släcks ut i aktualiseringen eller individuationsprocessen, 

precis som i den morfogenetiska processen av självorganisation. Och, menar Deleuze, det är i 

den mån man kan förstå skillnaden som negativ: ”Intensiteten är skillnad, men denna skillnad 

strävar efter att förneka sig, att upphäva sig i det utsträckta och under kvaliteten.”197 Skillnaden i 

intensitet släcker ut sig själv i den skapande processen av aktualisering och individuering. I en 

passage uttrycker sig Deleuze med en närmast platonsk dualism mellan verklighet och skugga för 

att beskriva denna utsläckning:  

 

Negationen resulterar av affirmationen: det vill säga negationen uppstår som en följd av 
affirmationen, eller vid sidan om den, men endast som skuggan av det genetiska elementet som är djupare – av 
den kraft eller den ”vilja” som alstrar affirmationen och skillnaden i affirmationen. De som lägger 
vikten vid det negativa vet inte vad de gör: de tar skuggan för verkligheten, de matar fantomerna, de 
klipper premisserna från konsekvensen, de ger åt epifenomenet värdet av fenomen och essens.198  
 

Det väsentliga är dock att båda dessa aspekter är del av en och samma verklighet, en virtuell och 

en aktuell del. Som Deleuze skriver: ”Det virtuella kontrasterar inte mot det verkliga utan endast 

mot det aktuella. Det virtuella innehar en fullständig verklighet såsom virtuellt.”199 Utifrån exemplet med 

                                                 
196 Différence et répétition, s. 56: ”quand nous disons que l’être univoque se rapporte essentiellement et immédiatement à 
des facteurs individuants, nous n’entendons certes pas par ceux-ci des individus constitués dans l’expérience, mais ce 
qui agit en eux comme principe transcendantal, comme principe plastique, anarchique et nomade, contemporain du 
processus d’individuation, et qui n’est pas moins capable de dissoudre et de détruire les individus que de les 
constituer temporairement: modalités intrinsèques de l’être, passant d’un ’individu’ à un autre, circulant et 
communicant sous les formes et les matières.” 
197 Ibid., s. 288: ”L’intensité est différence, mais cette différence tend à se nier, à s’annuler dans l’étendue: et sous la 
qualité.” 
198 Ibid., s. 78: ”La négation résulte de l’affirmation: cela veut dire que la négation surgit à la suite de l’affirmation, ou 
à côté d’elle, mais seulement comme l’ombre de l’élément génétique plus profond - de cette puissance ou de cette ”volonté” qui 
engendre l’affirmation et la différence dans l’affirmation. Ceux qui portent le négatif ne savent pas ce qu’ils font: ils 
prennent l’ombre pour la réalité, ils nourrissent les fantômes, ils coupent la conséquence des prémisses, ils donnent à 
l’épiphénomène la valeur du phénomène et de l’essence.” Det ska tilläggas att Deleuze vänder sig emot denna idé om 
ett intensivt ”djup” i Logique du sens från 1969 där det istället är ytan som är i fokus. Se Gilles Deleuze, ”Note pour 
l’édition italienne de Logique du sens”, Deux régimes de fous, s. 58–60. 
199Ibid., s. 269: ”Le virtuel ne s’oppose pas au réel, mais seulement à l’actuel. Le virtuel possède une pleine réalité, en tant 



45 

vattnen som värms i en kastrull, kan man förstå det som att vattnet inte definieras av dess aktuella 

aspekter – det är att blanda ihop fenomen och essens – utan av de virtuella singulariteter som 

bestämmer den mångfald av former som kan aktualiseras i vattnet (dvs. de former som vattnet 

kan inta). Än intressantare blir det beträffande embryogenesens mer avancerade morfogenetiska 

processer.  

Deleuze använder här ägget som ett exempel på en plats för rena intensiteter.200 I ägget finns 

ingen ”bild” eller miniatyr av organismen som ska bli till, ingen idé som realiseras och inget 

resultat som liknar idén. Ägget är istället platsen för de rena intensiteterna som genom 

symmetribrytning och differentiering ut-vecklas och blir kvalitet och utsträckning, blir en 

organism, medan intensiteterna å sin sida ”vecklas ut” och därigenom släcks ut. Idén är därför 

hos Deleuze en virtuell mångfald, en abstrakt process som differentieras, aktualiseras, på en 

mängd olika vis, där resultaten varken har någon likhet med Idén eller någon nödvändig likhet 

med varandra. ”Det är ägget som raserar likhetens modell.”201 

Det univoka varat har därför genom den intensiva skillnaden en skapande kraft i sig som inte 

återfinns i det ekvivoka varat. Detta tydliggörs i synnerhet hos Spinoza och Nietzsche; hos Duns 

Scotus är det univoka varat neutralt, till stor del har på grund av den historiska kontexten: ”man 

ser fienden som han försöker undkomma, i enlighet med kristendomens krav: panteismen, i 

vilken han skulle falla ifall det gemensamma varat inte var neutralt”.202 Hos Spinoza är det 

univoka varat – eller den enda och oändliga substansen: Deus sive Natura, Gud eller Natur203 – 

istället principen för en ren affirmation: varat är expressivt, substansen uttrycker sig genom sina 

modi.204  

Nietzsche tar sedan det slutgiltiga steget, för hos Nietzsche får varje idé om en ursprunglig 

identitet eller substans ge vika för principen om ett oupphörligt blivande: varat utsägs med en 

röst och denna röst är blivandets. För där substansen hos Spinoza synes vara oberoende av sina 

modi, så genomgår detta förhållande ett omstörtande där substansen istället utsägs endast genom 

sina modi.205 Substansen eller identitet existerar därför i andrahand, som en tillbliven princip i den 

                                                                                                                                                         
que virtuel.” 
200 Se Différence et répétition, s. 276–285, 320–325; DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy, s. 51–59. 
201 Différence et répétition, s. 323: ”C'est l’œuf qui détruit le modèle de la similitude.” 
202 Ibid., 57: ”l’on voit l’ennemi qu’il s’efforce de fuir, conformément aux exigences du christianisme: le panthéisme, 
dans lequel il tomberait si l’être commun n’était pas neutre”. 
203 Spinoza, Etiken, Inledningen till fjärde delen, s. 184. Formuleringen ”Gud eller Natur” återfinns fyra gånger i 
Etiken: två gånger i inledningen av den fjärde delen och två gånger i beviset till den fjärde delens fjärde teorem (s. 184 
respektive s. 190f. i den svenska översättningen).  
204 Spinoza använder som sagt aldrig termen univocitet, men det är så Deleuze benämner Spinozas monistiska och 
immanenta filosofi i sina två avhandlingar. Som teorem 18 i den första delen lyder: ”Gud är den immanenta men inte 
den överskridande orsaken till alla ting” (Spinoza, Etiken, s. 26). Spinoza som i sin tur blev anklagad just för 
panteism. 
205 Spinoza är likväl oöverträffad vad gäller att tänka och formulera immanensen (univociteten), ”fursten” eller 
”Kristus” bland filosofer som Deleuze & Guattari benämner honom. Se Deleuze & Guattari, Qu’est-ce que la 
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eviga återkomsten av det Annorlunda: ”en kopernikansk revolution som öppnar möjligheten för 

skillnadens egna och egentliga begrepp”.206 Detta sker med Nietzsches idé om den eviga 

återkomsten:  

 

Den eviga återkomsten kan inte betyda återkomsten av det Identiska eftersom den eviga 
återkomsten förutsätter en värld (den som handlar om viljan till makt) där alla redan konstituerade 
identiteter är avskaffade eller upplösta. […] Den eviga återkomsten får inte ”det samma” att 
återkomma, utan återkomsten konstituerar det enda Samma för det som är i blivande. […] 
Återkomsten är därför den enda identiteten, men identiteten som den kronologiskt sett andra 
förmågan [puissance], en skillnadens identitet, identiteten för det som utsägs om det annorlunda, som 
vrider sig kring det annorlunda. En sådan identitet, skapad av skillnaden, är bestämd som 
”upprepning”.207 

 

Det identiska underställs skillnaden och upprepningen görs till den ständiga återkomsten av 

skillnaden. Vi har alltså rört oss från ett univokt men neutralt vara (Scotus), till ett expressivt 

univokt vara (Spinoza) och slutligen till ett expressivt univokt vara i blivande (Nietzsche). Som 

Stéfan Leclercqs välfunnet formulerar det innebär detta att erfarenheten eller experimentet 

(franskans expérience innehar båda betydelserna) är en helt fundamental aspekt av varat:208 

 

Det finns inte ett varande som definierar varat i förväg, utan varat realiserar sig i takt med sina 
erfarenheter och experiment (univocitet). Varje erfarenhet eller experiment ger en ny betydelse åt 
varat, och följden av erfarenheterna och experimenten adderar betydelse åt det diversifierade varat. 
Om dessa betydelser är skilda åt sinsemellan är de för detta inte mindre jämlika med varat, som de 
realiserar till fullo.209  
 

Idén om ett univokt vara handlar därför inte bara om blivande, utan även om experimenterande: 

genom erfarenheterna och experimenten realiseras det univoka och differentierande varat. Detta 

är en väsentlig aspekt utav Deleuzes omstörtande av Kants estetik, vilket jag kommer behandla i 

nästa kapitel. 

                                                                                                                                                         
philosophie, kapitel 2 ”Le plan d’immanence”, s. 38–59, i synnerhet s. 49f. och s. 59. 
206Différence et répétition, s. 59: ”une révolution copernicienne qui ouvre à la différence la possibilité de son concept 
propre”. Jämför med vad Daniel W. Smith skriver: ”The conversion Deleuze effects from identity to difference is as 
important as Spinoza’s move from transcendence to immanence. According to Klossowski’s thesis, the concept of 
God has always functioned as a guarantor of the principle of identity. Even in Spinoza, modes are modifications of 
substance, and the concept of substance (or God) can still be said to maintain the rights of identity over difference. 
Deleuze’s philosophy of difference must thus be seen as a kind of Spinozism minus substance, a purely modal or 
differential universe” (Essays on Deleuze, s. 37). 
207 Différence et répétition, s. 59: ”L’éternel retour ne peut pas signifier le retour de l’Identique, puisqu’il suppose au 
contraire un monde (celui de la volonté de puissance) où toutes les identités préalables sont abolies et dissoutes. […] 
L’éternel retour ne fait pas revenir ’le même’, mais le revenir constitue le seul Même de ce qui devient. […] Revenir 
est donc la seule identité, mais l’identité comme puissance seconde, l’identité de la différence, l’identique qui se dit du 
différent, qui tourne autour du différent. Une telle identité, produite par la différence, est déterminée comme 
’répétition’.”  
208 Dessa dubbla betydelser av expérience är centrala och något Deleuze spelar med, se här James Williams diskussion i 
Gilles Deleuze’s Difference and Repetition, s. 76. 
209 Stéfan Leclercq, ”Jean Duns Scot”, Aux sources de la pensée de Gilles Deleuze, s. 64: ”Il n’y a pas un étant qui définirait 
préalablement l’être, l’être se réalise au fil de ses expériences (univocité). Chaque expérience donne un sens nouveau 
à l’être, et la succession des expériences additionne des sens de l’être différents. Si ces sens sont différents entre eux, 
ils n’en sont pas moins égaux pour l’être, et le réalisent pleinement.”  
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3.2 Jorden som immanensens plan. Stratifiering och konsistens 

Om Deleuze i Différence et répétition utarbetar en univocitetens ontologi och en förståelse av 

skillnad och repetition i sig, innebär Mille plateaux, skriven tillsammans med Guattari, en ansenlig 

breddning av de ämnen som behandlas. Är Différence et répétition en corps à corps med 

filosofihistorien och ett utformande av en ny ontologi med hjälp av matematik, evolutionsbiologi, 

termodynamik, etcetera, behandlar Mille plateaux en rad olika teman och discipliner. Men Mille 

plateaux innebär även en metafysisk omarbetning i utstakandet av en mer omfångsrik 

naturfilosofi, där en mängd nya begrepp tillkommit. Där det öppna systemet i Différence et répétition 

först och främst handlar om ontologi, möter Mille plateaux på ett annat sätt världen i dess 

mångskiftande aspekter. I kapitlet kommer jag likväl fokusera på de viktigaste aspekter i den 

metafysiska omarbetningen i skapandet av en naturfilosofi, vilket längre fram kommer att 

behandlas i ett av dess uttryck, musiken.  

Utarbetandet av en immanent förståelse av världen i dess mångfaldiga aspekter utgör som sagt 

ett av de mest genomgående temana i Deleuzes filosofi. I Mille plateaux är en fundamental aspekt 

av detta att överkomma dualismen mellan form och materia, till förmån för en idé om 

självorganisation eller självkonstituering. Det handlar om en immanent och heterogen 

sammansättning av krafter som i sig är ett skapande av former och levande strukturer (som också 

kan vara icke-organiska), och inte om en transcendent form eller struktur som formar en passiv 

materia. Men Mille plateaux behandlar även svårigheten att uppnå detta, hur de immanenta och 

självkonstituerade sammansättningarna kan skapas och upprätthållas utan att de decentrerande 

krafterna slår över i kaos och destruktion: ”Måste man inte bevara ett minimum av skiktningar, 

ett minimum av former och funktioner, ett minimum av subjekt, för att kunna utvinna material, 

affekter, sammansättningar?”210 Den stående uppmaningen i Mille plateaux handlar därför om 

försiktighet och måttlighet.  

Genomgående i Mille plateaux är att det finns två typer av plan: det ena mer fast, hierarkiskt 

och stratifierat, det andra mer flytande, plant och avstratifierat. Deleuze & Guattari benämner det 

första som ett organiserings- och utvecklingsplan, som följer en transcendent princip, och det 

andra som ett konsistens- och kompositionsplan, ”ovillkorligen ett immanens- och 

univocitetsplan”.211 De tillägger om det senare att: ”Vi kallar det Naturens plan, även om naturen 

inte har något där att göra, eftersom planet inte gör någon skillnad mellan naturligt och 

                                                 
210 Deleuze & Guattari, Mille plateaux, s. 331: ”Ne faudra-t-il pas garder un minimum de strates, un minimum de 
formes et de fonctions, un minimum de sujet pour en extraire matériaux, affects, agencements?” Tusen platåer, s. 404. 
Jämför Qu’est-ce que la philosophie?, s. 52: ”ni har valet mellan transcendensen och kaoset…” (”vous avez le choix entre 
la transcendance et le chaos…”). 
211 Deleuze & Guattari, Mille plateaux, s. 326: ”nécessairement un plan d’immanence et d’univocité”. Tusen platåer, s. 
399. Se även hela avsnittet ”Souvenirs d’un planificateur”, Mille plateaux, s. 325–333; ”En planerares minnen”, Tusen 
platåer, s. 397–407. Holmbäck har här valt att översätta ”planificateur” med ”planerare” istället för ”planläggare”. 
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artificiellt.”212 Det finns ingen ontologisk skillnad mellan det naturliga och artificiella: naturen är 

blivande och skapande och det går inte att dra någon skarp gräns mellan var det naturliga slutar 

och var det artificiella börjar. Likväl finns det en skillnad mellan två typer av plan som både måste 

förstås faktiskt och konceptuellt.  

Det första planet är som ett slags osynlig struktur där former utvecklas och subjekt formas 

(Différence et répéttion skulle benämna det som en representationens och kategoriernas plan). Detta 

plan sammanfaller inte med det som befolkar detta plan: bakom formerna och subjekten måste 

man söka en struktur, en ”plan” som ligger bakom utformningen.213 På det andra planet rör sig 

istället icke-formade element, krafter som ännu inte individualiserats. Det är ett plan som inte har 

en bakomliggande struktur utan planet ges samtidigt med det som ges: ett konsistens- eller 

kompositionsplan. (Likheterna är stora med univociteten och inte minst utspridandet på en yta.)  

Deleuze & Guattari använder musiken som ett exempel på hur dessa två plan kan te sig. Det 

första planet utmärks av en organisations- eller utvecklingsprincip som strukturerar musiken och 

som i sig inte ges med musiken, som i sig inte är hörbart.214 Ett exempel är den klassiska 

sonatformens introduktion, exposition, genomföring, rekapitulation, koda. Dessa olika avsnitt är 

hörbara, men de är hörbara som en dubblerad mental skiss över styckets struktur (där börjar 

genomföringen, där rekapitulationen…). Annorlunda är det andra planet: ”Vissa moderna 

musiker motsätter sig det transcendenta organisationsplanet, vilket förmodas ha dominerad hela 

den västerländska klassiska musiken, med ett plan som är immanent och sonort, alltid givet 

tillsammans med det som ges, ett plan som gör det ohörbara hörbart, och som endast innehåller 

differentiella hastigheter och långsamheter i ett slags molekylärt skvalpande”.215 Det handlar här 

om krafter och intensiteter som möts: som krockar, går samman, upplöses, etcetera. Jag kommer 

återkomma till denna distinktion i musikkapitlet. 

Men lika viktigt är interaktionen mellan de två planen: organisationsplanet som försöker att 

hindra flyktlinjerna, deterritorialiseringsrörelserna, och försöker att reterritorialisera dem; 

konsistensplanet som extraherar partiklar ur organisationsplanet och får dem att fly, som skapar 

sammansättningar över och genom de uppdelade och hierarkiska skikten. ”Men återigen är 

försiktighet nödvändig för att inte konsistensplanet ska bli ett rent plan av upphävande eller död. 

                                                 
212 Ibid., s. 326: ”Nous l’appelons donc plan de Nature, bien que la nature n’ait rien à voir là-dedans, puisque ce plan 
ne fait aucune différence entre le naturel et l’artificiel.” Tusen platåer, s. 399. 
213 ”Un plan” är både en plan och ett plan (andra betydelser är karta och ritning). 
214 Ibid., s. 325. Tusen platåer, s. 398. 
215 Ibid., s. 327f.: ”Certains musiciens modernes opposent au plan transcendant d’organisation, censé avoir dominé 
toute la musique classique occidentale, un plan sonore immanent, toujours donné avec ce qu’il donne, qui fait 
percevoir l’imperceptible, et ne porte plus que des vitesses et des lenteurs différentielles dans une sorte de 
clapotement moléculaire”. Tusen platåer, s. 399f. 
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För att involutionen inte förvandlas till regression in i det odifferentierade.”216  

Förhållandet mellan de två planen och processerna av stratifiering och avstratifiering är 

essentiella i den naturfilosofiskt centrala tredje platån: ”10.000 av. j.-c. – La géologie de la morale 

(pour qui elle se prend, la terre?)”.217  

Platån öppnar med att ”professor Challenger”218 förklarar hur ”Jorden – den 

Deterritorialiserade, Glaciären, den gigantiska Molekylen – var en kropp utan organ”:  

 

Denna kropp utan organ var genomkorsad av instabila, oformade material, av flöden (i ordets 
vidaste bemärkelse), av fria intensiteter och nomadiska singulariteter, av galna och kortvariga 
partiklar. Men det var inte vad det handlade om för ögonblicket. För på samma gång inträffade ett 
annat mycket viktigt och oundviklig fenomen på jorden, välgörande i vissa avseenden, beklagligt ur 
andra avseenden: stratifieringen. Stratumen var Skiktningar, Inramningar. Dessa stratum bestod 
genom att forma materia, genom att spärra in intensiteter eller genom att fixera singulariteter i 
resonans- och överflödssystem, genom att bilda större och mindre molekyler på jordens kropp, och 
genom att få dessa molekyler att ingå i molära grupper. Stratumen var infånganden, de var som 
”svarta hål” eller tilltäppningar som ansträngde sig för att behålla allt som passerade deras 
öppningar. De gick till väga genom kodning och territorialisering på jorden, och handlade samtidigt 
genom kod och genom territorialitet. Stratumen var som Guds domar och den allmänna 
stratifieringen var det samlade systemet för Guds dom (men jorden, eller kroppen utan organ, 
upphörde inte att undvika dömandet, att fly och att avstratifiera sig, att avkoda sig och att 
deterritorialisera sig).219  

                                                 
216 Ibid., s. 330f.: ”Mais, là encore, que de prudence est nécessaire pour que le plan de consistance ne devienne pas un 
pur plan d’abolition, ou de mort. Pour que l’involution ne tourne pas en régression dans l’indifférencié.” Tusen platåer, 
s. 404. Involution är ett begrepp som de använder med hänvisning till neo-evolutionsteori som betecknar en 
utveckling som sker genom inrullning (eller inveckling) mellan heterogena element över gränser, snarare än en 
evolutionär och hereditär linjär utveckling. Se Mille plateaux, s. 292; Tusen platåer, s. 360. 
217 Mille plateaux, s. 53–94; ”10.000 f.Kr. – Moralens geologi”, Tusen platåer, s. 70–120. Platåns årtal anger den senaste 
istiden (eller riktigare: den senaste glaciära perioden av den istid vi ännu befinner oss i). Titeln å sin sida är en 
referens till Nietzsches Zur Genealogie der Moral samtidigt som den tydligt understryker geologins företräde (såsom 
dess stratifieringsprocesser) gentemot genealogin. Platåns undertitel (som Holmbäck utelämnat) är därför central – 
(”(vem tar hon sig för, jorden?)” – liksom dess motsatta fråga: ”(vem tar hon sig för, människan?)” (Mille plateaux, s. 
82: ”(pour qui il se prend, l’homme?)”. Tusen platåer, s. 105). 
218 Platåns litterära inramning utgörs av en mycket märklig föreläsning av professor Challenger – huvudfigur i tre 
romaner och två noveller av Arthur Conan Doyle – som i sig är ett slags dubbelt självporträtt som Deleuze & 
Guattari tecknar av sig själva: ”Professorn skröt cyniskt över att göra barn bakifrån på andra, men det rörde sig 
nästan alltid om missfoster […] och annars om idiotiska populariseringar. Professorn var för övrigt varken geolog 
eller biolog, eller ens lingvist, etnolog eller psykoanalytiker, och det var länge sedan man glömt vad som var hans 
fackområde. Professor Challenger var i själva verket dubbel, artikulerad två gånger, vilket inte gjorde saken lättare, 
för man visste aldrig vem som var där. Han (?) påstod sig ha uppfunnit en disciplin, vilken han benämnde under 
olika namn – rhizomatik, stratumanalys, schizoanalys, nomadologi, mikropolitik, pragmatik, vetenskapen om 
mångfalder – men man förstod inte klart varken målen, metoden eller skälen till en sådan disciplin.” (Mille plateux, s. 
57: ”Le professeur se flattait cyniquement de faire des enfants dans le dos des autres, mais c’étaient presque toujours 
des avortons […] sinon des vulgarisations stupides. Le professeur d’ailleurs n’était ni géologue ni biologiste, pas 
même linguiste, ethnologue, ou psychanalyste, et il y avait longtemps qu’on avait oublié quelle était sa spécialité. En 
fait, le professeur Challenger était double, articulé deux fois, et ça ne facilitait pas les choses, on ne savait jamais 
lequel était là. Il (?) prétendait avoir inventé une discipline, qu’il appelait de noms divers, rhizomatique, strato-analyse, 
schizo-analyse, nomadologie, micro-politique, pragmatique, science des multiplicités, mais on ne voyait clairement ni 
les buts ni la méthode ni la raison de cette discipline.” Tusen platåer, s. 75).  
219 Deleuze & Guattari, Mille plateaux, s. 53f.: ”la Terre – la Déterritorialisée, la Glaciaire, la Molécule géante – était un 
corps sans organes”; ”Ce corps sans organes était traversé de matières instables non formées, de flux en tous sens, 
d’intensités libres ou de singularités nomades, de particules folles ou transitoires. Mais là n’était pas la question pour 
le moment. Car, en même temps, se produisait sur la terre un phénomène très important, inévitable, bénéfique à 
certains égards, regrettable à beaucoup d’autres: la stratification. Les strates étaient des Couches, des Ceintures. Elles 
consistaient à former des matières, à emprisonner des intensités ou à fixer des singularités dans des systèmes de 
résonance et de redondance, à constituer des molécules plus ou moins grandes sur le corps de la terre, et à faire 
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De två typerna av plan har här fått en kosmologisk räckvidd: stratifieringen är Guds domar och 

Jorden eller Kroppen utan Organ ett flöde av fria intensiteter och nomadiska singulariteter. Precis 

som i Différence et répétition är det de fria intensiteterna och skillnaderna som är ursprunget, medan 

stratifieringen kommer därefter. Men här handlar det alltså inte om en immanent och tillbliven 

princip, utan om en dom ovanifrån. Det centrala är emellertid relationen mellan stratifiering och 

avstratifiering, mellan en fast struktur (formandet av materia) och konsistens (heterogena 

sammansättningar av materiakrafter).  

Stratumen är vidare tre till antalet: ett fysiskt-kemiskt (bildandet av molekyler och substanser), 

ett organiskt och ett ”alloplastiskt” (allförändrande) eller antropomorft.220 Platån handlar till stor 

del om hur stratumen är uppbyggda: vad som är gemensamt för dem och vad som skiljer dem åt; 

hur de var för sig har olika substratum och hur ett stratum kan fungera som ett substratum åt ett 

annat och vice versa.221 En central aspekt är att stratumen är kodade: en kodning som dock inte 

kan förstås utan en samtidig transformering av denna kod, som för koden mellan stratumen eller 

substratumen. De kallar denna transformering för en relativ deterritorialisering, där miljöerna och 

koderna har en territorial karaktär – vilket väl att märka inte är detsamma som att de innehar ett 

territorium. Det tredje stratumet har med människa, kultur och språk att göra, men det är därför 

inte exklusivt för människan och uppkommer heller inte med människan. Ursprunget finns 

istället hos det territoriala djuret som i en territorialiserande akt grundar territoriet och ”inleder” 

eller öppnar upp det antropomorfa eller alloplastiska stratumet. Och vad mer är: denna 

territorialiserande akt är i själva verket konstnärlig och själva upphovet till konsten. Jag kommer 

fördjupa detta i kapitel fem. 

En betydelsefull aspekt för det tredje stratumet är språket och dess förmåga till ”översättning” 

mellan stratumen: språket kan uttrycka och representera alla stratum och beskriva vad som 

försiggår på dem; språkets struktur kan läggas som ett raster över dem alla. Det är i relation till 

detta som platåns egentliga fråga återfinns, motsvarigheten till platåns undertitel: ”människans 

konstitutiva illusion (vem tar hon sig för, människan?). Det är illusionen som härrörs från den 

överkodning som är immanent i språket själv.”222 Häri ligger också deras kritik av den 

                                                                                                                                                         
entrer ces molécules dans des ensembles molaires. Les strates étaient des captures, elles étaient comme des ’trous 
noirs’ ou des occlusions s’efforçant de retenir tout ce qui passait à leur portée. Elles opéraient par codage et 
territorialisation sur la terre, elles procédaient simultanément par code et par territorialité. Les strates étaient des 
jugements de Dieu, la stratification générale était le système entier du jugement de Dieu (mais la terre, ou le corps 
sans organes, ne cessait de se dérober au jugement, de fuir et de se destratifier, de se décoder, de se déterritorialiser).” 
Tusen platåer, s. 71. Molär används hos Deleuze & Guattari i motsats till molekylär; en mol består av ungefär 6*1023 

molekyler eller atomer. 
220 ”Alloplastiskt”: dvs. som ändrar på det andra (gr. allos: andra). 
221 Ett exempel är det flytande platsskräp i haven som bildat ett nytt ekosystem för mikroorganismer. Se ”Flytande 
plastbitar bildar nytt ekosystem”, ”Vetenskapsradions nyheter”, P1, 26 februari 2014. 
222 Mille plateaux, s. 82: ”l’illusion constitutive de l’homme (pour qui il se prend, l’homme?). C’est l’illusion qui dérive 
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strukturalistiska lingvistiken som överallt finner språkets struktur, liksom, vill jag tillägga, den 

postmodernism med tendens att reducerar allt, alla stratum, till språkliga diskurser; en språkets 

imperialism.  

Centralt i platån är att undersöka hur vissa mekanismer eller processer återfinns och agerar 

inom alla stratum. För precis som bergarter uppkommer genom krafter i rörelse – lava, ismassor, 

sten – som separerar och stratifierar i olika jordskikt, så sker samma sak inom det organiska och 

antropomorfa skiktet. Det organiska livet som ”stelnat” till olika arter, eller samhället som 

formerats i klasser (social stratifiering som det mycket riktigt kallas) och moraliska regelsystem. 

”Stratifieringen angår såväl jorden i stort som tingen, varelserna och folken; det är således ett 

begrepp som oberoende på disciplin avser uppdelningen i segment eller klasser”, som Jonnie 

Eriksson formulerar det.223 Men processerna av självorganisering är även det något som återfinns 

i alla stratumen: en konsolideringsprocess som är motsatt stratifieringens processer av 

hierarkisering och separering. Utifrån dessa processer närmar sig Deleuze & Guattari frågan om 

livets plats: 

 

Men om vi frågor oss vilken som är ”livets plats” i denna distinktion, så ser vi utan tvivel att den 
innebär ett förvärv av konsistens, det vill säga ett mervärde (ett avstratifieringens mervärde). Till 
exempel så innebär den ett större antal autokonsistenta helheter [ensembles auto-consistants] och 
konsolideringsprocesser, som ges en molär räckvidd. Livet är avstratifierande från början, eftersom 
dess kod inte är spridd över hela stratumet, utan besitter en genetisk linje som är i högsta grad 
specialiserad. Likväl är frågan närmast motsägelsefull; att fråga sig om vad som är livets plats 
innebär att man behandlar det som ett särskilt stratum, med sin egen ordning som är inordnad i en 
större ordning, som har sina former och sina substanser. Och det är ju både och: ett särdeles 
komplext stratifikationssystem, och en konsistenshelhet [ensemble de consistance] som kullkastar 
ordningar, former och substanser. Vi har sett hur det levande företar en omkodning av miljöer, som 
likaväl kan betraktas som konstituerandet av ett eget stratum, som det kan styra omvända 
kausaliteter och avstratifierande transversaler.224 
 

Livet är därmed att förstås dels som en icke-organisk kraft som rör sig över och genom 

stratumen, dels som ett särskilt, mycket komplex, stratifieringssystem, närmast ett eget stratum. 

Redan virveln är en autokonstistent helhet med en molär räckvidd: en självorganiserad dissipativ 

struktur hos ”miljoner och åter miljoner molekyler” (kapitel 2.3). Och även avstratifierandet rör 

                                                                                                                                                         
du surcodage immanent au langage lui-même.” Tusen platåer, s. 105. 
223 Eriksson, Monstret & människan, s. 574. 
224 Mille plateaux, s. 414: ”Or, si nous nous demandons quelle est la ”place de la vie” dans cette distinction, nous 
voyons sans doute qu’elle implique un gain de consistance, c’est-à-dire une plus-value (plus-value de déstratification). 
Par exemple, elle comporte un plus grand nombre d’ensembles auto-consistants, de processus de consolidation, et 
leur donne une portée molaire. Elle est déjà déstratifiante, puisque son code n’est pas réparti sur la strate entière, 
mais occupe une ligne génétique éminemment spécialisé. Pourtant, la question est presque contradictoire, parce que, 
demander quelle est la place de la vie, revient à la traiter comme une strate particulière, ayant son ordre et venant à 
point dans l’ordre, ayant ses formes et ses substances. Et c’est vrai qu’elle est les deux à la fois: un système de 
stratification particulièrement complexe, et un ensemble de consistance bouleversant les ordres, les formes et les 
substances. Ainsi nous avons vu comment le vivant opérait un transcodage des milieux qui peut être aussi bien 
considéré comme constituant une strate que comme opérant des causalités à l’envers et des transversales de 
déstratification.” Tusen platåer, s. 499. 
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sig genom och över stratumen, även det tillsynes mest fasta är det endast utifrån ett visst 

perspektiv: ”lite som de hårdaste klipporna blir mjuka och flytande i en geologisk skala på en 

miljon år”, som det heter i Différence et répétition.225 Centrala är därför hur det som utmärker ett 

visst stratum på intet vis återfinns endast där: 

 

Säkerligen finns det ingen anledning att tro att de fysiska-kemiska stratumen uttömmer materien: 
det finns en oformad Materia, submolekylär. På samma sätt uttömmer inte de organiska stratumen 
Livet: organismen är snarare det som livet motsätter sig för att kunna avgränsas, och det finns ett 
desto mer intensivt, desto mer kraftfullt liv, ju mer anorganiskt det är. Och på samma sätt finns det 
icke-mänskliga Blivanden hos människan som från alla håll överskrider de antropomorfa stratumen. 
Men hur når man detta ”plan”, eller snarare hur konstruerar man detta plan, och drar ut den ”linje” 
som tar oss dit? Ty utanför stratumen eller utan stratum har vi varken form eller substans, varken 
organisation eller utveckling, varken innehåll eller uttryck. Vi är av-artikulerade, inte ens rytmerna 
verkar upprätthålla oss längre. Hur skulle den oformade materien, det anorganiska livet eller de 
icke-mänskliga blivandena kunna vara annat än ett rent och skärt kaos? Alla former av 
avstratifiering (exempelvis överskridandet av organismen eller utkastandet i ett blivande) måste 
därför först beakta en extrem försiktighets konkreta regler: en alltför brutal avstratifiering riskerar 
att bli suicidal eller cancerartad, det vill säga än öppna upp sig mot kaos, tomheten och 
ödeläggelsen, än återförsluta skikten kring oss, vilka då hårdnar än mer och till och med gör så att 
de förlorar sina grader av mångfald, differentiering och rörlighet.226 
 

Intressant i citatet är hur det rör sig från en deskriptiv och allmän nivå, till en mer 

experimenterande och etisk nivå. Hur kan man nå detta konsistensplan och detta an-organiska 

Liv, hur kan man skapa en Kropp-utan-Organ utan att riskera död och ödeläggelse eller 

motreaktioner i form av en allt starkare stratifiering? Denna rörelse från en mer metafysisk och 

deskriptiv till en mer experimenterande och etisk nivå är central och den återfinns även i deras 

musikfilosofi. 

Vad det handlar om är, som jag tidigare varit inne på, att Deleuzes metafysik är en metafysik 

som, precis som Spinozas, i slutändan också är en etik. Hur kan man nå frihet och konsistens 

bortom såväl stela struktur- eller organiseringsprinciper, vilka på sitt olika sätt stänger in det 

levande, som bortom kaos, vilket hotar att dränka det hela i en odifferentierad avgrund? Som 

Jonnie Eriksson skriver: ”En av de mest väsentliga uppgifterna i Deleuzes och Guattaris projekt 

                                                 
225 Différence et répétition, s. 8f.: ”un peu comme les plus durs rochers deviennent des matières molles et fluides à 
l’échelle géologique d’un million d’années”. 
226 Mille plateaux, s. 628: ”Certes, il n’y a pas de raison de penser que les strates physico-chimiques épuisent la matière: 
il y a une Matière non formée, sub-moléculaire. De même les strates organiques n’épuisent pas la Vie: l’organisme est 
plutôt ce que la vie s’oppose pour se limiter, et il y a une vie d’autant plus intense, d’autant plus puissante, qu’elle est 
anorganique. Et de même encore, il y a des Devenirs non humains de l’homme qui débordent de toutes parts les 
strates anthropomorphes. Mais comment atteindre à ce ’plan’, ou plutôt comment construire ce plan, et tracer la 
’ligne’ qui nous y conduit? Car, hors des strates ou sans les strates, nous n’avons plus ni formes ni substances, ni 
organisation ni développement, ni contenu ni expression. Nous sommes désarticulés, nous ne semblons même plus 
soutenus par des rythmes. Comment la matière non formée, la vie anorganique, le devenir non humain seraient-ils 
autre chose qu’un pur et simple chaos? Aussi toutes les entreprises de déstratification (par exemple, déborder 
l’organisme, se lancer dans un devenir) doivent-elles d’abord observer des règles concrètes d’une prudence extrême: 
toute déstratification trop brutale risque d’être suicidaire, ou cancéreuse, c’est-à-dire tantôt s’ouvre sur le chaos, le 
vide et la destruction, tantôt referme sur nous les strates qui se durcissent encore plus, et perdent même leurs degrés 
de diversité, de différenciation et de mobilité.” Tusen platåer, s. 737. 
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är att visa vägen för sådana deterritorialiseringar, som upphäver identiteter och ordningar, utan 

att låta upplösningen leda till kaos, död och destruktion. Problemet för dem utgörs då av att 

beskriva kreativa deterritorialiseringar, vad de kallar anordningar [agencement], som verkar på det 

Absoluta: jorden själv.”227 Och ofta är det till konsten som Deleuze & Guattari vänder sig för att 

hitta sådana exempel: konstens skapande av ett konsistens- eller kompositionsplan av heterogena 

sammansättningar, konstens skapande av nya existensformer eller varamodus (mode d’existence). 

Detta gäller såväl djurets skapande av ett territorium utifrån heterogena komponenter i 

omgivningen, som musikens förmåga att fånga jordens krafter. Innan vi möter musiken ska 

emellertid estetikens och det sinnligas roll utredas. 

                                                 
227 Eriksson, Monstret & människan, s. 571. Eriksson översätter agencement med ”anordning”, för diskussionen om 
denna term, se ovan s. 21, fotnot 95.  
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4 Chocken i tänkandet. Estetiken och det sinnliga  

Efter Deleuzes metafysik, är det nu estetikens och konstens betydelse i Deleuzes naturfilosofi 

som utgör fokus. I Deleuzes metafysik har jag redan berört en viktig aspekt som även gäller 

konst: övergivandet av form/materia-dikotomin till förmån för att tänka krafter, självorganisation 

och konsistens. Detta gäller livet och varat i allmänhet, men det är något som konsten kan fånga 

och på ett mer direkt sätt visa upp. Om man så vill gäller detta det första ledet: naturfilosofi, då 

konsten belyser något som gäller för varat i stort. I denna del kommer jag istället fokusera på det 

andra ledet: naturfilosofi, det vill säga vad konsten och estetiken bidrar med till tänkandet. Här är 

Deleuzes omtolkning och sammanslagning av Kants två estetiker central och detta kommer att 

utgöra kapitlets huvudfokus. 

4.1 Kants två estetiker och den harmoniska bilden av tänkandet 

Strävan efter en immanent filosofi utan transcendenta inslag – centralt för Deleuzes hela 

filosofiska projekt – är Kant en av de första att formulera i Kritik av det rena förnuftet, där förnuftet 

ska renas från dess transcendenta idéer.228 Problemet för Deleuze är att Kant helt enkelt inte 

fullgör detta. Det handlar i första hand inte om hur de främsta transcendenta idéerna (själen, 

världsalltet, gud) återupprättas å det praktiska intresset vägnar i Kritik av det praktiska förnuftet, utan 

om hur mycket redan är givet i utgångspunkten av Kants kritiska filosofi. Det gäller i synnerhet 

det transcendentala subjektet förmågorna. Vad som saknas är kort sagt ett utforskande av 

förmågornas tillblivelse och inte blott deras betingelser. För där det hos Kant handlar om 

betingelserna för möjlig erfarenhet, handlar det hos Deleuze istället om den genetiska uppkomsten av verklig 

erfarenhet.  

”Det är konstigt att man har kunnat grunda estetiken (som det sinnligas vetenskap) utifrån det 

som kan representeras i det sinnliga”, skriver Deleuze.229 Denna representationens estetik har 

vidare delats upp i två oförsonliga områden: ”teorin om det sinnliga, som från verkligheten inte 

kvarhåller annat än det som överensstämmer med den möjliga erfarenheten, och skönhetens 

teori, som endast samlar upp realitetens verklighet såvida den reflekteras någon annanstans”.230 

Även om Kant inte nämns, är det hans två estetiker som åsyftas: de transcendentala betingelserna 

för möjlig erfarenhet i den första Kritiken – vars första del inleds med den ”Transcendentala 

                                                 
228 Se inledningen till ”Den transcendentala dialektiken” där Kant också definierar sin neologism ”transcendental”, 
Kritik av det rena förnuftet, s. 364 (A295–6/B352–3).  
229 Différence et répétition, s. 79: ”Il est étrange qu’on ait pu fonder l’esthétique (comme science du sensible) sur ce qui 
peut être représenté dans le sensible”.  
230 Ibid., s. 94: ”celui de la théorie du sensible qui ne retient du réel que sa conformité à l’expérience possible, et celui 
de la théorie du beau qui recueille la réalité du réel en tant qu’elle se réfléchit d’autre part”. 
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estetiken” som behandlar de två a priori åskådningsformerna rum och tid – och det skönas 

reflexiva smakomdöme i den tredje Kritiken.  

I inledningen på ”Den transcendentala estetiken” fastslår Kant en skillnad mellan 

framträdelsens materia, som ges a posteriori, och framträdelsens form, given a priori, och det är 

principerna a priori som utgör vetenskapen om sinnlighet eller den transcendentala estetiken.231 

Vetenskapen om det sinnliga handlar därför om det som, genom de två åskådningsformerna tid 

och rum, kan representeras, det som kan ges. Implikationerna av denna utgångspunkt och de 

problem som denna medför tydliggörs, menar Deleuze, i avsnittet ”Om grunderna a priori till 

erfarenhetens möjlighet”, i den ”Transcendentala logiken”, och i synnerhet delen ”Om 

rekognitionens syntes i begreppet”.232 I den senare är uppgiften att bestämma begreppet för ett 

föremål överhuvudtaget, föremålet vilket-som-helst. Framträdelser är, menar Kant, det enda som 

omedelbart kan ges för oss:  

 

Nu är dock dessa framträdelser inte ting i sig själva utan endast föreställningar som i sin tur har ett 
föremål, vilket alltså inte längre kan åskådas av oss och därmed kallas det icke-empiriska, dvs. 
transcendentala föremålet = X.  

Det rena begreppet om detta transcendentala föremål (som verkligen i samband med alla våra 
kunskaper alltid enkom är = X) är det som kan ge alla våra empiriska begrepp överhuvudtaget en 
relation till ett föremål, dvs. objektiv realitet.233 
 

Vi erfar endast det empiriska objektet X om det överensstämmer med vår kunskapsförmågas 

aprioriska och transcendentala objekt X. För Deleuze är detta detsamma som att något identiskt 

återfinns på båda sidor, begrepp och framträdelse överensstämmer – subjektet igenkänner 

(rekogniserar). Objektet som något identiskt återfinns även i förmågornas enhetlighet: det är 

samma objekt som kan ses, minnas, föreställas. En enhetlighet som i sig är det rena, ursprungliga 

och oföränderliga medvetandets enhet, utan vilket kunskap överhuvudtaget vore möjlig. Kant 

benämner denna enhet den transcendentala apperceptionen.234 Men hur ska man då förstå den 

transcendentala apperceptionen, Jaget? Hos Kant kan den inte förstås som annat än given.235 Som 

Kant skriver i Prolegomena:  

 

Om apperceptionens föreställning, Jaget, vore ett begrepp genom vilket någonting tänktes, skulle det 
också kunna brukas som predikat om andra ting eller innehålla sådana predikat i sig. Nu är det inte 
mer än känslan av en existens utan minsta begrepp, och bara föreställningen om det som allt 
tänkande står i relation till (relatione accidentis).236 

                                                 
231 Kant, Kritik av det rena förnuftet, s. 111f. (A19–21). Kritikerna i sin helhet handlar om undersökandet av de principer 
som finns a priori. 
232 Ibid., s. 193–197 (A103–110). 
233 Ibid., s. 196f. (A109). 
234 Ibid., s. 196 (A107). 
235 Jämför citatet nedan ur Kritik av omdömeskraften i not 242. 
236 Immanuel Kant, Prolegomena till varje framtida varje framtida metafysik som skall kunna uppträda som vetenskap, övers. 
Marcel Quarfood (Stockholm: Thales, 2002), s. 95 (344). Se även Andrew Bowie, Aesthetics and subjectivity. From Kant to 
Nietzsche [1990/2003], (Manchester: Manchester University Press, 2006), s. 23. 
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För att återvända till igenkännandet eller rekognitionen menar Deleuze att det är den mest 

återkommande bilden av tänkandet: ett naturligt utövande av en naturlig förmåga (sunt förnuft), 

som strävar efter sanningen, och som känner igen sanningen när den påträffas. Utan 

överensstämmelsen mellan framträdelsens objekt X och det transcendentala objektet X kan ingen 

kunskap erhållas. Grunden för allt detta återfinns i den transcendentala apperceptionen, Jaget, 

som är given, men även i det harmoniska utövandet av medvetandets förmågor, som beträffande 

kunskapsförmågan består i förståndets lagstiftande över inbillningskraft och förnuft.237 

Bilden av tänkandet som igenkänning genom ett naturligt utövande av våra förmågor är alltså 

den mest återkommande: om det är sanningen som våra odödliga själar igenkänner genom 

återerinring (anamnesis) hos Platon;238 den vaxbit som igenkänns genom dess förvandlingar i 

Descartes andra meditation;239 eller just rekognitionens syntes hos Kant. Det är en harmonisk bild 

av tänkandet menar Deleuze, i grunden för-filosofisk, men som på olika sätt förfinats och 

rationaliserats av filosofin.240  

Förmågornas harmoni är essentiell hos Kant inte endast när det kommer till 

kunskapsförmågan i den första Kritiken. I begärsförmågan, ämnet för den andra kritiken, är det 

istället förnuftet som lagstiftar och som garanterar harmonin. Den tredje kritikens analys av det 

skönas smakomdöme är emellertid annorlunda: inbillningskraften och förståndet försätts här i ett 

tillstånd av ”fritt spel”, en fri harmoni där ingen förmåga lagstiftar. Kunskapskrafterna är här 

relaterade till en ”kunskap överhuvudtaget”, som är utan något bestämt begrepp.241 Detta fria spel 

mellan inbillningskraft och förstånd i smakomdömet är därför att förstås som en förutsättning för 

det spekulativa intresset (kunskapsintresset). Men denna fria harmoni mellan inbillningskraft och 

förstånd träder visserligen fram i smakomdömet men den skapas inte därav, utan är istället, precis 

som beträffande kunskapsförmågan, något som måste förutsättas.242  

                                                 
237 Analysen av relationen mellan förmågorna utgör huvudtemat i Deleuzes La Philosophie critique de Kant. Doctine des 
facultés. 
238 Se exempelvis dialogen Menon: ”För att söka och att lära sig – det är helt och hållet återerinring.” (Platon, Menon, i 
Skrifter. Bok 2, övers. Jan Stolpe [Stockholm: Atlantis, 2001], s. 32 [81d].) 
239 Se René Descartes, Meditations on First Philosophy. With Selections from the Objections and Replies, övers. Michael 
Moriarty (Oxford: Oxford University Press, 2008), s. 22f. (30f.). 
240 Se här hela tredje kapitlet av Différence et répétition, ”L’image de la pensée ”, s. 169–217. Kapitlet finns översatt av 
Jenny Högström & Fredrik Svensk: ”Bilden av tänkandet”, Aiolos, nr 24 + Glänta, nr 4.2003–1.2004: ”Deleuze”, s. 
22–54. Då jag i många fall valt att översätta annorlunda så hänvisar jag endast till texten. 
241 Se Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 2003), §9, 
”Analytik av det sköna”, i synnerhet s. 72 (217).  
242 Se ibid., §20, s.94 (238): ”Det är alltså bara under förutsättning att det finns ett gemensamt sinne (varmed vi inte 
förstår ett yttre sinne, utan den verkan som våra kunskapskrafters fria spel ger upphov till), bara om vi förutsätter ett 
sådant sinne, och jag upprepar detta, som smakomdömet kan fällas.” Och §22, s. 96 (240): ”Huruvida det faktiskt 
finns ett sådant gemensamt sinne som en konstitutiv princip för erfarenhetens möjlighet, eller om en ännu högre 
förnuftsprincip för oss gör det till en regulativ princip att frambringa ett sådant sinne för högre ändamål i oss; om 
alltså smaken är en ursprunglig och naturlig förmåga, eller bara idén om en artificiell förmåga vi ska erhålla, så att ett 
smakomdöme med dess krav på allmänt bifall faktiskt bara är något som förnuftet fodrar, det vill säga att vi ska 
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Deleuze menar därför att Kants filosofi inte är tillräckligt immanent, utan det transcendentala 

subjektet och dess synteser får såsom givna och oförklarade en transcendent funktion. 

Identitetsprincipen, som tidigare ytterst garanterats av Gud, garanteras nu istället av det 

transcendentala subjektet, den transcendentala apperceptionen – som endast kan förutsättas som 

given eller som känsla (Gefühl). Särskilt mycket har därför inte ändrats menar Deleuze.  

4.2 Chocken i tänkande. En transcendental empirism  

Igenkännandet är alltså en central aspekt av den harmoniska bilden av tänkandet. Men 

igenkännandet, är inte det just vardagens banalitet i egen hög person frågar sig Deleuze: ”som om 

tänkandet inte borde söka sina förebilder i mer besynnerliga och mer riskfyllda äventyr”, för 

”[a]ldrig har igenkännandets form helgat något annat än det igenkännbara och det igenkända, 

aldrig kommer form inspirera till annat än konformitet”.243 Mot igenkännandets banala och 

konforma bild ställer Deleuze mötet:  

 

Någonting i världen tvingar en att tänka. Detta något är föremål för ett grundläggande möte, och inte 
för ett igenkännande. Vad som möts kan vara Sokrates, ett tempel eller en demon. Det kan 
uppfattas i skilda affektiva tonlägen: beundran, kärlek, hat eller smärta. Men oavsett tonläget är dess 
främsta karaktärsdrag att det endast kan förnimmas.244  
 

Tänkandet handlar inte om igenkänning, det handlar om att vi möter något som inte känns igen, 

något som inte kan placeras: något som tvingar oss att tänka. Visst använder vi oss av 

kunskapsförmågorna när vi igenkänner saker – ”det är ett finger, det är ett bord, god dag 

Theaitetos”245 – men därmed inte sagt att vi egentligen tänker.246 Det som vi möter och det som 

föder tänkandet är det som utgör ett problem. 

                                                                                                                                                         
frambringa en sådan enhällighet i våra sinnen, och att Börat, det vill säga den objektiva nödvändigheten i att allas 
känsla ska smälta samman med varje enskilds, endast betyder möjligheten att här uppnå endräkt, och att 
smakomdömet bara get ett exempel på användningen av denna princip – detta vill och kan vi här ännu inte 
undersöka, utan här ska vi bara dela upp smakförmågan i dess element, för att till sist foga samman dem i idén om ett 
gemensamt sinne.” 
243 Différence et répétition, s. 176: ”comme si la pensée ne devait pas chercher ses modèles dans des aventures plus 
étranges ou plus compromettantes”; ”Jamais la forme de la récognition n’a sanctifié autre chose que le reconnaissable 
et le reconnu, jamais la forme n’inspira autre chose que des conformités.” ”Bilden av tänkandet ”, s. 27 och 26. 
244 Différence et répétition, s. 182: ”Il y a dans le monde quelque chose qui force à penser. Ce quelque chose est l’objet 
d’une rencontre fondamentale, et non d’une récognition. Ce qui est rencontré, ce peut être Socrate, le temple ou le 
démon. Il peut être saisi sous des tonalités affectives diverses, admiration, amour, haine, douleur. Mais dans son 
premier caractère, et sous n’importe quelle tonalité, il ne peut être que senti.” ”Bilden av tänkandet”, s. 30. Man kan 
här tillägga att själva de filosofiska begreppen var något Deleuze mötte som något högst sinnligt: ”När jag lärde mig 
att det fanns något så märkligt som det man kallar begrepp, så hade det samma effekt på mig som mötet med en 
romankaraktär har för andra.” (”E comme enfance”, L’abécédaire: ”Quand j’ai appris l’existence qu’il y avait de choses 
aussi étranges que-ce qu’on appelle de concepts, ça m’a fait le même effet que pour d’autre la rencontre d’un 
personnage d’un roman fantastique.”  
245 Différence et repetition, s. 181: ”c’est un doigt, c’est une table, bonjour Théetète”. ”Bilden av tänkandet”, s. 29. 
246 Deleuze inleder avsnittet med att citera en passage i Platons Staten där Sokrates diskuterar två olika typer 
perceptioner: ”bland våra sinnesintryck finns det somliga som inte inbjuder tanken att granska dem, eftersom sinnets 
eget omdöme är riktigt, medan andra däremot absolut kräver granskning av tanken, eftersom sinnesintrycket inte ger 
något pålitligt resultat” (Platon, Staten. Skrifter. Bok 3, övers. Jan Stolpe [Stockholm: Atlantis, 2003], s. 305 [523b]). Se 
Différence et répétition, s. 180f.; ”Bilden av tänkandet”, s. 29. 
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Deleuze menar att det som möts endast kan förnimmas. Vad som menas är att det som 

förnimms inte har någon direkt överensstämmelse hos de andra förmågorna. Det som tänks och 

det som känns är inte något identiskt. Vidare handlar det om hur förnimmandets förmåga vid sin 

yttersta gräns ger upphov till tänkandet. Det handlar om disharmoni snarare än om harmoni. 

Deleuze vänder sig här till Kants analys av det sublima, där förmedlingen mellan förmågorna just 

sker genom en våldsam disharmoni. I det sublimas analytik finner Deleuze därför en idé och en 

metod för förmågornas tillblivelse och tänkandets genes.  

Problemet med förmågornas genes var en viktig aspekt i den samtida kritiken av Kants första 

två kritiker och ett centralt problem bland post-kantianerna. Deleuze vänder sig i synnerhet till 

Salomon Maimons kritik i Versuch über die Tranzendentalphilosophie från 1790. Maimon argumenterar 

där för att Kant endast undersöker betingelserna för de olika förmågorna och relationen dem 

emellan, medan förmågorna som sådana tas för givna.247 Det är detta, menar Deleuze, som den 

tredje Kritikens första del, ”Kritik av den estetiska omdömeskraften”, försöker komma till rätta 

med.248 Som Deleuze skriver: ”i Kritiken av omdömeskraften utforskar Kant problemet med en 

förmågornas tillblivelse i en första, fri samstämmighet. Han upptäcker då en yttersta grund, som 

saknades i de två andra Kritikerna. Kants Kritik i allmänhet upphör då med att vara en enkel 

betingelse, för att bli ett transcendental Utformande, en transcendental Kultur, en transcendental 

Tillblivelse [Genèse]”.249 Deleuze menar att Kritik av omdömeskraften innehåller en rad sådana 

tillblivelser. För där någon av förmågorna tidigare varit lagstiftande – i den första Kritiken är 

inbillningskraft och förnuft underställda förståndet i det spekulativa intresset, medan det i den 

andra kritiken istället är förnuftet som lagstiftar i det praktiska intresset – så måste något föregå 

detta: en förmågornas genes och deras fria harmoni, där ingen av förmågorna är lagstiftande. 

En första sådan fri harmoni återfinns som sagt i det skönas reflexiva smakomdöme, där 

inbillningskraft och förstånd försätts i ett tillstånd av ”fritt spel”. Men den harmoniska relationen 

                                                 
247 Utöver vikten av en genetisk metod framhåller Maimon även skillnaden som fundamental. Som Nick Midgley 
skriver i sin introduktion till den engelska översättningen: ”According to Maimon [...] the concept of difference is the 
most fundamental of the a priori concepts, the others, cause, substance, alteration, are specifications of 
difference.”(Nick Midgley, ”Introduction to the Translation”, Essay on Transcendental Philosophy, övers. Nick Midgley, 
Henry Somers-Hall, Alistair Welchman & Merten Reglitz [London/New York: Continuum, 2010], s. xlixf.) I 
baksidetexten läser vi även hur ”Maimon seeks to further the revolution in philosophy wrought by Kant’s Critique of 
Pure Reason by establishing a new foundation for transcendental philosophy in the idea of difference”. Precis som 
Deleuze vänder sig också Maimon till differentialkalkylen som Leibniz och Newton, oberoende av varandra, 
utformade. Deleuzes användande av Maimon är en viktig orsak till återupptäckandet av Maimon (det hänvisas till 
Deleuze i baksidestexten). 
248 Kant läste, under tiden som han arbetade med Kritik av omdömeskraften, delar av Maimons manuskript vilket fick 
honom att, i ett brev till Marcus Herz, utnämna Maimon till hans skarpsinnigaste kritiker (se Midgley, ”Introduction 
to the Translation”, s. xii).  
249 Deleuze, ”L’idée de genèse dans l’esthétique de Kant”, s. 86: ”dans la Critique du jugement esthétique, Kant pose le 
problème d’une genèse de facultés dans leur libre accord premier. Il découvre alors l’ultime fondement, qui manquait 
encore aux autres Critiques. La Critique en général cesse d’être un simple conditionnement, pour devenir une Formation 
transcendantale, une Culture transcendantale, une Genèse transcendantale.”  
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mellan förmågorna kan alltså endast förutsättas. Annorlunda är det med det sublima, vars analytik 

följer på skönhetens. Här gäller det inte förhållandet mellan förstånd och inbillningskraft utan 

mellan förnuft och inbillningskraft. Det väsentliga är emellertid hur detta förhållande i själva 

verket uppkommer genom en våldsam spänning dem emellan, en disharmoni. Där 

naturskönheten medför ”en ändamålsenlighet i sin form, varigenom föremålet så att säga verkar 

vara förutbestämt för vår omdömeskraft”, förefaller det som att det som uppväcker den sublima 

känslan i oss är ”ändamålsvidrigt för vår omdömeskraft, oavpassat för vår framställningsförmåga 

och så att säga utöva[r] våld mot inbillningskraften”.250  

Det sublima handlar därmed om sinnlighetens (inbillningskraftens) tillkortakommande inför 

det formlösa i naturen: det oöverskådligt stora eller den överväldigande styrkan; det matematiskt 

och det dynamiskt sublima. Hos Kant leder inbillningskraftens tillkortakommande – i alla fall vad 

gäller den kultiverade människan251 – till förnuftets och det översinnligas triumf. Förnuftet inser, 

beträffande det matematiskt sublima, att det finns en förnuftets idé om det oändliga som aldrig 

inbillningskraften kan nå, och, beträffande det dynamiskt sublima, att naturen visserligen fysiskt 

må hota oss som människor, men inte mänskligheten i oss – det vill säga förnuftet, 

översinnligheten, friheten – vilken står över naturen.252 Som Deleuze sammanfattar det: 

 

Förnuftet försätter inbillningskraften i närvaro av sin egen gräns i det sinnliga; och omvänt väcker 
inbillningskraften förnuftet som en förmåga kapabel att tänka ett översinnligt substrat för denna 
sinnliga världs oändlighet. Inbillningskraften utsätts för en våldsamhet och synes förlora sin frihet, 
men samtidigt höjer den sig också till ett transcendent utövande, genom att ta sin egen gräns som 
objekt [för sitt utövande]. Överskriden från alla håll, så överskrider inbillningskraften själv sina egna 
gränser, på ett negativt sätt, när den föreställer sig den rationella Idéns otillgänglighet och genom att 
göra denna otillgänglighet till något närvarande i den sinnliga naturen.253 
 

Det viktiga för Deleuze är, givetvis, inte hur förnuftet höjer sig över natur och inbillningskraft. 

Istället handlar hur något sinnligt som möts i världen, något som endast kan förnimmas – 

inbillningskraften kan ej representera det – får det gemensamma, harmoniska sinnet att brisera 

vilket därigenom föder fram tänkandet.  

 

I närvaro av det som endast kan förnimmas (som samtidigt är det icke förnimbara [ur 
igenkännandets perspektiv – det vill säga med utgångspunkt hos en empirisk verksamhet där 

                                                 
250 Kant, Kritik av omdömeskraften, §23, s. 102 (245). Se också, s. 42 (189f.): ”Lusten kan inte vara något annat än 
objektets avpassadhet [Angemessenheit] till de kunskapsförmågor som är satta i spel i den reflekterande 
omdömeskraften”. 
251 Ibid., §29, s. 122 (265): ”Om inte sedliga idéer utvecklats kommer det som vi, förberedda genom kultur, kallar 
sublimt, att förefalla den outvecklade människan blott avskräckande.”  
252 Se avsnitten om det matematiskt och det dynamiskt sublima i Kant, Kritik av omdömeskraften, s. 104–136 (248–278). 
253 Deleuze, ”L’idée de genèse dans l’esthétique de Kant” (1963), L’île déserte, s. 88: ”La raison met l’imagination en 
présence de sa limite dans le sensible; inversement, l’imagination éveille la raison comme la faculté capable de penser 
un substrat suprasensible pour l’infinité de ce monde sensible. Subissant une violence, l’imagination semble perdre sa 
liberté; mais aussi bien, elle s’élève à un exercice transcendant, prenant pour objet sa propre limite. Dépassée de 
toutes parts, elle dépasse elle-même ses bornes, il est vrai de manière négative, en se représentant l’inaccessibilité de 
l’Idée rationnelle et en faisant de cette inaccessibilité quelque chose de présent dans la nature sensible.”  
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sinnligheten endast uppfattar det som också skulle kunna uppfattas av andra förmågor]), står 
sinnligheten inför sin egen gräns – tecknet – och stiger upp i en transcendent verksamhet – den n:te 
potensen. Det gemensamma sinnet har inte längre till uppgift att begränsa sinnlighetens specifika 
bidrag till ett förenat arbetes villkor; i den stunden inträder den i ett disharmoniskt spel och dess 
organ blir metafysiska.254 
 

Det kan verka märkligt att Deleuze benämner det en transcendent verksamhet men: det 

transcendenta har hos Deleuze sin grund i det empiriska. Häri finns den centrala skillnaden 

mellan Deleuze och Kant, i det att Deleuze placerar det transcendenta i det immanenta och inte i 

det översinnliga. Som Daniel W. Smith beskriver det:  

 

For Deleuze, the faculty of ideas is no longer identified with Reason; rather, Deleuze posits Ideas 
within sensibility itself and defines them, not by their transcendence to Nature, but rather in terms 
of their immanence to experience itself (the noumenal as immanent). Ideas remain supra-sensible, 
but they now reveal the forces or intensities that lie behind sensations255  
 

Det är på så vis man ska förstå Deleuzes idé om en ”transcendental empirism”. Som Deleuze 

skriver: ”Empirismen blir i själva verket transcendental, och estetiken en apodiktisk disciplin, när 

vi i det sinnliga omedelbart [utan mediering] griper tag i det som endast kan förnimmas, själva 

varat av det sinnliga: skillnaden, skillnaden i potential, skillnaden i intensitet som orsaken bakom 

det kvalitativt olika”.256 Där det transcendentala för Kant är det som finns a priori, 

”transcendental idealism”, handlar den transcendentala empirismen om hur mötet med det 

sinnliga – det vill säga något empiriskt – föder fram tänkandet och det transcendentala. Vi har 

tidigare sett hur skillnaden i sig, skillnaden i intensitet, är det genetiska upphovet till det verkliga 

och något liknande återfinns här. Det handlar inte om en möjlig erfarenhet för det som kan 

representeras utan om en verklig erfarenhet som är själv upphovet till de möjliga erfarenheterna. 

En verklig erfarenhet som ”gör problem”: som är skillnad och som skapar skillnad. Det är endast 

så man kan förstå en sinnlighetens vetenskap. De två betydelserna av estetik sammanfaller 

därmed:  

 

Allt ändras när vi bestämmer den verkliga erfarenhetens betingelse, som inte är större än det 

                                                 
254 Différence et répétition, s. 182: ”La sensibilité, en présence de ce qui ne peut être que senti (l’insensible en même 
temps [du point de vue de la récognition, c’est-à-dire du point de vue d’un exercice empirique où la sensibilité ne 
saisit que ce qui pourra l’être aussi par d’autres facultés]) se trouve devant une limite propre – le signe – et s’élève à 
un exercice transcendant – la nième puissance. Le sens commun n’est plus là pour limiter l’apport spécifique de la 
sensibilité aux conditions d’un travail conjoint; celle-ci entre alors dans un jeu discordant, ses organes deviennent 
métaphysiques.” ”Bilden av tänkandet”, s. 30. (Hakparantesen innehåller en förklaring från föregående mening på 
samma sida.) Potens är ett matematiskt uttryck med en bas och en exponent (xy) där operationen, exponentiering, 
innebär att basen multipliceras med sig själv det antal gånger som exponenten anger (exempelvis 33=3*3*3=27). 
Viktigt här är också att antalet dimensioner anges på samma sätt (exempelvis m2 och m3 för två respektive tre 
dimensioner), och att Deleuze emellanåt beskriver det virtuella hos ett objekt i termer av dess icke-aktualiserade – 
men verkliga – dimensioner. Den n:te potensen handlar då om att, hos ett objekt eller en förmåga, dra förmågan – 
dess potensial – till sin spets, och utforska alla dess virtuella – men verkliga – dimensioner.  
255 Smith, Essays on Deleuze, s. 231.  
256 Différence et répétition, s. 79: ”En vérité l’empirisme devient transcendantal, et l’esthétique, une discipline 
apodictique, quand nous appréhendons directement dans le sensible ce qui ne peut être que senti, l’être même du 
sensible: la différence, la différence de potentiel, la différence d’intensité comme raison du divers qualitatif”. 
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betingade, och som skiljer sig åt i natur från kategorierna: de två betydelserna av estetik 
sammanfaller då, så att det sinnligas vara uppenbarar sig i konstverket, samtidigt som konstverket 
framträder som experimenterande.257 
 

Det kan inte nog poängteras hur viktig denna förståelse av estetiken som det sinnligas vetenskap 

är för Deleuzes filosofi och konstens plats i denna: ”samtidigt som konstverket framträder som 

experimenterande”. Erfarenheten betingas inte utifrån det transcendentala subjektets apriori-

möjligheter för kunskap genom kunskapsförmågornas kategorier, och smakomdömet (eller 

konstupplevelsen) handlar inte om det fria spelet mellan dessa kunskapsförmågor i reflektionen 

av ett objekt i fenomenvärlden. En erfarenhet är ett utökande av erfarenheten, konstverket ett 

experimenterande av vad som kan erfaras.  

Denna förståelse av det sinnliga och av konstverket är också fundamentalt sammankopplad 

med det univoka varat. Som jag tidigare citerade Stéphan Leclercq: ”Det finns inte ett varande 

som definierar varat i förväg, utan varat realiserar sig i takt med sina erfarenheter och experiment 

(univocitet). Varje erfarenhet eller experiment ger en ny betydelse åt varat…”258 Konstverket är 

ett experiment då varat inte är något på förhand bestämt – varat är blivande, experimenterande. 

Det är även utifrån detta man måste förstå varför Deleuze så ofta är intresserad av vad som är 

nytt i ett konstverk: uttrycks nya möjligheter? Är det till och med en ny typ av existensform (mode 

d’existence), ett nytt sätt som, exempelvis, musik kan vara på? Det handlar inte om hur väl ett 

konstverk står sig inom en viss stil eller genre – om det är bra eller dåligt i förhållande till det ena 

eller andra – utan om vad det tillför för nytt. ”Konstverket lämnar representationens område för 

att bli ’erfarenhet och experiment’ [expérience], transcendental empirism eller det sinnligas 

vetenskap.”259  

För att sammanfatta menar jag att estetiken, som det sinnligas vetenskap, främst har att göra 

med tänkandets genes, medan konsten å sin sida har att göra med skapande och blivande – men 

det senare förutsätter det första. Vidare fångar konsten de processer av blivande som varat består 

av, liksom det sinnliga decentrerar människan (i egenskap av enhetligt och identiskt subjekt). 

Konsten drar in oss i blivanden som ytterst har varat eller Jorden som skådeplats. Som 

fortsättningen på citatet ovan av Daniel W. Smith lyder:  

 

Ideas remain supra-sensible, but they now reveal the forces or intensities that lie behind sensations 
and which draw us into non-human or inhuman becomings. In Deleuze, in other words, the power of 

                                                 
257 Différence et répétition, 94: ”Tout change lorsque nous déterminons des conditions de l’expérience réelle, qui ne sont 
pas plus larges que le conditionné, et qui diffèrent en nature des catégories: les deux sens de l’esthétique se 
confondent, au point que l’être du sensible se révèle dans l’œuvre d’art, en même temps que l’œuvre d’art apparaît 
comme expérimentation.” 
258 Leclercq, ”Jean Duns Scot”, Aux sources de la pensée de Gilles Deleuze, s. 64; citerat ovan, s. 46.  
259 Différence et répétition, s. 79: ”L’œuvre d’art quitte le domaine de la représentation pour devenir ’expérience’, 
empirisme transcendantal ou science du sensible.” Jag vill här påminna om ”expérience” dubbla betydelse, erfarenhet 
och experiment (gäller även citatet av Leclerq). 
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Nature in the unformed or the deformed appears in the form of the non-organic life of things.260 
 

Konsten är ett sådant icke-organiskt liv som fångar och utökar den mångfald av blivanden som 

varat är. Vi vet inte vad varat kan vara, vad subjektet kan vara, vad skönhet kan vara – vad musik 

kan vara... 

 

                                                 
260 Smith, Essays on Deleuze, s. 231. 
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5 Jordens sång. Natur och musik 

Utgångspunkt för detta kapitel är ”1837 – De la ritournelle”, den drygt femtiosidiga platån i Mille 

plateaux, där musiken får sin mest systematiska genomgång i Deleuzes filosofi.261 Texten rör sig 

från en visionär kosmologi, där naturen förstås som en kontrapunktisk komposition av rytmer 

och motiv, via konstens ursprung hos det territorieskapande djuret, inte minst sångfågeln, till den 

klassiska musiken. Det som binder samman är först och främst idén om ritornellen.262 Men minst 

lika viktigt är den naturfilosofiska helhet som målas upp i vilken metafysik, musik och natur är 

olika artikulationer för samma problematik – och samma helhet: Jorden. Häri återfinns även den 

centrala problematiken beträffande form-materia och materia-krafter. Ritornellen kan sägas ha en 

mytisk-poetisk aspekt, och jag kommer i högre utsträckning fokusera på den senare 

problematiken.  

”De la ritournelle” är emellertid inte det enda stället där Deleuze skrev om musik, även om det 

var en konstform han skrev relativt lite om. Dess första förekomst är två föreläsningar från 

1977.263 Viktigt är föredraget ”Le temps musical” som hölls på IRCAM 1978, vilket sedan 

trycktes i en omarbetad version i Deux régimes de fous.264 I föredraget återfinns många av idéerna 

som utvecklas i ”De la ritournelle”. Francis Bacon. Logique de la sensation (1981) innehåller i sin tur 

en diskussion om förhållandet mellan om måleri och musik. Deleuze har även skrivit om Pierre 

Boulez i ”Occuper sans compter: Boulez, Proust et le temps” (1986).265 Även i Le Pli. Leibniz et le 

baroque diskuteras musiken, och Boulez, utifrån idén om en ”neo-barock”.266 Och slutligen 

återfinns musiken i det på ålderns höst summerande kapitlet om konst i Qu’est-que la philosophie?.267  

                                                 
261 Årtalet hänvisar sannolikt till Robert Schumann som detta år komponerade ett flertal av sina främsta verk för 
piano (platåns sista mening lyder kort och gott ”Schumann”). I det följande kommer jag i hänvisningen till platån 
utelämna årtalet (vilket även är det vanliga i sekundärlitteraturen). 
262 Från italienskans ritornello (diminutiv av ritorno, återkomst). Denna musikaliska term betecknar ett återkommande 
parti eller tema (ett slags refräng om man så vill). I franskan används ordet även i andra sammanhang, medan det i 
svenskan endast är en, något obsolet, musikalisk term. Jag har valt att behålla termen, vilket även Holmbäck gör, 
medan Massumi använder ”refrain” i den engelska översättningen (ordet ”refrain” finns även i franskan). 
263 ”Sur la musique”, 8 mars respektive 3 maj 1977, Les cours de Gilles Deleuze (otryckt: online). I föreläsningarna deltar 
Richard Pinhas (se nedan) i hög utsträckning. 
264 Gilles Deleuze, ”Le temps musical”, konferensbidrag IRCAM, februari 1978 (otryckt: online). Texten finns tryckt 
i en omarbetad version: ”Rendre audibles des forces non-audibles par elles-mêmes”, Deux régimes de fous, s. 142–146. 
IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) är en institution för utforskning och 
utveckling av elektroakustisk musik. Upphovet finns i en förfrågan från president Georges Pompidou till Pierre 
Boulez 1970 om att grunda en sådan institution. IRCAM öppnade sedan 1977 samtidigt som Centre Pompidou 
(museet för modern konst) och de två institutionerna ligger precis bredvid varandra.  
265 I Deux régimes de fous, s. 272–279. 
266 Se Le pli, s. 187f.; Vecket, s. 215f.. Boulez teoretiska skrifter är även något som Deleuze & Guattari hänvisar till i 
Mille plateaux, inte minst idén om en pulserande och en icke-pulserande (musikalisk) tid. 
267 Detta kapitel återfinns som sagt i svensk översättning av Sven-Olov Wallenstein: Gilles Deleuze & Félix Guattari, 
”Percept, affekt, begrepp”, i Deleuze och mångfaldens veck, op. cit., s. 195–242; ”Percept, affect et concept”, Qu’est-que la 
philosophie?, s. 154–188. 
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Det här kapitel inleds med ett längre avsnitt som avhandlar ritornellen, kosmogonin och idén 

om konstens ursprung i ”De la ritournelle”. Därefter är det den klassiska musiken som är i fokus. 

Först gäller det Deleuze & Guattaris redogörelse av barocken/klassicismen, romantiken och den 

moderna musiken. Ett särskilt avsnitt ägnas sedan Gustav Mahlers musik, vilken jag ser som 

central, såväl utifrån uppsatsens tema som utifrån deras musikfilosofi. Därefter diskuteras hur 

man ska förstå idén om musikaliska maskiner och analysen av epokerna. Slutligen vänder jag mig 

till tiden efter Deleuze & Guattari. Först med en kritik av hur sekundärlitteraturen skrivit om 

samtida musik, och sedan med utredningen av en viktig utvecklingslinje inom det sena 1900-talets 

konstmusik, vilken jag menar har intressanta kopplingar såväl till Deleuze & Guattaris 

musikfilosofi som till andra teman i denna uppsats.  

5.1 Ritornellen. Kosmogoni och konst 

”De la ritournelle” inleds med en kort poetisk-mytisk redogörelse av ritornellens tre varianter 

eller moment: 

 

1. Ett barn i mörkret grips av skräck och lugnar sig genom att nynna för sig själv. […] Denna sång 
är som en skiss över en lugn och stabil mittpunkt, lugnande och stabiliserande, i hjärtat av kaos. 
[…] [Sången] hoppar ur kaos till en början av ordning i kaos, men riskerar också att upplösas i varje 
ögonblick. […]  
2. Nu är vi istället hemma. Men ett hemma som inte existerade tidigare: man har måst dra upp en 
cirkel runt den bräckliga och osäkra mittpunkten, och iordningställa ett avgränsat rum. […] Kaos 
krafter hålls utanför så mycket som det är möjligt, och det utstakade inre området skyddar de 
groende krafterna för ett kommande arbete att utföra, ett verk att skapa. Det pågår här full 
verksamhet av selektion, elimination och extraktion, för att de inre jordiska krafterna – jordens 
krafter – inte ska gå under, så att de kan stå emot, eller så att de till och med kan låna något av kaos 
genom det utstakade rummets filter eller såll. […] 
3. Nu så öppnar man slutligen cirkeln, man ställer den på glänt, och låter någon komma in, man 
kallar på någon, eller så är det man själv som ger sig ut, man kastar sig ut. Men man öppnar inte 
cirkeln mot den sida där de tidigare kaoskrafterna pressar, men mot en annan region, skapad av 
cirkeln själv. Det är som om cirkeln själv strävade efter att öppna sig mot en framtid, tack vare de 
arbetande krafterna som cirkeln härbärgerar och skyddar. Och denna gång är det för att förena sig 
med framtidens krafter, med kosmos krafter. Man kastar sig ut, man vågar sig på en improvisation. 
Men att improvisera det är att förena sig med Jorden eller att sammanblandas med den. Man lämnar 
hemmet sjungandes en trudelutt.268 

                                                 
268 Mille plateaux, 382f.: ”1. Un enfant dans le noir, saisi par la peur, se rassure en chantonnant. […] Celle-ci est 
comme l’esquisse d’un centre stable et calme, stabilisant et calmant, au sein du chaos. […] elle saute du chaos à un 
début d’ordre dans le chaos, elle risque aussi de se disloquer à chaque instant. […] [/] 2. Maintenant, au contraire, on 
est chez soi. Mais le chezsoi ne préexiste pas: il a fallu tracer un cercle autour du centre fragile et incertain, organiser 
un espace limité. […] Voilà que les forces du chaos sont tenues à l’extérieur autant qu’il est possible, et l’espace 
intérieur protège les forces germinatives d’une tâche à remplir, d’une œuvre à faire. Il y a là toute une activité de 
sélection, d’élimination, d’extraction, pour que les forces intimes terrestres, les forces intérieures de la terre, ne soient 
pas submergées, qu’elles puissent résister, ou même qu’elles puissent emprunter quelque chose au chaos à travers le 
filtre ou le crible de l’espace tracé. […] [/] 3. Maintenant enfin, on entrouvre le cercle, on l’ouvre, on laisse entrer 
quelqu’un, on appelle quelqu’un, ou bien l’on va soi-même au-dehors, on s’élance. On n’ouvre pas le cercle du côté 
où se pressent les anciennes forces du chaos, mais dans une autre région, créée par le cercle lui-même. Comme si le 
cercle tendait lui-même à s’ouvrir sur un futur, en fonction des forces en œuvre qu’il abrite. Et cette fois, c’est pour 
rejoindre des forces de l’avenir, des forces cosmiques. On s’élance, on risque une improvisation. Mais improviser, 
c’est rejoindre le Monde, ou se confondre avec lui. On sort de chez soi au fil d’une chansonnette.” Tusen platåer, s. 
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Ritornellens tre funktioner sammanfattas därmed: att skapa en trygg punkt i kaos; att utifrån 

denna punkt skapa en cirkel, ett hem eller ett hemma, och samla de jordens krafter som cirkeln 

inhyser och kanaliserar; och, slutligen, att öppna upp cirkeln, deterritorialisera de jordens krafter 

som uppsamlats för att förenas med kosmos krafter.269 Ritornellen är därför att förstås som 

territorial: en markering av territoriet, ett grundläggande av territoriet, och slutligen en 

deterritorialisering av territoriet.270Men territoriet, det skapas ur något och av någon.  

 

”Ur kaoset föds Miljöerna och Rytmerna. Om detta handlar de urgamla komsogonier.”271 Så inleds 

det avsnittet där Deleuze & Guattari kommer måla upp sin egen kosmogoni, utifrån de tidigare 

naturfilosofiska partierna i Mille Plateaux, och med stöd i framförallt etologi (läran om djurs 

beteende) men också molekylärbiologi och musik. 

En miljö, inleder de, är en vibration: ett ”block” av rumstid som utgörs av periodiska 

pulseringar eller upprepningar. En miljö är kodad medan kaos å sin sida är miljön av alla miljöer. 

En levande miljö, exempelvis en cell, är vidare inte enkelt uppbyggd utan består av flera miljöer: 

en yttre miljö av material; en inre miljö av beståndsdelar och sammansatta element; en 

mellanliggande miljö av membran och gränser; och en annexmiljö i form av energikällor. Alla 

miljöer är alltså kodade och genom omkodning och transduktion (genöverföringar) interagerar de 

med andra miljöer. En miljö kan uppgå i en annan, den kan ta över en annan miljö, den kan 

utgöra en bas för en annan miljö, etcetera. Och detta gäller, menar Deleuze & Guattari, inte bara 

levande miljöer, även icke-organiska miljöer kan på ett liknande sätt interagera med varandra. 

Där miljöns periodiska pulseringar är att förstås som en takt, är övergångar mellan miljöerna 

istället rytmiska. Takt och rytm kan dock inte förstås som helt skilda: ”en miljö existerar 

visserligen genom en periodisk upprepning, men denna upprepning har ingen annan effekt än att 

skapa en skillnad genom vilken upprepningen övergår i en annan miljö. Det är skillnaden som är 

rytmisk och inte upprepningen, som likväl skapar den”.272 

Utöver omkodningarna mellan miljöerna finns det också en särskild typ av omkodning där en 

miljö inte endast interagerar med en annan miljö och dess kod, utan tar ett fragment av den andra 

                                                                                                                                                         
463. 
269 Man kan notera att temat om att bemöta kaos här uppträder för första gången för att sedan bli centralt i Qu’est-ce 
que la philosophie?, där filosofin, konsten och vetenskapen alla har sin sätt att bemöta kaos och skapa ur kaos. Men 
temat är dock centralt i hela Deleuzes ontologi såsom den formeras i Différence et répétition, där ett myller av virtuella 
intensiteter och intensiva skillnader föregår varje aktualisering, varje tillblivande. 
270 Det är värt att notera närheten mellan franskans termer terre (jord) och territoire (territorium). 
271Mille plateaux, s. 384: ”Du chaos naissent les Milieux et les Rythmes. C’est l’affaire des cosmogonies très anciennes.” 
Tusen platåer, s. 466. 
272Mille plateaux, s. 385f.: ”C’est qu’un milieu existe bien par une répétition périodique, mais celle-ci n’a pas d’autre 
effet que de produire une différence par laquelle il passe dans un autre milieu. C’est la différence qui est rythmique, et 
non pas la répétition qui, pourtant, la produit”. Tusen platåer, s. 467. 
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koden som sådan. Här vänder sig Deleuze & Guattari till Jakob von Uexkülls teori om naturen 

som kontrapunktisk musik, en idé som nu blir ämne för en längre utvikning. 

 

Jakob von Uexküll var en estnisk-tysk biolog som intresserade sig för djurs beteende och deras 

(om)världar: en föregångare till etologin och ett slags biofilosof, som på sistone även rönt 

uppmärksamhet inom den posthumanistiska strömningen.273 Med kantiansk inspiration studerade 

Uexküll djur som handlande och varseblivande subjekt i sina egna världar, Umwelt, med en egen 

tids- och rumskonstitution. Uexküll gjorde detta i motsättning till idén, utbredd inom 

västerlandets idéhistoria, att djur skulle vara blott maskiner, styrda av instinkter och utan vilja.274 

Och Uexküll idé om att djur är subjekt är heller inte reserverat för de ”högtstående djuren”: det 

mest omskrivna exempel – en favorit hos Deleuze – gäller fästingen och dess Umwelt.  

I Uexkülls mest lästa verk, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen (”Strövtåg genom 

djurs och människors omgivningar”), träder vi inledningsvis in i fästingens värld. Fästingens 

Umwelt består av blott tre stimuli. Den blinda och döva fästingen har ett ljuskänsligt skinn, som 

hjälper den att klättra upp på exempelvis ett grässtrå. Där kan den sedan vänta i upp till arton år 

för att aktiveras av nästa stimulus: lukten av smörsyra (svett), som återfinns hos alla däggdjur. 

Fästingen släpper då taget om grässtrået och landar, med lite tur, på däggdjuret, där den sedan 

letar reda på ett så hårlöst ställe som möjligt där den börjar suga blod (en vätska fästingen 

identifierar genom dess temperatur). ”Från den enorma värld som omger fästingen lyser tre 

stimuli likt ljussignaler ur dunklet och tjänar som vägvisare för fästingen, vilka med säkerhet för 

fästingen till dess mål”, som Uexküll skriver.275  

Uexkülls beskrivning av fästingen är något Deleuze vid upprepade tillfällen återger, och 

intressant är då hur han istället för ”stimuli” använder Spinozas term ”affekt”. Deleuze läser helt 

enkelt Uexküll som en (ovetande) arvtagare till Spinoza276. ”Ett existerande modi definieras av 

dess särskilda förmåga att affekteras”, som Deleuze formulerar det.277 Med denna förståelse av en 

                                                 
273 Ett tydligt exempel på det senare är att Uexkülls verk, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen från 1934, 
tillsammans med Bedeutunglehre från 1940, nyöversatts till engelska i bokserien ”Posthumanities”: A Foray into the 
Worlds of Animals and Humans. With a Theory of Meaning, övers. Joseph D. O’Neil (Minneapolis/London: University of 
Minnesota Press, 2010). Se också introduktion och efterordet i denna volym av Dorian Sagan respektive Geoffrey 
Winthrop-Young som båda gör kopplingar till posthumanismen. Streifzüge och Bedeutunglehre är även de två texter av 
Uexküll som Deleuze använder sig av. (”Biophilosopher” är det epitet som Uexküll benämns med på baksidan av 
den engelska utgåvan.) 
274 Jakob von Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten; 
Bedeutungslehre (Hamburg: Rowohlt, 1956), s. 24: ”Är fästingen en maskin eller en maskinist, är den blott ett objekt 
eller ett subjekt?” (”Ist die Zecke eine Maschine oder ein Maschinist, ist sie ein bloßes Objekt oder ein Subjekt?”).  
275 Uexküll, Streifzüge, s. 28: ”Aus der übergroßen Welt, die die Zecke umgibt, leuchten drei Reize wie Lichtsignale aus 
dem Dunkel hervor und dienen der Zecke als Wegweiser, die sie mit Sicherheit zum Ziele führen.” 
276 I en spinozistisk formulering talar Uexküll mycket riktigt om en ”Gottnatur”, en ”Gudnatur” i likhet med 
Spinozas ”Deus sive Natura” (Bedeutungslehre, s. 146). 
277 Deleuze, Spinoza. Philosophie pratique, s. 70: ”Un mode existant se définit par un certain pouvoir d’être affecté”. I 
texten ”Spinoza et nous” från 1978 dyker Uexküll upp för första gången hos Deleuze (texten återfinns i 
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organism är det därför inte formen, organen eller någon funktionalism som bäst definierar den, 

utan förmågan att affekteras. Med detta synsätt är det därför ”större skillnad mellan en arbetshäst 

och en kapplöpningshäst än mellan en oxe och en arbetshäst. Detta för att kapplöpningshästen 

och arbetshästen inte har samma affekter eller samma förmåga att affekteras; arbetshästen har fler 

affekter gemensamma med oxen.”278 Affekterna ska även förstås som blivanden: varje affekt är 

ett blivande med det som affekterar, ett blivande med omvärlden.279 Fästingen har därmed tre sätt 

att affekteras i sin värld, tre sätt att bli med sin värld. Att det endast rör sig om tre affekter är 

dock inte detsamma som att fästningen skulle vara mindre fulländad: ”Alla djursubjekt, det 

enklaste likväl som det mest komplexa, är infogade i sin omvärld med samma grad av 

fullkomlighet”, som Uexküll skriver.280 Måttstocken är intern. 

Och det är, givetvis, inte bara fästingen som kan förstås på detta vis: alla varelser befinner sig i 

en Umwelt där endast en del av naturens stimuli ingår. Man kan beskriva det som en i grunden 

kaotisk och i sin helhet otillgänglig – virtuell – Natur, där endast viss information, vissa stimuli, 

aktualiseras i en specifik omvärld. Uexküll gör en liknelse med en såpbubbla ”som framställer 

djurets omvärld och som är fylld av alla de kännetecken som är tillgängliga för subjektet. Så fort 

vi själva träder in i en sådan såpbubbla, omgestaltas fullständigt den omgivning som tidigare 

utbredde sig. […] En ny värld uppstår i varje såpbubbla.”281  

Men där liknelsen med såpbubblan tenderar att stänga in varje organism, finns det även en 

interaktion som inte handlar om relationen till omgivningen – eller omkodningen mellan miljöer 

som Deleuze & Guattari benämnde det – utan om fångande av en bit kod från ett annat djur. 

Denna typ av ”kodfångande” beskriver Uexküll i Bedeutungslehre (”Betydelselära”), där ett mer 

öppet perspektiv läggs på naturen, vilken i sin helhet förstås som en jättelik kontrapunktisk 

komposition, där organismer lånar och svarar på varandras motiv och melodier. Uexküll 

beskriver spindelns nät som är perfekt avpassat för att en fluga inte ska kunna se nätet vilket gör 

att den därför flyger ovetandes rakt in i nätet. Det är, skriver Uexküll, som om spindeln hade ett 

slags bild eller modell av flugan.282 Än mer spektakulär är interaktionen mellan vissa blommor 

                                                                                                                                                         
andrautgåvan av Spinoza. Philosophie pratique 1981). 
278 Deleuze, Spinoza. Philosophie pratique, s. 167: ”il y a de plus grandes différences entre un cheval de labour ou de 
trait, et un cheval de course, qu’entre un bœuf et un cheval de labour. C’est parce que le cheval de course et cheval de 
labour n’ont pas les mêmes affects ni le même pouvoir d’être affecté; le cheval de labour a plutôt des affects 
communs avec le bœuf.” 
279 Mille plateaux, s. 314: ”Affekterna är blivanden.” (”Les affects sont des devenirs.”) Tusen platåer, s. 385. 
280 Uexküll, Streifzüge, s. 27: ”Alle Tiersubjekte, die einfachsten wie die vielgestaltigsten, sind mit der gleichen 
Vollkommenheit in ihre Umwelten eingepaßt.” Bergson har en snarlik syn (Deleuze, Le bergsonisme, s. 107) liksom 
Nietzsche (§14 i Der Antichrist, i KSA 6: Der Fall Wagner u. a., red. Giorgio Colli & Mazzino Montinari [Berlin: Walter 
de Gruyter, 2011], s. 180). 
281 Uexküll, Streifzüge, s. 22: ”die ihre Umwelt darstellt und die erfüllt ist von allen jenen Merkmalen, die dem Subjekt 
zugänglich sind. Sobald wir selbst in eine solche Seifenblase eintreten, gestaltet sich die bisher um das Subjekt 
ausgebreitete Umgebung völlig um. […] Eine neue Welt entsteht in jeder Seifenblase.”  
282 Uexküll, Bedeutungslehre, i Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten; 
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och insekter: orkidén flugblomster som kopierat insektshonans form och doft – dess kod eller 

motiv – vilket får insektshanen att försöka para sig med blomman, något som innebär att den, 

ovetandes, blir en del i blommans egen ”reproduktionsapparat”, som Deleuze & Guattari 

formulerar det. Eller som Uexküll skriver om ett snarlikt exempel: ”Hur är det möjligt, att två ting 

med så olika ursprung, som exempelvis humlan och lejongapsblomman, är konstruerade på så vis 

att de i alla detaljer passar in i varandra? Uppenbarligen genom att de båda gestaltningsmelodierna 

ömsesidigt påverkat varandra – att lejongapsblommans melodi återfinns som motiv i humlans 

melodi, och omvänt.”283 Exemplen må vara häpnadsväckande – en ”’[a]-parallell evolution av två 

arter som inte har något som helst med varandra att göra med varandra’”, som Deleuze & 

Guattari citerar biologen Rémy Chauvin284 – men Uexküll menar att det är på så vis naturen i sin 

helhet fungerar: ett kontrapunktiskt utbyte av motiv och melodier. När Deleuze & Guattari 

behandlar detta dyker ”ritornell” upp som en synonym till motiv och melodi (det är första gången 

ritornellen nämns efter inledningens beskrivning av ritornellens tre moment), vilket dock är något 

förhastat, då motiven och melodierna snarare är ett slags ”proto-ritorneller”. Ritornellen är 

territorial – och än finns inget territorium. Att motiv och ritorneller är tätt besläktade är däremot 

uppenbart, och sannolikt används dessa som synonymer för att understryka detta. 

Uexküll beskriver vidare sin syn på naturen och organismers interaktioner som horisontell, 

något som ställs emot Darwins evolutionsteori och dess vertikala perspektiv. Uexküll var 

genomgående kritisk till Darwin: inte till idén om evolution, men förståelsen av evolution som 

den främsta förklaringsmodellen, vilket Uexküll såg som en mekanistisk förklaringsmodell.285 De 

kontrapunktiska utbytena kan helt enkelt inte förstås utifrån ett vertikalt eller genealogiskt 

perspektiv, utan den horisontella – eller geografiska – miljön är dess plats. Denna skillnad mellan 

det vertikala och det horisontella kan förstås som en minskad fokusering på ”the survival of the 

fittest” till förmån för att betrakta de ekologiska nischerna eller miljöerna – och de 

kontrapunktiska utbytena – som något på förhand inte givet. Nischerna kan endast förstås utifrån 

de nätverk av relationer och blivanden som finns inom dem, där förändringen av nätverket också 

                                                                                                                                                         
Bedeutungslehre, s. 120. 
283 Uexküll, Bedeutungslehre, s. 155: ”Wie ist es möglich, daß zwei Dinge so verschiedenen Ursprunges, wie es z. B. die 
Hummel und die Blüte des Löwenmaules sind, so gebaut sind, daß sie in allen Einzelheiten ineinander passen? 
Offenbar dadurch, daß die beiden Gestaltungsmelodien sich gegenseitig beeinflussen – daß die Melodie des 
Löwenmaules als Motiv in die Melodie der Hummel eingreift und umgekehrt.”  
284 Mille plateaux, s. 17: ”’Evolution aparallèle de deux êtres qui n’ont absolument rien à voir l’un avec l’autre.’” Citatet 
hämtat ur Rémy Chauvin, ”Récents progrès éthologiques sur le comportement sexuel des animaux”, i Entretiens sur la 
sexualité (Paris: Plon, 1969), s. 205. Tusen platåer, s. 27. 
285 Som Brett Buchanan skriver finns det även en inte obetydlig nationalistisk aspekt av Uexkülls motstånd till 
Darwin, som även innebar att Uexküll var mer rotad i en tysk tradition av mer teleologisk inriktad Naturphilosophie, se 
Brett Buchanan, Onto-ethologies. The Animal Environments of Uexküll, Heidegger, Merleau-Ponty and Deleuze (New York: 
State University of New York Press, 2008), s. 8f. 
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innebär förändringen av nischen.286 Kalevi Kull påpekar hur detta horisontella perspektiv har fått 

ett ökat inflytande inom biologin den senaste tiden, vilket också har lett till ett stigande intresse 

för Uexküll.287  

Med Deleuze & Guattari kan man förstå denna skillnad i perspektiv som skillnaden mellan 

genealogisk utveckling och geografiskt blivande. Allt befinner sig på samma plan, och lika viktigt 

som hereditär utveckling inom en art är därför de symbiotiska förbindelser – sammansättningar – 

som rör sig mellan arterna: flugan och flugblomstret, fästingen och däggdjuret-vilket-som-helst. 

Man kan därför förstå det senare som ett konsistens- och kompositionsplan snarare än ett 

organisations- och utvecklingsplan. Deleuze & Guattari menar därför att ”föreställningen om 

beteende visar sig otillräcklig, för linjär i förhållande till den om sammansättningar”.288 ”Etologi, 

det är först och främst studiet av förhållanden mellan hastighet och långsamhet, av förmågan att 

affektera och affekteras, som karaktäriserar varje sak”, som Deleuze skriver i Spinoza. Philosophie 

pratique.289 Häri återfinns Deleuzes idé om det univoka varat, eller ett immanensplan och ett 

naturens kompositionsplan som det heter i Mille plateaux. Som Deleuze & Guattari uttrycker det i 

avsnittet ”Souvenirs d’un spinoziste, II”, efter att de presenterat Uexküll:  

 

Råttan och människan är inte alls samma sak, men Varat utsäger båda i en och samma mening, på 
ett språk som inte längre har med orden att göra, genom en materia som inte längre har med 
formerna att göra, och genom en affektabilitet som inte längre har med subjekten att göra: ett 
samverkande mot naturen. Men det är just det att kompositionsplanet – Naturens plan – är till för 
sådan samverkan, som oupphörligt sätter samman och upplöser sina sammansättningar genom att 
använda sig av alla möjliga konstgrepp.290  
 

För naturens plan, naturens skapande, existerar inga fasta gränser, utan blivandet sker på ett 

immanent och öppet plan. 

 

Så långt Uexküll, omvärldar och naturens kontrapunkter: ”Likväl besitter vi ännu inte ett 

                                                 
286 Jämför med vad Manuel DeLanda skriver: ”interacting species in an ecosystem have the ability to change each other’s 
adaptive landscapes. (This is just another way of saying that in a predator-prey arms race there is not a fixed definition 
of what counts as ’the fittest.’)” (A Thousand Years of Nonlinear History, s. 140.) 
287 Kalevi Kull, ”Jakob von Uexküll: An Introduction”, i Semiotica, volym 134: 1/4 (2001), s. 3: ”The contemporary 
interest in Uexküll’s works coincides with a more general trend from temporal (evolutionary, genetic, ’vertical’) 
biology which dominated throughout the twentieth century, towards spatial (organismic, genomic, ’horizontal’, 
semiotic) biology, which shows signs of rapid growth now, but whose viable seeds already existed a century ago.” 
288 Mille plateaux, s. 410: ”la notion de comportement qui se révèle insuffisante, trop linéaire par rapport à celle 
d’agencement”. Tusen platåer, s. 495. 
289 Deleuze, Spinoza. Philosophie pratique, s. 168: ”L’éthologie, c’est d’abord l’étude des rapports de vitesse et de lenteur, 
des pouvoirs d’affecter et d’être affecté qui caractérisent chaque chose.”  
290 Mille plateaux, s. 315: ”Le rat et l’homme ne sont pas du tout la même chose, mais l’Être se dit des deux en un seul 
et même sens dans une langue qui n’est plus celle des mots, dans une matière qui n’est plus celle des formes, dans 
une affectabilité qui n’est plus celle des sujets. Participation contre nature, mais justement le plan de composition, le plan 
de Nature, est pour de telles participations, qui ne cessent de faire et défaire leurs agencements en employant tous les 
artifices”. Tusen platåer, s. 387. Att det rör sig om råttan och människan i citatet beror på att de precis innan refererat 
till Hofmannstahls ”Ein Brief (des Lord Chandos an Francis Bacon)”, där den fiktive brevskrivaren beskriver en 
upplevelse då han drabbats av enorm sympati för en flock råttor. 
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Territorium, som varken är en miljö, inte ens en utökad miljö, en rytm eller en passage mellan 

miljöer. Territoriet är en handling som påverkar miljöer och rytmer, som ’territorialiserar’ 

dem.”291 Där miljöer är kodade och interaktionen mellan miljöer omkodningar, innebär territoriet 

istället en avkodning: en frihetsmarginal som möjliggör en helt annan bestämning av koden.292 Med 

territoriets uppkomst genomgår miljöernas komponenter därför en genomgripande förändring: 

de blir dimensionella istället för att vara riktade (pejlande) mot andra miljöer, de upphör att vara 

funktionella för att bli expressiva. Territoriet börjar med en mittpunkt som ges en dimensionell 

expansion (jämför med ritornellens två första moment), en mittpunkt skapas genom en 

utmärkning: en expressiv markering. ”Det är framträdandet av uttrycksmaterier (kvaliteter) som 

kommer att definiera territoriet”, som Deleuze & Guattari skriver.293  

Vad är då den expressiva utmärkningen, denna ”territorialiseringsakt”? Deleuze & Guattari 

använder återigen exempel från etologin, dock inte från Uexküll – som visserligen gör en 

distinktion mellan djur med och djur utan territorium (Heimat), men han utforskar inte det 

vidare294 – utan från Konrad Lorenz, Uexkülls efterföljare och ”etologins fader”.295 I Lorenz bok 

Das sogennante Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression (”Det såkallade onda. För en aggressionens 

naturhistoria”) möter vi inledningsvis fiskar, färgade fiskar. Lorenz upptäckt är att det finns två 

olika typer av färgade fiskar, där färgen har helt olika funktioner. I den första är färgen ett 

funktionellt uttrycksmedel: ”Vid varje tidpunkt kan man hos många av dessa fiskar använda 

färgen som ett slags måttstock för deras sinnesstämning [Stimmung] och ur denna sluta sig till i 

vilken måtto det är aggression, sexuell upphetsning eller flyktinstinkt som strävar efter herraväldet 

[över fiskens agerande].”296 Hos dessa fiskar varierar även färgen mellan hanar, honor och ungar, 

                                                 
291Mille plateaux, s. 386: ”Toutefois, nous ne tenons pas encore un Territoire, qui n’est pas un milieu, pas même un 
milieu de plus, ni un rythme ou passage entre milieux. Le territoire est en fait un acte, qui affecte les milieux et les 
rythmes, qui les ’territorialise’.” Tusen platåer, s. 468. 
292 Deleuze & Guattari hänvisar här till molekylärbiologin: ”Biologerna har understrukit betydelsen av dess bestämda 
marginaler, som dock inte ska förväxlas med mutationer, det vill säga med förändringar inom koden; här handlar det 
istället om delade gener eller övertaliga kromosomer, som inte är fångna i den genetiska koden, utan som är ett fria 
på funktionellt sätt och som erbjuder ett material som är fritt för variation. […] Territorialiseringen är precis en sådan 
faktor, som hos en och samma art etableras i kodens marginaler och gör det möjligt för de olika representanterna för 
denna art att särskilja sig.” (Mille plateaux, s. 396: ”Les biologistes ont souligné l’importance de ces marges 
déterminées, mais qui ne se confondent pas avec des mutations, c’est-à-dire avec des changements intérieur au code: 
il s’agit cette fois de gènes dédoublés ou de chromosomes surnuméraires, qui ne sont pas pris dans le code génétique, 
sont fonctionnellement libres et offrent une matière libre à la variation. [...] Or la territorialisation est précisément un 
tel facteur qui s’établit sur les marges de code d’une même espèce, et donne aux représentants séparés de cette espèce 
la possibilité de se différentier.” Tusen platåer, s. 479f.). 
293Mille plateaux, s. 387: ”C’est l’émergence de matières d’expression (qualités) qui va définir le territoire.” Tusen platåer, 
s. 469. 
294 Se ”Heim und Heimat”, Streifzüge, s. 74–79. 
295 Lorenz som tillsammans med Karl von Frisch och Nicolaas Tinbergen tilldelades Nobelpriset i medicin eller 
fysiologi 1973 ”för deras upptäckter rörande organisation och utlösning av individuella och sociala 
beteendemönster” (Nobelpristagare 1901–1991, s. 275). 
296 Konrad Lorenz, Das sogennante Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression [1963] (München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 2004), s. 32: ”Zu jedem Zeitpunkte kann man bei vielen von ihnen die Färbung als Gradmesser der 
Stimmungen benutzen und aus ihr entnehmen, in welchem Maße Aggression, sexuelle Erregung und Fluchttrieb 
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där ungarna, och ofta även honorna, i regel endast är kamouflagefärgade.297  

Hos den andra typen av fiskar är istället ”[d]eras praktfulla [färg]skrud […] konstant”.298 

Färgen fungerar som ett ”plakat”:  

 

Låter man jämföra de intoleranta och de mer eller mindre fredliga arterna noterar man omedelbart 
ett samband mellan färg, aggressivitet och revirsbenägenhet [Ortstreu]. De extremt aggressiva, 
sammankopplade med bofasthet och en aggressivitetslust kontra sina artfränder, har jag, bland de 
fiskar jag studerat i frihet, endast återfunnit hos dem vars form, med grälla, affischliknande 
färgfläckar, redan på långt håll låter meddela deras arttillhörighet.299 
 

Det finns alltså en koppling mellan konstant och affischliknande färg och territorialitet. Och 

färgen är inte bara konstant, den återfinns också inom hela arten, bland såväl hanar, hon or och 

ungar. Lorenz lyfter i sin bok fram aggressiviteten som det centrala (vilket redan titeln utlovar): 

territoriet har sin grund i en aggressivitet mellan artfränder. Deleuze & Guattari menar att detta är 

en oklar och dåligt grundad tes, som även har farliga politiska resonanser.300  

Territoriet måste, för det första, förstås utifrån vad som skapar det: territoriet föregår inte den 

expressiva markeringen, utan det är den expressiva markeringen – en ”signatur” – som skapar 

territoriet.301 För det andra är det inte bara aggressiviteten som får en annan funktion, och ett 

annat uttryck, hos de territoriala djuren: även parning och jakt- och samlande genomgår en 

genomgripande förändring (liksom uppfostringen av ungar). Och det är även utifrån territoriet 

som en mer omfattande arbetsindelning och specialisering blir möjlig.302 Aggressiviteten 

genomgår en förändring – och intensifieras hos många djurarter – men det gör även en mängd 

andra funktioner. Aggressivitet gentemot artfränder återfinns dessutom hos många icke-

territoriala djur: i kampen om ledarpositionen hos nomadiska flockdjur eller i kampen om en 

partner.  

                                                                                                                                                         
miteinander um die Herrschaft streiten.” 
297 Ibid., s. 33. 
298 Ibid.: s. 32: ”Ihr prächtiges Kleid ist […] konstant” 
299 Konrad Lorenz, Das sogennante Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression [1963] (München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 2004), s. 31f.: ”Läßt man die Unverträglichen und die mehr oder weniger Verträglichen in der Vorstellung an 
sich vorüberziehen, so drängt sich einem unverzüglich ein enger Zusammenhang zwischen Färbung, Aggressivität 
und Ortstreue auf: Die extreme, mit örtlicher Seßhaftigkeit einhergehende und auf Artgenossen konzentrierte 
Angriffslust findet sich unter den von mir in Freiheit beobachteten Fischen ausschließlich bei jenen Formen, deren 
grelle, in plakathafter Großflächigkeit aufgetragene Farben ihre Artzugehörigkeit schon auf große Entfernung hin 
kundtun.”  
300Mille plateaux, s. 388; Tusen platåer, s. 469. 
301 Denna expressiva markering eller signatur – revirsmarkeringen – kan givetvis ta sig flera olika uttryck (urin och 
exkrementer som gör det genom sin lukt). Vad gäller själva bobyggandet är även detta att initialt förstås som en 
kvalitativ markering, där en komponent i miljön plötsligt får en helt annan betydelse: ”på samma gång kvalitet och 
egendom”, som de beskriver den uttrycksmateria som skapas (Mille plateaux, s. 387: ”à la fois qualité et propriété”; 
Tusen platåer, s. 469).  
302 Bin är exempel på en art med avancerad arbetsindelning som hör ihop med speciella ”arbetsritorneller”, tydligast 
beträffande bins ”dansande”. Det senare var ett av Karl von Frisch viktigaste forskningsområden, för vilket han 
alltså, tillsammans med Lorenz och Nicolaas Tinbergen, tilldelades Nobelpriset. Se exempelvis M. J. Couvillon, ”The 
Dance Legacy of Karl von Frisch”, Insectes Sociaux, vol. 59, 2012, s. 297–306. 
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En annan fråga är huruvida försvarandet av territoriet alltid tar sig aggressiva uttryck: hos 

många territoriala fågelarter spelar nämligen sången en väsentlig roll. Deleuze & Guattari hänvisar 

här till kompositören, och ornitologen, Messiaen, som beskriver hur vissa fåglars kamp istället 

avgörs av vem som sjunger bäst. Messiaen beskriver det på följande vis: ”tvister mellan fåglar 

beträffande besittningen av ett territorium avgörs ofta av sångdueller, och om en inkräktare 

otillbörligt vill ockupera en plats som inte tillhör honom, så sjunger den verkliga innehavaren, och 

sjunger så väl att den andra ger sig iväg […] [men] om inkräktaren sjunger bättre, lämnar 

innehavaren platsen åt honom”.303 Att sången spelar en roll såväl i intagandet som i försvarandet 

av territoriet är belagt. H. Eliot Howard beskriver i boken Territory in Bird Life hur en fågel 

”advertises its presence by a song uttered with such perseverance as to suggest that that end is at 

length attained [dvs. intagandet och markeringen av ett territoriet]. Hence, in a general way, the 

instinct of song seems to be related to the establishment of a territory.”304 Och även om kampen 

om ett territorium i slutändan må avgöras av en fysisk kamp skriver Howard att ”the instinct of 

pugnacity, when aroused by the appearance of an intruder, is also liable to be accompanied by a 

similarly extravagant song”.305  

Deleuze & Guattari lyfter även fram omgivningens betydelse för sångens utformning, utöver 

närvaron av en inkräktare eller konkurrent: ”regnet som börjar falla, solens som går upp eller 

ned… Även här har punkterna och kontrapunkterna sin autonomi […] i förhållande till 

omständigheterna i den yttre miljön vars förhållande till territoriet de uttrycker.”306 Att de har sin 

autonomi betecknar helt enkelt att sången inte är resultatet av någon ensidig påverkan eller 

influens från omgivningen. Graham Martin beskriver i Birds by Night hur den yttre miljöns 

komplex av faktorer – ”temperature, wind, humidity, barometric pressure, rain and light level” – 

även interagerar med den inre miljön – ”circadian rhythms of activity and with the bodily 

condition of individual birds and pairs” – och att dessa tillsammans bestämmer (”determines”) 

sångens utformande.307 Två tydliga stadier kan alltså urskiljas: den expressiva markeringen – 

skapande av en uttrycksmateria – och därefter det komplexa samspelet mellan dessa 

uttrycksmaterial. Man kan förstå detta i relation till ritornellens två första moment: skapandet av 

en enkel ritornell – en mittpunkt – och utformandet av en mer avancerad ritornell.  

                                                 
303 Claude Samuel, Entretiens avec Olivier Messiaen (Paris: Belfond, 1967), s. 96: ”les différends entre oiseaux au sujet de 
la possession d’un territoire se règlent souvent pas des joutes de chant, et si le prédateur veut occuper indûment un 
endroit qui ne lui appartient pas, le véritable propriétaire chante, chante si bien que l’autre s’en va […] [Mais] si le 
voleur chante mieux, le propriétaire lui cède la place.” Se även hela avsnittet där samtalet kretsar kring fåglar, s. 95–
118. Deleuze & Guattari citerar delar av denna passage, Mille Plateaux, s. 389. Tusen platåer, s. 471f. 
304 H. Eliot Howard, Territory in Bird Life (New York: E. P. Dutton and Company, 1920), s. 125. 
305 Ibid., s. 130.  
306Mille plateaux, s. 390: ”la pluie se met à tomber, le soleil se lève, le soleil se couche ... Là encore, les points ou 
contre-points ont leur autonomie […] par rapport aux circonstances du milieu extérieur dont ils expriment le rapport 
avec le territoire.” Tusen platåer, s. 473. 
307 Graham Martin, Birds by Night (London: A & C Black, 2010), s. 82. 
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Vad har då konsten med detta att göra? Redan beträffande skapandet av en uttrycksmateria 

frågar sig Deleuze & Guattari: ”Kan man kan kalla detta blivande, detta framträdande, för 

Konst?”308 Det inledande momentet är emellertid bara ett första steg: en signatur, en affisch. 

”Men signaturen blir en stil. Ty de expressiva kvaliteterna eller uttrycksmaterien träder tillsammans in i 

rörliga förhållanden som ’uttrycker’ relationen mellan det utstakade territoriet och impulsernas inre miljö och 

omständigheternas yttre miljö.”309 Citatet överensstämmer väl med Graham Martins beskrivning ovan 

med den väsentliga skillnaden att det för Deleuze & Guattari inte handlar om att de olika 

miljöernas komponenter bestämmer uttrycket – med alla ingående komponenter är det också 

svårt att se hur uttrycket skulle vara determinerat. Nej, uttrycket är en stil. Konsten börjar med 

andra ord hos det territoriala djuret. Deleuze & Guattari tillägger att: ”Ingen av dessa 

formuleringar medför den minsta risk till antropomorfism, och innebär heller ingen tolkning. Det 

handlare snarare om geomorfism.”310  

Fåglarna samlar, helt konkret, in motiv från sin omgivning som de omvandlar och kombinerar, 

såväl med varandra som med egna motiv: en stil. Deleuze & Guattaris favoritexempel utgörs här 

av den australiensiska lövsalsfågeln scenopoeetes dentirostris.311 Utöver att härma andra fåglars sång 

tillverkar denna fågel nämligen först ett slags scen bestående av löv den hackat av trädet och vänt 

med deras bleka, och med marken mest kontrasterande, sida uppåt: ”en fullkomlig konstnär”, ”ett 

allkonstverk”, som de skriver i Qu’est-ce que la philosophie?.312 

 

Hur kan då allt detta relateras till musiken? Camilla Damkjær gör några viktiga iakttagelser om 

platån i sin helhet med avseende på ritornellen: ”In fact, all the themes of the chapter melt into 

each other to the extent that it is quite hard to determine what une ritournelle actually is. It can be 

musical, gestural, visual, performed by animals or humans, it takes different shapes at the same 

time, it is related to territories, to cosmos, to time.”313 Likväl finns det genomgripande samband. 

Fundamentalt är relationen mellan det abstrakta och det konkreta som utmärker Deleuzes (& 

                                                 
308Mille plateaux, s. 388: ”Peut-on nommer Art ce devenir, cette émergence?” Tusen platåer, s. 471. 
309Mille plateaux, s. 390: ”Mais la signature va devenir style. En effet, les qualités expressives ou matières d’expression entrent, 
les unes avec les autres, dans des rapports mobiles qui vont ’exprimer’ le rapport du territoire qu’elles tracent avec le milieu intérieur des 
impulsions, et avec le milieu extérieur des circonstances.” Tusen platåer, s. 472. 
310Mille plateaux, s. 392: ”Aucune de ces formules ne comporte le moindre danger d’anthropomorphisme, ou 
n’implique la moindre interprétation. Ce serait plutôt du géomorphisme.” Tusen platåer, s. 474. 
311 Deleuze & Guattari skriver dock ”scenopoïetes”, vilket måste röra sig om en felskrivning. På engelska kallas den 
”tooth-billed bowerbird” eller ”stagemaker bowerbird”, där man kan gissa att det senare är vad det latinska namnet 
”scenopoeetes” åsyftar (vilket kanske även förklarar Deleuze & Guattaris felskrivning ”poïetes”). Brian Massumi 
benämner den ”the brown stagemaker”, och med stavningen ”scenopoeetes” inom parantes, se A thousand plateaus, s. 
315. Se även ”Tooth-billed Bowerbird” i Bird Australia, red. David Andrew (London: Dorling Kindersley Limited, 
2007/2009), s. 185. Holmbäck översätter till ”Scenopoeetes”. 
312 Qu’est-ce que la philosophie?, s. 174f.: ”un artiste complet” , ”une œuvre d’art totale”. För scenopoeetes i Mille 
plateaux, se s. 387–389, 408 och 415; Tusen platåer, s. 469–471, 492 och 500. 
313 Camilla Damkjær, The Aesthetics of Movement, s. 121. 
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Guattaris) filosofi. Det handlar om att analysera ett abstrakt schema, en virtuell process, och att 

undersöka hur detta tar sig uttryck på en mycket konkret nivå inom en mängd skilda områden. 

Processerna av självorganisation och stratifiering är i sig abstrakta och dolda men återfinns över 

hela spektrumet, inom alla stratum. Det finns ingen likhet mellan process och resultat, ingen 

bordets idé att föra tillbaka det konkreta bordet på, ingen modell av organismen som bestämmer 

den embryogenetiska utvecklingen inuti ägget. På samma sätt ska man förstå ritornellen och 

territorialiseringens stadier i ”De la ritournelle”. Som Damkjær skriver: ”They treat birds as 

artists, they merge the analysis of bird behaviour and music, they apply the same terms to both 

areas and they explain them on the same abstract level. In that way the abstraction helps the 

fusion. They do not confuse birds and music, but treat them equally through abstraction. What 

may seem like a disadvantage, the very vast range of the notion ritournelle, in this sense becomes 

an advantage.”314  

Vilka paralleller finns då mellan naturens ritorneller och den klassiska musiken? För det första 

relateras indelningen av den klassiska musiken till ritornellens tre moment: att skapa en trygg 

punkt i kaos, att genom denna grunda något större, en stad eller ett ”hemma”, och slutligen att 

öppna upp detta och möta kosmos krafter. Det handlar om kaos, jordens och kosmos krafter. De 

tre moment förstås även på följande vis: ett territorium grundas genom en territorialiseringsakt 

(markeringen, plakatet); i territoriet – utifrån territoriet – skapas en sammansättning, en ritornell, 

med det som finns inom territoriet och i dess omgivningar; en deterritorialisering sker eller så 

öppnas territoriet upp för krafterna av ett ”inre utanför”, det ”Natala” eller Jorden. Ritornellens 

tre stadier är därmed att förstås som ett abstrakt schema som tar sig olika konkreta uttryck. 

 

Och visst är det som Messiaen säger, musiken är inte människans privilegium: universum, kosmos, 
är gjort av ritorneller. Musiken problem handlar om dess förmåga till deterritorialisering av det som 
genomkorsar Naturen, djuren, elementen och öknarna i lika hög grad som det genomkorsar 
människan. Det handlar snarare om det som inte är musikaliskt hos människan, och om det som 
redan är det i naturen. Och dessutom, det som etologerna upptäckt beträffande djuret, har 
Messiaen upptäckt beträffande musiken: det finns knappt något människans privilegium, utöver i 
möjligheterna att överkoda, i att göra punktuella system.315 
 

Men likväl finns det såklart skillnader. Anne Sauvagnargues ställer i relation till detta frågan: 

”Djurets konst, bevaras den? Det är mycket tveksamt, snarare så agerar den. Det som bevaras, 

det är perceptet. Det är därför inte förrän inom kulturen, bestämd som alloplastisk i Mille plateaux, 

                                                 
314 Ibid., s. 133. 
315 Mille plateaux, s. 380: ”Certes, comme dit Messiaen, la musique n’est pas le privilège de l’homme: l’univers, le 
cosmos est fait de ritournelles; la question de la musique est celle d’une puissance de déterritorialisation qui traverse 
la Nature, les animaux, les éléments et les déserts non moins que l’homme. Il s’agit plutôt de ce qui n’est pas musical 
dans l’homme, et de ce qui l’est déjà dans la nature. Bien plus, ce que les éthologues découvraient du côté de l’animal, 
Messiaen le découvrait du côté de la musique: il n’y a guère de privilège de l’homme, sauf dans les moyens de 
surcoder, de faire des systèmes ponctuels.” Tusen platåer, s. 461. 
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som den territoriala konsten får yttre, utvändig konsistens.”316 Det är till denna vi nu ska vända 

oss. 

5.2 Barock och klassicism. Skapelse och gudomlig ordning 

Utifrån det perspektiv som anläggs i ”De la ritournelle” finns det inte någon väsentlig skillnad 

mellan barocken och klassicismen. Båda utmärks av sitt förhållande mellan form-materia, form-

substans. Det handlar om att organisera en formlös materia genom en serie olika formtyper (som 

precis som miljöerna ovan kan förstås som kodade). De ger inga exempel på formtyperna men 

såväl barocken som klassicismen är full av dem: fugor och ritorneller, oratorier och mässor, opera 

buffa och opera seria. Vi har sonatformen med sina underavdelningar (klassicismen) och sviten 

med sin rad av olika danser (barocken). Vidare finns de kodifierade stilarna: italiensk, fransk, 

engelsk, etcetera (vilka på intet sätt var reserverade för respektive lands kompositörer). Det 

handlar om att forma materialet utifrån dessa formtyper. Den klassiska konstnärens uppgift är 

därför densamma som för den skapande guden: att bemästra kaos och att skapa därur. 

Ritornellens första moment, kort sagt.  

Deleuze & Guattari är dock mycket fåordiga beträffande barocken och klassicismen som 

endast ägnas en sida. Några kompositörer diskuteras inte, även om det refereras till Mozarts 

magiska trollflöjt, liksom att Haydns Die Schöpfung (Skapelsen) implicit återfinns i det stridsrop 

som de menar utmärker epoken: ”Skapelse!”. Men även Bach finns givetvis i bakgrunden. Som 

Gustav Mahler formulerar det: ”Hos Bach är musikens alla levnadsfrön förenade som världen 

hos Gud.”317 Levnadsfröna är musikens beståndsdelar: det gudomliga formandet av en kaotisk 

materia; formen som essens och materian som substans. Hos Bach märks även en strävan efter 

arkitektonisk symmetri som ett uttryck för Guds fulländade skapelse.318 

Den längsta beskrivning hämtar Deleuze & Guattari istället från Marcel Prousts skildring av 

Vinteuil-sonaten, en återkommande ritornell i A la recherche du temps perdu:  

 

Först klagade den ensamma pianostämman likt en fågel som övergetts av sin maka; violinen hörde 
och svarade från ett träd i närheten. Det var som vid världens begynnelse, som om de båda ännu 

                                                 
316 Anne Sauvagnargues, De l’animal à l’art, i Marrati, Sauvagnargues & François Zourabichvili, La philosophie de Gilles 
Deleuze, s. 216: ”L’art animal se conserve-t-il? C’est très douteux, il agit. Ce qui se conserve, c’est le percept. Ce n’est 
donc qu’au sein de la culture, déterminée comme alloplastique dans Mille plateaux, que l’art territorial prend une 
consistance extrinsèque, extérieure.” 
317 Mahler citerad i Natalie Bauer-Lechner, Gustav Mahler. In den Erinnerungen von Natalie Bauer-Lechner [1923], red. 
Herbert Killian (Hamburg: Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wanger, 1984), s. 184: ”’In Bach sind alle 
Lebenskeime der Musik vereint wie in Gott die Welt.’” Att sammanföra Bach med gud är annars legio: ”many music 
lovers are apt to get Bach mixed up with God”, som Jan Swafford lakoniskt sammanfattar det i sin musikhistoria 
(The Vintage Guide to Classical Music [New York: Vintage Books, 1992], s. 65.) Ingmar Bergmans första fråga till 
lyssnarna i sitt ”Sommar”-program (se inledningen) är på samma tema: ”Vem har sagt att ’Bach spelar fyrhändigt 
med Vår Herre’?” 
318 Se exempelvis bachforskaren Markus Ratheys föredrag (med den ironiska titeln) ”Johann Sebastian Bach’s Mass in 
B Minor: The Greatest Artwork of All Times and All People” (The Tangeman Lecture, 18 april 2003 [otryckt: online]).  
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varit ensamma på jorden, eller snarare i denna värld som vilade sluten i sig själv, byggd av en 
skapares logiska tanke, en värld där de alltid skulle förbli ensamma med varandra: denna sonat.319  
 

Vilka aspekter är då att ta fasta i Proust-citatet? Gensvaret mellan två parter är en så pass allmän 

aspekt av musik – som dessutom tar sig vitt skilda uttryck inom barockens polyfoni, 

klassicismens och romantikens homofoni, och, för att ta ett sentida exempel, Pierre Boulez 

Répons320 – att den får passera som mindre väsentlig. Viktigare är istället idén om kompositionen 

som en stängd värld, konstruerad genom en skapares logik.  

5.3 Romantiken. Territoriala ritorneller och jordens krafter  

Med romantiken sker en radikal förändring såväl med avseende på sammansättningen form-

materia som beträffande musikens förhållande till territoriet och jorden:  

 

man kan säga att romantikens fundamentala innovationer bestod i detta: det fanns inte längre några 
substantiella delar som korresponderade med former, miljöer som korresponderade med koder, 
eller en kaotisk materia vilken fann sig ordnad i formerna och genom koderna. Delarna liknande 
snarare sammansättningar vilka formades och upplöstes på ytan. Själva formen blev en stor form i 
kontinuerlig utveckling, en samling av jordens krafter som fångade in alla delarna i ett knippe. Själva 
materian var inte längre ett kaos att betvinga och organisera, utan en kontinuerlig variations rörliga 
materia. Det universella hade blivit förhållande, variation. Materians kontinuerliga variation och 
formens kontinuerliga utveckling. Tvärsigenom sammansättningarna trädde materia och form 
sålunda in i ett nytt förhållande: materian upphörde att vara en innehållsmateria och blev istället 
uttrycksmateria, formen upphörde att vara en kod som betvingade kaos krafter och blev istället 
själv en kraft, en samling av jordens krafter.321 
 

Att det händer något med den musikaliska strukturen i och med romantiken är uppenbart. Där 

formerna tidigare, såväl i barocken som i klassicismen, varit något tämligen fast, där huvudsaken 

varit innehållet i de olika formtyperna, blir formen under romantiken i sig en del av själva 

uttrycket. Originalitet är romantikens credo. Detta märks redan hos Beethoven, på en gång 

klassicismens slutpunkt och romantikens startpunkt, som fulländar wienklassicismens former och 

går i kamp med dem och utökar deras ramar. Kampen får sin viktigaste plats i sonatformen, 

                                                 
319 Marcel Proust, På spaning av den tid som flytt 1. Swanns värld, övers. Gunnel Vallquist (Stockholm: Bonnier, 1993), s. 
408. Proust citerad i Mille plateaux, s. 417 (Tusen platåer, s. 503): ”’D’abord le piano solitaire se plaignit, comme un 
oiseau abandonné de sa compagne; le violon l’entendit, lui répondit comme d’un arbre voisin. C’était comme au 
commencement du monde, comme s’il n’y avait eu qu’eux deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le 
reste, construit par la logique d’un créateur et où ils ne seraient jamais que tous les deux: cette sonate.’” 
320 I Répons (1984) sker utbytet mellan sex solister, en ensemble och elektroniska liveeffekter (bland annat loopar och 
förvrängningar). 
321 Mille plateaux, s. 419: ”De ce point de vue, on peut dire que les innovations fondamentales du romantisme ont 
consisté en ceci: il n’y avait plus des parties substantielles correspondant à des formes, des milieux correspondant à 
des codes, une matière en chaos qui se trouverait ordonnée dans les formes et par des codes. Les parties étaient 
plutôt comme des agencements qui se faisaient et se défaisaient à la surface. La forme elle-même devenait une grande 
forme en développement continu, recueil des forces de la terre qui prenait en gerbe toutes les parties. La matière elle-même 
n’était plus un chaos à soumettre et organiser, mais la matière en mouvement d’une variation continue. L’universel était 
devenu rapport, variation. Variation continue de la matière et développement continu de la forme. A travers les 
agencements, matière et forme entraient ainsi dans un nouveau rapport: la matière cessait d’être une matière de 
contenu pour devenir matière d’expression, la forme cessait d’être un code domptant les forces du chaos pour 
devenir elle-même force, ensemble des forces de la terre.” Tusen platåer, s. 505. 
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klassicismens kanske viktigaste innovation som romantiken, och inte minst Beethoven, kom att 

göra betydligt mer omfattande och betydelsefull. Sonatformen är den i regel inledande satsen av 

symfonier, pianosonater och solokonserter och utgörs av introduktion, exposition, genomföring, 

rekapitulation och coda. Viktiga i romantiken är utökningen såväl i betydelse som längd som det 

dramatiska genomföringspartiet får, där teman från expositionen på olika vis bearbetas och 

omarbetas – betydelsen fångas bättre i engelskans och franskans ”utveckling”322 – men även 

rekapitulation och coda får en ökad tyngd. Milstolpen här – närmast revolutionär såväl i anspråk 

som i inflytande – är Beethovens tredje symfoni med undertiteln ”Eroica” (it. heroisk). Detta 

portalverk visar på den nämnda dubbelheten då den både är ett slags fulländning av den 

klassicistiska symfonin samtidigt som den utgör urtypen för den romantiska.323  

Centralt hos Beethoven är enligt Deleuze & Guattari att ”genomföringen underordnar sig 

formen och sträcker ut sig över helheten”.324 Det gäller alltså inte endast själva 

genomföringspartiet, utan det är en idé om ”utveckling” som sträcker sig över hela verket. Det är 

på så vis som man ska förstå Deleuze & Guattaris tanke att delarna är sammansättningar som har 

med ytan att göra. Ytan är formens långa utvecklande linje genom verket, där delarna tidigare, i 

egenskap av innehåll, istället haft sin plats i hierarkisk strukturs underavdelningar.  

Så långt den romantiska musikens mer tekniska sida, för även beträffande musikens allmänna 

karaktär – dess mytiska sida om man så vill – sker ett radikalt skifte. För att stanna hos Beethoven 

brukar man hävda att uttrycket i och med honom blir subjektivt: ”den beethovenska konsten 

introducerar individualismen i musiken. Med honom är det inte längre musiken som talar genom 

en människa, utan en människa som talar genom musiken”, som det heter i den franska 

musikencyklopedin Histoire de la musique.325 Romantiken innebär även en nationalisering av 

musiken: där de nationella beteckningarna tidigare handlat om kodifierade stilar – Bach skrev 

engelska, italienska och franska sviter, Mozart och Händel italienska operor – handlar det nu om 

en naturens och folkets nationella särprägel. Den romantiska konstnären är sprungen ur detta, 

eller som Deleuze & Guattari formulerar det: ”konstnären territorialiserar sig och ingår i en 

territorial sammansättning. Årstiderna är nu territorialiserade.”326  

                                                 
322 Dvs. ”developpement” respektive ”développement”. Den svenska benämningen kommer istället från tyskans 
”Durchführung”.  
323 En verklig brytning med de traditionella formerna återfinns istället hos den sena Beethoven – i synnerhet 
pianosonaterna och stråkkvartetterna – som istället är högst idiosynkratiska och närmast modernistiska till sin 
karaktär.  
324 Mille plateaux, s. 120: ”le développement se subordonne la forme et s’étend sur l’ensemble”. Tusen platåer, s. 152. 
Holmbäck översätter här med ”utveckling” utan att ta hänsyn till den svenska terminologin. 
325 Claude Rostand, ”Ludwig Van Beethoven”, Histoire de la musique. II, red. Roland-Manuel (Paris: Encyclopédie de la 
Pléiade, 1963), s. 297: ”l’art beethovenien introduit l’individualisme dans la musique. Avec lui, ce n’est plus la 
musique qui parle par un homme, c’est un homme qui parle par la musique”. Deleuze & Guattari refererar 
återkommande till detta verk. 
326 Mille plateaux, s. 417: ”il se territorialise, il entre dans un agencement territorial. Les saisons sont maintenant 
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Deleuze & Guattari menar vidare att kompositören inte längre är att förstås som den skapande 

Guden: kompositören är nu Hjälten som grundar. Även detta har sin parallell i ritornellens olika 

moment: där det första momentet handlar om att skapa en trygg punkt i kaos, handlar det andra 

momentet om en territorialisering på jorden: ett grundande. Och är Beethoven den som för in 

människan i musiken, har denna människa ofta karaktären av just en heroisk hjälte, likt i titeln på 

Beethovens tredje symfoni. För där Bachs musik kan förstås som gudomlig och Mozarts som 

änglalik, är ”heroisk” det epitet som medföljer den romantiska musiken, från Beethovens till 

Mahlers symfonier.327  

Deleuze & Guattari frångår alltså inte idén om hjälten men de inskärper att det är en jordens 

mytiska hjälte.328 Så varför jorden? Liksom beträffande de territoriala djuren ovan så går vägen till 

jorden genom territoriet: endast genom territoriet nås jorden och dess krafter. Deleuze & 

Guattari lyfter här fram lieden som central – en romantikens genre i minst lika hög grad som de 

dramatiska symfonierna.329 Marcel Beaufils beskriver liedens karaktär på följande vis: 

 

Tysklands ängslan utspelar sig visavi landskapet. Det är runtikring ett olycksbringande landskap, 
hemsökt av onda Andar, som en gigantisk fresk kommer att skapas av poeter och kompositörer 
[dvs. inte bildkonstnärerna], som varar i hundra år, och som kommer att fulländas så till den grad 
att färgerna [dvs. bildkonstnärerna] avundas. Den tyska lieden är till största delen ett fenomen av 
”kosmisk rädsla”, av hednisk natur.330  

 

Landskapet, territoriet, är centralt i lieden – men ett landskap som upplevs som olycksbådande 

snarare än pastoralt paradisiskt, något förlorat snarare än något tidlöst. ”[D]en romantiska 

konstnären upplever territoriet, men upplever det som ofrånkomligen förlorat, och upplever sig 

själv som i exil, resande, deterritorialiserad”, som Deleuze & Guattari formulerar det.331 Detta är 

                                                                                                                                                         
territorialisée.” Tusen platåer, s. 503. 
327 Hos Beethoven är det utöver ”Eroican” den femte ”Ödessymfonin” som är det tydligaste exemplet, medan det 
hos Mahler framförallt gäller hans två första symfonier, där den sjätte symfonin istället gestaltar den symfoniska 
hjältens – och den klassiska sonatformens – tillintetgörande. 
328 Mille plateaux, s. 419: ”Hjälten är en jordens hjälte, mytisk, och inte en folkets hjälte, historisk.” (”Le héros est un 
héros de la terre, mythique, et non du peuple, historique.”) Tusen platåer, s. 505. Det första gäller den germanska 
musiken, medan de beträffande den latinska och slaviska musiken menar att det är en folkets hjälte (en tydlig skillnad 
om man jämför Wagners och Verdis operor). Den senare aspekten ligger dock utanför uppsatsens område och 
Deleuze & Guattari har den heller inte i huvudfokus.  
329 Lieden, romans på svenska, är sång med pianoackompanjemang, vilket Mahler sedermera kom att utöka med sina 
orkesterlieder. 
330 Marcel Beaufils, ”Le lied romantique allemand”, Histoire de la musique. II, s. 453: ”Or, l’inquiétude de l’Allemand se 
situe face au paysage. C’est autour du paysage maléfique, hante de mauvais Esprits, que va se construire, cent ans 
durant, une immense fresque dont poètes et musiciens vont quintessencier à l’envi les couleurs. Le lied allemand est 
pour la plus grande part un phénomène de ’peur cosmique’, de nature païenne.” 
331 Mille plateaux, s. 419: ”l’artiste romantique vit le territoire, mais le vit nécessairement comme perdu, et se vit lui-
même comme exilé, voyageur, déterritorialisé”. Tusen platåer, s. 504. Här man också peka på en helt annan ”orsak”: 
industrialismens intåg och det förändrade förhållande till landskap och natur i dess efterföljd, precis som det är i 
dessa förändringstider som den moderna historiesynen/-vetenskapen och det moderna subjektet växer fram (jämför 
här Foucaults Les mots et les choses). I tider av förändring vänder man sig bakåt för att begreppsliggöra och bearbeta 
varifrån man kommer. Den aspekt återfinns i Theodor W. Adornos estetik och i hans analyser. Som Camilla Flodin 
skriver i sin avhandling Att utrycka det undanträngda, s. 87: ”Enligt Adorno är intresset för naturskönhet någonting som 
i sig är historiskt tillblivet. Innan människan hade börjat distansera sig från naturen fanns det inte utrymme för det 
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tydligt i Franz Schuberts främsta sångcykler Die schöne Müllerin och Winterreise, baserade på 

Wilhelm Müllers poesi och komponerade 1823 respektive 1828.332 Som första strofen lyder i 

”Gute Nacht” som inleder Winterreise:  

 

Fremd bin ich eingezogen, 
Fremd zieh’ ich wieder aus. 
Der Mai war mir gewogen 
Mit manchem Blumenstrauß. 
Das Mädchen sprach von Liebe, 
Die Mutter gar von Eh’, – 
Nun ist die Welt so trübe, 
Der Weg gehüllt in Schnee.333 

 

Diktjaget är en olycklig vandrare, av det romantiska slaget, som irrar runt i naturen och 

landskapen. Noterbart här är den tvetydiga aspekten av det ”Natala”, vilken jag tidigare 

behandlat. I relation till detta vill jag därför urskilja en annan mytisk figur för romantiken, lika 

viktig som Hjälten som grundar: vandraren förlorad i landskapet, på jakt efter sin hembygd. Det 

finns här ett uppgående i naturen eller en projicering på naturen; en känslosubjektivism som 

sväller över och drar med sig jorden och naturen. Detta är utmärkande för romantiken i stort 

men får sitt starkaste uttryck i musiken som, med Deleuze & Guattaris ord, har ”en 

deterritorialiserande kraft som är mycket större”.334 Att musiken lyfts fram som den högsta av 

konstarterna hos många av romantikens (natur-)filosofer är därför ingen tillfällighet. Andrew 

Bowie berör detta i Aesthetics and Subjectivity. From Kant to Nietzsche när han beskriver musiken som 

”the most symptomatic art form in this period”. 335 

Såväl den tekniska som den mytiska aspekten blir än tydligare hos en högromantisk tonsättare 

som Richard Wagner. Wagner som, likt vad Marcel Beaufils skriver, ”kommer att befria liedens 

romantiska universum” genom att lyckas göra scenisk musik av liedens grundstämningar.336 

Wagners väldiga operor är också fyllda av irrande karaktärer, med oklar hemvist på flykt i 

naturen: Siegmund i Die Walküre och Parsifal i operan med samma namn, för att bara nämna två. 

Och där Deleuze & Guattari såg den kontinuerliga utvecklingen som utmärkande för Beethoven, 

                                                                                                                                                         
natursköna.” Det natursköna är något som uppträder i och med Beethoven och romantiken: ”Han [Adorno] menar 
att det som Kant i sin teori om det dynamiskt sublima tillskriver havet och bergen, är ’det som kommer in i konsten 
själv som det nya, till exempel i Beethovens musik, som Kant förstås ännu inte hade kunnat veta någonting om’.” 
(Ibid., s. 89; citatet är hämtat ur ett föreläsningsmanuskript.) 
332 Sångcykler som av många ses som de främsta. Den första sångcykeln komponerades av Beethoven år 1816, An die 
ferne Geliebte. 
333 Wilhelm Müller, Gedichte. In zwei Theilen. Erster Theil, red. Mar Müller (Leipzig: F. U. Brodhaus, 1868), s. 46. 
”Främmande kom jag, främmande går jag. Maj månad var mig vänligt sinnad, med många blombuketter. Flickan 
talade om kärlek, modern rentav om giftermål. Men nu är världen så dyster, och vägen täckt med snö.” Min 
prosaöversättning. 
334 Mille plateaux, s. 371: ”une force déterritorialisante beaucoup plus grande”. Tusen platåer, s. 451. 
335 Bowie, Aesthetics and Subjectivity. From Kant to Nietzsche, s. 3. 
336 Beaufils, ”Le lied romantique allemand”, s. 453: ”Wagner […] libérera l’univers romantique du lied.” Att jämföra 
med både Schubert och Schumann som hade mindre framgång med sina respektive operaförsök.  
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i övergången mellan klassicism och romantik, är den än mer genomgripande hos Wagner. För 

från den klassiska nummeroperan (med avgränsade sånger, recitativ, etcetera) till Wagners 

genomkomponerade ”musikdrama”, står vi verkligen inför en ”kontinuerlig variation av 

materialet och en fortlöpande utveckling av formen”. Varje akt har blivit till ett helhetligt block 

och melodin har i sin tur blivit ”oändlig”.337 Hos Wagner har musiken fått en i högsta grad 

flytande karaktär: ”Redan om Wagner talade man, för att förebrå honom, om musikens 

’elementära’ karaktär, dess akvatism, eller om motivets ’atomiseringen’, ’en uppdelning i oändligt 

små enheter’.”338 

Deleuze & Guattari diskuterar även Wagners berömda ledmotiv (eller ”ritorneller”). Claude 

Debussy kritiserade ledmotiven för att endast, som ett slags skyltar (poteaux indicateurs), signalera 

en situations gömda betydelse eller en karaktärs hemliga impulser. Det är så till vis del menar 

Deleuze & Guattari: 

 

Men ju mer verket utvecklar sig, desto mer sammanförs de olika motiven, desto mer erövrar de sitt 
eget plan, desto mer autonoma blir de i förhållande till den dramatiska handling, till impulser och 
situationer, och desto mer oberoende blir de av karaktärer och landskap, och blir istället själva 
melodiska landskap, rytmiska karaktärer, som ständigt förädlar sina interna förhållanden.339  
 

Häri finns samma problematik som beträffande fågelsången: det som till en börjar fungerar som 

ett slags affisch eller plakat för att märka ut ett territorium höjer sig till ett landskap i sig – en stil.  

5.4 Jordens sång hos Gustav Mahler 

I detta avsnitt kommer jag att argumentera för att Gustav Mahler (1860–1911) kan ses som en 

central kompositör utifrån denna uppsats tema, beträffande såväl metafysik som musikfilosofi. 

För Mahler är inte endast den som tydligast orkestrerat en jordens sång, som Theodor W. 

Adorno påpekar är Mahler ”metafysisk som ingen annan kompositör efter Beethoven”.340 Det jag 

                                                 
337 Musikdrama är den term Wagner själv gav sin nya vision om operan som ett Gesamtkunstwerk, där varken musiken 
eller texten skulle ha företräde i den musikdramatiska helheten (därav avsaknaden av regelrätta arior, duetter och 
annat som inte kan inordnas handlingens framåtskridande, liksom avsaknaden av recitativ som avviker från den 
musikaliska helheten). För ett klassiskt verk, se Carl Dahlhaus, Richard Wagner’s Music Dramas [1971], eng. övers. Mary 
Whittall (Cambridge: Cambridge University Press, 1979). 
338 Mille plateaux, s. 379: ”C’est déjà à propos de Wagner qu’on parlait, pour lui en faire grief, du caractère 
’élémentaire’ de cette musique, de son aquatisme, ou bien de l’’atomisation’ du motif, ’une subdivision en unités 
infiniment petites’.” Tusen platåer, s. 460. Jämför Nietzsches karaktärisering i Der Fall Wagner: ”Med honom [Bizet] tar 
man avsked från det fuktiga Norden, från de wagnerska idealens vattenånga.” (KSA 6: Der Fall Wagner u. a. op. cit., s. 
15: ”Mit ihm nimmt man Abschied vom feuchten Norden, von allem Wasserdampf des Wagnerischen Ideals.”) Även 
Susan Sontag har skrivit en text om ”Wagner’s Fluids” (London Review of Books, vol. 9 nr. 22, december 1987, s. 8–9), 
där det dock handlar om vätskornas betydelse i själva dramat snarare än i musiken.  
339 Mille plateaux, 392: ”Mais plus l’œuvre se développe, plus les motifs entrent en conjonction, plus ils conquièrent 
leur propre plan, plus ils prennent d’autonomie par rapports à l’action dramatique, aux impulsions, aux situations, plus 
ils sont indépendants des personnages et des paysages pour devenir eux-mêmes paysages mélodiques, personnages 
rythmiques qui ne cessent d’enrichir leurs relations internes”. Tusen platåer, s. 475. Denna idé om ledmotiven finns 
redan hos Proust, se exempelvis Mille plateaux, s. 331f., där de hänvisar till Boulez’ hommage till Proust beträffande 
detta (Tusen platåer, s.795). Se också Carl Dahlhaus, Richard Wagner’s Music Dramas, s. 161. 
340 Adorno, ”Mahler. Wiener Gedenkrede” [1960], i Gesammelte Schiften Band 16, Musikalische Schiften I-II. Quasi una 
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kommer argumentera för är emellertid hur det i Mahlers fall rör sig om en annan metafysik: här 

återfinns skillnadens företräde framför det identiska; skapandet av ett immanent kompositions- 

och konsistensplan; omkastningen av relationen mellan tid och rörelse; fångandet av krafter; 

sammansättningar av högst heterogena element i en mångfald. Och inte minst tar detta sitt 

uttryck i ett slags öppen helhet, i en musik som även strävar efter ”den sensibla och sinnliga 

enheten mellan människa och Natur”.341 Avsnittet innebär därför en omfattande utvidgning av de 

anmärkningar om Mahler som återfinns hos Deleuze & Guattari.  Till hjälp är framförallt 

Adornos Mahler. Eine musikalische Physiognomik.342 Men lika mycket som det handlar om att finna 

stöd för en deleuziansk Mahler hos Adorno, handlar det om att visa hur den deleuzianska 

filosofin kan vidga Adornos Mahler.  

Omvandlade Wagner liedens grundstämningar för operascenen är Mahler i sin tur den 

tonsättare hos vilken lieden expanderar och förenas med symfonin.343 Ett av Mahlers mest kända 

uttalanden ska han ha gjort under en träff med Jean Sibelius. Efter att Sibelius uttryckt sin 

fascination inför sin uppfattning om symfonins logik, där verket växer fram ur ett enda tema, ska 

Mahler ha svarat: ”Nej, symfonin måste vara som världen. Den måste omfamna allt.”344 Detta tar 

sitt uttryck dels i att symfonierna är de längsta och orkestermässigt mest omfattande i den 

klassiska repertoaren, dels på det sätt som en mängd heterogena genrer och stämningar återfinns i 

dem: folksånger och psalmer, militärmarscher och fågelsång, finstämda körer och våldsamma 

dryckesvisor; det banala och det sublima, sensibel allvarsamhet och satirisk parodi. Allt förenat i 

en jordens sång.  

Mahler framhålls i detta avseende som en exemplarisk tonsättare av Deleuze & Guattari:  

 

Det är märkligt hur musiken inte utesluter den dåliga eller mediokra ritornellen, eller det dåliga 
bruket av ritornellen, utan tvärtom för den med sig och använder den som en trampolin. ”Blinka 
lilla stjärna där”, ”Elle avait une jambe de bois”, ”Broder Jakob”… Barnets eller fågelns ritornell, 
folkvisan, dryckesvisan, wienervalsen, koskällan – musiken använder sig av allt och sveper med sig 
allt. Det är inte det att en barnmelodi, en fågelmelodi eller en folkvisemelodi reduceras till en 
associativ och stängd formel […]. Det handlar istället om att visa hur en kompositör har behov av 
en första typ av ritornell, en territorial eller sammansatt ritornell, för att transformera den inifrån, 
deterritorialisera den och slutligen skapa en andra typens ritornell, likt ett musikens slutgiltiga mål, en 

                                                                                                                                                         
fantasia (II) (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978), s. 334: ”Metaphysisch wie kein Komponist seit Beethoven”. Sv. 
övers. i Från Mahler till Ligeti. En antologi om vår tids musik, i urval och med kommentarer av Ove Nordwall (Stockholm: 
Orion/Bonniers, 1965), övers. Ingmar Forsström, s. 168. Texten är från det föredrag som Adorno höll på 
hundraårsjubileet för Mahler i Wien. 
341 Deleuze, L’image-temps, s. 128; ovan, s. 11. 
342 Theodor W. Adorno, Mahler. Eine musikalische Physiognomik [1960], i Gesammelte Schriften Band 13. Die musikalischen 
Monographien (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971/2003). 
343 Lieder och symfonier var det enda Mahler komponerade som mogen tonsättare. Av ungdomsverken är det endast 
den väldiga kantaten Das klagende Lied och en pianokvintettsats som finns bevarade.  
344 Se exempelvis Glenda Dawn Goss, Sibelius. A Composer’s Life and the Awakening of Finland Chicago: University of 
Chicago Press, 2009), s. 346: ”’Nein, die Symphonie muss sein wie die Welt. Sie muss alles umfassen’”. Mötet mellan 
de två kompositörerna ägde rum 1907, vilket Sibelius sedan berättade om för sin första biografiker Karl Ekman 
1935. 
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ljudmaskinens kosmiska ritornellen.345 
 

Utöver de två första visorna kan alla exemplen hänföras till Mahlers symfonier, även om hans 

namn inte nämns här utan ett tiotal sidor tidigare.346 Detta är exempel på hur ”allt” får plats, men 

också hur alla dessa små ritorneller transformeras och uppgår i en större ritornell som bär med 

sig och deterritorialiserar dem alla och, som Jonnie Eriksson uttryckte det, ”verkar på det 

Absoluta: jorden själv”.347 Det är som Deleuze & Guattari själva skriver om Das Lied von der Erde: 

 

Ritornellen är oupplösligt konstituerad av den territoriala sången och den jordens sång som reser sig 
för att övertäcka den. Liksom i slutet på Das Lied von der Erde: samexistensen av två motiv, det ena 
melodiskt och frambesvärjande fågelns sammansättningar; det andra rytmiskt: en jordens djupa 
aning, i evighet. Mahler säger med detta att det inte räcker med fåglarnas sång, blommornas färg 
och skogens dofter för att ”göra” [faire] Naturen; för det behövs guden Dionysos eller den store 
Pan. En jordens Ur-ritornell som fångar in alla ritorneller348 
 

En av de mest utmärkande aspekterna av Mahlers musik är i själva verket det heterogena 

materialet, mångfalden av olika ritorneller. Inte minst är det en ”lägre” musik som ges plats, 

tidigare utesluten från den bildade musiken. Men den lägre musiken finns inte där i sin avvikelse, 

som ett lustigt inskott, utan utgör centrala ritorneller av den första typen. Som Adorno uttrycker 

det så handlar det om att göra dessa ritorneller vältaliga – att transformera dem och inte låta dem 

bevara sin endast associativa karaktär – och få dem att förenas med den bildade musiken på ett 

och samma plan:  

 

Med yppersta konst drar Mahler, den hängivne Dostojevskijläsaren, in dem i konstens språk. 
Ingenstädes låter han det banala som han citerar förbli banalt. I och med att det blir vältaligt blir det 
också kompositionsmässigt genomarbetat. Härigenom strävar han att gottgöra något av den orätt 
som det musikaliska konstspråket tvingades begå då det, för att förverkliga sig själv, avstod allt som 

                                                 
345 Mille plateaux, 431: ”C’est curieux comme la musique n’élimine pas la ritournelle médiocre ou mauvaise, ou le 
mauvais usage de la ritournelle, mais l’entraine au contraire, ou s’en sert comme d’un tremplin. ’Ah vous dirai-je 
maman...’, ’Elle avait une jambe de bois…’, ’Frère Jacques… ’. Ritournelle d’enfance ou d’oiseau, chant folklorique, 
chanson à boire, valse de vienne, clochettes à vache, la musique se sert de tout et emporte tout. Ce n’est pas qu’un air 
d’enfant, d’oiseau ou de folklore, se réduise à la formule associative et fermée […]. Il faudrait plutôt montrer 
comment un musicien a besoin d’un premier type de ritournelle, ritournelle territoriale ou d’agencement, pour la 
transformer du dedans, la déterritorialiser, et produire enfin une ritournelle du second type, comme but final de la 
musique, ritournelle cosmique d’une machine à sons.” Tusen platåer, s. 518f. 
346 ”Blinka lilla stjärna” (eller ”Ah je vous-dirai maman”, som den ursprungliga franska melodin heter) har Mozart 
gjort tolv variationer på för piano, medan ”Elle avait une jambe de bois” var en populär schlager i början av 1900-
talet skriven av Émile Spencer som Stravinskij inkorporerade i sin ballet Petroushka. I övrigt: ”Broder Jakob” i första 
symfonins tredje sats, med melodin omskriven i moll; bjällrorna som inleder den barnsligt naiva fjärde symfonin, 
som sedan humoristiskt fortsätter i ett slags Haydn-pastisch och en hyllning till Wien och wienervalsen och vars final 
innefattar ett sopransolo med en text om barnets vision av ett himmelrike fyllt av mat; koskällorna som förekommer 
i de pastorala avsnitten i sjätte och sjunde symfonin, inte minst i finalen där de ljuder samtidigt som rörklockorna 
(vars ljud påminner om kyrkoklockor); och de två dryckesvisorna som återfinns i Das Lied von der Erde. Vad gäller 
fågelsången är den, och naturljud generellt, allestädes närvarande i Mahlers musik. 
347 Eriksson, Monstret & människan, s. 571.  
348 Mille plateaux, 418: ”La ritournelle est constituée indissolublement par la chanson territoriale et le chant de la terre 
qui s’élève pour la couvrir. Ainsi, à la fin du Chant de la terre, la coexistence des deux motifs, l’un mélodique évoquant 
les agencements de l’oiseau, l’autre rythmique, profonde respiration de la terre, éternellement. Mahler dit que le chant 
des oiseaux, la couleur des fleurs, l’odeur des forêts ne suffisent pas à faire la Nature, il y faut le dieu Dionysos ou le 
grand Pan. Une Ur-ritournelle de la terre capte toutes les ritournelles”. Tusen platåer, s. 504. 
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inte lät sig förenas med dess sociala förutsättning, bildningsprivilegiet.349 
  

Den symfoniska form som tidigare var centrerad (territorialiserad) på det högkulturella i kulturens 

metropoler har deterritorialiserat på det marginella och det låga – och dess språk är förändrat. 

Häri finns också en anledning till den starka avsky som Mahlers musik väckte i sin samtid. Som 

Pierre Boulez sammanfattar det senare: ”Det som irriterar […] de som i samtiden var fientliga 

mot Mahler, är att han i Symfonin låter komponenter komma in, som borde ha varit utestängda. 

Man påpekar dessa temans karaktär av att komma utifrån: de anekdotiska konnotationerna, det 

triviala karaktärsdraget, lånandet från den folkliga kulturen.”350 I detta allomfattande 

inkorporerande finns även en strävan efter en sann polyfoni, med vilken Mahler åsyftade sin 

barndoms upplevelser i den lilla staden Iglau och dess polyfona kaos av positivhalare, 

militärorkestrar, gatumusik och fågelsång. Den bildade musikens polyfoni var i jämförelse med 

detta endast flerstämmighet och förtäckt homofoni.351  

Mångfald och heterogenitet hos Mahler handlar dock inte endast om blandningen av 

ritorneller och teman, utan har en minst lika viktig aspekt i sättet som Mahler transformerar och 

varierar teman. Att bearbeta och variera små temafraser var redan något Beethoven excellerade i, 

men hos Mahler handlar det om något annat. Adorno benämner det som Mahlers specifika 

variantteknik, just för att särskilja den från den tidigare musikens variationer.352 För där temat 

tidigare var något fast som sedan varierades, så är det annorlunda hos Mahler: ”Begreppet om 

teman som något bestämt givet, som sedan modifieras, är inte adekvat för honom. […] Inget 

tema är positivt, entydigt där, inget blir helt färdigt, definitivt; det dyker upp och ned i ett 

tidskontinuum”.353  

Tidskontinuumet är i själva verket helt centralt hos Mahler och ett minst lika utmärkande drag 

som användningen av teman främmande för det högkulturella. För med Mahler sker inget mindre 

än vad man med Deleuze kan förstå som en radikal omkastning av förhållandet mellan rörelse 

och tid, mellan en sekundär tid beroende av rörelsen, och en primär tid i vilken en icke-

                                                 
349 Adorno, ”Mahler”, sv. övers., s. 161; ty. org., s. 328: ”Mit äusserster Kunst zieht Mahler, der passionierte Leser 
Dostojewskys, sie in die Kunstsprache hinein. Nirgends lässt er das Banale, das er zitiert, banal. Indem es beredt 
wird, wird es auch kompositorisch durchdrungen. Damit trachtet er etwas wiedergutzumachen von dem uralten 
Unrecht, das die musikalische Kunstsprache verüber musste, als sie, um sich zu realisieren, alles aus sich ausschied, 
was ihrer gesellschaftlichen Voraussetzung, dem Bildungsprivileg, nicht sich einfügte.”  
350 Pierre Boulez, Jalons (pour une décennie). Dix ans d’enseignement au Collège de France (1978–1988), red. Jean-Jacques 
Nattiez (Paris: Christian Bourgois Éditeur, 1989), s. 220: ”Ce qui irrite […] les contemporains hostiles à Mahler, c’est 
qu’il fasse pénétrer dans la Symphonie des éléments qui auraint dû en être exclus. De ses thèmes, on dénonce l’aspect 
extérieur: les connotations anecdotiques, le caractère trivial, l’emprunt au folklore”. 
351 Se Bauer-Lechner, Gustav Mahler, s. 165. 
352 Se här kapitel sex, ”Variante – Form”, Mahler, s. 230–252. 
353 Adorno, Mahler, s. 235: ”Der Begriff des Themas als eines bestimmt Gesetzen und dann sich Modifizierenden ist 
ihm nicht adäquat. […] Kein Thema ist positiv, eindeutig da, keines wird je ganz fertig, endgültig; sie tauchen auf und 
unter im Zeitkontinuum”.  
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teleologisk rörelse tar plats. Paul Bekker beskriver denna skillnad gentemot tidigare musik, med 

Beethoven som exempel: 

 

Den första satsen av Eroican, av Pastoralen, av den Nionde, är i grunden blott kommentarer av det 
som skett i deras första takter. De mäktigaste stegringarna som Beethoven skapat: linjen från början 
av femte och sjunde symfonin fram till deras avslut vecklar ut sig med en nedtvingande logik, som 
bringar avslöjandet av ett skeende med sig, som är oavvisligt i sin följdriktighet. Den innehåller den 
matematiska formelns oruckbarhet och framstår från det första ögonblicket till dess sista slutsats 
som elementära faktum. Just i denna konsts oanfäktbara logiska herravälde [Gewalt] låg krafterna; 
och där ligger än idag den be ethovenska symfonins enastående verkan. Ut ur denna följde den 
grundläggande organiska lag, som Beethoven inte heller i sin Nionde förmådde undandra sig, denna 
lag som tvingande koncentrationen av de andliga grundidéerna in i dess framkant, i begynnelsen, i 
temat, och som lät hela organismen från denna begynnelse framträda som något i sig färdigt. 

Österrikarens [Mahlers] symfonik känner inte till logiken av detta tvång, känner inte denna 
oföränderliga lagenlighet av något i sin början bestämt skeende. Det är en blivandets och embryots 
symfonik, en ologisk symfonik, som samlar och binder krafter där den stöter på dem.354 
 

Kontrasten kan inte göras tydligare: där den beethovenska symfonin är ett stängt, logiskt system, 

är den mahlerska istället ett system i blivande, en embryots symfonik. (Adorno benämner detta 

som Mahlers episka ideal gentemot ett tidigare dramatiskt ideal.355) Detta får verkningar såväl på 

symfonins helhetliga formplan som på de enskilda elementen. Som Deleuze & Guattari 

karaktäriserade romantiken: ”Formen blev en stor form i kontinuerlig utveckling, en samling av jordens 

krafter som tog upp alla delarna i ett knippe, medan materian å sin sida inte längre var ett kaos att 

underställa och organisera, utan en materians rörelse i en kontinuerlig variation. Det universella hade 

blivit förhållande, variation. Kontinuerlig variation av materian och kontinuerlig utveckling av 

formen.”356 Men där den beethovenska symfonin och dess variationer ”underordnar sig formen 

och sträcker ut sig över helheten” sker det utifrån något från början förutbestämt – såsom 

Deleuze & Guattari karaktäriserade barocken och klassicismen som det logiska skapandet av en 

värld – medan det hos Mahler på ett helt annat sätt handlar om en utveckling utifrån det som 

                                                 
354 Paul Bekker, Gustav Mahlers Sinofnien (Berlin: Shuster & Loeffler, 1921), s. 16f.: ”Der erste Satz der Eroika, der 
Pastorale, der Neunten sind im Grunde nur Kommentare dessen, was in ihren ersten Takten geschieht. Die 
gewaltigsten Steigerungen, die Beethoven geschaffen hat: die Linien vom Anfang der fünften und der siebenten 
Sinfonie bis zu ihren Abschlüssen entrollen sich mit der niederzwingenden Logik, die die Offenbarung eines in 
seiner Folgerichtigkeit unabweisbaren Geschehens mit sich bringt. Es trägt in sich die Unerschütterlichkeit der 
mathematischen Formel und steht vom ersten Augenblick an bis in seine letzten Folgerungen hinein als elementare 
Tatsache da. Gerade in der unanfechtbaren logischen Gewalt dieser Kunst ruhte die Kraft, ruht heute noch die 
einzigartige Wirkung der Beethovenschen Sinfonik. Aus ihr ergab sich das grundlegende organische Gesetz, dem 
Beethoven auch in der Neunten sich nicht zu entziehen vermochte, dieses Gesetz, das zur Konzentration der 
geistigen Grundideen in den Vordersatz, in den Anfang, in das Thema zwang und den ganzen Organismus als in sich 
Fertiges aus diesem Anfang hervorspringen ließ. [/] Die Sinfonik der Österreicher kennt nicht die Logik dieses Muß, 
kennt nicht diese unabänderliche Gesetzlichkeit eines in seinem Ablauf von vornherein bestimmten Geschehens. Sie 
ist eine Sinfonik des Werdens und Keimens, eine unlogische Sinfonik, die Kräfte sammelt und bindet, wo sie sie 
antrifft.” Första stycket är även citerat hos Adorno, Mahler, s. 212. 
355 Se avsnittet ”Roman”, s. 209–229. Detta framskymtade även i citatet ovan där Mahler framhölls som en hängiven 
Dostojevskij-läsare. Jag vill mena att detta även är förklaringen till den mahlerska symfonins karaktär av ”fritt 
program”: de har inte, som i programmusiken, sina på förhand givna karaktärer och affekter (urskiljbara genom dess 
teman), utan det som berättas växer fram inifrån musiken och i tiden. 
356 Se ovan, s. 76; Mille plateaux, s. 419; Tusen platåer, s. 505. 
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dyker upp under symfonins framåtskridande. Den samling av jordens krafter som Deleuze & 

Guattari också menar utmärker romantiken – och ritornellens andra moment – blir på så vis 

tydligast hos den senromantiska Mahler. Som Mahler-specialisten Henry-Louis de La Grange 

beskriver det: ”Mahler continually transforms his materials, taking cue from both nature and life, 

which never repeats themselves”.357 Det finns kort sagt inget entydigt identiskt hos Mahler – i 

synnerhet inte hos den sena Mahler: temat är en variant som aldrig finns i en ursprunglig form.  

I relation till Bekkers karaktäristik av den skillnad som infaller med Mahler är det intressant 

hur Adorno jämför Beethoven (den sena Beethoven undantagen) med de samtida filosofiska 

systemen (Kant och, outtalat, Hegel), medan Mahlers musik istället förstås som den musikaliska 

realiseringen av Nietzsches avståndstagande av dylika system:  

 

Tysk filosofi och musik var sedan Kant och Beethoven system. Vad som inte gick upp där, dess 
korrektiv, tog sin tillflykt till litteraturen […]. Gentemot detta har Mahlers musik originellt upptagit 
Nietzsches insikt, att systemet och dess obrutna enhet, skenet av försoning, inte är redligt. Hans 
musik tar upp kampen med det extensiva livet, störtar med slutna ögon in i tiden358 
 

Likväl vill jag mena att det rör sig om ett system, men ett öppet system i blivande – och en 

immanent metafysik. Jag skiljer mig här från Adorno som menar att: ”Han, som var metafysisk 

som ingen annan kompositör efter Beethoven, har till sin metafysik fogat dess egen omöjlighet, 

bokstavligen ränt huvudet i det omöjliga.” 359 Häri återfinns ett genomgående drag i Adornos 

filosofi om hur utopin endast är möjlig i sitt negativa uttryck, möjligheten endast genom 

omöjligheten. Detta återkommer på många håll i analyserna av Mahlers musik. Men just i detta 

ligger en väsentlig skillnad mellan Adorno och Deleuze: Adorno som insisterar på det omöjliga, 

som generellt är pessimistisk och kritisk till sakernas tillstånd; Deleuze som är bejakande, såväl 

vad gäller möjligheterna till metafysik och filosofiska system, som vad gäller enskilda händelsers 

möjlighet att ta sig bortom det rådande tillståndet.360  

Vad Mahler gör är därför att visa på omöjligheten för en tidigare, transcendent metafysik, men 

han öppnar samtidigt vägen för en annan, immanent metafysik. I en kort passage har även 

Adorno en mer positiv syn när han jämför Mahler med en metafysik om livet. Adorno skriver att 

                                                 
357 Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler. Vol 4. A new life cut short (1907–1911) [1984] (Oxford: Oxford 
University Press, 2008), s. 1322. 
358 Adorno, Mahler, s. 212: ”Deutsche Philosophie und Musik waren seit Kant und Beethoven System. Was darin 
nicht aufging, sein Korrektiv, flüchtete in die Literatur […]. Demgegenüber hat Mahlers Musik originär Nietzsches 
Erkenntnis eingeholt, daß das System und seine lückenlose Einheit, der Schein der Versöhnung, nicht redlich sei. 
Seine Musik nimmt es auf mit dem extensiven Leben, stürzt sich geschlossenen Auges in die Zeit”.  
359 Adorno, ”Mahler”, sv. övers. s. 168; ty. org., s. 334: ”Metaphysisch wie kein Komponist seit Beethoven, hat er zu 
seiner Metaphysik deren eigene Unmöglichkeit gemacht, buchstäblich am Unmöglichen den Kopf sich eingerannt.”) 
Jämför också följande beskrivning: ”Att affirmationen i sin utveckling misslyckas om och om igen är hans triumf, 
den enda utan skam, det permanenta nederlaget.” (Mahler, s. 279: ”Daß in seiner Entwicklung Affirmation immer 
wieder scheiterte, ist sein Triumph, der einzige ohne Schande, die permanente Niederlage.”) 
360 För en diskussion om denna skillnad, se exempelvis Anders Johanssons Avhandling i litteraturvetenskap, i synnerhet 
s. 238–267. 
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”han liknar de metafysiska filosofier som reflekterade en idé om livet, Bergson och den sena 

[Georg] Simmel. Den simmelska formeln om livet som mer än livet passar honom inte illa.”361 

Den bergsonska metafysiken och en idé om livet som mer än livet – livet som icke-organisk kraft 

och process – är som bekant centralt hos Deleuze. I det följande ska jag därför fördjupa mig i 

detta tema i relation till den utveckling som sker från Mahlers tidiga symfonier, med deras strävan 

efter transcendens, till de sena symfoniernas immanensplan. 

 

Mahlers symfonier delas vanligen in i tre grupper. Den första gruppen brukar betecknas 

”Wunderhorn-symfonierna”, då symfoni nummer två till fyra alla inkorporerar tidigare 

tonsättningar ur Des Knaben Wundhorn-samlingen av folkdikter, medan den första symfonin istället 

har kopplingar till Mahlers egenskrivna Wunderhorn-liknande sångcykel Lieder eines fahrenden 

Gesellen.362 I den andra gruppen återfinns de efterföljande tre instrumentala symfonierna, nummer 

fem till sju. Den sista gruppen utgörs så av Das Lied von der Erde, den nionde symfonin och den 

ofullbordade tionde symfonin.363  

Symfonierna i den första gruppen förenas, utöver sitt inkorporerande av Wunderhorn-sångerna, 

av deras programliknande karaktär.364 Det intressanta i sammanhanget är hur de är strukturerade 

utifrån det som Deleuze & Guattari benämner som ett organisations- och utvecklingsplan, och de 

strävar även alla efter transcendens.  

Det senare är tydligast i den andra symfonin, ”Uppståndelsesymfonin”. Den inleds med en 

begravningsmarsch i sonatform, där hjälten som dog i slutet på första symfonin förs till sin sista 

vila. De två följande satserna, ett andante och ett scherzo, utgör tillbakablickande episoder ur 

hjältens liv. Fjärde satsen utgörs i sin tur av tonsättningen av ”Urlicht”, tagen ur Des Knaben 

Wunderhorn, med altsolist; ett slags bön om återuppståndelse och befrielse från jordens plågor. 

Det hela visar sig dock endast vara en naiv önskan inför det tumult som brakar lös i den 

                                                 
361 Adorno, Mahler, s. 277f.: ”ähnelt er den metaphysischen Philosophien, welche die Idee des Lebens reflektierten, 
Bergson und dem späten Simmel. Die Simmelsche Formel vom Leben als Mehr als Leben paßt nicht schlecht zu 
ihm.” Georg Simmel var en tysk filosof och sociolog. Renate Mayntz beskriver Simmels idé på följande vis: 
”Simmel’s philosophies of life and of culture may be considered together as one coherent, substantive theory. Life as 
a force or principle was for him a process of unbounded continuity, an uninterrupted flowing, a creative movement: 
life is more-life, as he put it. As a principle, life is the opposite of form and alien to it. But as a concrete process, life 
can become real only in forms.” (Renate Mayntz, ”Simmel, Georg”, International Encyclopedia of the Social Sciences, red. 
David L. Sills, vol. 14 [New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1968], s. 253.)  
362 Des Knaben Wunderhorn är en samling tyska folkpoesi som Achim von Arnim och Clemens Brentano samlade in, 
och i många fall omdiktade, i början av 1800-talet. Flera romantiska kompositörer tonsatte dessa poem, men ingen i 
lika hög utsträckning som Mahler. Den djupa affiniteten som Mahler kände för denna samling tydliggörs även i det 
faktum att Lieder eines fahrenden Gesellen i själva verket skrevs innan Mahler kommit i kontakt Des Knaben Wunderhorn. 
363 Denna indelning går åtminstone tillbaka till Paul Bekkers Gustav Mahlers Sinfonien från 1922. Symfoni nummer åtta, 
den väldiga körsymfonin, som gavs tillnamnet ”Sinfonie der Tausend”, vars första del utgörs av den medeltida 
hymnen ”Veni Creator Spiritus” och den andra av slutscenen ur Goethes Faust, står i sin tur för sig själv. 
364 ”Programmusik” och ”absolut musik” var de två vattendelande polerna under slutet av 1800-talet där 
programmusiken hade en narrativ karaktär, ofta med en grund i ett litterärt program, och där den absoluta musiken 
istället var ”ren”, dvs. utan narrativ.  
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halvtimmeslånga finalen, där symfonins tidigare teman alla möter sin undergång, innan en åkallan 

kommer från instrument placerade utanför scenen och kören tar vid med hymnen 

”Aufersteh’n”.365 Slutet är, kort sagt, triumfatoriskt och transcenderande.  

Den tredje symfonin följer en liknande resa mot transcendens, även om naturen har en 

betydligt mer framträdande roll i denna väldiga symfoni – den längsta i standardrepertoaren. 

Satserna har titlarna (vilka alltså drogs in): 1. Pan vaknar eller sommaren marscherar in; 2. Vad 

blommorna på ängen berättar för mig; 3. Vad djuren i skogen berättar för mig; 4. Vad natten 

berättar för mig (människan); 5. Vad gryningsklockorna berättar för mig (änglarna); 6. Vad 

kärleken berättar för mig.366 Den avslutande sjätte satsen är lång och långsam där stråkarnas 

svepande legatomelodier placerats i förgrunden – i stark kontrast till de bläckblås och slagverk 

som marscherat i första satsen; himlen är nådd.  

Efter dessa omfattande och metafysiska verk står den fjärde symfonin närmast som en 

humoresk. Den inleds med bjällror i vad som mest låter som parodierad wienklassicism och 

avslutas med ett sopransolo. Texten är, återigen, hämtad ur Des Knaben Wunderhorn och diktjaget 

är en av svält avliden gosse, som drömmande beskriver ett himmelrike fullt av mat. Enligt Bauer-

Lechner ska Mahler ha sett symfonin som avslutningen på de tre föregående – och som sådan 

synes den insistera på att allt endast var ett barns drömmar.367 Den första gruppens strävan efter 

transcendens på ett organisations- och utvecklingsplan får därmed en avslutning som framhäver 

det illusoriska.  

De tre instrumentala mittensymfonierna är mer självreflekterande, mer problematiska och mer 

frågande. ”De mittersta verken står i motsats till de föregående förment metafysiska verken […] 

knappast fast på jorden. Deras struktur är emellertid oförlikneligt rikare, och stramare: 

sannerligen känner de världen bättre”, som Adorno formulerar det.368 Och han tillägger: ”Allt, 

varmed ungdomssymfonierna, den Andra i synnerhet, fascinerade och korrumperade [bestachen], 

blir i detta ljus likgiltigt.”369  

Central i en sådan läsning står den ”tragiska” sjätte symfonin och i synnerhet dess final. 

Symfonin är, tillsammans med den pastischartade fjärde symfonin, den till ytan mest klassiska av 

Mahlers symfonier. Finalen är dock allt annat än traditionell och slutar, som symfonins tillnamn 

                                                 
365 För Mahlers tankar om sin andra symfoni, se Bauer-Lechner Gustav Mahler., s. 39f. De första två strofer är tagna 
från Friedrich Gottlieb Klopstocks ”Die Auferstehung” medan de resterande är skrivna av Mahler själv. 
366 Ibid., s. 38 (ett brev från Mahler), och s. 56–61. Fjärde satsen är en tonsättning av Zarathustras sömngångarsång 
ur Nietzsches Also sprach Zarathustra för alt, medan femte satsen är ytterligare en tonsättning ur Des Knaben Wunderhorn 
för alt och gosskör. 
367 Ibid., s. 164; Adorno, Mahler, s. 207. 
368 Adorno, Mahler, s. 232: ”Schwerlich stehen […] die mittleren Werke im Gengensatz zu den vorgeblich 
metaphysicheren früheren fest auf der Erde. Ihre Faktur indessen ist unvergleichlich reicher, auch gestraffter: 
tatsächlich kennen sie die Welt besser.” 
369 Adorno, Mahler, s. 233: ”Alles, wodurch die Jugendsymphonien, die Zweite zumal, bestachen, wird demgegenüber 
gleichgültig.” 
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indikerar, tragiskt.370 För Adorno är det i denna symfoni som Mahler ger sig i kast med den 

klassiska symfoniska formen – dess organisations- och utvecklingsplan, med Deleuze & Guattaris 

karaktärisering – för att inifrån den befria sig från den. ”Totaliteten, som med hänsyn till sin egen 

berömmelse inte har annat val än att sanktionera undergången av det enskilda, härskar obestritt. 

Mahlers emancipation från sonaten var förmedlat genom den själv.”371 Adorno menar vidare att 

detta görs genom satsens ”grandiosa formimmanens”.372 Den stängda och identiska totalitet som 

Adorno menar att den tidigare musiken utmärktes av – centralt även i Bekkers karaktäristisk – 

likvideras här.373 Och den strävan efter transcendens som härskade i de tidiga symfonierna, och 

som i den fjärde symfonin gavs barnets naiva vision, kastas här rakt in i väggen.374  

Så, vad är det då som sker i de sena verken? För att följa Paul Bekker är det ”som om först nu 

den egentliga Mahler börjar tala”.375 Där den första gruppen av symfonier strävat efter 

återuppståndelse och transcendens (Gud), och den andra gruppen varit av en mer 

problematiserande och reflekterande karaktär, står den sista gruppen istället för ett bejakande av 

immanensen i en sång om jorden som aldrig lämnar denna värld. Temat är explicit i den sena 

periodens portalverk, Das Lied von der Erde, det verk där liedern och symfonin fullständigt 

förenats i sina motsatser.376  

Ursprunget till Das Lied von der Erde återfinns i Hans Bethges samling Die chinesische Flöte, vilken 

består av fria efterdiktningar av kinesisk poesi från den kulturella guldåldern under tangdynastin 

(618–917 e.Kr.). Det är ur denna samling som Mahler hämtar de sju dikter som utgör Das Lied 

von der Erde. Mahler gjorde både större och mindre förändringar i de olika dikterna och lade även 

till egen text, liksom han för den avslutande satsen – lika lång som de fem tidigare tillsammans – 

slog ihop två dikter. Anledningarna till förändringarna, tilläggen och sammanslagningen kan 

förstås utifrån strävan att binda ihop de enskilda sångerna till en helhet och att öka texternas 

                                                 
370 För en redogörelse av tolkningarna av finalens form, se Robert Samuels, Mahler’s Sixth Symphony. A Study in Musical 
Semiotics, avh. University of Lancaster (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), kapitel tre, ”Coding of Fusical 
Form: the Finale”, s. 64–90. 
371 Adorno, Mahler, s. 244: ”Die Totalität, die zum eigenen Ruhm den Untergang des Einzelnen sanktioniert, dem 
keine Wahl bleibt, als unterzugehen, herrscht unbestritten. Mahlers Emanzipation von der Sonate war durch sie 
selbst vermittelt.” 
372 Ibid., s. 248: ”seine großartige Formimmanenz”. 
373 En sådan förståelse fångar betydligt bättre än alla biografiska tolkningar vad det hela handlar om, precis som i 
andra fall där man hänför det symfoniska skeendet till biografiska omständigheter (visst spelar de i bakgrunden, men 
verken reser sig alltid där ur och är något annat).  
374 Adorno beskriver det, i en liknande formulering, som att Mahler ”till sin metafysik fogat dess egen omöjlighet, 
bokstavligen ränt huvudet i det omöjliga”. (”Mahler”, sv. övers., s. 168; ty. org., s. 334: ”zu seiner Metaphysik deren 
eigene Unmöglichkeit gemacht, buchstäblich am Unmöglichen den Kopf sich eingerannt”.) 
375 Bekker, Gustav Mahlers Sinfonien, s. 311: ”als ob jetzt erst der eigentliche Mahler zu reden begänne”. 
376 Som Jens Malte Fischer skriver är denna sammanslagning av två så heterogena genrer en förklaring till verkets 
genomslagskraft: ”The secret of the work’s unusual impact lies in the sense of a coincidentia oppositorum, a union of 
opposites, song and symphony no longer being forced beneath the same yoke, as is otherwise the case with Mahler, 
but allowed to flow freely into one another as if at the end of a lengthy tradition.” (Jens Malte Fischer, Gustav Mahler 
[2003], övers. Stewart Spencer (New Haven/London: Yale University Press, 2011), s. 563.)  
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uttrycksfullhet i samklang med musiken. Den helhet som eftersträvas ska framförallt förstås 

utifrån verkets titel då många av de förändringarna – det gäller inte minst tilläggen i den sista 

sången – handlar om Jorden.377 Das Lied von der Erde, liksom den nionde och tionde symfonin, har 

dock ofta – utifrån biografiska omständigheter inte minst378 – tolkats som ett slags avsked till livet 

men som de La Grange övertygande argumenterar är det till stor del en efterhandskonstruktion 

som skymmer den livskraft som svämmar över i dessa verk.379 Das Lied von der Erde är visserligen 

till vis del ett sorgearbete efter bortgången av Mahlers dotter, men en sorg som får sin försoning i 

den enhet mellan människa och natur som verket uttrycker. Samma sak återfinns också i den 

nionde symfonin. Som Alban Berg formulerar det: ”’The first movement is the most glorious 

thing Mahler ever wrote. It is the expression of an incredible love for this Earth, the longing to 

live peacefully on it, to enjoy Nature to her deepest depths’”.380  

Det centrala är emellertid hur denna försoning åstadkoms, det tekniska snarare än det mytiska. 

Det handlar här inte minst om hur de aspekter jag tidigare behandlat når sitt främsta uttryck i de 

sena verken: varianttekniken, neddykandet i tiden, materialets självartikulerande, samlandet av 

krafter.381 Som de la Grange citerar Reinhard Schulz: ”In Das Lied ’all kinds of seemingly 

disparate melodies and rhythms are fused into the one indivisible tone-complex’”.382 Ett 

immanent konsistens- och kompositionsplan där musiken, som Adorno skriver om ”Der 

Abschied” och den nionde symfonin, ”utan enhetssträvan löser upp sig i enskildheter”.383 

Melodin har vidare, som de La Grange beskriver, frigjorts från dess bundenhet och är fritt 

svävande; deterritorialiserad på ”Jorden – den Deterritorialiserade”. 384  Det är också intressant hur 

Adorno karaktäriserar jorden i Das Lied von der Erde, inte som något evigt fast, inte som 

universums centrum, utan som decentrerad: ”inte Skapelsens centrum utan något mycket litet 

                                                 
377 Beträffande texten och dess bakgrund, se de La Grange, s. 1296–1311. 
378 Året innan hade Mahlers fyraåriga dotter gått bort i difteri i samband med vilket han själv diagnostiserades med ett 
hjärtfel. Samma år lämnade Mahler sin post på Wienoperan efter omfattande antisemitiska hatkampanjer i 
Wienpressen. Men att Mahlers sista verk därför, som den vanliga uppfattningen lyder, skulle handla om resignation 
inför en förestående död, argumenterar de La Grange övertygande emot. Das Lied von der Erde kan delvis ses som ett 
sorgearbete efter dotterns död (tydligast i den andra satsen, ”Der Einsame im Herbst”, som var den första som 
skrevs), men detta uttömmer på intet sätt verkets mening. 
379 de La Grange, s. 1394–1400. Den sjukdom som kom att bli Mahlers död var plötslig och avbröt inte bara hans 
tionde symfoni utan också hans nya plats som dirigent på Metropolitanoperan i New York.  
380 Citerad hos de La Grange, s. 1395. Citatet är hämtat från ett brev som Berg skrev till sin hustru troligtvis 1912. 
381 För varianttekniken se de La Grange, s. 1321; Adorno, Mahler, s. 293. Eller som de La Grange citererar Dieter 
Schnebel: ”’Instead of the battle of themes the battle of formative principles dominate the musical argument.’” (de 
La Grange, s. 1321. Citatet hämtat i Dieter Schnebel, ”Mahlers Spätwerk als neue Musik”, i Denkbare Musik Schriften 
1952–1972 (Cologne: DuMont Schauberg, 1972), s. 80ff.) de La Grange som å sin sida inte citerar temana i den 
nionde symfonin i sin helhetliga eller första version då han menar att temana endast finns i dess varianter. 
382 de La Grange, s. 1321. Citatet är hämtat från Reinhard Schulzs ”Das Lied von der Erde”, in Renate Ulm (red.), 
Gustav Mahlers Symphonien. Enstheung-Deutung-Wikung (Kassel: Bärenreiter, 2001), s. 258ff. 
383 Adorno, ”Mahler”, sv. övers. s. 171; s. 336f. ”ohne den Trug von Einheit in Partikeln sich lösenden”. 
384 de la Grange, s. 1320; Mille plateaux, s. 53; Tusen platåer, s. 72; citerat ovan, s. 49. Jämför med vad Adorno skriver: 
”Framförandeanvisningen ’svävande’ [i partituret] säger mer än blott något om de ställen som de karaktäriserar” 
(Adorno, Mahler, s. 268: ”Die Vortragsbezeichnung”schwebend”sagt mehr als bloß etwas über die Stellen, die sie 
charakterisiert”). 
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och efemärt”.385 Det handlar inte längre om ett grundande, som i Deleuze & Guattaris 

karaktärisering av romantiken hjälte, utan om en deterritorialisering. Adorno påpekar även hur 

det musikaliska innehållet underminerar varje storslagen eller pompös uttolkning av verkets titel. 

På så vis kan man tala om en väsentlig förändring av romantikens ”vandrare utan hem”: där det 

hos Schuberts framförallt rörde sig om olycklig kärlek, har vandraren utan hem i Das Lied von der 

Erde fått en kosmisk, för att inte säga metafysisk, prägel. 

Mahlers musik kan därför förstås som exemplarisk inte bara utifrån den musikfilosofi som 

återfinns i ”De la ritournelle”, såväl vad gäller den på Jorden deterritorialiserade ritornellen som 

förhållandet mellan form-materia och materia-krafter, utan även vad avser centrala termer i 

Deleuzes filosofi som skillnad och immanens, liksom idén om en tid frikopplad från rörelsen och 

det förutbestämda. Det intressanta är även att detta får ett så pass etiskt uttryck i Mahlers musik. 

Jag har tidigare nämnt inkorporerandet av det för den bildade musiken heterogena och 

heterodoxa, som Adorno benämnde som ett gottgörande, men det finns även en rad andra 

teman. Adorno menar även hur distansering till och behärskningen av djur och natur begrundas i 

Mahlers musik och ges ett slags upprättelse.386 För Adorno kan dock detta endast göras genom att 

visa på omöjligheten – under rådande tillstånd – av en sådan försoning. Mahlers musik blir en 

begrundan över detta genom parodier och brustenhet, såsom Adorno analyserar den tredje 

symfonins scherzo (”Vad djuren i skogen berättar för mig”).387 Frågan är dock om man kan säga 

detsamma om den sena Mahler där ”natursatserna” – ”Der Abschied” samt första och sista 

satsen i nionde symfonin – helt saknar parodiska inslag och där man även, som jag argumenterat, 

kan tala om en ny immanent enhetlighet, och ett tvetydigt uttryck av livsbejakelse och vemod: en 

sensibel och sinnlig enhet mellan människa och Natur. 

5.5 Den kosmiska moderniteten. Fångandet av krafter 

Med den ”moderna epoken” menar Deleuze och Guattari att det återigen sker en förändring 

beträffande sammansättningen form-material.388 Nu är det inte längre territoriet och jorden som 

är det väsentliga utan krafter ”vilka inte längre kan vara andra än Kosmos krafter”.389 Det handlar 

inte längre om formens fortlöpande utveckling eller materialets kontinuerliga variation, utan om 

sammansättningen materia-krafter. Materialet är numer en ”molekylariserad materia” som fångar 

                                                 
385 Adorno, Mahler, s. 296: ”nicht das Zentrum der Schöpfung sondern ein Winziges und Ephemeres”.  
386 För temat om konsten som ställföreträdare för natur och djur hos Adorno hänvisar jag återigen till Flodins Att 
uttrycka det undanträngda. Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning.  
387 Adorno, Mahler, s. 156f. Flodin behandlar Adornos läsning av scherzot, Att uttrycka det undanträngda, s. 119–122. 
388 Deleuze & Guattari använder aldrig termen modernism utan talar om en ”âge moderne” (Mille plateaux, s. 422) i 
brist av bättre beteckning (”faute d’un autre nom”; ibid,, s. 428). De talar däremot, apropå förändringen av 
sammansättningen form-material om ”den postromantiska vändningen” (”le tournant post-romantique; ibid., s. 423).  
389 Mille plateaux, s. 422: ”lesquelles ne peuvent plus être que de forces du Cosmos”. Tusen platåer, s. 508. 
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krafter: ”Uttrycksmaterierna lämnar plats åt ett infångningsmaterial”.390  

Modernitetens problem är därför ett annat än barockens och klassicismens, som handlade om 

en början, och ett annat än romantikens, som handlade om ett grundläggande. Problemet handlar 

nu om konsistens och konsolidering: hur material- och kraftflöden kan ges konsistens. Och 

någon helhet eftersträvas inte längre: ”krafterna som ska fångas in är inte längre sprungna ur 

jorden, vilken ännu utgör en stor expressiv Form, utan det är nu krafterna av ett energetiskt, 

informellt och immateriellt Kosmos”.391 Jorden är inte längre en mytisk hemort: ”Jorden är nu 

den mest deterritorialiserade: inte längre en punkt i en galax utan en galax bland andra galaxer.”392 

(Vi såg detta även hos Mahler.) Men detta kosmos ska i lika hög grad – som i formuleringen om 

en ”molekylariserad materia” – förstås som ett mikrokosmos. Deleuze & Guattari refererar här 

till Paul Klees idéer: 

 

konstnären börjar med att se sig omkring i alla miljöer, men detta för att fånga spåret av skapandet i 
det skapade, av den naturerande naturen i den naturerade naturen. Och konstnären intresserar sig 
sedan, genom att installera sig ”innanför jordens gränser”, för det mikroskopiska – för kristaller, 
molekyler, atomer och partiklar – men inte för den vetenskapliga överensstämmelsens skull, utan 
för rörelsen, inget annat än den immanenta rörelsen. Konstnären intalar sig att världen har haft 
olika aspekter, att den kommer ha ytterligare andra därtill, och att det kommer att finnas än fler 
aspekter på andra planeter. Och slutligen så öppnar sig konstnären för Kosmos för att fånga dess 
krafter i ett ”verk” (utan vilket öppningen mot Kosmos inte skulle vara annat än ett drömmeri 
inkapabelt att vidga jordens gränser)393 
 

Beträffande denna kosmiska modernitet är det två kompositörer som Deleuze & Guattari 

framhåller som banbrytande: Claude Debussy och Edgard Varèse. Deleuze & Guattari är som 

ofta fåordiga, så i det följande ska jag fördjupa deras anmärkning om dessa kompositörer för att 

urskilja vad som är det centrala i den moderna tidsåldern. 

Deras första exempel är Debussys La mer, trois esquisses symphonique pour orchestre. De hänvisar 

här till Jean Barraqués monografi om Debussy i vilken följande karaktäristik återfinns: ”Med la 

Mer har Debussy verkligen funnit ett sätt att utveckla, där de ursprungliga begreppen exposition 

och genomföring oupphörligt och levande existerar bredvid varandra – genom detta drivs verket 

framåt utan hjälp av en redan befintlig modell.”394 Det Deleuze & Guattari specifikt hänvisar till 

är Barraqués analys av den tredje satsen, ”Dialogue du vent et de la mer” (”Vindens och havets 

dialog”). Barraqué beskriver också denna sats som den mest nyskapande: ”Temata med fastlagda 

typiska konturer finns inte längre här – inte heller en hierarkisk – eller anarkistisk – organisation 

                                                 
390 Ibid., s. 422: ”Les matières d’expression font place à un matériau de capture.” Tusen platåers, s. 509. 
391 Ibid., s. 422f: ”les forces à capter ne sont plus celles de la terre, qui constituent encore une grande Forme 
expressive, ce sont maintenant les forces d’un Cosmos énergétique, informel et immatériel.” Tusen platåers, s. 509. 
392 Ibid., s. 426: ”La terre, c’est maintenant la plus déterritorialisée: non seulement un point dans une galaxie, mais 
une galaxie parmi d’autres.” Tusen platåers, s. 512. 
393 Citerat ovan, s. 8; Mille plateaux, s. 416; Tusen platåer, s. 501f..  
394 Jean Barraqué, Claude Debussy [1962/1977], övers. Anna Lisa Berkling (Borås: Norma Bokförlag, 1983), s. 143. 
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av temata. Det är bara två kontrasterande krafter som med understruken egenart står mot 

varandra.”395 Musiken är inte längre uppbyggd utifrån teman, utan istället utifrån en dynamik och 

kamp mellan olika krafter. Man kan här beträffande La mer givetvis också notera hur titeln och 

satsernas titlar indikerar hur det inte längre är jorden som är i fokus, utan havet och dess 

dynamiska krafter. (Även denna aspekt av kontrasterande krafter snarare än fastlagda teman 

återfanns hos Mahler.) 

Övergivande av jorden som en stor expressiv form och neddykandet i ett mikrokosmos är 

något som i än högre drag stämmer in på Edgar Varèses musik.  

 

Vi lämnar således [de föregående] sammansättningarna för att inträda i Maskinens tidsålder: ofantlig 
mekanosfär, kosmiseringsplan [plan de cosmicisation] för krafter att fånga. Exemplariskt skulle här, vid 
gryningen av denna tidsålder, Varèses tillvägagångssätt vara: en musikalisk konsistensmaskin, en 
ljudmaskin (inte att återskapa ljud) som molekylariserar, atomiserar och joniserar ljudmaterian och 
som fångar en Kosmos energi. Om denna maskin måste ha en sammansättning, vore det 
synthesizern.396  
 

Konsistens blir här viktigare än komposition, och jonisering ersätter kontrasterande partier. Det 

senare är även titeln på Varèses komposition för tretton slagverkare, Ionisation, skriven mellan 

1929–1931. Varèse hade en mycket radikal vision om framtidens musik och ville lämna 

beteckning ”musik” bakom sig för att ersätta denna med en idé om ”’organiserat ljud’ […] på 

samma gång konst och vetenskap”.397 Framtidssynen märks även på det sätt som Varèse 

förebådar såväl den mikrotonala, som den elektroakustiska och elektroniska musiken. ”Man får 

inte glömma att uppdelningen av oktaven i tolv halvtoner är helt och hållet arbiträr. Det finns 

ingen anledning att fortsätta tolerera denna restriktion”, som Varèse hävdar 1924.398 År 1930 

drömmer Varèse om en direkt musik, där mellanledet – den uttolkande musikern – är ersatt av en 

maskin:  

 

Utövaren och virtuosen skulle inte längre existera: en maskin kommer med fördel att ersätta dem. 
Man kommer hitta nya intensiteter, för ljudets område är ännu ofullständigt utforskat. […] 
Kompositören kommer att disponera sofistikerade och flexibla medel för att uttrycka sig. 
Kompositörens idé kommer inte längre deformeras genom tolkningar och framförande, vilket har 
gällt för alla klassiker.399 

                                                 
395 Barraqué, Claude Debussy, s. 150. Hänvisningen i Mille plateaux, s. 423, not 45; Tusen platåer, s. 810. 
396 Mille plateaux, s. 423: ”On sort donc des agencements pour entrer dans l’âge de la Machine, immense 
mécanosphère, plan de cosmicisation des forces à capter. Exemplaire serait la démarche de Varèse, à l’aube de cet 
âge: une machine musicale de consistance, une machine à sons (non pas à reproduire les sons), qui molécularise et 
atomise, ionise la matière sonore, et capte une énergie de Cosmos. Si cette machine doit avoir un agencement, ce sera 
le synthétiseur.” Tusen platåer, s. 509f. 
397 Edgar Varèse, Écrits, red. Louise Hirbour (Paris: Christian Bourgois Éditeur, 1983), s. 56: ”’son organisé’”; ”à la 
fois art et science”. 
398 Varèse, Écrits, s. 38: ”Il ne faut pas oublier que la division de l’octave en douze demi-tons est purement arbitraire. 
Il n’y a aucune raison de continuer à tolérer cette restriction.”  
399 Varèse, Écrits, s. 57: ”L’exécutant, le virtuose ne devraient plus hchine les remplacera avec avantage. On trouvera 
des intensités nouvelles, car le domaine du son est encore très imparfaitement exploré. […] Le compositeur 
disposera, pour s’exprimer, de moyens perfectionnés et souples. Son idée ne sera pas déformée par l’adaptation ou 
l’exécution comme l’ont été celles de tous les classiques.” 
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Varèse stämmer därför ypperligt bra in även på den mytiska nivå som Deleuze & Guattari 

urskiljer för den moderna epoken. ”Den moderna figuren är varken barnet eller galningen, och 

ännu mindre konstnären, det är den kosmiska hantverkaren”, som de skriver.400 Där klassicismen 

utmärkts av Skaparen och romantiken av Hjälten som grundar – eller Vandraren som söker sin 

hemtrakt, det Natala – handlar det nu om den kosmiska Hantverkaren. Här vänder de sig emot 

uppfattningen att det skulle handla om en ”galenskapens oljud” – eller för den delen en galenskap 

i den abstrakta expressionismens täta uttryck, eller Klees påstådda infantilism.401 För att uppnå ett 

deterritoraliserat, molekylariserat material och en öppning mot kosmos krafter krävs det, återigen, 

varsamhet och måttfullhet: ”Men man uppnår endast detta förhållande genom en viss enkelhet i 

det icke-uniforma materialet: ett maximum av måttfullhet som kalkylerats i förhållande till det 

olikartade och till parametrarna. Det är sammansättningarnas måttfullhet som möjliggör 

Maskinens riklighet av effekter.”402 Måttfullheten är nödvändig för att konsolidera och stadga det 

musikaliska materialet, och fånga de musikaliska och icke-musikaliska krafterna, utan att riskera 

att reterritorialisera på oljudet, det infantila eller galenskapen.  

Men lika viktigt som det Deleuze & Guattari lyfter fram som utmärkande och exemplariskt för 

den moderna epoken är vad de inte fokuserar på. Nämligen den utvecklingslinje som går från den 

atonala och senare dodekafona musiken i den andra wienskolan – Schönberg, Berg och Webern – 

till efterkrigstidens seriella musik. En linje som inte sällan beskrivs i revolutionära termer – inte 

minst vad gäller Schönberg. Men som så ofta fokuserar Deleuze & Guattari istället på de ”mindre 

revolutionerna”. En hel del av de tonsättare som tillhör dessa strömningar berörs givetvis: Berg 

och Messiaen, i mindre utsträckning Stockhausen, och, i andra sammanhang och framförallt som 

teoretiker, Boulez – men det är då i relation till deras egen idé om den moderna epoken och inte 

till den gängse modernistiska utvecklingslinjen. Just detta är sannolikt förklaringen till varför de 

talar om en modern epok, och inte om modernism.  

Det jag framförallt menar att de vänder sig emot är det systematiska drag som utmärker 

modernismen, där teorin är överordnad materialet, och notskriftens strukturer över den 

klingande musiken. Snarare än tolvtonsmusik och serialism förordar de därför kromaticism och 

ett utvidgande av det tonala systemet inifrån. Detta framkommer tydligt i en passage i platån 

”Postulats de la linguistique”: 

                                                 
400 Mille plateaux, s. 426: ”La figure moderne n’est pas celle de l’enfant ni du fou, encore moins celle de l’artiste, c’est 
celle de l’artisan cosmique.” Tusen platåer, s. 512. 
401 Jämförelsen med den abstrakta expressionismen är min egen. För infantilismen hos Klee, se Mille plateaux, s. 425; 
Tusen platåer, s. 511. 
402 Mille plateaux, s. 425: ”Or on ne remplit cette condition que par une certaine simplicité dans le matériau non 
uniforme: maximum de sobriété calculé par rapport aux disparates ou aux paramètres. C’est la sobriété des 
agencements qui rend possible la richesse des effets de la Machine.” Tusen platåer, s. 511. Holmbäck översätter här 
”sobriété” med ”nykterhet”, vilket inte är helt lyckat i sammanhanget. 
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Det viktiga ligger säkerligen inte i ett pseudo-brott mellan det tonala systemet och en atonal-musik; 
den senare har tvärtom genom att bryta mot det tonala systemet endast dragit tempereringen till 
dess extremer (ingen av wienarna har emellertid hållit sig där). Det väsentliga är snarare den 
omvända rörelsen: det tumult som det tonala systemet självt utsätts för, i en utvidgad period mellan 
1800- och 1900-talet, och som löser upp tempereringen, utökar kromaticismen, men som hela tiden 
bevarar en relativ tonalitet, som återupplivar nya modala skalor, för med sig dur och moll i en ny 
förening, och som varje gång förvärvar nya områden för en oavbruten variation av den ena eller 
andra variabeln. Detta tumult flyttar fram i förgrunden, görs hörbart i sig självt, och gör, genom sitt 
molekylariserade material bearbetat på detta vis, kosmos icke-klingande krafter, som alltid skakar 
musiken, hörbara; en liten bit Tid i ren form, en smula absolut Intensitet… Tonal, modal eller 
atonal säger inte längre mycket. Det är bara musiken som kan vara en kosmos konst och som kan 
rita upp de virtuella linjerna av den oändliga variationen.403  
 

Enligt Deleuze & Guattari är det alltså felaktigt att fokusera på den atonala musikens brytning 

med det klassiska tonala systemet. Och i själva verket handlar det inte ens om en verklig brytning, 

och än mindre en revolution, då man – än tydligare beträffande den systematiserande 

tolvtonsmusiken – endast utökat antalet grundtoner från sju till tolv. Istället förordar de något 

som löser upp den fasta tempereringen, om det så rör sig om sju eller tolv toner. Detta finner de 

– utöver i den utökade kromaticismen – i återupplivandet av de modala skalorna, vilket inte bara 

rör sig om de gamla kyrkotonarterna, utan minst lika mycket om icke-europeiska skalor, som den 

pentatoniska eller de gamelanska (återkommande hos Debussy).  

Deleuze & Guattari talar i detta citat även om hur dur och moll ingår i nya föreningar och på 

så vis löser upp det tonala systemet. För den utveckling som ägde rum flera sekel tidigare, från de 

modala kyrkotonarterna till det tonala eller diatoniska systemet, innebar nämligen att dur och 

moll fick en fast form och blev de centrala, för att inte säga enda, tonarterna.404 Deleuze & 

Guattari talar därför om nya föreningar av dur och moll som ett sätt att få det tonala systemet att 

”fly”. Inte minst är det molltonarten som kan ges en sådan deterritorialiserande funktion: 

 

Det är sant att ”tonarten” moll ger den tonala musiken en flyende och decentrerad karaktär, i kraft 
av dess intervalls natur och dess ackords grad av instabilitet. Den innehar också en mångtydighet i 
det att den är underställd de operationer som anpassar den enligt durtonartens modell eller 
standard, men som likväl framhäver en viss modal kraft som inte kan reduceras till tonaliteten – 

                                                 
403 Mille plateaux, s. 121: ”Si bien que l’important n’est certes pas une pseudo-coupure entre le système tonal et une 
musique atonale; celle-ci au contraire, en rompant avec le système tonal, n’a fait que pousser le tempérament jusqu’à 
ses conséquences extrêmes (aucun Viennois pourtant ne s’en est tenu là). L’essentiel est presque le mouvement 
inverse: le bouillonnement qui affecte le système tonal lui-même, dans une large période du XIX° et XX° siècle, et 
qui dissout le tempérament, élargit le chromatisme, tout en conservant un tonal relatif, réinvente de nouvelles 
modalités, entraîne le majeur et le mineur dans un nouvel alliage, et gagne chaque fois des domaines de variation 
continue pour telle et telle variables. Ce bouillonnement passe au premier plan, se fait entendre pour lui-même, et fait 
entendre par son matériau moléculaire ainsi travaillé les forces non sonores du cosmos qui toujours agitaient la 
musique – un peu de Temps à l’état pur, un grain d’Intensité absolue... Tonal, modal, atonal ne veulent plus dire 
grand-chose. Il n’y a que la musique pour être l’art comme cosmos, et tracer les lignes virtuelles de la variation 
infinie.” Tusen platåer, s. 152f. 
404 Se exempelvis Arne Aulin, Musikkunskap, andra upplagan (Stockholm: Natur och Kultur, 1960), s. 24–26. Aulin 
påpekar hur diatonisk har sin grund i grekiskans diatonos, två toner, vilket är att förstås som två ”stamtoner” (tonikor) 
för samma tonskala (en durtonart har en parallelltonart i moll som, i princip, innehåller samma toner men de börjar 
på olika tonikor, som exempelvis C-dur och a-moll).  
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som om musiken åkte på resa och samlade in alla återuppvaknanden, alla orientens spöken, 
fantasilandskap, traditioner från alla tänkbara håll.405  
 

På vilket sätt är då molltonarten mindre stabil? Först och främst finns det en rent musikalisk, och 

musikteoretisk, aspekt då det i själva verket inte finns tre mollskalor: naturlig, harmonisk och 

melodisk, där den senare dessutom har olika toner beroende på om den är stigande eller fallande. 

Detta har en inverkar även på molltonartens intervaller och ackord: det andra, tredje, sjätte och 

sjunde ackordet i skalan kan, beroende på sammanhang, vara antingen ett durackord eller en 

förminskad eller förstorad treklang.406  

Men deras förståelse av mollskalan ska också förstås utifrån deras idé om det större och det 

mindre, majeur och mineur, som utöver att vara de franska beteckningarna för dur och moll även 

har betydelserna större och viktigare, respektive mindre och underordnad.407 Skillnaden är central 

hos Deleuze & Guattari, inte minst vad gäller blivandet, som alltid är ett mindreblivande. Denna 

förståelse av dur och moll, större och mindre, passar även väl in på Mahlers musik, där hans sätt 

att blanda upp dur och moll i varandra just blir ett sätt att, inom en relativ tonart, få det tonala 

systemet att fly deterritorialisera eller fly. Adorno lyfter fram detta som en central karaktäristik i 

Mahlers musik i en analys som stämmer väl in på Deleuez & Guattaris idé om majeur och mineur.  

 

Den sedan länge neutraliserade moll, sedimenterad till formelement i den västerländska syntaxen, 
blir till en symbol för sorg endast genom att modalt uppväckas i kontrasten till dur. Dess natur är 
att vara avvikelse; isolerad skapar den inte längre denna verkan. Som avvikelse bestämd är moll 
samtidigt det icke-integrerade, det icke-assimilerade, det ännu inte sedentära. I kontrasten mellan de 
två tonarterna är divergensen mellan det partikulära och det generella en gång för alla koagulerad. 
Moll är det särskilda, dur det allmänna; det Andra, det avvikande, blir, med sanning likställt med 
lidandet. […] [D]et Mahler ännu en gång kräver av det utvecklade musikaliska konstspråket är inget 
annat än det som en gång födde fram dur och moll. Detta uppväckande är figuren för det nya i 
Mahlers musik. Tonalitet, som slipar sig i permanent dur- och moll-spel, blir till medium för det 
moderna.408 
 

Beskrivningen stämmer väl med såväl idén om att lösa upp det tonala systemet inifrån, som idén 

                                                 
405 Mille plateaux, s. 120: ”Il est vrai que le ’mode’ mineur, en vertu de la nature de ses intervalles et de la moindre 
stabilité de ses accords, confère à la musique tonale un caractère fuyant, échappé, décentré. Aussi a-t-il l’ambigüité 
d’être soumis à des opérations qui l’alignent sur le modèle ou l’étalon majeur, mais pourtant de faire valoir une 
certaine puissance modale irréductible à la tonalité, comme si la musique allait en voyage, et recueillait toutes les 
résurgences, fantômes d’Orient, contrées imaginaires, traditions de tout lieu.” Tusen platåer, s. 151f. 
406 Se exempelvis James Murray Brown, A Handbook of Musical Knowledge. Part 2: Basis of Harmony and Composition 
(London: Trinity College of Music, 1967), s. 5 
407 Detsamma gäller för engelskans major och minor. 
408 Adorno, Mahler, s. 174: ”Zum Sigel der Trauer wird das längst in der Syntax der abendländischen Musiksprache 
neutralisierte, als Formelement sedimentierte Moll nur, indem der Kontrast zum Dur es als Modus erweckt. Sein 
Wesen ist es, Abweichung zu sein; isoliert übte es jene Wirkung nicht mehr aus. Als Abweichung bestimmt dies Moll 
zugleich sich als das nicht Integrierte, nicht hinein Genommene, gleichsam noch nicht Seßhafte. Im Kontrast der 
beiden Tongeschlechter ist bei Mahler ein für allemal die Divergenz von Besonderem und Allgemeinem geronnen. 
Moll ist das Besondere, Dur das Allgemeine; das Andere, Abweichende wird, mit Wahrheit, dem Leiden 
gleichgesetzt. […] was Mahler der entwickelten musikalischen Kunstsprache noch einmal abverlangt, ist nichts 
anderes, als wofür Dur und Moll einst dem Kind standen. Solche Erweckung ist die Figur des Neuen in Mahlers 
Musik. Tonalität, die im permanenten Dur-Moll-Spiel sich schärft, wird zum Medium von Moderne.” 
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om moll som det ”mindre”, singulärt och partikulärt, genom vilket förändringen sker. Vägen 

framåt för en ny musik i den moderna epoken handlar för Deleuze & Guattari därför inte om att 

dra det tonala systemet till dess logiska slutpunkt i tolvtonsmusiken, utan istället om att öppna 

upp det inför något annat: det avvikande och det ”mindre” som får det tonala systemet att 

deterritorialisera.  

En annan viktig anledning till Deleuze & Guattaris fokus på en annan utvecklingslinje handlar, 

menar jag, om det systematiska som utmärker tolvtonsmusiken och i än högre grad den seriella 

musiken. Ett tolvtonsstycke struktureras utifrån en inledande tolvtonsrad där varje ton i den 

kromatiska skalan ingår. Denna bearbetas sedan genom olika typer av transformationer: 

transponering, inversion (eller omvändning), retrograd (eller kräftgång) och inverterad 

retrograd.409 Transformationsteknikerna är, intressant nog i sammanhanget, hämtade från fugan – 

den kontrapunktiska musikens katedral – som Bach excellerade i. Utöver den stora skillnaden i 

musikaliskt uttryck finns det därför ett kompositionstekniskt släktskap mellan barock och 

tolvtonsmusik. Schönberg lyfter själv fram detta när han beskriver vad han lärt sig av Bach: ”1. 

Det kontrapunktiska tänkandet, dvs. konsten att hitta på tongestalter som kan ackompanjera sig 

själva. [/] ”2. Konsten att skapa allt utifrån ett och att föra de musikaliska formerna [die Gestalten] 

in i varandra.”410 En hänvisning till barocken finns också i Schönbergs första komposition som 

använder tolvtonstekniken, Suite für Klawer, vars satser getts titlar från barockens danssviter. 

 Författaren och essäisten Milan Kundera menar till och med att Schönbergs lärdomar av 

Bach kan definiera hela den dodekafona revolutionen: ”i motsatts till den klassicistiska och den 

romantiska musiken, komponerad utifrån omväxlingen av olika teman som följer på varandra, så 

är en fuga av Bach liksom en dodekafon komposition, från början till slut, utvecklad ur en enda 

kärna, som samtidigt är melodi och ackompanjemang.”411 Det är som Deleuze & Guattari 

citerade Proust: ”denna värld som vilade sluten i sig själv, byggd av en skapares logiska tanke”. 

Den väg som Schönberg inledde kom sedan, i den seriella musiken, att utökas till övriga 

musikaliska parametrar – duration, attack, klangfärg, rytm, etcetera – där Schönbergs 

tolvtonsteknik endast gällde tonhöjden. Denna systematiska och strukturella slutenhet menar jag 

                                                 
409 Transponering innebär att tonraden förflyttas och tar sin utgångspunkt i någon av de andra elva tonhöjderna; 
inversion eller omvändning innebär att hela tonraden vänds uppochner; kräftgång eller retrograd innebär att 
tonraden vänds baklänges; och inverterad retrograd innebär slutligen en kombination av inversion och retrograd.  
410 Arnold Schönberg, ”Nationale Musik” [1931], Gesammelte Schriften. 1, Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik 
(Frankfurt: S. Fischer, 1976), s. 253: ”1. Das kontrapunktische Denken, d. i. die Kunst, Tongestalten zu erfinden, die 
sich selbst begleiten können. [/1] 2. Die Kunst, alles aus Einem zu erzeugen und die Gestalten ineinander 
überzuführen.” 
411 Milan Kundera, ”Improvisation en hommage à Stravinski”, Les testaments trahis (Paris: Gallimard, 1993), s. 72: 
”contrairement à la musique classique et à la musique romantique, composées sur l’alternance des différents thèmes 
musicaux qui se succèdent l’un l’autre, une fugue de Bach ainsi qu’une composition dodécaphonique, dès le 
commencement et jusqu’à la fin, sont développées à partir d’un seul noyau, qui est mélodie et accompagnement à la 
fois.” 
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därför är en viktig anledning till varför Deleuze & Guattari fokuserar på en annan inriktning och 

utvecklingslinje för den moderna epoken.412  

Jag kommer nedan att följa utvecklingen av Deleuze & Guattaris alternativa linje i den senare 

1900-talsmusiken och i den samtida musiken. Innan dess är det plats för en mer djuplodande 

diskussion om hur Deleuze & Guattaris idé om musik är att förstås och då inte minst idén om 

musikaliska maskiner. 

5.6 Musikaliska maskiner 

Hur ska man förstå Deleuze & Guattaris tämligen egensinniga idé om musik, dess epoker och 

dess musikaliska maskiner? Okonventionell och visionär, men vad mer? Inledningsvis kan det 

vara på plats att återigen betona att diskussionen av musikhistorien innehar en relativt liten plats i 

”De la ritournelle”. Klassicismen och barocken ägnas en enstaka sida, romantiken drygt fyra sidor 

och den moderna epoken sex sidor. De avslutande fem och en halv sidorna av ”De la ritournelle” 

ägnas sedan åt att diskutera denna tredelade musikhistoria, liksom musikens privilegium visavi 

måleriet och hur ritornellen ska förstås. Sammanlagt cirka 17 sidor, även om musikhistorien 

emellanåt dyker upp i några korta passager även tidigare i den 35 sidor långa etologiska eller 

kosmologiska delen. Det hela är med andra ord av en högst komprimerad karaktär.  

För det första vill jag, som jag tidigare varit inne på, mena att uttolkningen av musikhistorien 

rör sig på två nivåer: en mytisk och en teknisk nivå, även om de ofta är sammanflätade. Och 

viktigt: det är inte en teknisk nivå i någon musikvetenskaplig eller konventionellt musikteoretisk 

betydelse, utan det handlar istället om hur en musikkomposition är och hur den fungerar – en 

generell nivå som inte nås av den vanliga musikteorins mer specialiserade nivå. Som de skriver: 

”Det är likväl inte fråga om en viss kompositör […], eller den ena eller andra genren, utan om en 

högst allmän rörelse som påverkar musiken, den långsamma mutationen av den musikaliska 

maskinen.”413 Men de reserverar sig samtidigt mot ett alltför vidlyftigt generaliserande: ”Allt detta 

framstå som en extrem generalisering, och, som hegelianskt, vittnande om en absolut Ande. Och 

likväl: det handlar om, det måste handla om, teknik, inget annat än teknik.”414 Den centrala 

                                                 
412 I slutet av Le pli. Leibniz et le baroque talar Deleuze, som sagt, om en ”neo-barock” i relation till Boulez och 
Stockhausen, men sammanhanget är då ett annat och handlar om 1700-talskompositören Rameaus teori om 
harmonik och ackord snarare än Bachs polyfoni. Denna harmoni kopplar Deleuze samman med Leibniz idéer om 
harmoni och kompossibilitet: allt som existerar existerar i kompossibilitet eller samklang (vi lever i den bästa av 
möjliga världar). Med neo-barocken öppnas samklangen mellan serierna upp och vi står istället inför en värld av 
divergerande och inkompossibla serier: ett kaos-mos. Se Le pli, s. 187f.; Vecket, s. 215f. 
413 Mille plateaux, s. 378: ”Il ne s’agit pourtant pas de tel compositeur […], ni de tel ou tel genre, mais du mouvement 
le plus général qui affecte la musique, lente mutation de la machine musicale.” Tusen platåer, s. 459. 
414 Mille plateaux, s. 422 ”Tout cela semble d’une extrême généralité, et comme hégélien, témoignant d’un Esprit 
absolu. Et pourtant c’est, ce devrait être de la technique, rien que de la technique.” Tusen platåer, s. 508. Se Gallope, s. 
285, för en diskussion om denna dragning mellan ”det handlar om” och ”det måste handla om” (”c’est, ce devrait 
être”).  
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tekniska aspekt menar jag gäller förhållandet mellan form-materia: det underliggande 

sammansättningsförhållande som förändras och tar sig olika artikulationer inom de tre 

perioderna. Och som de inskärper handlar det inte om någon evolution eller om en strukturell 

skillnad mellan epokerna, utan det är sammansättningar ”som innesluter olika Maskiner, eller 

olika förhållanden till Maskinen”.415 Så hur kan man då förstå begreppet Maskin? Det är en 

återkommande term i Mille plateaux för att beteckna virtuella och abstrakta ”scheman” eller 

”diagram” som aktualiseras på olika vis. Maskinen påminner därför om Deleuzes konception av 

Idén som en virtuell mångfald, men maskinen befinner sig, kan man säga, på en mer omfattande 

nivå och används även för att beskriva samhälleliga och mänskligt skapade strukturer (varav 

musik).416 Jag ska i det följande vända mig till Manuel DeLanda för en ingång i denna 

problematik.417  

I inledningen på sin bok A Thousand Years of Nonlinear History skriver DeLanda att, precis som 

naturvetenskapen, med Prigogine som en av de främsta representanter, transformerats genom att 

föra in historien, det vill säga tiden, i den tidigare tidlösa fysiken, skulle även förståelsen av 

historien – liksom humaniora i allmänhet – berikas av att föra in modeller och teorier från den 

nya naturvetenskapen.418 DeLanda redogör för fysikern Arthur Iberalls idé om att de stora 

omvälvningarna i civilisationens historia – den neolitiska och den industriella revolutionen – inte 

ska förstås som en linjär, progressiv utveckling från ett lägre stadium till ett högre, utan som icke-

linjära fasövergångar mellan fasta, flytande och gaslika tillstånd (likt vattnets olika tillstånd). 

Jägarsamlarkulturens rörliga och små grupperingar förstås på så vis som gaspartiklar som lever 

separerade från varandra och som sällan, och osystematiskt, interagerar med varandra. Den 

neolitiska revolutionen innebär istället bofasta samhällen, större grupperingar och en större 

interaktion mellan grupperingar. Det hela dock fortfarande löst – dvs. flytande – reglerat. Med 

industrialismen och centralstatens framväxt kan man istället tala om en kristallisering, där alltmer 

är reglerat i en fast struktur.  

Beskrivningen är som DeLanda påpekar högst förenklad, men den bjuder samtidigt på många 

fördelar gentemot en traditionell linjär och progressiv historieskrivning. Det handlar inte om att 

urskilja en utveckling som leder till högre stadier, utan om att analysera olika typer av 

sammansättningar, där det inte entydigt går att säga att det ena är bättre än den andra; varje 

sammansättning har sina för- och nackdelar. Idén om fasövergångar fångar även bättre det 

radikalt omdanande när sammansättningar och organisering helt plötsligt förändras. 

                                                 
415 Mille plateaux, s. 428: ”qui enveloppent des Machines différentes, ou des rapports différents avec la Machine”. 
Tusen platåer, s. 514. 
416 Se ovan, s. 45. 
417 Följande beskrivning är hämtad från DeLanda, A Thousand Years of Nonlinear History, s. 15f. 
418 Vilket jag alltså menar är precis vad Deleuze gör. 
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Fasövergångarna lämnar heller inte de tidigare sammansättningarna helt bakom sig, som 

beträffande de progressiva stadierna, utan varje ny fasövergång lägger sig istället ovanpå de andra. 

Ett samhälle kan på så vis förstås utifrån dess kombination av fasta, flytande och gaslika 

sammansättningar. Detta icke-linjära perspektiv kan därför, paradoxalt nog, innebära en bättre 

förståelse både för den radikalt omdanande aspekten i fasövergångarna, och för de sätt som dessa 

faser samexisterar. Och det icke-linjära perspektivet utesluter givetvis inte det linjära perspektivet, 

utan precis som de olika faserna samexisterar, samexisterar även det linjära och det icke-linjära. 

Idén om fasövergångar mellan olika sammansättningar ger därför en bra bild för hur man kan 

förstå Deleuze & Guattaris idé om ”abstrakta maskiner”. De musikaliska perioderna som de 

urskiljer handlar inte om någon linjär och progressiv utveckling mellan olika stadier utan om 

fasövergångar mellan olika sätt som musiken är strukturerad på: en musikalisk maskin som 

aktualiseras på olika vis, vilket tydligast artikuleras i sammansättningen mellan form och materia. 

Precis som beträffande de olika faserna i Iberalls icke-linjära idé om mänskliga 

civilisationssammansättningar kan man heller inte döma en fas i musikhistorien som bättre än en 

annan: de aktualiserar olika musikaliska maskiner och svarar mot olika problem (att skapa 

ordning, att grunda, att ge konsistens). Detta innebär emellertid inte att det inte går att värdera 

sammansättningarna eller maskinerna, och hos Deleuze & Guattari är det etiska, liksom det 

politiska, en central del i diskussion av de epokerna eller maskinerna, såväl vad gäller 

civilisationsepokerna som musikepokerna.  

Beträffande civilisationen är det framförallt platå tolv i Mille Plateaux som behandlar detta, 

”1277 – Traité de nomadologie: la machine de guerre”.419 I denna platå, som följer på ”De la 

ritournelle”, ställs en nomadisk krigsmaskin mot en sedentär Statsapparat som två poler i 

civilisationens historia. Krigsmaskin ska inte uppfattas i bemärkelsen krig, utan krigsmaskinen är 

en uppfinning av nomaderna i kampen mot en framväxande absolut statsapparat. Men denna 

kamp finner sedermera sitt uttryck även inom andra områden. Inte minst analyserar Deleuze & 

Guattari skillnaden mellan en nomadisk ”mindre vetenskap” och en statens ”kungliga vetenskap”, 

där den förra påtvingar en form på materien, medan den mindre vetenskapen istället följer 

materiens singulariteter – materiens krafter – med smederna och metallurgin som det främsta 

exemplet.420 En generell skillnad är att staten ordnar och hierarkiserar genom lagar och 

bestämmelser, medan det nomadiska istället håller sig rörligt, i kamp och i blivande med det som 

krigsmaskinen möter.  

Motsättning mellan krigsmaskin och statsapparat är i högsta grad etisk och politisk, även om 

                                                 
419 Mille Plateaux, s. 434–527; ”1277 – Traktat om nomadologin: krigsmaskinen”, Tusen platåer, s. 522–623. Denna 
platå är som sagt översatt av Sven-Olov Wallenstein. 
420 Jämför med de två vetenskapliga tillvägagångssätten, ovan s. 36 
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polerna för den sakens skull inte ska förstås som absoluta, utan som en kamp där statsapparaten 

på olika sätt försöker inordna och tillägna sig aspekter av krigsmaskinen, medan krigsmaskinen å 

sina sig finner på nya sätt att göra motstånd mot statsapparaten. Men krigsmaskinen tar också sitt 

uttryck i konsten, om än långt ifrån all konst. I viss bemärkelse kan man säga att krigsmaskinen 

flyttat in i konsten. Just musiken kopplas också på ett intressant vis samman med metallurgin:  

 

Om metallurgin har en väsentlig relation till musiken, är det inte bara på grund av smidets ljud, utan 
framförallt på grund av den tendens som kännetecknar båda konsterna, nämligen att bortom de 
separerade formerna visa på en formens kontinuerliga variation, bortom de föränderliga materialen 
på en materiens kontinuerliga variation: en utvidgad kromatism ligger till grund för såväl musiken 
som metallurgin; den musikaliske smeden var den förste ”omvandlaren”.421 
 

Både metallurgin och musiken följer materiens krafter i en materiens kontinuerliga variation, även 

om det beträffande musiken, för att återkoppla till tidigare karaktärisering av de olika epokerna, 

framförallt gäller viss romantik, men i synnerhet post-romantiken och den moderna epokens 

musik. Redan här finns därför en viktig etisk aspekt i relation till idén om en nomadisk 

krigsmaskin.  

För att återvända till DeLandas exempel handlar det inte om en yttre likhet mellan 

jägarsamlarsamhällets individer och gaspartiklar, centralstaten och en kristallin struktur, utan 

likheten ligger istället i de processer som skapar och upprätthåller dessa strukturer. Och liknar 

varandra: för Deleuze & Guattari handlar det inte om någon likhet, utan istället om hur samma 

virtuella abstrakta maskin aktualiseras på olika stratum.422 Denna förståelse av maskinen är därför 

i högsta grad relevant för Deleuze & Guattari analys av musikens olika stadier, och den virtuella 

musikaliska maskin som på olika sätt aktualiseras inom varje epok.  

Vad gäller de tre musikaliska epokerna menar jag emellertid att de har en motsatt riktning 

gentemot Iberalls beskrivning av det mänskliga samhället: från fugans rigida katedralstruktur, 

över Wagners flytande operor, till den moderna musikens gasaktiga och molekylära karaktär. Men 

det är väsentligt att material i grunden är detsamma: materia-energi i dynamiska och intensiva 

interaktioner, som aktualiseras och artikuleras på olika vis i epokerna, på vad man kan beteckna 

som den musikaliska maskinens substratum. Som Deleuze & Guattari skriver: 

 

På ett sätt så är allt det vi tillskriver en epok redan närvarande i den föregående. Detta gäller 
exempelvis krafterna: problemet har alltid gällt krafter, om de så tillskrivits kaos eller jorden. På 
samma sätt har måleriet i alla tider handlat om att göra synligt, snarare än att återge det synliga; 

                                                 
421 Mille plateaux, s. 511f.: ”Si la métallurgie est dans un rapport essentiel avec la musique, ce n’est pas seulement en 
vertu des bruits de la forge, mais de la tendance qui traverse les deux arts, à faire valoir au-delà des formes séparées 
un développement continu de la forme, au-delà des matières variables une variation continue de la matière: un 
chromatisme élargi porte à la fois la musique et la métallurgie; le forgeron musicien, c’est le premier ’transformeur’.” 
Tusen platåer, s. 607. 
422 Likhet är, för att följa Différence et répétition, en term som med representationens allmänna system endast rör sig på 
en ytlig och aktuell nivå och som ger en dålig förståelse för det som händer på en virtuell nivå, vars interaktion med 
det aktuella är konstituerande för den ytliga nivå som representationens system uppehåller sig vid. 



101 

liksom musiken handlat om att göra ljudande, snarare än att återge det ljudande.423  
 

Det som utmärker en viss epok är närvarande redan i de föregående epokerna. De kontrasterande 

krafter i Debussys La mer finns redan i Mozarts musik men de är där inte placerade i förgrunden. 

Det rent sonora som återfinns hos Varèse eller i spektralmusiken (vilken jag behandlar nedan) har 

givetvis alltid funnits i musiken, men då inte som musikens primära uttryck. Eller för att jämföra 

med bildkonsten så har färgen alltid varit essentiell för måleriet och alls inte bara efter att det 

abstrakta måleriet frigjort eller upptäckt färgen i dess renhet. Det är på så vis de gör Klees 

välkända formulering till sin egen: ”Konsten återger inte det synliga, utan gör synligt.”424 Konsten 

har aldrig i sig handlat om representation. Konstnärer har givetvis arbetat med representationer, 

men det representerade har genom konsten blivit något annat: linjer och färger, percepter och 

affekter. Som de skriver: ”Ingen konst är imitativ, den kan varken vara imitativ eller figurativ: 

ponera att en målare ’representerar’ en fågel; i själva verket så handlar det om ett fågelblivande 

som bara låter sig göras såvida fågeln i sin tur är i färd med att bli något annat, ren linje eller ren 

färg.”425  

Men frågan rör också perception: ”Det handlar därför snarare om perceptionströsklar, trösklar 

för vad som kan urskiljas, som hör till den ena eller andra sammansättningen.”426 När en ny typ 

av musik eller konst placerat en särskild aspekt i förgrunden, riktat vår varseblivning mot en viss 

komponent, kan vi varsebli denna aspekt tydligare även i andra, äldre konstverk. Det är som de 

skriver om de rena krafterna: ”Detta var ’alltid’ närvarande, men under andra perceptiva villkor. 

Det krävs nya villkor för att det som var gömt eller övertäckt, inneslutet eller inbegripet, ska träda 

fram på ytan.”427  

Här kan man även göra en jämförelse med Deleuzes filmböcker och uppdelningen mellan en 

film baserad på rörelsebilden, respektive en film baserad på tidsbilden: ”Den direkta tidsbilden är 

vålnaden som alltid jagat filmen, men den moderna filmen behövdes för att ge kropp åt denna 

vålnad.”.428 Deleuze skriver vidare, i relation till Andrej Tarkovskijs filmkonst och hans 

                                                 
423 Mille plateaux, s. 428: ”En un sens, tout ce que nous prêtons à un âge était déjà présent dans l’âge précédent. Ainsi 
les forces: la question a toujours été celle des forces, assignées comme forces du chaos, ou comme forces de la terre. 
De même, c’est de tout temps que la peinture s’est proposée de rendre visible, au lieu de reproduire le visible, et la 
musique de rendre sonore, au lieu de reproduire le sonore.” Tusen platåer, s. 514. 
424 Paul Klee, i Tribüne der Kunst und Zeit, op. cit., s. 28: ”Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht 
sichtbar.” Se också ovan, s. 7. 
425 Mille plateaux, s. 374: ”Aucun art n’est imitatif, ne peut être imitatif ou figuratif: supposons qu’un peintre 
’représente’ un oiseau; en fait, c’est un devenir-oiseau qui ne peut se faire que dans la mesure où l’oiseau est lui-même 
en train de devenir autre chose, pure ligne et pure couleur.” Tusen platåer, s. 454. 
426 Mille plateaux, s. 428: ”Il s’agit donc plutôt de seuils de perception, de seuils de discernabilité, qui appartiennent à 
tel ou tel agencement”. Tusen platåer, s. 514. 
427 Ibid.: ”Cela était déjà présent ’de tout temps’, mais dans d’autres conditions perceptives. Il faut de nouvelles 
conditions pour que ce qui était enfoui ou recouvert, inféré, conclu, passe maintenant à la surface.” Tusen platåer, s. 
515. 
428 Deleuze, L’image-temps, s. 59: ”L’image-temps directe est le fantôme qui a toujours hanté le cinéma, mais il fallait le 
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”skulpterande i tid”: ”det är aldrig i början som något nytt, en ny konstform, kan uppenbara sin 

essens, utan det som den var från början kan den bara uppenbara först efter en omväg i sin 

evolution”.429 Tidsbilden har alltid funnits där. Och detsamma gäller musiken och 

materiekrafterna. Som Deleuze formulerar sig vid en konferens 1978, med något andra termer än 

de som återfinns i Mille plateaux: ”Det går i detta avseende inte att fastställa en brytning mellan 

den klassiska musiken och den moderna, och särskilt inte med den atonala eller seriella musiken: 

en kompositör gör ett material av allt, och redan den klassiska musiken lät, under paret material 

och komplex sonor form, spelet av ett annat par passera, utarbetat sonort material och icke-sonor 

kraft.”430  

I boken om Francis Bacon ses fångandet av krafter som ett gemensamt problem för all konst. 

Som jag citerade i uppsatsens inledning: 

 

Ty det finns en gemenskap mellan konstformerna, ett gemensamt problem. I konsten, måleriet 
såväl musiken, handlar det inte om att reproducera eller uppfinna former, utan om att fånga krafter. 
Det är just genom detta som ingen konst är figurativ. Klees berömda formel ”inte att återge det 
synliga, utan göra synligt” betyder inget annat.431  
 

DeLanda talar apropå detta om hur konsten för Deleuze har att göra med den intensiva nivån i 

ontologin, där det intensiva upphäver sig själv genom att aktualiseras, bli till kvalitet och 

utsträckning. Det är dessa intensiva krafter som konsten kan fånga. Det finns apropå detta en 

intressant passage från ett samtal 1985 där Deleuze säger att: 

 

Man måste skriva flytande eller gasaktigt, just för att den ordinära perceptionen och de ordinära 
uppfattningarna är solida, geometriska. Det är det som Bergson gjorde med filosofin, Virginia 
Woolf eller James med romanen, Renoir med filmen (liksom den experimentella filmen som gått 
mycket långt i utforskandet av materians olika tillstånd). Inte alls att ge sig av från jorden. Men att 
bli desto mer jordisk i det att man uppfinner de flytande och gaslika lagar som jorden är avhängiga 
av. Stilen behöver därför mycket tystnad och mycket arbete för att göra en virvelvind på stället […] 
Man måste öppna orden, klyva sakerna, för att vektorer ska frigöra sig, vektorer som är jordens.432 
 

                                                                                                                                                         
cinéma moderne pour donner un corps à ce fantôme.” 
429 Deleuze, L’image-temps, s. 61: ”ce n’est jamais au début que quelque chose de nouveau, un art nouveau, peut 
révéler son essence, mais, ce qu’il était depuis le début, il ne peut le révéler qu’à un détour de son évolution”. Se 
också Andrej Tarkovskij, Sculpting in Time. Reflections on the Cinema, övers. Kitty Hunter-Blair (Austin: University of 
Texas press, 1987).  
430 Deleuze, ”Le temps musical”: ”On ne peut pas fixer une coupure à cet égard entre musique classique et musique 
moderne, et surtout pas avec la musique atonale ou sérielle: un musicien fait matériau de tout, et déjà la musique 
classique, sous le couple matière-forme sonore complexe, faisait passer le jeu d’un autre couple, matériau sonore 
élaboré-force non sonore.” Citatet återfinns inte i den tryckta versionen ”Rendre audibles des forces non-audibles 
par elles-mêmes”. 
431 Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, s. 57; citerat ovan, s. 7. 
432 Deleuze, ”Les intercesseurs”, entretiens avec Antoine Dulaure et Claire Parnet (ursprungligen i L’Autre Journal, nr. 
8, oktober 1985), Pourparlers, s. 183: ”Il faut écrire liquide ou gazeux, justement parce que la perception et l’opinion 
ordinaires sont solides, géométriques. C’est ce que Bergson faisait pour la philosophie, Virginia Woolf ou James pour 
le roman, Renoir pour le cinéma (et le cinéma expérimental qui est allé très loin dans l’exploration des états de 
matière). Non pas du tout quitter la terre. Mais devenir d’autant plus terrestre qu’on invente des lois de liquide et de 
gaz dont la terre dépend. Le style, alors, a besoin de beaucoup de silence et de travail pour faire un tourbillon sur place 
[…] Il faut ouvrir les mots, fendre les choses, pour que se dégagent des vecteurs qui sont ceux de la terre.”  
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Det är intressant hur Deleuze här beskriver det som en virvelvind. Häri finns en direkt koppling 

till teorierna om självorganisation. Där det icke-organiska livet – vilket konsten är ett exempel på 

för Deleuze – i andra avseenden är något av en oxymoron, där det organiska är centralt för livet, 

vill jag här koppla till den icke-linjära termodynamikens förståelse av liv. Deleuze gör inte några 

explicita hänvisningar till detta, även om sådana anspelningar förekommer, men det är ett sätt att 

tydliggöra hans idé om fångandet av krafter och om ett icke-organiskt liv. Här finns givetvis 

också kopplingar till Bergsons idé om en ”élan vital” (den skapande livskraften). Men där ”élan 

vital” hos Bergson är något som når sitt högsta uttryck, och på sätt och vis sitt mål, hos 

människan, så är det icke-organiska livet något som på ett annat sätt rör sig på tvärs igenom 

sådana uppdelningar och hierarkier.433 Det är detta icke-organiska liv som jag nedan kommer att 

spåra i spektralmusiken. Först ska jag dock behandla två andra läsningar av den samtida musiken i 

sekundärlitteraturen om Deleuzes & Guattaris musikfilosofi. 

5.7 Läsningar av Deleuze och samtida musik  

Jag kommer här fokusera på några enligt mig typiska sätt som samtida musik behandlas i 

sekundärlitteraturen om Deleuze: dels för att de bildar en relief till min egen analys i 

nästkommande avsnitt, dels för att kritisera det jag uppfattar som en alltför förenklande analys av 

relationen mellan en viss musik och Deleuze & Guattaris filosofi. Jag kommer att behandla två 

texter där den första utmärks av en polemisk och förenklad uppdelning mellan ”bra” och ”dålig” 

musik, medan den andra texten istället finner att i princip all samtida eller sentida klassisk musik 

på olika sätt kan förstås som deleuziansk.  

Eugene Hollands ”Studies in Applied Nomadology. Jazz Improvisation and Post-Capitalist 

Markets” behandlar improvisationsjazzens frigörande potential. Holland ställer denna, som han 

ser det, nomadiska musik mot en hierarkisk klassisk musik. Denna tillspetsade polarisering lutar 

sig framförallt mot Jacques Attalis Bruits. Essai sur l’économie politique de la musique från 1977, där 

Attali gör en marxistisk läsning av den historiska relationen mellan musiken och samhälle.434  

I det första stadiet, det förmoderna samhället, tjänar musiken som ackompanjemang för det 

rituella offrandet och dess sociala funktion är att få folket att glömma detta våld. I det andra 

stadiet, representationens era i det tidigmoderna samhället, handlar musikens sociala funktion om 

                                                 
433 Som Jonnie Eriksson skriver: ”Som de säger är inte skiktningens innehåll ’uttömmande’ – det finns snarast något 
som spiller över. Det finns en Materia som på en submolekylär nivå saknar form, som snarast är ett flöde. Det finns 
ett Liv som inte är begränsat till det organiska – tvärtom är organismen livets gräns eftersom det här stannar upp 
[och] stelnar (det blir form) – och detta oorganiska liv är desto mer intensivt och kraftfullt.” (Monstret & människan, s. 
583.) Se även fotnot 2119 på samma sida: ”Det är m.a.o. en stratifiering av ett formlöst liv, att likna vid Bergsons 
vitalistiska konception av livet som ett flöde vilket formar organismerna bara när det stöter på motstånd i materien, 
med det väsentliga undantaget att det är Materien själv som är detta flöde och detta liv för Deleuze.” 
434 Jacques Attali, Bruits. Essai sur l’économie politique de la musique [1977] (Paris: Fayard, 2001). Följande referat baseras 
på Holland. 
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att få människor att tro på samhällets hierarkiska harmoni under en härskande ledare. I det tredje 

stadiet, det kapitalistiska samhället, fyller musiken funktionen att tysta folket: att med 

underhållning distrahera dem och uppfylla deras behov. I denna ”era of repetition” har musiken 

blivit en vara: ”the elevator and grocery-store music of Muzak; top-40 hit-parades and the record 

industry in general”.435 Och slutligen har vi det fjärde stadiet ”komposition”, som Holland, och 

Attali, ser som ”an ideal cure for all that’s wrong with the earlier stages”.436 Holland skriver: 

”composition involves a reappropriation of music by ordinary people, and a novel merging of the 

roles of producer and consumer: rather than slavishly reproduce other people’s music from a 

score, or passively listen to reproductions of it in silence, people in the era of composition will 

themselves produce and enjoy their own music.”437  

Det andra stadiet menar Holland har sitt uttryck i den klassiska musiken – ett slags kunglig 

vetenskap alltså – som via kompositör och dirigent inte bara har en absolut makt över utövarna, 

utan även över publiken, som passivt mottar musiken. Det fjärde stadiet innebär istället ett 

befriande från detta vilket, menar Holland, inte minst tar sitt uttryck i improvisationsjazzen. För 

improvisationsjazzen är ”not only inventive, it is also quintessentially collective and 

democratic”.438 Utifrån detta förstår Holland improvisationsjazzen inte bara som nomadisk, utan 

även som ”a model for permanent revolution in society at large”.439  

Denna förenklade polarisering i bra och dåligt har visserligen en grund hos Deleuze & 

Guattari, som ofta börjar med att presentera en hårt dragen distinktion där den ena parten lyfts 

fram som positiv och den andra som negativ. Det gäller skillnaden mellan träd- och 

rhizomstrukturer, mellan större och mindre litteratur, mellan molärt och molekylärt, mellan Stat 

och nomader, etcetera. Det väsentliga är emellertid hur denna distinktion är en utgångspunkt – 

och detta är viktigt att beakta – för en betydligt mer komplex analys, där de två polerna endast 

kan förstås utifrån dynamiken dem emellan, som aldrig är av en ensidig art. Men missar man 

detta, vilket Holland gör, fastnar man lätt i ett enkelt utpekande av något som rhizomatiskt eller 

nomadiskt – som om själva betecknandet var det viktiga. Hollands argumentation och slutsats 

blir därför generell och ytlig – för att inte säga intetsägande. Som sådan är den också ett tydligt 

exempel på hur olyckligt det kan bli när Deleuze används eller appliceras – vilket redan titeln på 

Hollands artikel utlovar – på ett område, utan någon djupare analys eller något beaktande av 

Deleuzes filosofi i sin helhet. 

                                                 
435 Eugene Holland, ”Studies in Applied Nomadology. Jazz Improvisation and Post-Capitalist Markets”, Deleuze and 
Music, op. cit., s. 28. 
436 Ibid. 
437 Ibid., s. 29. 
438 Ibid. 
439 Ibid., s. 32. 
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Edward Campbell uppvisar i Music after Deleuze en stor bekantskap såväl med Deleuzes filosofi, 

och de tänkare han använder sig av, som med den klassiska och samtida musiken. Problemet hos 

Campbell handlar istället om en överlastning av både begrepp, såväl Deleuze & Guattaris som 

andra tänkares och kompositörers, och musikaliska exempel. Förfarandet leder i slutändan till att i 

princip all musik, och i synnerhet den samtida, på olika vis kan ses som deleuziansk. För att 

endast ta två exempel ur Campbells bok så behandlar han exempelvis de alternativa, icke-

konventionella typerna av musikalisk notation som kompositörer började experimentera med 

under efterkrigstiden, där den musikaliska idén uttrycks genom en semantisk uppmaning eller 

genom ett idiomatiskt visuellt uttryck. Ett exempel på det senare är Sylvano Bussottis grafiska 

notation ”Piano piece for David Tudor 4” som återfinns som öppningsillustration till ”Rhizome”, 

den första platån i Mille plateaux. Någon vidare analys av denna typ av notation gör dock inte 

Campbell, utan slutsatsen är kort och gott att denna typ av notation ”unequivocally [can] be 

desribed as rhizomatic”.440  

På ett liknande sätt analyseras samtida experiment med operaformen. Campbell refererar här 

till den franska kompositören Pascal Dusapins operor vilka beskrivs som ”rhizomatic” och som 

”assamblages of heterogeneous forces”.441 Det hela blir inte mer tydligt när Campbell kommer till 

slutsatsen att detta i själva verket gäller all opera: ”opera, at its origins, is recognized widely as 

being the result of the happy confluence of a number of productive forces […]. It seems that 

opera is always, by necessity constituted as a heterogeneous assemblage and that this is no less 

true of contemporary operatic/music theatre works.”442 Sant som det må vara är det så allmänt 

att det blir intetsägande. Man kan möjligen även i här finna en grund hos Deleuze, vad gäller det 

bejakande som utmärker mycket av hans filosofi. Men en minst lika viktig aspekt är utforskandet 

av problemet: vad svarar detta (bejakande) uttryck på och vad är det ett uttryck för?  

Min uppfattning om dessa typer av deleuzianska analyser av samtida musik är att det synes 

räcka med att benämna något, ett musikverk i detta fall, med valfritt positivt deleuzianskt begrepp 

– och det är allt. Hos Holland görs detta genom att ställa det som är bra mot det som är dåligt, 

medan Campbell istället radar upp en mängd exempel på det som är bra. Hos Holland handlar 

det om improvisationsjazzen framför den klassiska musiken, hos Campell handlar det i synnerhet 

om olika typer av (avantgardistiska) experiment som varandes i sig exemplarisk deleuziansk 

musik. Det är därför intressant att återkoppla till den återkommande uppmaningen om 

måttfullhet: 

 

Man påstår sig öppna musiken för alla händelser, för alla infall, men det som man slutligen 

                                                 
440 Campbell, Music after Deleuze, s. 42. 
441 Ibid., s. 52. 
442 Ibid. 
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reproducerar, det är den oreda som hindrar varje händelse. Kvar finns endast en resonanslåda i färd 
med att bli ett svart hål. Ett alltför rikhaltigt material är ett material som förblir för ”territorialiserat” 
på (o)ljudets [bruit] källa, på objektens natur… (det gäller även Cages preparerade piano).443  
 

Att något rhizomatiskt eller nomadiskt i sig skulle vara något ensidigt positivt – som om det rörde 

sig om absoluta begrepp – är inget som stämmer överens med min förståelse av Deleuze. Som 

Deleuze påpekar: ”Inget är bra i sig självt, allt beror på den försiktiga och systematiska 

användningen”.444 

5.8 Spektralmusik. Ett möte med ljud och intensiteter 

I Deleuze & Guattaris redogörelse av 1900-talets musik såg vi hur de framhöll en annan väg än 

den gängse. Istället för Schönberg och den andra wienskolan, och dess efterföljd i serialismen, var 

det Debussy och Varèse som gjordes till portalgestalter för den moderna epoken: musik som 

ljudmassor hos Varèse, och en dynamik och utveckling som byggde på krafter istället för teman 

hos Debussy. Dessa idéer om musik hamnade till stor del i skymundan under stora delar av 1900-

talet och istället var det radikaliseringen av Schönbergs tolvtonsteknik – där idén om serier även 

applicerades på tonernas attack, duration intensitet, etcetera – som blev riktlinjer för den nya 

generationens kompositörer efter andra världskriget. Dessa kompositörer samlades i tyska 

Darmstadt under somrarna för undervisning, föreläsningar och uruppföranden, varför man ofta, 

ibland pejorativt, talat om ”Darmstadskolan”. Från rörelsens förgrundsfigurer spreds under 50-

talet idén om att serialismen var det enda riktiga. ”Vi påstår oss inte göra anspråk på en munter 

djävulstro utan istället ge utryck för det mest banala sunda förnuft när vi, efter Wienarnas 

upptäckt, förklarar varje kompositör värdelös utanför det seriella utforskandet”, som Boulez 

uttryckte det i texten ”Schönberg est mort” från 1951.445 Man får här visserligen tillstå att Boulez, 

utöver sin framgång som kompositör, teoretiker och, senare, dirigent, också, i synnerhet i sin 

ungdom, var en provokatör av rang – likväl säger det något om tiden och dess musikaliska 

utveckling. Och även om den ”totala serialismen” var en kortvarig strömning, i dess mest 

extrema uttryck, var den betydelsefull såväl musikaliskt som mytiskt.  

Serialismens pionjärer och främsta förespråkare rörde sig efterhand också bort från det alltför 

                                                 
443 Mille plateaux, s. 424: ”On prétend ouvrir la musique à tous les événements, à toutes les irruptions, mais, ce qu’on 
reproduit finalement, c’est le brouillage qui empéche tout événement. On n’a plus qu’une caisse de resonance en train 
de faire trou noir. Un matériau trop riche est un matériau qui reste trop ’territorialisé’, sur les sources de bruit, sur la 
nature des objets… (même le piano préparé de Cage).” Tusen platåer, s. 510. Franskans ”bruit” har både betydelsen 
ljud och oljud. 
444 Deleuze, Pourparlers, s. 49; ett längre citat ur denna intervju återfinns ovan, s. 20. 
445 Pierre Boulez, ”Schönberg est mort” [1951], Relevés d’apprenti, red. Paule Thévenin (Paris: Tel quel, 1966), s. 271: 
”Nous prétendons ne pas faire preuve d’un démonisme hilare, mais bien manifester le bon sens le plus banal en 
déclarant que, après la découverte des Viennois, tout compositeur est inutile en dehors des recherches sérielles.” 
Denna strävan att göra rent hus med stora delar av musikhistorien har sannolikt en inte obetydligt koppling till andra 
världskriget, förintelsen och atombomben. Se här Philippe Albèra, ”L’opéra dans la deuxième moitié du XXe siècle”, 
L’opéra au XXe siècle, red. Patrice Scemama & Stéphane Roussel (Paris: Textuel, 2007), s. 56–71. 
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systematiska och predeterminerade för att använda de seriella teknikerna på ett mer fritt sätt. Som 

Boulez, 1986, sammanfattar den tidigare attityden: ”[Kompositören] var så säker på sitt system att 

han inte längre behövde bekymra sig om perceptionen, vars problem han, sanningen att säga, 

knappt hade ägnat någon uppmärksamhet, utan funnit sekundära i relation till systemens 

funktionalitet. Från det ögonblick som maskineriet fungerade, så skulle även det perceptuella 

följa.”446 Det behöver knappast nämnas hur denna närmast totala kontroll över materialet går på 

tvärs gentemot det som Deleuze & Guattari framhäver beträffande den moderna epokens musik 

(vilket däremot inte är samma sak som att de skulle fördöma denna musik, de intresserar sig helt 

enkelt inte nämnvärt för den). 

En utveckling inom den samtida musiken i serialismens efterföljd som är betydligt mer 

intressant är därför den så kallade spektralmusiken (en term myntad 1979). Pionjärfigurer inom 

spektralmusiken är fransmännen Tristan Murail och Gérard Grisey som i början av 70-talet, med 

hjälp av datorprogram utvecklade på IRCAM, började analysera ljudspektra, och som utifrån 

detta skapade en ny typ av musik, där klangfärg och ljud är musikens viktigaste komponenter.447 

Där den seriella musiken kan sägas utgå från den enskilda noten och dess parametrar (tonhöjd, 

duration, rytm, etcetera) och utifrån detta skapar serier, ofta av en strukturalistisk karaktär, är det 

ljudet som helhetligt akustiskt fenomen som den spektralt influerade kompositören står inför. 

Som Grisey framhåller är det inte tekniken eller metoden som är det viktiga, utan det handlar 

framförallt om en ny attityd: 

 

What is radically different in spectral music is the attitude of the composer faced with the cluster of 
forces that make up sounds and faced with the time needed for their emergence. [...] It is in radical 
opposition to all sorts of formalism which refuse to include time and entropy as the actual 
foundation of all musical dimensions. Strengthened by an ecology of sounds, spectral music no 
longer integrates time as an external element imposed upon a sonic material considered as being 
’outside-time’, but instead treats it as a constituent element of sound itself. This music forces itself 
to make time palpable in the ’impersonal’ form of durations; apparently far removed from spoken 
language, but doubtlessly close to other biological rhythms which we have yet to discover. Finally, it 
is sounds and their own materials which generate, through projections or inductions, new musical 
forms.448 
 

                                                 
446 Pierre Boulez, ”Le système et l’idée”, InHarmoniques, nr. 1, december 1986 (även online): ”Il était si sûr de son 
système qu’il n’avait plus à s’embarrasser des problèmes de perception auxquels, à vrai dire, il n’avait guère prêté 
attention, les trouvant secondaires par rapport au bon fonctionnement de ses systèmes. Du moment que la 
mécanique fonctionnait, la perception devait aussi fonctionner.” 
447 Grisey var i själva verket en entusiastisk Deleuze-läsare: ”den enda filosof vars skrifter hjälpte honom [Grisey] att 
tänka om musik” (Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari, s. 526: ”le seul philosophe dont les écrits lui servaient à 
penser la musique”. Se även hela avsnittet ”De la musique avant toute chose”, s. 520–526). I Griseys ”Tempus ex 
Machina: A Composer’s Reflections on Musical Times” (övers. S. Welbourn, Contemporary Music Review, vol. 2:1, 
1987) refereras till Différence et répétition, liksom den även innehåller en beskrivning (s. 259f.) av en passage hos 
författaren Carlos Castanedas som är väldigt lik den som återfinns i Mille plateaux (s. 461; Tusen platåer, s. 553). 
Passagen i Mille plateaux kommer precis efter diskussionen om två vetenskapliga förhållningssätt, upprepandet och 
följandet, som citeras ovan, s. 36. För IRCAM, se not 264 ovan, s., 63. 
448 Gérard Grisey, ”Did You Say Spectral?”, övers. Joshua Fineberg, Contemporary Music Review, vol. 19:3, 2000, s. 1f.  
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Här finns flera intressanta saker att beakta. För det första hur kompositören här står inför ett 

ljudkluster uppbyggt av krafter och hur det är dessa ljud som frambringar de musikaliska 

formerna. För det andra har tiden fått en fundamental betydelse för verkets utveckling och form: 

en tid som är ”palpable in the ’impersonal’ form of durations”.449 Men det handlar även om att 

musiken befinner sig i tiden: tiden är inte längre den form i vilket musiken tar sin plats, tiden är 

musikens form. ”Integration of time as the very object of form”, som Grisey skriver.450  

Det är även intressant hur Fabian Lévy beskriver skillnaderna mellan den seriella och den 

spektrala musiken som en rörelse från en perception härledd ur strukturen, till en process – 

snarare än struktur – härledd ur perceptionen. Lévy drar här paralleller mellan serialismen och 

den strukturalistiska strömningen inom konst och vetenskap i efterkrigstiden, liksom 

spektralmusikens framväxt med strukturalismens minskade betydelse från sent 60-tal och 

framåt.451 Som Boulez beskrev attityden inom den seriella musiken så var perceptionen sekundär 

och förväntades följa på strukturens maskineri, medan spektralmusiken istället, som Grisey 

skriver, har en mer ”’organic’ approach to form by self-generation of sounds”.452 I detta fokus på 

perception har också njutningen blivit en central komponent, i jämförelse med den seriella 

musikens snarare analytiska kyla. Grisey talar till och med om ”eroticism” som en viktig 

komponent: ”that of hearing along with that of the garden of delights”.453  

Hos de spektrala kompositörerna kan man också notera ett nytt intresse för naturen – och 

detta en natur i samklang med den alternativa syn som jag behandlat i uppsatsen. Detta är temat i 

Claude Ledouxs artikel ”From the Philosophical to the Practical: An Imaginary Proposition 

Concerning the Music of Tristan Murail”.454 Ledoux menar att det hos Murail finns en aspekt 

både av (åter)förtrollad natur och en koppling till det sena 1900-talets naturvetenskap om 

självorganisation och komplexitet. Något som också framkommer i titlarna på Murails verk: 

                                                 
449 Ibid., s.2. 
450 Ibid. Jämför också vad Jonathan Harvey skriver: ”Spectralism […] is in essence outside the world of linear time.” 
(”Spectralism”, Contemporary Music Review, vol. 19:2, 2000, s. 12.) 
451 Fabien Lévy, ”Le tournant des années 70. De la perception induite par la structure aux processus déduits de la 
perception”, i Le temps de l’écoute. Gérard Grisey ou la beauté des ombres sonores (Paris: L’Harmattan/L’itinéraire, 2004), s. 
103–133. Artikeln återfinns även online i en av författaren auktoriserad version, då den tryckta innehåller många 
korrekturfel (otryckt: online). Tristan Murail har själv påpekat att varken strukturalism eller lingvistik erbjuder någon 
ingång till hans musik, se Claude Ledoux, ”From the Philosophical to the Practical: An Imaginary Proposition 
Concerning the Music of Tristan Murail”, Contemporary Music Review, vol. 19:3, 2000, s. 42. I citatet ovan såg vi även 
hur Grisey lyfte fram musikens närhet till biologiska rytmer snarare än språket. 
452 Grisey, s. 3. 
453 Ibid., s. 2. Här kan man även finna kopplingar till Debussys förföriska harmonik. En anekdot berättar om hur 
hans lärare i komposition, Ernest Guiraud, ska ha sagt att det Debussy gjorde ”’visserligen är vackert, men teoretiskt 
sett absurt”’, på vilket Debussy sägs ha svarat: ”’Det finns ingen teori. Ni behöver bara lyssna. Njutningen är lagen.’” 
(”Journée Claude Debussy” [ingen författare angiven], Lettre de l’Académie des Beaux-Arts, nr. 71, vintern 2012–13, s. 9: 
”’Il n’existe pas de théorie. Vous n’avez qu’à écouter. Le plaisir est la loi.’”) 
454 Claude Ledoux, ”From the Philosophical to the Practical: An Imaginary Proposition Concerning the Music of 
Tristan Murail”, Contemporary Music Review, vol. 19:3, 2000, 41–65. 
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Attracteurs étranges, La Dynamique des fluides, med flera.455 Ledoux menar att detta varken är arbiträrt 

eller ett uttryck för programmusikaliska intentioner, utan det handlar om att musiken fångar ett 

universum där det enda som inte förändras är ”the unchanging principle of change”, ett tillstånd 

som är ”’the same but always different’”.456 Den dynamik som den spektrala musiken innehåller 

kan därför inte förstås utifrån klassiska modeller, menar Ledoux, utan det finns istället en nära 

relation till den nya vetenskapen om det komplexa och kaotiska, vilken han sin tur ser som en 

radikal omkastning av det vetenskapliga epistemet under 1900-talet.  

I en formulering som påminner om Paul Klees skriver Ledoux att: ”This type of world vision 

teaches one to make use of everything with its constituent parts, from instantaneous perceptions 

to the existence of reality that is ’not yet visible’, but nonetheless is already in a perpetual state of 

becoming. Grasping the material is equivalent to considering its heuristic aspects.”457 

Beskrivningen påminner såväl om idén om det virtuella hos Deleuze, liksom Deleuze & Guattaris 

jämförelse mellan metallurgi och musik, där båda fångar formens och materialets kontinuerliga 

variation i ett medblivande med metallen respektive ljudet.458  

Teknik och avancerade datorprogram (som kompositörerna själva ofta utformat) är som sagt 

viktiga inom den spektrala strömningen. Men redan synthesizerns förmåga att manipulera ljud i 

dess själva beståndsdelar ska heller inte underskattas. Deleuze & Guattari lyfte fram just 

synthesizern som den moderna epokens utmärkande sammansättning: ”Genom att sätta samman 

moduler – de ursprungliga ljudelementen och deras behandling, oscillatorerna, generatorerna och 

transformatorerna – och genom att anordna mikrointervallerna, så gör synthesizern ljudande 

själva den sonora processen och produktionen av denna process”.459 Många av de spektrala 

kompositörerna började också sitt musikaliska utforskande elektronisk, för att sedan föra över 

dessa erfarenheter i arbetet med traditionella instrument.460  

Rör vi oss längre fram i tiden finner vi en intressant tonsättare i finländska Kaija Saariaho, som 

tog stort intryck i mötet med den spektrala musiken i början av 80-talet, och som därefter 

studerat och arbetat på IRCAM. Hon benämns emellanåt som en ”post-spektrala” kompositör – 

även om ”spektralt influerad” bättre beskriver såväl henne som andra ”post-spektrala” tonsättare 

ur hennes generation – och lyfts av Julian Anderson fram som en av de mest framstående i denna 

                                                 
455 Jämför med titlarna hos Debussy och Varèse (La mer, Ionisation) som även de indikerar vad verken sysselsätter sig 
med. 
456 Ledoux, s. 44, 45. Att jämföra med en formulering i Différence et répétition om att ”endast skillnaderna liknar 
varandra” (s. 153: ”seules les différences se ressemblent”). 
457 Ibid., s. 45. 
458 Se ovan, s. 99. 
459 Mille plateaux, s. 423f.: ”Assemblant les modules, les éléments de source et de traitement, les oscillateurs, 
générateurs et transformateurs, aménageant les micro-intervalles, il rend audible le processus sonore lui-même, la 
production de ce processus”. Tusen platåer, s. 510. Se också ovan, s. 92. 
460 Många verk kombinerar även instrument och så kallad live-elektronik. Akustiska ljud fångas där upp och 
processas elektroniskt, eller så sätter ljuden igång förinspelad musik.  
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strömning.461 I Saariahos musik möter vi också, och kanske än tydligare, en förtrollad natur, som 

samtidigt inte är utan kopplingar till en ny, mer komplex syn på naturen och dess skapande 

processer. Även hos Saariaho märks detta i verkens titlar, kanske tydligast i syskonverken Du 

cristal och …à la fumée, vars titlar tagits från biofysikern och filosofen Henri Atlands bok Entre le 

cristal et la fumée. Essai sur l’organisation de vivant.462 Du cristal är Saariahos första verk för stor orkester 

och inflytandet från hennes arbete med elektronisk musik är tydligt; Saariaho beskriver att hon 

arbetat med orkestern ”’as if it were a huge synthesizer’”.463  

Saariahos musik utmärks ofta av en dynamik mellan krafter, mellan ordning och kaos. Som 

musikkritikern Alex Ross formulerat det är det som om en kaotisk ljudmassa långsamt tar form 

och börjar sjunga: 

 

Many of her large-scale works [...] begin with a great, heaving expanse of intermingled timbres, like 
a landscape turned molten, or an ocean boiling. Instruments cry out at high or low extremes; 
pitches are bent or broken apart; violins are bowed with such intensity that they groan; flutes are 
blown until they emit an asthmatic rasp. [...] But Saariaho is something other than a sonic terrorist 
[...]. She makes her eruptions of noise seem like natural phenomena, the aftermath of some seismic 
break. Shapes emerge from the chaos, and the shapes begin to sing.464 
 

Där det var fåglar som sjöng hos Mozart har nu materiekrafternas framalstrande former börjat 

sjunga; det som i Mozarts musik var ett fågel- och djurblivande har här blivit ett geologi- och 

molekylblivande. Skapandet sker i mötet med kaos och dess intensiteter och inte, som 

beträffande barocken och klassicismen, i kontrollen över kaos eller ett odifferentierat material. 

Det är ett myller av krafter som musiken fångar och ”blir med” ur vilket ett monument av icke-

organiskt liv reser sig. 

 

Jag har i detta avsnitt lyft fram en rad paralleller mellan spektralmusiken och den musikfilosofi 

som kommer till uttryck i ”De la ritournelle”. Inte minst menar jag att spektralmusiken är en 

musik – och en idé om musik och omvärld – som stämmer bättre överens med Deleuze & 

Guattaris musikfilosofi, snarare än modernistisk serialism eller postmodern konceptualism. Hos 

de tonsättare jag har fokuserat på finns det även kopplingar till den nya syn på naturen som 

behandlats i uppsatsen. Musiken får här ett uttryck som är på en gång mytiskt och tekniskt-

vetenskapligt.  

                                                 
461 Post-spektral är den term Damien Pousset använder för att beskriva Saariaho, medan Julian Anderson istället 
beskriver henne som den senaste tidens mest kända spektralt influerade kompositör. Se Damien Pousset, ”The 
Works of Kaija Saariaho, Philippe Hurel and Marc-André Dalbavie – Stile Concertato, Stile Concitato, Stile 
Rappresentativo”, respektive Julian Anderson, ” A Provisional History of Spectral Music”, s. 20. Båda i Contemporary 
Music Review, vol. 19:3 respektive 19:2 (2000). Saariaho tilldelades också, som den första kompositören ur den 
spektrala strömningen, Polarpriset 2013. 
462 Henri Atland, Entre le cristal et la fumée. Essai sur l’organisation de vivant (Paris: Seuil, 1986). 
463 Saariaho citerad i Pirkko Moisala, Kaija Saariaho (Urbana & Chicago: University of Illinois Press, 2009), s. 36. 
464 Alex Ross, ”Birth. A New Opera from the Finnish Composer Kaija Saariaho”, The New Yorker, 24 april, 2006 
(även online). Även citerad hos Moisala, s. 50f. 



111 

I anslutning till detta vill jag föreslå två mytiska figurer för den moderna epoken, likt jag gjorde 

beträffande den romantiska musiken. Figuren som Deleuze & Guattari lyfte fram i den moderna 

epoken var den kosmiska hantverkaren, vilken jag vill ställa mot en snarlik figur: 

vetenskapsmannen. För jag menar att man i moderna epokens intresse för vetenskap och teknik 

kan urskilja två attityder: en vetenskaplig och en hantverksmässig. Min analys har fokuserat på 

olika förhållningssätt till det musikaliska materialet och det är utifrån denna skiljelinje jag vill tala 

om två mytiska figurer. Den seriella utvecklingslinjen intar en mer klassiskt vetenskaplig position 

där utforskandet (”experimentet”) är av en stängd karaktär och där parametrar varieras och 

kontrolleras.  

I spektralmusiken handlar det istället om att möta materialet i ett medblivande. Ett material 

som själv bär på en inneboende förändringskraft, ett material som utvecklas i en frigjord tid som 

inte är förutbestämd, en Bergsons durée (varaktighet), snarare än en mätbar och inordnande tid. 

Det finns här en hantverksmässighet vari musiken blir ett, som Joshua Finberg formulerar det, 

”sculpting in time”.465 Detta återfinns i den jämförelse som Deleuze & Guattari gör mellan 

metallurgi och musik, där följandet av materialets inneboende krafter och singulariteter är 

essentiellt. Skillnaden mellan att följa materialet och att utforska det inom fasta ramar, mellan en 

frigjord och en underordnad tid, är även skillnaden mellan den klassiska och den moderna 

metafysiken, mellan den klassiska mekanikens stängda system och den icke-linjära 

termodynamikens öppna system.  

En av ritornellens aspekter som Deleuze & Guattari urskiljer handlar vidare om tid: 

”Ritornellen framställer tid. Den är den ’invecklade eller implicerade tiden’ […]. Tiden finns inte 

som en apriorisk form, utan ritornellen är tidens aprioriska form, som varje gång framställer olika 

tider.”466 Ritornellen ska här förstås som den interna tiden av tidscykler, pulseringar och rytmer 

som utmärker olika ”individer” och sammansättningar i naturen – om det så är ekosystem, 

hjärtslag eller kemiska klockor. En intern tid som utvecklas i individens tillblivelse, i 

individuationsprocesserna, utan vilken individen eller sammansättningen inte skulle vara det den 

är, och heller inte kunna interagera med sin omgivning på det sätt som den gör. Här återfinns 

Deleuze & Guattaris musikaliska syn på naturen, där varje miljö utmärks av sina rytmer och sin 

interaktion med de omgivande miljöernas rytmer: interaktionen mellan biologiska tidscykler, 

mellan klimatcykler och årstider, mellan kemiska sammansättningars reaktionshastigeter, etcetera. 

                                                 
465 Joshua Fineberg, ”Spectral music”, s. 3. Formuleringen är densamma som Tarkovskij använder för att beskriva 
sitt filmskapande. Deleuze lyfter som sagt fram Tarkovskij som central för den frigjorda tiden, se L’image-temps, s. 60f. 
och ovan, s. 102. 
466 Mille plateaux, s. 431: ”La ritournelle fabrique du temps. Elle est le ’temps impliqué’ […] Il n’y a pas le Temps 
comme forme a priori, mais la ritournelle est la forme a priori du temps, qui fabrique chaque fois des temps 
différents.” Tusen platåer, s. 518. 
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Givetvis kan allt mätas i en symmetrisk och kvantifierbar tid, men den interna tiden är det som 

ger dem deras individualitet.467 Det är så, menar jag, som man ska förstå inte bara Deleuze & 

Guattaris förståelse av tiden i ”De la ritournelle”, utan även Griseys beskrivning av musikens 

integrering av tiden och musikens närheten till biologiska rytmer.468  

Det finns alltså en mängd kopplingar och överlappningar mellan Deleuze & Guattaris 

musikfilosofi och den spektrala musiken, liksom mellan denna musik och naturen och dess 

ritorneller. Musikens form skapas inte genom formandet av ett dött och uttryckslöst material, 

utan genom en självutveckling utifrån materialets egna egenskaper. I kompositörens möte och 

medblivande med det musikaliska materialet kan man därför, med Prigogine & Stengers, tala om 

en ny allians.  

 

 

                                                 
467 Se här även DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy, ”The actualisation of the virtual in time”, s. 82–116. 
468 Arbetandet med heterogena rytmer är dock inget som endast spektralmusiken sysselsatt sig med utan gäller även 
för mycket seriell musik, även om det där sker efter seriella principer. 
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6 Metafysik, estetik och etik 

I detta avslutande kapitel kommer Deleuze & Guattaris musikfilosofi diskuteras med avseende på 

förbindelserna mellan metafysik och estetik, natur och musik. Görs Deleuze konsten till ett slags 

spegelbild av metafysiken? Är Deleuze & Guattaris läsning av musikens uttryck och problem 

alltför selektiv, är den villkorad utifrån deras metafysik och naturfilosofi? Dessa frågor kommer 

utredas med hjälp av Jacques Rancière och Michael Gallope. Rancière är inte bara en av de mest 

namnkunniga filosoferna inom den senaste tidens kontinentala estetik, utan är även den som rönt 

mest uppmärksamhet för sin utredning av en deleuziansk estetik och hans kritik av densamma. 

Deleuze & Guattaris musikfilosofi är dock inget Rancière behandlar, utan fokus ligger istället dels 

på det allmänna förhållandet mellan metafysik och estetik, dels på Deleuzes texter om film, 

bildkonst och litteratur. Gallope å sin sida är den som enligt mig ställt de intressantaste frågorna 

beträffande Deleuze & Guattaris musikfilosofi och dess förhållande till metafysik och etik. Både 

Rancière och Gallope bidrar med intressant kritik som jag kommer att diskutera och bemöta, 

med början i Rancières mer allmänna kritik.  

6.1 Fullbordandet av estetikens öde och konsten som allegori. 

Jacques Rancières kritik 

Rancière är alltså den som tydligast ställt frågan kring en deleuziansk estetik, eller åtminstone den 

som rönt mest uppmärksamhet för sina svar på frågan: ”Existe-t-il une esthétique 

deleuzienne?”469 Eller som titeln på en annan text lyder, ”Deleuze och estetikens bestämning”.470 

Frågan kan synas uppenbar, men kan samtidigt ses som oväntad: kan det finnas något gemensamt 

för Deleuzes texter om litteratur, bildkonst och film (Rancière behandlar som sagt inte musiken)? 

Och är Deleuze intresserad av att ”bestämma” estetiken?  

Rancière har i sin egen forskning ägnat sig åt estetikens framväxt, eller den ”estetiska regimen” 

som han benämner det, under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Det som föregick denna kallar 

Rancière för representationens regim.471 Under denna regim identifierades de ”sköna konsterna” 

                                                 
469 Jacques Rancière, ”Existe-t-il une esthétique deleuzienne?”, i Gilles Deleuze. Une vie philosophique (Rencontres 
Internationales Rio de Janeiro – São Paulo 10–14 juin 1996, red. Eric Alliez (Paris: Institut Synthélabo pour le progrès de 
la connaissance, 1998). En första version av detta föredrag hölls den 30 mars samma år vid ett ”Hommage à Gilles 
Deleuze” på Musée du Jeu de Paume. 
470 Detta är en senare version av samma föredrag som hölls på Deleuze-symposiet i Stockholm 1998, se Deleuze och 
mångfaldens veck, op. cit., s. 93–112. 
471 Rancière talar även om en tredje identifikationsregim av konst i västerlandet: ”bildernas etiska regim”, som 
föregick den representationella regimen. Se Jacques Rancière, ”Delandet av det sinnliga”, övers. Christina Kullberg, 
Texter om estetik och politik, red. Christina Kullberg, Jonas (J) Magnusson, Sven-Olov Wallenstein & Kim West (Lund: 
Propexus, 2006), s. 210; Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique (Paris: La Fabrique éditions, 
2000), s. 27f. 



114 

genom mimesis: ”För 1700-talets poetikförfattare lät sig frågan om huruvida dansens konst hörde 

till de sköna konsterna återföras på en enkel fråga: berättar dansen en historia? Är det en 

mimesis?”472 Med den estetiska regimen, i och med estetikens framväxt och konsternas frigörelse, 

finns inga sådana regler, utan det handlar istället om det sinnliga, aisthesis: 

 

Estetik innebär verkligen en ändring av perspektiv: när tänkandet kring verk inte längre hänvisar till 
en idé om reglerna för verkets skapande, är det istället underställt något annan: idén om ett särskilt 
sinnligt, en närvaro i det sinnliga av en kraft som överskrider dess vanliga system, något som är och 
inte är en form av tänkande, som är ett tänkande som blivit något annat än sig själv: något skapat 
som är jämbördigt med det som inte är skapat, något medvetet som är jämbördigt med det 
omedvetna. Estetiken gör verket till en punktuell manifestation av en medvetandets motstridiga 
kraft.473 
 

Estetiken innehåller från början en grundläggande motstridighet: ett tänkande som inte helt kan 

greppas, ett sinnligt tänkande.474 Kants analys av geniet är ett tydligt exempel på detta: en talang 

given av naturen genom vilken geniet skapar konst, och lagar för konsten, utan att själv kunna 

redogöra för tillvägagångssättet475. Schellings idé om konstverkets som syntesen av det medvetna 

och det omedvetna är ett annat exempel.476 Estetiken är på så vis samtidigt en 

identifikationsregim för konsterna och en idé om tänkandet, ett specifikt sätt att tänka.  

Rancière är i sin idé om regimer inspirerad av Michel Foucaults idé om epistem, de historiska 

villkor som betingar möjligheten till kunskap inom en epok, som Foucault framförallt behandlar i 

Les mots et les choses.477 Det väsentliga finns i den underliggande strukturen, och många av 

Rancières texter om konst och estetik handlar därför om att undersöka konstverk och 

konstfilosofi utifrån denna underliggande struktur. 

                                                 
472 Jacques Rancière, ”Introduktion till Vi vantrivs i estetiken”, övers. Kim West, Texter om estetik och politik, s. 82; 
Jacques Rancière, La malaise dans l’esthétique (Paris: Galilée, 2004), s. 16: ”Pour les poéticiens du XVIIIe siècle, la 
question de savoir si l’art de la danse appartient aux beaux-arts se ramène à une simple question: la danse raconte-t-
elle une histoire ? Est-elle une mimesis?”  
473 Rancière, ”Existe-t-il une esthétique deleuzienne?”, s. 532: ”Esthétique signifie bien un changement de 
perspective: quand la pensée de l’œuvre ne renvoie plus à une idée des règles de sa production, elle est subsumée 
sous autre chose: l’idée d’un sensible particulier, la présence dans le sensible d’une puissance qui excède son régime 
normal, qui est et n’est pas de la pensée, qui est de la pensée devenue autre qu’elle-même: du produit qui s’égale à du 
non-produit, du conscient qui s’égale à de l’inconscient. L’esthétique fait de l’œuvre la manifestation ponctuelle d’une 
puissance d’esprit contradictoire.”  
474 Jämför ”Existe-t-il une esthétique deleuzienne?”, s. 525: ”Estetiken är inte ett vetande om konstverk utan ett sätt 
att tänka som vecklar ut sig i mötet med dem och tar dem som vittnen i en fråga: en fråga som handlar om det 
sinnliga och den tänkandets kraft som finns innan tänkandet, utan tänkandets vetskap.” (”L’esthétique n’est pas un 
savoir des œuvres mais un mode de pensée qui se déploie à leur propos et les prend à témoins d’une question : une 
question qui porte sur le sensible et sur la puissance de pensée qui l’habite avant la pensée, à l’insu de la pensée.”) 
475 Kant, Kritik av omdömeskraften, §46–50, s. 166–179. 
476 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, System des transzendentalen Idealismus [1800] (Hamburg: Felix Meiner 
Verlag, 1992), ”Deduktion eines allgemeinen Organs der Philosophie, oder Hauptsätze der Philosophie der Kunst 
nach Grundsätzen des transzendentalen Idealismus”, s. 283–305. 
477 I en intervju i Tidskrift för litteraturvetenskap ställs frågan om släktskapet till Foucaults epistème, Rancières svarar då 
följande: ”Mitt sätt att urskilja regimer i konsten har definitivt att göra med vad jag har lärt mig av Foucault, nämligen 
att skriva historia på ett annat sätt, att försöka ersätta den kronologiska historien med idén om ett slags underliggande 
struktur. Så visst, det jag gör är besläktat med Foucaults idé om episteme, och jag sympatiserar med hans tänkande – 
därom råder inget tvivel.” (Jacques Rancière, ”Möte med Jacques Rancière”, TFL 2007:1–2 ”Tema: Jacques 
Rancière”, s. 36.) 
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En viktig aspekt i analysen av de olika regimerna, och i synnerhet den estetiska regimen som 

utgör Rancières huvudfokus, är att han förminskar konflikter mellan såväl olika konstinriktningar 

som mellan olika idéer om vad som är konst eller vad som är bra konst, och så vidare. Rancière är 

intresserad av den gemensamma grunden, den diskurs eller det dispositiv, som överhuvudtaget 

möjliggör sådana diskussioner. Därför menar Rancière att inget väsentligt eller radikalt har hänt 

sedan den estetiska regimen växte fram för drygt två hundra år sedan. Postmodernismen är i så 

måtto endast en fortsättning av modernismen, inte ett radikalt brott.478 Denna aspekt är även 

tydlig i Rancières kritik av Deleuzes filmböcker. Rancière spetsar här till det brott som Deleuze 

gör mellan rörelsebilden och tidsbilden (de respektive volymerna) för att vända detta mot 

Deleuze och visa på dess orimlighet, för att indirekt stödja sin egen tes om brottet mellan den 

representativa och den estetiska regimen.479  

Men Rancière gör samtidigt Deleuze till den estetiska regimens filosof par excellence: ”Deleuze 

fullbordar estetikens öde genom att förlägga all verkets kraft till det ’rent’ sinnliga”.480 Det som är 

problemet menar Rancière, är att detta ”rent sinnliga” aldrig kan ges en chockverkande kraft utan 

att placeras in i ett slags aristotelisk intrig, där det rent sinnliga blir till en allegori i verket, och 

endast får sin kraft genom denna allegori.481 Det är den estetiska regimens grundläggande 

paradox: konsten ska fånga en rent sinnliga kraft, som bryter med varje idé om mimesis och 

representation, och bli till ett ”sinnligt vara” – aisthesis som objekt. Detta låter sig emellertid 

endast göras med allegorins medel. Som Rancière beskriver Prousts projekt, till vilket han menar 

att Deleuze ansluter sig: 

 

                                                 
478 ”Det finns inget postmodernistiskt brott”, som Rancère skriver. (Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, s.53: ”Il 
n’y a pas de rupture postmoderne.”) Se även Rancière, Le partage du sensible, s. 42.  
479 Se Jacques Rancière, ”D’une image à l’autre? Deleuze et les âges du cinéma”, La fable cinématographique (Paris: Seuil, 
2001), s. 145–163. För en utmärkt kritik av Rancières kritik, se Jean-Louis Leutrat, ”Une allégorie à la Deleuze”, Revue 
d’esthétique, nr. 45: ”Ce que l’art fait à la philosophie: le cas Deleuze”, december 2004. Som Leutrat skriver: ”Han 
[Rancière] begränsar sig runt ögonblicket för ”krisen” och gör denna till den centrala punkten i det par som 
intresserar honom (binaritet), och man förstår mycket väl varför: därför att han själv uppehåller sig vid passagen 
mellan den representativa regimen och den estetiska regimen. Mångfaldigandet av bilder hos Deleuze undergräver 
eller omkastar på ett visst sätt motsatsen mellan rörelsebild och tidsbild. Men Rancière har behov av denna 
opposition för hans idé är att filmen, som fullbordar den estetiska regimen, paradoxalt nog återupprättar det som 
utplånats från den representativa regimen.” (S. 92: ”Il se limite au moment de la ”crise” et en fait le point central du 
couple qui l’intéresse (binarité), et l’on voit bien pourquoi: parce qui lui-même mobilise son attention sur le passage 
du régime représentatif au régime esthétique. La prolifération des images chez Deleuze vient d’une certaine manière 
subvertir ou minorer l’opposition image-mouvement/image-temps. Or Rancière a besoin de cette opposition car son 
idée est que le cinéma, qui accomplit le régime esthétique, paradoxalement restaure ce qui avait été effacé du régime 
représentatif.”) 
480 Rancière, ”Existe-t-il une esthétique deleuzienne?”, s. 536: ”Deleuze accomplit le destin de l’esthétique en 
suspendant toute la puissance de l’œuvre au sensible ’pur’.” 
481 Även detta är en genomgående kritik av filmböckerna, där Rancière menar att Deleuzes allegoriserar brottet (som 
för Rancière inte existerar) genom att uppehålla sig vid vissa emblematiska karaktärer (i synnerhet hos Hitchcock). 
Problemet med detta är bara att dessa karaktärer, som utgör grunden för Rancières kritik, aldrig ges den tyngd hos 
Deleuze som de har hos Rancière. Som Leutrat skriver: ”Han vänder exemplen som Deleuze föreslår mot honom 
själv – och går ett steg längre.” (”Une allégorie à la Deleuze”, s. 93: ”Il retourne contra Deleuze les exemples que 
celui-ci propose, quitte à aller un pas plus loin.”) 
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Vi känner till den unge Prousts idealbok: boken gjord av substansen av några ögonblick friryckta 
från tiden, boken gjord av ”droppar av ljus”, av substansen av våra bästa minuter. 

Problemet är att man inte skriver med denna patiska substans. Och boken måste konstrueras 
som en analog fabel, en fabel konstruerad för att låta återuppleva [ressentir] samma affekt som detta 
rena sinnliga som möjligen tänker, men som definitivt inte skriver.482 
 

Samma problem drabbar Deleuze menar Rancière, då Deleuze i sin strävan efter en icke-

representationell estetik ändå tvingas ta till representationens medel för att teckna denna estetik. 

Rancière menar därmed att Deleuze varje gång gör det behandlade verket till en allegori över 

Verket, kampen för att vinna en sinnlig autonomi i den estetiska regimen. ”Allt försiggår som om 

det karaktäristiska med konsten var att allegorisera vägen mot det sinnligas sanning, mot det rent 

spirituella: landskapet som ser, landskapet före människan, just det som människan inte kan 

beskriva.”483 Eller som Rancière uttrycker på ett annat ställe: ”Detta är ytterst ett platonskt motiv: 

kampen mellan sanning och doxa, och varje verk blir en dramatisering av detta, även om det inte 

är samma sanning som hos Platon. Frågan om konst har ingen egentlig egen autonomi, eftersom 

det handlar om tänkandet.”484 Det ligger något i beskrivningen, även om nu sanning var ett 

begrepp som Deleuze själv ihärdigt motsatte sig: snarare handlar det om sinnlighetens kraft och 

den chock som sinnligheten åstadkommer i tänkandet, vilket jag behandlade i kapitel fyra.  

Det är även korrekt att konsten inte har sitt mål i sig själv hos Deleuze, men att konsten därför 

skulle ha sitt mål i tänkandet eller filosofin är inte riktigt. Om såväl konst som tänkande har ett 

mål hos Deleuze, beskrivs det enklast i det sätt som de kan ”befria livet”, denna icke-organiska 

kraft som spränger varje försök till separation eller instängning. Som Mireille Buydens skriver: 

”Det är till livet, till livets krafter, som det deleuzianska tänkandets alla konstellationer i sista hand 

vänder sig mot. […] Det handlar alltid om att leva, på ett intensivt vis, direkt på själva världen.”485  

Rancière är både medveten om att Deleuze svårligen kan ses som intresserad av att ”bestämma 

estetiken”, samtidigt som det är utifrån Rancières egen förståelse av estetikens tradition som han 

läser – och kritiserar – Deleuze. Häri återfinns både styrkan och svagheten i Rancières läsning. 

Rancière inleder ”Existe-t-il une esthétique deleuzienne?” med att förklara att texten inte kommer 

att handla om att förstå Deleuzes estetik utifrån Deleuzes tänkande, dels för att han (ännu) inte 

                                                 
482 Rancière, ”Existe-t-il une esthétique deleuzienne?”, s. 536: ”On connait l’idéal du livre rêvé par le jeune Proust: le 
livre fait de la substance de quelque instants arrachés au temps, le livre fait de ’gouttes de lumière’, de la substance de 
nos minutes les plus belles. [/] Le problème est qu’avec cette substance pathique on n’écrit pas de livre. Et le livre 
doit se faire par construction d’une fable analogique, d’une fable construite pour faire ressentir le même affect que 
celui de ce pur sensible qui pense peut-être mais, à coup sûr, n’écrit pas.” 
483 Rancière, ”Existe-t-il une esthétique deleuzienne?”, s. 532: ”Tout se passe comme si le propre de l’art était 
d’allégoriser la traversée vers le vrai du sensible, vers le spirituel pur: le paysage qui voit, le paysage avant l’homme, ce 
que précisément l’homme ne peut décrire.” 
484 Jacques Rancière, ”Diskussion”, Deleuze och mångfaldens veck, s. 114. Diskussionen sker i anslutning till ”Deleuze 
och estetikens bestämning”. 
485 Buydens, Sahara. L’esthétique de Gilles Deleuze, s. 205: ”C’est à la vie, aux forces de la vie, que se rapporte en dernière 
instance toutes les constellations de la pensée deleuzienne. […] C’est toujours de vivre qu’il s’agit, intensément, à 
même le monde.”  
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vet vad detta tänkande är, dels för att denna metod är ett produktivt sätt att undersöka detta 

tänkande.486 Genom denna metod lyckas Rancière visserligen ställa intressanta frågor, samtidigt 

som det gör Rancière väl snabb att komma till något abrupta slutsatser. Man kan här också fråga 

sig varför Rancière helt förbigår musiken i sin framställning av Deleuze estetik. Är det i själva 

verket ett taktiskt förfarande, där musiken – som sällan rör sig på representationens eller 

allegorins nivå medan sinnligheten däremot är närmast allestädes närvarande – skulle vara svår att 

inordna i Rancières analys?   

Vad vidare beträffar Rancières idé om sinnligheten som det centrala i den estetiska regimen 

menar jag att det inte är samma idé om konstverkets sinnlighet som återfinns hos Deleuze. När 

Deleuze & Guattari definierar konstverket som ett komposit av percepter och affekter i Qu’est-ce 

que la philosophie? gäller det mer eller mindre all konst. Denna aspekt är visserligen mest uppenbar i 

den ”estetiska regimen”, men för Deleuze & Guattari är det likväl något som gäller för all konst 

(oaktat att begreppet i sig är historiskt). Som jag tidigare citerade ur Mille plateaux: ”Ingen konst är 

imitativ, den kan varken vara imitativ eller figurativ: ponera att en målare ’representerar’ en fågel; i 

själva verket så handlar det om ett fågelblivande som bara låter sig göras såvida fågeln i sin tur är i 

färd med att bli något annat, ren linje eller ren färg.”487  

En sådan idé om konsten kan visserligen ses som anakronistisk – som ofta är det centrala hos 

Deleuze de ahistoriska blivandena – och även som ett uttryck för att en korrekt idé om konsten 

uppnåtts inom det som Rancière kallar den estetiska regimen. Men man kan även argumentera 

för att det, även om det var exempelvis det efterliknande eller mimetiska som avgjorde om något 

sågs som konst, likväl inte var det som avgjorde om det var bra konst; om ett porträtt höjde sig 

från att vara ren efterbildning till att bli något mer. Att vissa konstverk och inte andra från samma 

epok överlevt handlar sannolikt inte om att dessa bättre representerar något. Frågan är inte vad 

den avgörande aspekten skulle vara, utan om att det är olika sätt att förhålla sig till konstverk: 

varför och under vilka kriterier är något ett konstverk, och vad kan ett specifikt konstverk göra, 

vad är det, hur fungerar det? Detta är något helt annat än att fråga sig vad som avgör att något ses 

som konst: vilken identifikationsregim rör det sig om, eller hur identifieras konst inom den 

institutionella konstteorin? Deleuze intresserar sig helt och hållet för de tidigare frågorna, medan 

Rancière främst intresserar sig för den senare (även om Rancière också ser konsten och estetiken 

som ett specifikt sätt att tänka under inom den estetiska regimen). Denna aspekt är tydlig inte 

minst i inledningen av Malaise de l’esthétique, där Rancière argumenterar för poänglösheten att 

angripa eller anklaga estetiken för något – estetiken är ett sätt att identifiera konst och inget annat, 

                                                 
486 Rancière, ”Existe-t-il une esthétique deleuzienne?”, s. 525. 
487 Mille plateaux, s. 374; Tusen platåer, s. 454; citerat ovan, s. 101. 
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och är som sådan därför tämligen neutralt.488  

Det är därför intressant när Rancière förflyttar sig från sin utgångspunkt. För samtidigt som 

Rancière hävdar att Deleuze fullbordar den estetiska regimen – och så att säga låser fast Deleuzes 

i denna regims grundläggande problem – är det som om Rancière hittar öppningar när han istället 

för att fokusera på frågan om estetikens vara, fokuserar på vilken betydelsen det hela har inom 

Deleuzes filosofi – just det han avsvor sig från att göra i ”Existe-t-il une estétique deleuzienne?”. 

Som Rancière uttrycker det i en intervju: ”den radikala immanensen som Deleuze förordar för 

konsten är för honom inte en konstens autonoma sfär, utan tvärtom identifikationen av konstens 

processer med närmast fysiologiska eller etologiska processer.”489 Än intressantare blir det när 

Rancière svarar följande på frågan om huruvida det finns en estetisk inriktning av Deleuzes 

metafysik: ”Ja, jag anser det. Det som jag har försökt säga, det är att ödeläggelsen av den 

representativa regimen förutsätter att man kontrasterar den Natur som understödjer denna regim 

– Naturen styrd av modellen där formen bearbetar materian – med någonting annat, såsom en 

annan Natur eller en ’anti-Natur’.”490  

Hos Rancière är detta emellertid endast anmärkningar som han aldrig fördjupar sig i, medan 

det är precis detta som varit fokus i detta arbete, såväl vad denna andra natur är, och hur den ska 

förstås, som dess betydelse för Deleuzes estetik och musikfilosofi. Och om det är utforskandet av 

en annan natur som utgör fullbordandet av den estetiska regimen – snarare än strävan efter något 

”rent sinnligt” eller ”en punktuell manifestation av en medvetandets motstridiga kraft” – 

stämmer det betydligt bättre in på Deleuze. Detta medför även att Deleuzes estetik inte är en 

återvändsgränd in i den estetiska regimens grundläggande paradoxer, utan en öppning mot något 

annat, en ny idé om naturen, en annan konception av förhållandet form-materia.  

Rancière påpekar vidare att ”[k]onstens funktion för Deleuze är helt enkelt att avslöja världens 

ontologiska struktur”.491 Men som framkommit handlar det inte så mycket om att avslöja som att 

fånga, om processer och inte om struktur. Sammantaget ger detta konsten en öppen och 

utvecklande, snarare än stängd och representerande funktion, med ett fokus på hur dessa 

processer tar sig uttryck och vilka nya existensformer (mode d’existence) som ett konstverk 

möjliggör. Här vill jag återigen hänvisa till Stéphan Leclercqs formulering: ”Det finns inte ett 

                                                 
488 Rancière, ”Introduktion till Vi vantrivs i estetiken”, s. 80; Malaise dans l’esthétique, s. 12. De angrepp Rancière hänvisar 
till är Pierre Bourdieu och antologin The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture (red. Hal Foster) från 1983, liksom 
senare skrifter av Jean-Marie Schaeffer och Alain Badiou. 
489 Jacques Rancière, ”Deleuze accomplit le destin de l’esthétique”, Magazine littéraire, nr. 406: ”L’effet Deleuze”, 
februari 2002, s. 39f: ”Cela reconduit au fait que l’immanence radicale que Deleuze réclame pour l’art n’est pas pour 
lui la définition d’une sphère autonome de l’art, mais au contraire l’identification des processus de l’art avec des 
processus quasiment physiologiques ou éthologiques.” 
490 Rancière, ”Deleuze accomplit le destin de l’esthétique”, s. 40: ”Oui, je le pense. Ce que j’ai essayé de dire, c’est que 
la destruction du régime représentatif supposait qu’on oppose à la Nature qui le soutient – la Nature gouvernée par le 
modèle de la forme travaillant la matière – quelque chose comme une autre Nature ou une ’anti-Nature’.” 
491 Jacques Rancière, i ”Diskussion 2”, Deleuze och mångfaldens veck, s. 178. 
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varande som definierar varat i förväg, utan varat realiserar sig i takt med sina erfarenheter och 

experiment (univocitet). Varje erfarenhet eller experiment ger en ny betydelse åt varat…”492 En 

bättre formulering än Rancières skulle därför lyda konstens funktion för Deleuze handlar om att fånga 

världens ontologiska processer.  

6.2 Två musikfilosofier. Michael Gallopes analys 

I föregående kapitel rörde vi oss från en idé om naturen som musik – en skapande process med 

kontrapunktiska utbyten av rytmer, motiv och ritorneller – och de territorieskapande djuren som 

konstnärer, över till den klassiska musikens olika epoker. Jag undersökte där de samband som 

finns mellan dessa vitt skilda områden. Musikvetaren Michael Gallope har en helt annat 

ingångspunkt där han menar att det i själva verket handlar om två distinkta musikfilosofier: en 

metafysisk och en etisk. För – som Gallope frågar sig i artikeln ”The Sound of Repeating Life: 

Ethics and Metaphysics in Deleuze’s Philosophy of Music”493 – om varat är att förstås 

musikaliskt, varför framhåller Deleuze & Guattari en viss typ av mänskligt skapad musik?  

Gallope beskriver de två musikfilosofierna på följande vis: 

 

The first is indifferent to the process of perception, using music to offer a metaphysical and non-
phenomenological model for what life is, and the second holds music up as the highest of all arts in 
the service of enlarging ”perception to the limits of the universe.” The first has no substantively 
locatable and specific musical moment (other than the affirmation of life itself); the second is 
preoccupied with its own specificity, permanence, and poetics. The first is immediately inhuman; 
the second is mediated by a distinctly human relationship to the inhuman.494 
 

Naturen och livet är hos Deleuze att förstås genom begrepp som skillnad och upprepning, 

självdifferentiering och självkonsolidering, och det är denna förståelse, denna metafysik, som är 

musikalisk. Eller snarare: musiken fungerar på samma sätt som naturens och livets processer. 

Men borde inte en sådan allomfattande musikalisk metafysik leda till en affirmation av all 

musik?495 Så är alltså inte fallet, och Gallope ser denna tvetydighet, mellan en allomfattande 

metafysik och människans förhållningssätt till denna metafysik, som genomgående i Deleuzes 

filosofi: en allomfattande deskriptiv metafysik och en snävare preskriptiv etik.  

Gallope återfinner kärnan av denna tvetydighet uttryckt redan i Différence et répétition, och 

framförallt i de tre tidssynteserna i andra kapitlet, ”La répétition pour elle-même”, som i tur och 

ordning behandlar nuet, det förflutna och framtiden. 

                                                 
492 Leclercq, ”Jean Duns Scot”, Aux sources de la pensée de Gilles Deleuze, s. 64. 
493 Artikeln är, som tidigare nämnt, baserad på kapitlet om Deleuze i Gallopes avhandling Musical Technique and 
Metaphysical Singularity in Bloch, Adorno, Jankélévitch and Deleuze. 
494 Michael Gallope, ”The Sound of Repeating Life: Ethics and Metaphysics in Deleuze’s Philosophy of Music”, 
Sounding the Virtual, op. cit., s. 99f.  
495 Ibid., s. 89. 
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Den första syntesen om det levande nuet utgör enligt Deleuze av vanor eller passiva synteser. 

Subjektet förstås som framvuxet utifrån ett passivt kontemplerande, likt i Humes tes: 

”Upprepningen ändrar inget i objektet som upprepar sig, men den ändrar något i medvetandet som kontemplerar 

det”.496 Vad den passiva kontemplationen gör är att den, i medvetandet hos den som 

kontemplerar, drar samman skilda element: orsak och verkan, A och B. Vi består på detta vis av 

”tusentals passiva synteser” som genom inget annat än vanan sammandrar (contracter).497 

Subjektets grund finns i denna passiva, sammandragande kontemplation. Deleuze tar med 

Plotinos detta än längre när han skriver: ”Organismerna vaknar till de sublima orden ur den tredje 

Enneaden: allt är kontemplation!”498 

Den andra syntesen handlar i sin tur om det förflutna i allmänhet och om minnet i synnerhet, 

det senare som Deleuze utifrån Bergson ser som en öppen, virtuell reservoar. Minnet upprepar 

dåtiden. Den tredje syntesen handlar slutligen om framtid och förändring. Det är en syntes som 

kullkastar de två andra synteserna, som underordnar sig dem och använder dem för sina egna 

mål, och som ger upprepningen dess egentliga värde, dess essens:  

 

att göra upprepningen till framtidens kategori – att använda sig av vanans och minnets repetition, 
men använda dem som stadier, och lämna dem bakom sig – att slåss med den ena handen mot 
Habitus och med den andra mot Mnemosyne – att vägra innehållet av en upprepning som, så gott 
det nu går, ”pressar ur” skillnaden (Habitus) – att vägra formen av en upprepning som innefattar 
skillnaden, men för att än en gång underordna den det Samma och det Liknande (Mnemosyne) – att 
vägra de alltför enkla cyklerna, likaväl den som underkastas ett vanemässigt nu (rutinmässig cykel) 
som den som organiserar ett rent förflutet (minnes- eller urminnescykel) – att ändra minnets grund 
till ett enkelt villkor i sin frånvaro, men likaväl ändra vanans grundläggande i ”habitus” misslyckande, 
i agentens metamorfos – att fördriva agenten och villkoret  i verkets eller produktens namn – att 
göra upprepningen, inte till det genom vilket man ”pressar ur” en skillnad, eller till det som 
innefattar skillnaden som variant, utan göra den till tänkandet och producerandet av ”det absolut 
annorlunda” – att göra så att upprepningen, för sig själv, är skillnaden i sig själv499  
 

                                                 
496 Différence et répétition, s. 96: ”La répétition ne change rien dans l’objet qui se répète, mais elle change quelque chose dans l’esprit qui 
la contemple.” Den engelska översättaren av Difference and repetition hänvisar här till Humes A Treatise of Human Nature 
och i synnerhet avsnitt 16 i första bokens del tre. 
497 Différence et répétition, s. 101: ”les milliers de synthèses passives”. 
498 Différence et répétition, s. 102: ”Les organismes s’éveillent sous les paroles sublimes de la troisième Ennéade: tout est 
contemplation!” Men även om Deleuze uppskattar denna sats från Plotinos, så är hans egen ontologi långt ifrån 
Plotinos ande/materia-dualistiska emanationsmetafysik.  
499 Différence et répétition, s. 125f.: ”faire de la répétition la catégorie de l’avenir – se servir de la répétition de l’habitude 
et de celle de la mémoire, mais s’en servir comme de stades, et les laisser sur son chemin – lutter d’une main contre 
Habitus, de l’autre contre Mnémosyne – refuser le contenu d’une répétition qui se laisse tant bien que mal ’soutirer ’ 
la différence (Habitus) – refuser la forme d’une répétition qui comprend la différence, mais pour la subordonner 
encore au Même et au Semblable (Mnémosyne) – refuser les cycles trop simples, aussi bien celui que subit un 
habituel présent (cycle coutumier) que celui qu’organise un passé pur (cycle mémorial ou immémorial) – changer le 
fondement de la mémoire en simple condition par défaut, mais aussi bien la fondation de l’habitude en faillite de 
’l’habitus’, en métamorphose de l’agent – expulser l’agent et la condition au nom de l’œuvre ou du produit – faire de la 
répétition, non pas ce à quoi l’on ’soutire’ une différence, ni ce qui comprend la différence comme variante, mais en 
faire la pensée et la production de ’l’absolument différent’ – faire que, pour elle-même, la répétition soit la différence 
en elle-même”. 
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Vad som är att ta fasta på i den tredje syntesen är att den på ett helt annat sätt är kritisk och 

problematisk. Den försätter subjektet (agenten) i en situation som kräver handling. Det handlar inte 

längre, likt i den första syntesen, om hur ”allt är kontemplation”, utan centralt i citatet är istället 

handlingsverben (”göra”, ”vägra”, ”ändra”). I linje med detta argumenterar Gallope för att där 

den första syntesen är strikt metafysisk, är det etiska centralt för den tredje syntesen. Man kan 

uttrycka detta som att metafysiskt är allt upprepning och skillnad men människan måste också, 

för sig, realisera upprepningen och skillnaden och dra varje händelse till sin fulla och unika 

potential. Man kan med fördel jämföra med uppmaningen i Mille plateaux om att ”[m]ångfalden, 

den måste göras”, samtidigt som varat genomgående i verket beskrivs som just en mångfald; en 

deskriptiv metafysik och en preskriptiv etik även där.500  

Den centrala problematiken handlar om att det helt enkelt inte går att representera mångfalden 

eller skillnaden. Det enda sättet att fånga den är att göra den. Eller som Keith W. Faulkner 

beskriver den tredje syntesen i Deleuze and the Three Syntheses of Time: ”The mind must create a 

disjunction between this moment and all others to make it fully real; to make it more than 

something we pass through, we must realize its uniqueness in relation to every other event-

combination.”501 Den etiska aspekten handlar därför om att människan inte ska förledas av sina 

”konstitutiva illusioner”, som i det här fallet inte handlar om ”språkets immanenta överkodning”, 

utan om de två andra tidssynteserna: vanan och minnet är inte allt, det viktigaste är den framtid 

som kullkastar och omformar dem båda.502 Deleuze menar därför att nuet och det förflutna inte 

är annat än ”dimensioner av framtiden: det förflutna som omständighet, nuet som agent”.503 

Så hur förstår då Gallope detta i relation till Deleuze & Guattaris musikfilosofi(er)? Trots att 

terminologin har förändrats en hel del mellan tidssynteserna i Différence et répétition och 

musikfilosofin i Mille plateaux, är det ändå samma underliggande problematik menar Gallope: en 

sann förståelse av skillnad och repetition, liksom villkoren för skapandet av det nya. Som Gallope 

sammanfattar det metafysiska i ”De la ritournelle”: 

 

[they] first affirms that the living universe [...] is made of repeating life. [...] [R]epeating means self-
differentiation, creativity, and innovation as much as cyclic reproductivity. And all repeating life, 
because of its evolution and multiplicity, lives interdependently, in assemblages. Then he asserts 
that this metaphysics is musical: musical refrains mimic the repetition of life, but instead of 
mimicking it at an essential distance (producing an imperfect, translated, or mediated copy of living 
processes) music mimics life immediately.504 

                                                 
500 Mille plateaux, s. 13: ”Le multiple, il faut le faire”. Tusen platåer, s. 22. 
501 Keith W. Faulkner, Deleuze and the Three Syntheses of Time (New York: Peter Lang, 2006), s. 14. Citerad hos Gallope, 
”The sound of repeating life”, s. 84. 
502 För ”människans konstitutiva illusion” och ”språkets immanenta överkodning”, se ovan, s. 50, och Mille plateaux, 
s. 82; Tusen platåer, s. 105. 
503 Différence et repetition, s. 125: ”des dimensions de l’avenir: le passé comme condition, et le présent comme agent”. 
504 Gallope, ”The sound of repeating life”, s. 85. Citatet är även ett tydligt exempel på hur Guattari helt fallit undan 
och uppgått i Deleuze (”he”).  
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Givet denna allomfattande musikaliska metafysik – som sagt inte olik den första tidssyntesen och 

”de sublima orden” hos Plotinos om att allt är kontemplation – frågar sig Gallope om vilka 

följderna är för den faktiska musiken: 

 

We might then assume that the authors who subscribe to a philosophy of music that maintains this 
consistently affirmative and metaphysical orientation to all life would be similarly affirmative about 
all music, or music as such. Such a philosophy would hold to one grand affirmation of music that 
includes every living thing’s affective, emotional, and expressive relation to sound.505  
 

Men så är alltså inte fallet: i den metafysiska musikfilosofin utläses ”hardly anything specific or 

interesting about music”.506  Det är istället, menar Gallope, i den tredje syntesens kritiska, urskiljande 

och etiska aspekter, som problematiken kring den faktiska musiken har sin parallell. Gallope 

använder sig av exemplet med tärningskastet, som Deleuze hämtar från Nietzsche, när han 

redogör för denna skillnad:507  

 

But if repetition inheres metaphysically within the structure of life, why does life need an ethics of 
repetition? One could argue that the tension stands as one between description and prescription. 
Ethically, prescriptively: should not the dice throw be regulated by any principle of equivalence (or 
any logic of quantitative comparison)? Or metaphysically and descriptively: cannot the dice throw be 
regulated by any principle of equivalence? The tension endures between a metaphysics that always 
already ”dethrones every general law” and an actual ethical attempt to ”behave in a certain manner” 
when throwing the dice.  

The problem could also be put in terms of the human and the inhuman. The ethical would ask: 
is this kind of repetition something that describes only human life in its relationship to the universe 
(where the human is in the ethical business of affirming the chance of the dice throw, going up 
from the actual to the virtual, again and again)? Whereas the metaphysical would ask: isn’t this 
something that occurs in all life, regardless of human intervention, implying a metaphysics beyond 
human creation?508  
  

Citatet är tydliggörande för de två filosofierna, eller attityderna, samtidigt som dessa också träder 

fram som Gallopes tillspetsade och extrapolerade tolkning av aspekter som hos Deleuze inte är 

motsatser. Med Nietzsche bejakar Deleuze påståendet i Gallopes sista frågan, när han skriver att: 

”[Nietzsche] upptäcker i Fysis något överlägset lagarnas makt, en vilja som vill sig själv genom alla 

förändringar, en kraft [puissance] motsatt lagen, ett jordens inre som motsätter sig ytans lagar”.509 

                                                 
505 Gallope, ”The sound of repeating life”, s. 89. 
506 Gallope, ”The sound of repeating life”, s. 102. 
507 Problemet med tärningskastet – att varje gång affirmera den fullständiga slumpen och nödvändigheten i resultatet – 
är ett centralt tema i Nietzsche-boken som också återkommer i Différence et répétition: ”det handlar inte längre om ett 
spel på Leibniz vis, där det moraliska imperativet av förutbestämda regler kombineras med villkoret om ett redan 
givet rum, vilket måste uppfyllas ex hypothesi. Det handlar snarare om ett tärningskast, och om hela himlen som ett 
öppet rum, och om kastet som unik regel. De singulära punkterna återfinns på tärningen; frågorna är själva 
tärningarna; imperativet är att kasta.” (Différence et répétition, s. 255: ”il ne s’agit plus d’un jeu à la manière de Leibniz, où 
l’impératif moral de règles prédéterminées se combine avec la condition d’un espace donné qu’il faut remplir ex 
hypothesi. Il s’agit plutôt d’un coup de dés, et de tout le ciel comme espace ouvert, et du lancer comme unique règle. 
Les points singuliers sont sur le dé; les questions sont les dés eux-mêmes; l’impératif est le lancer.”).  
508 Gallope, ”The sound of repeating life”, s. 81. 
509 Différence et répétition, s. 14: ”il découvre dans la Physis quelque chose de supérieur au règne des lois: une volonté se 
voulant elle-même à travers tous les changements, une puissance contre la loi, un intérieur de la terre qui s’oppose 
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Men därmed inte sagt att Deleuze inte också bejakar att det finns en etisk aspekt hos människan. 

På sätt och vis har jag lite svårt att se vart Gallope vill komma. Vore inte förnekandet av en etisk 

aspekt på grund av den metafysiska, detsamma som att förneka ett handlingsutrymme 

överhuvudtaget? Gallope extrapolerar därmed, menar jag, två musikfilosofier hos Deleuze & 

Guattari och ställer sedan dem ansvariga för att de inte kongruerar.510 

Jag kan heller inte följa Gallopes läsning av vad Deleuze & Guattaris etisk-estetiska 

musikfilosofi förordar. Gallope menar nämligen att vad de förordar är en ”austere modernist 

poetics and a logic of exemplarity” där ”life’s immanent potentiality […] is best actualized 

through the innovations of modernist exemplars”.511 Att Gallope drar denna drastiska slutsats 

handlar möjligen om att det är den moderna epoken som ägnas det största utrymmet. Men det 

bör för den sakens skull inte leda till slutsatsen att det är en modernistisk estetik de förespråkar, 

utan kan lika gärna förstås som att den moderna epokens ”problem” är något som finns i deras 

samtid. Slutsatsen Gallope drar handlar även om hans förståelse av uppmaningen om måttfullhet, 

som Gallope sammanbinder med en ”austere modernist poetics”. Men varken Deleuze & 

Guattaris argumentation eller deras musikaliska exempel pekar mot en sådan förståelse; 

måttfullhet och varsamhet rör lika mycket en alltför sträng modernistisk attityd – eller för den 

delen en alltför konceptuell postmodernistisk attityd. Den vanliga modernistiska utvecklingslinjen 

är, som jag argumenterat, inte det som intresserar dem (varför de också väljer en annan 

beteckning än modernism). Gallope begår därför samma misstag som den sekundärlitteratur jag 

behandlat ovan.  

Mina reservationer gentemot Gallope handlar därför dels om hans slutsats om vilken musik 

som förespråkas, dels om hur skillnaden mellan de två musikfilosofierna görs så problematisk och 

ställs i ett så stark motsatsförhållande. Däremot finner jag att Gallopes diskussion om relationen 

mellan det metafysiska, det etiska och det estetiska är i högst grad relevant för förståelsen av 

Deleuze & Guattaris musikfilosofi. Just häri finns också problemet med Rancières analys, där han 

inte beaktar att estetikens relation till metafysisk och etik, vilket leder till hans negativa och låsta 

läsning av Deleuze. 

 

                                                                                                                                                         
aux lois de la surface”. 
510 Häri finns därför likheter med Rancières tillvägagångssätt, i synnerhet beträffande den tillspetsade polariseringen 
mellan L’image-mouvement och L’image-temps. 
511 Gallope, ”The sound of repeating life”, s. 90f.; s. 102. 
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7 Sammanfattande diskussion 

Denna uppsats har läst Gilles Deleuze som en modern naturfilosof. Detta har inneburit en 

helhetlig tolkning av Deleuze som har tydliggjort och utvecklat en deleuziansk naturfilosofi. Jag 

har även visat hur ett naturfilosofiskt perspektiv inte bara fördjupar förståelsen av Deleuzes 

filosofi, i synnerhet med avseende på metafysik och ontologi, utan att det även är av vikt för att 

förstå Deleuzes estetik, och särskilt den musikfilosofi han utvecklade tillsammans med Félix 

Guattari. För att utreda vad denna naturfilosofi innebär har jag i kapitel två, med hjälp av Ilya 

Prigogine & Isabelle Stengers, fördjupat mig i naturvetenskapens utveckling och dess olika syner 

på naturen: från en mekanistisk syn inom den klassiska naturvetenskapen, till en kreativ syn inom 

den icke-linjära termodynamikens teorier om självorganisation. Jag har inte bara undersökt hur 

Deleuzes metafysik kan förstås som ett korrelat till den senare, utan även hur Immanuel Kants 

filosofi överensstämmer med den förra. Uppsatsen har därefter utrett Deleuzes metafysik så som 

den formuleras i Différence et répétition, med avseende på skapandet av ett positivt skillnadsbegrepp 

och en univok (immanent) ontologi. Jag har visat hur båda dessa aspekter är centrala i relation till 

utformandet av en metafysik för den moderna naturvetenskapen. Andra väsentliga aspekter som 

behandlats rör tid och blivande och förhållandet mellan form-materia och materia-krafter i 

utvecklandet av en morfogenetisk ontologi (det vill säga en ontologi för självorganisation). Jag har 

därefter behandlat den utveckling och breddning som Deleuzes filosofi får i Mille plateaux, skriven 

tillsammans med Félix Guattari. Mille plateaux utgör höjdpunkten i Deleuzes allomfattande 

naturfilosofi och den musikfilosofi som skapas i platån ”1837 – De la ritournelle” är ett av dess 

främsta uttryck. Dessförinnan har jag undersökt estetikens plats i Deleuzes naturfilosofi. Återigen 

har Kant utgjort den centrala motpolen.  

Uppsatsens längsta kapitel har utrett Deleuze & Guattaris musikfilosofi i dess många aspekter. 

Den första rör den kosmologi de skapar utifrån det centrala begreppet ”ritornell”, ett slags melodi 

eller refräng i en högst abstrakt betydelse. Naturen förstås här som en kontrapunktisk 

komposition av rytmer och ritorneller. Utifrån idén om ritornellen analyserar de konstens 

ursprung i djurets skapande av ett territorium; detta är musikfilosofins andra aspekt. Jag har 

därefter analyserat Deleuze & Guattaris uttolkning av den klassiska musikens epoker och deras 

idé om olika artikulationer av förhållandet form-materia och materia-kraft. Jag har ägnat ett 

särskilt avsnitt åt Gustav Mahlers musik och visat hur denna uttrycker väsentliga aspekter av den 

metafysik som uppsatsen utrett. Därefter har jag behandlat musiken efter Deleuze & Guattari: 

först två analyser av den samtida musiken som återfinns i sekundärlitteraturen, vilka jag kritiserat 

utifrån en bristande förankring i Deleuzes filosofi, sedan med en utredning av spektralmusiken. 
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Jag har visat att spektralmusiken kan förstås som en utveckling av centrala aspekter i Deleuze & 

Guattaris musikfilosofi. Det sista kapitlet har behandlat Jacques Rancières kritik beträffande 

relationen mellan estetik och metafysik hos Deleuze samt Michael Gallopes idé om två distinkta 

aspekter av Deleuze & Guattaris musikfilosofi, en metafysisk, som gäller naturen, och en etisk, 

som gäller musik. Angående Rancière har jag visat hur avsaknad av naturfilosofiskt perspektiv 

och av förståelse för Deleuzes moderna metafysik har lett till felaktiga slutsatser om förhållandet 

mellan estetik och metafysik. Vad gäller Gallopes analys har jag påvisat att hans uppfattning om 

vilken musik Deleuze & Guattari framhåller som förebildlig är felaktig. Detta har jag gjort inte 

minst utifrån min analys av spektralmusiken. Uppsatsen har i sin helhet skrivit fram en 

deleuziansk naturfilosofi i en gränsöverskridande omfattning av vetenskap, metafysik, estetik och 

musik. Inte minst gäller det musiken där jag visat hur beaktandet av dessa samband ger en 

djupare och mer korrekt förståelse av Deleuze & Guattaris musikfilosofi.  

Avslutningsvis är varat för Deleuze immanent blivande. Varat är inte förutbestämt utan 

utvidgas genom processer där skillnad och intensiva krafter ger upphov till former. Detta kan 

ställas emot en idé där essenser formar materian. Dessa två konceptioner rör även konsten. Enligt 

den senare skapas konsten genom att materia formas och struktureras. För Deleuze handlar 

konsten istället om att fånga processer och krafter i och genom materialet, och att få dessa att 

resa sig till ett verk. Där den essensialistiska idén innebär att materialet kontrolleras och behärskas 

syftar Deleuzes idé istället till ett medblivande – med materialet, med naturen, med ljudet… Så 

som Mahlers fångande av naturens krafter i en Jordens sång eller spektralmusikens undersökande 

av ljudmaterialets spontana utveckling. Häri finns en viktig etisk aspekt. För det handlar inte om 

människans särställning, om hennes herravälde över natur eller material, utan om ett blivande 

som förenar: en ny allians, en återupprättad sinnlig enhet mellan människa och natur. 
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